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PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO CURSO DE FILOSOFIA 

 

Coordenador de Curso: Prof. Nilo Zannini 

 Bacharel em Filosofia e Teologia 

 Especialista em Literatura Universal 

 Professor Adjunto da Universidade Federal do Acre (aposentado) 

 Professor de Língua Latina, Grega e Italiana do Seminário São José. 

 

I - CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 

 

1.1 - Denominação 

Curso de Filosofia - Bacharelado 

1.2 - Vagas anuais 

40 vagas. Este número pode ser ampliado para até 50 vagas. 

1.3 - Turno de funcionamento 

Diurno. Em tempo integral. 

1.4 - Turmas 

01 turma por ano com 40 alunos. 

1.5 - Formas de acesso 

Avaliação escrita e entrevista dirigida. 

1.6 - Regime de matrícula 

Seriado/ semestral 

1.7 - Carga horária e duração 

2.400 horas, divididas em 06 (seis) semestres. 

1.8 - Integralização: 

Tempo mínimo: 03 anos 

Tempo máximo: 05 anos 

1.9 - Forma de Acesso ao Curso  

 Ter concluído e certificado o Ensino Fundamental e Médio. 

 Ter concorrido e ser aprovado em exame vestibular. 

 Disponibilidade dos horários diurnos para comparecimento às aulas e demais 

atividades de estudos. 

 Ter afinidades com as Ciências da Filosofia.   
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II - JUSTIFICATIVA 

 Na opção pelos pobres excluídos, a Igreja Católica fez uma verdadeira revolução 

social organizando as comunidades de base, através das quais as pastorais que atuam nos 

diversos setores da sociedade têm buscado soluções para graves problemas tais como: da 

mortalidade infantil, do analfabetismo, da prostituição na infância, da velhice desamparada, 

dos seringueiros expulsos de suas colocações, da falta de saúde, das questões indigenistas e 

carcerárias, da recuperação de dependentes químicos e alcoólatras, com visíveis resultados 

e reconhecimentos nacional e internacional. Mas, a Igreja quer essas mudanças operadas no 

sentido da transformação, da promoção humana, da reconquista da dignidade e da 

construção da cidadania. 

 Esses ideais de mudanças, entretanto, pedem competência na área do 

conhecimento, capacidade de mobilizar recursos, domínio tecnológico e a prática de ações 

que se organizam, também, a partir de um tempo futuro. E, dessa forma enfrentar a 

celeridade com que se operam os avanços científicos, os novos modelos teóricos, as 

distâncias entre o homem e a humanidade, resultadas desse processo, e a reorganização do 

cenário sócio-político e econômico que se configura entre os diferentes países e nações. 

 Nesse sentido, entende a Diocese que o preparo universitário dos religiosos e 

todos os seus agentes pastorais, é necessário e deve favorecer ao desenvolvimento de 

competências para ações estratégicas de um plano de valorização do homem, de sua 

espiritualidade e como agente ativo do projeto de redução das desigualdades sociais. 

 Além disso, no seu compromisso com o seu contexto regional a faculdade deve 

voltar-se para um conjunto de projetos e programas que envolvam os alunos em ações de 

defesa do patrimônio ecológico, da preservação do meio ambiente e o desenvolvimento de 

valores relacionados ao equilíbrio, à justiça, à espiritualidade e ao dinamismo ao lado de 

estudo intenso da cultura, das ciências, da ética e da sociedade, fortalecendo uma 

participação abrangente nos vários aspectos da potencialidade humana, integrando as 

atividades humanísticas, cientificas e tecnológicas. Aspectos esses do perfeito âmbito da 

Filosofia. 

 De igual importância serão as realizações universitárias que oportunizam abrir o 

horizonte cultural dos jovens de modo que, no decorrer da intensa atividade relacionando o 

estudo especifico de suas disciplinas curriculares possam criai os espaços diversificados da 

colaboração e humanização que fluem do ensino integrado à pesquisa e à extensão. 
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2.1 - Concepção e Finalidades 

 

A concepção de formação humanística que fundamenta o curso de filosofia da 

FADISI aponta para integração de importante dualidade: a teórica que está alicerçada nos 

conteúdos com raízes na filosofia clássica e no pensamento cristão, que leve em conta o 

mundo atual e que desenvolva um diálogo com os principais ramos das ciências humanas, 

da antropologia cultural, da psicologia, da sociologia, da história, contudo sobrelevando o 

mérito ético o mérito formativo, o valor moral axiológico das coisas e o humanismo que 

busque, além de uma teoria sobre o homem, a concepção de ideários  e ações para interferir 

nas estruturas sócio-econômicas que sobrepõem-se  ao valor humano, para que se alcance a 

missão de promover as pessoas e a convivência na paz. 

A base do saber intelectualizado será a filosofia. Segundo Hussorl, a filosofia é, por 

essência, uma ciência dos começos verdadeiros, das origens radicais.É de começo porque 

analisa a existência  humana, problematizando e desmistificando ―verdades‖. Mas, é 

também de começo por ser consagrada como ciência que desencadeou a problematização 

sobre o homem acabando por ocasionar a evolução dos conhecimentos e da própria ciência.  

Para  garantir o vínculo no diálogo da filosofia com as demais ciências e evitar o 

vazio intelectual que compromete a solidez do conhecimento sobre Deus como fundamento 

dos valores e do mundo é que, nesta faculdade , ela se integra à própria Teologia como 

objeto da interdisplinaridade e contextualização.    

O curso foi concebido, também, com a preocupação de fomentar a possibilidade de 

operar com tudo aquilo que o aluno aprendeu em termos conceituais, como ferramenta para 

a vida prática, que dê sustentação à capacidade reflexiva e, tornando-o capaz de mobilizar 

conhecimentos, habilidades e atitudes na solução de situações de vida real. 

Dessa forma, esta Instituição de Educação, cumpre o seu objetivo primordial da 

formação de jovens que estejam aptos a viver numa sociedade plural, democrática e em 

constantes mudanças. O fato de se realizar um curso de filosofia voltado para uma clientela 

específica pela atuação no campo social que pressupõe conhecimentos, habilidades e 

atitudes diretamente relacionados ao saber filosófico e que, ao mesmo tempo, abre 

caminhos para outros diálogos e atividades, coloca, para a educação superior, muitas 

questões desafiantes. Uma delas diz respeito a como intervir com intencionalidade 
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educativa e com eficiência visando a uma aprendizagem significativa e que coloque o aluno 

em condições de refletir a realidade na sua diversidade cultural, social, antropológica, 

saindo do senso comum para as verdades e ao mesmo tempo, favoreça o seu 

desenvolvimento individual e pleno para torná-lo um cidadão partícipe da construção de 

uma sociedade democrática. 

A resposta vem dos objetivos educacionais que estão relacionados ao perfil de 

conclusão do curso e ao campo de atuação dos egressos do curso de filosofia, referenciados 

nas funções por ele desempenhadas, relacionadas no item que trata dos fundamentos da 

proposta curricular. 

  

 

2.2 -  Perfil  do Egresso Bacharel em Filosofia: 

 

Sólida formação da história da Filosofia para compreensão dos principais 

problemas, sistemas filosóficos, assim como para a análise crítica da realidade social em 

que se insere, autonomia intelectual para aprofundar seus conhecimentos, promover 

mudanças e incentivar ações criativas e reflexivas na convivência com os demais agentes 

sociais que o torna:  

a) Credenciado para pesquisa acadêmica e, eventualmente para reflexão 

transdisciplinar; 

b) Habilitado para contribuir, também, em outras áreas, no debate interdisciplinar e 

nas assessorias culturais, bem como, assessorar projetos que possam refletir de 

modo integrado os problemas da comunidade e assumir posições éticas em 

defesa da vida e da paz, no combate à prática da injustiça, a degradação do 

ambiente, às múltiplas formas de minimizar o ser humano, às desigualdades 

sociais, demonstrando compromisso e consciência de sua responsabilidade 

social, com respeito mútuo e solidariedade.  

 

2.3 - Objetivos do Curso de Filosofia 

 

Preparar os jovens   para: 
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- Intervir com intencionalidade e com eficiência, refletindo a realidade na sua 

diversidade cultural, social e antropológica, saindo do senso comum para as 

verdades. 

- Desenvolver atividades que exercitem a capacidade investigativa sobre os 

diferentes aspectos da realidade colocando a ciência e a tecnologia a serviço do 

homem e do meio ambiente. 

- Participar coletiva e colaborativamente das mudanças que se operam na 

sociedade. 

- Favorecer o conhecimento e o domínio dos diferentes pressupostos teórico – 

metodológicos, abordagem e processo histórico social da construção da realidade 

social, de modo a estabelecer uma relação reflexiva sobre os núcleos centrais da 

Filosofia, Antropologia, Sociologia, Psicologia e humanidades nas atividades de 

Pesquisa, Ensino e Extensão. 

- Propiciar a autonomia intelectual dos graduados para aprofundar seus 

conhecimentos, promover mudanças e incentivar ações criativas e refletir na 

convivência com os demais agentes sociais. 

- Contribuir na promoção da autonomia do curso, de sua capacidade de delinear 

sua própria identidade, sedimentada na reflexão coletiva e no trabalho em equipe. 

- Participar da formulação, discussão e implementação de um sistema de avaliação 

periódica da instituição como um todo e particularmente do curso de Filosofia. 

 

 

2.4 - Fundamentos Básicos : 

 

2.4.1 - Legais 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional deu à escola autonomia e 

flexibilidade para ressignificar o ensino. Com isso se abre um amplo debate sobre o ensino 

superior ainda que para poucos, inatingível para a pobreza e discriminatório nas questões de 

gênero, cor e raça. 

Porém, não só da flexibilidade que favorece a ampliação das oportunidades veio o 

vento bom da bonança, mas, também, dos objetivos que propugnam por um ensino superior 

comprometido com a qualidade e estimulador do conhecimento dos problemas do mundo 
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presente, em particular do espaço regional e local e ao mesmo tempo engajado no processo 

de mudança em prol da vida cidadã e da dignidade humana. 

Nesse sentido algumas áreas, há muito sufocadas, ganham relevância. A filosofia 

por ser uma ciência da verdade e da reflexão crítica, foi abafada nos momentos políticos de 

recessão pelos quais o país atravessou, mas ressurge para consolidar os princípios 

democráticos que têm base na razão. E com ela a tradição de um ensino de qualidade. 

O projeto da Faculdade Diocesana São José – FADISI e o seu curso de Filosofia 

estão fundamentados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, 

principalmente em seus objetivos (art. 43) e em dispositivos regulamentares como: Decreto 

nº 3.860/01, resolução CES/CNE nº 10/2002, parecer CES/CNE nº 1.070/99 e Resolução 

12/2002 e Resolução 22/02. 

 

2.4.2 -  Filosóficos 

 

Os fundamentos da Filosofia são necessários para uma visão de mundo e das coisas, 

sem a qual o restante do conhecimento é fragmentado e desconexo. E não apenas no tocante 

a epistemologia, ou as divergências históricas das correntes mas, e sobretudo, a uma prática 

pessoal perante a lógica, as questões fundamentais como: que é a verdade, a certeza, o 

conhecimento, a ética, a razão de ser da vida humana etc. 

A formação cultural e ética, para o trabalho religioso será ,também, para uma ação 

mais edificante do cidadão nas diversidades cultural, social e antropológica das 

comunidades, na forma de descobrir o mundo e o outro. Não bastando, como no passado, 

que essa formação seja exclusivamente na dimensão teológica, mas sem dela descurar, 

composta das ciências voltadas para a formação do homem completo e não deformado por 

ideologias utópicas, para que lhe seja possível refletir melhor as necessidades do mundo 

moderno e colaborar em suas soluções. 

Na vertente da ética o curso reforça, o enfoque transcendental sobre o qual constrói 

sua identidade e  a dinâmica das relações humanas e sociais. Por isso, o seu ideal de 

humanismo religioso. 

Na vertente da estética da sensibilidade busca estimular a criatividade,  o espírito 

inventivo, a afetividade, facilitando o reconhecimento e valorização da diversidade cultural 

acreana, da forma de valorização da natureza, das etnias, dos gêneros e das realidades dos 

diversos grupos sociais.Pelo principio da estética e da sensibilidade, o curso formará para a 
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busca da qualidade e do aprimoramento das ações, além da formação de atitudes diante de 

todas as formas de expressão, presentes no âmbito escolar. 

Nesse sentido a faculdade São José traçou sua política de graduação fundada no 

rigor, solidez e integração dos conhecimentos teóricos e práticos, cuja dimensão político-

social deve subsidiar o alunado na inserção da realidade enquanto sujeito partícipe de sua 

construção qualitativa e no exercício da cidadania participando da melhoria de vida da 

sociedade acreana, tomando como parâmetro o papel das pastorais e das comunidades de 

base. 

Assumindo esse desafio é que a Diocese de Rio Branco apresenta um projeto para 

criação de um curso de Filosofia, alicerçado nas seguintes dimensões: sólida formação 

humanístico-transcendente e competências gerais para a prática da cidadania; 

desenvolvimento da capacidade investigativa e da consciência no uso da ciência e da 

tecnologia a serviço do homem. 

 

 2.4.3 - Epistemológicos 

 

Conscientemente integrada ao sentimento mundial de educação para o século XXI, 

relatado pela UNESCO, a faculdade de Filosofia da Diocese organizará o seu projeto de 

educação em torno dos pilares básicos  ali preconizadas, a saber: 

 “ Aprender a Aprender‖ - será a aprendizagem para buscar o domínio e os instrumentos do 

conhecimento com a finalidade de conhecer, compreender e transformar o mundo em que vive. 

Adota para isso uma prática educativa planejada e sistemática voltada para a valorização do 

conhecimento e dos bens culturais, de construção coletiva,expressa pela participação de todos os 

segmentos da instituição no planejamento, gestão e avaliação institucional, na construção do 

currículo e  na Interação recíproca com a sociedade. 

Por isso está comprometida com a transmissão do saber, bem como, com a pesquisa, 

com inovações, com o ensino, com a educação continuada e a cooperação, a fim de melhor 

contribuir com o desenvolvimento humano.  

 ―Aprender a fazer‖ – indissociável ao aprender a aprender, será a aprendizagem da 

própria aplicabilidade do conhecimento adaptado ao cotidiano da vida. 

―Aprender a conviver‖ – será a prontidão para a participação, a cooperação e 

sobretudo para a busca coletiva de solução para os problemas da sociedade e do mundo 

contemporâneo. 
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―Aprender a ser‖ – será a aprendizagem dos valores, principalmente, dos valores 

espirituais. 

Esses pilares norteadores requerem estratégias educativas entre as quais: 

 

a) Integração entre ensino, pesquisa e extensão buscando a construção de um 

processo educacional fundado na elaboração/reelaboração do 

conhecimento, objetivando a apreensão e intervenção na realidade, no 

sentido de mudança. 

b)  Desenvolvimento Curricular – fundado numa concepção epistemológica do 

conhecimento entendido como legado da humanidade, buscando 

reconstruí-lo à luz das relações que se travam dentro da sociedade. 

c) Construção permanente de qualidade do ensino – entendida e incorporada como 

processo do cotidiano da graduação e da pós-graduação, a partir: 

- Da avaliação contínua e formativa; 

- Das indagações sobre o ensino que queremos; 

- Da análise das problemáticas sociais e das soluções encontradas; 

- Do propósito de planejar, desenvolver e executar programas de educação 

continuada e pesquisa aplicada e apoio à comunidade na área cultural e o 

próprio atendimento pessoal aos acadêmicos, e ás pastorais: da terra, da 

família, da educação etc. 

-  Da adoção de aspectos metodológicos – fundados nos pressupostos da 

metodologia científica, na utilização dos métodos de projetos para que cada 

estudo possa alcançar os possíveis limites da interdisciplinaridade e de 

contextualização; 

- Do estudo e pesquisa do seu universo humano com a finalidade de evidenciar 

valores da humildade da solidariedade, da espiritualidade, da cultura, da arte, 

da estética, do meio ambiente e da cidadania. 

- A garantia desses ideais estará numa educação de qualidade que proporcione 

o desenvolvimento integral do aluno, o seu crescimento intelectual, 

fortalecimento dos valores éticos e morais, e a consciência de sua 

responsabilidade social na transformação da informação e no uso das 

tecnologias avançadas. 
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2.4.4 - Metodológicos 

 

Os novos propósitos internacionais fundamentam, também, o processo educativo 

nos pilares básicos da aprendizagem do aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a 

conviver o aprender a ser. 

Nesse contexto de múltiplas aprendizagens e para além da escola e do momento, o 

trabalho pedagógico deve ser dinamizado com a interconexão de abordagens metodológicas 

consideradas relevantes para um ―paradigma‖ que possa contemplar o ensino, a pesquisa e 

a extensão, atendendo, ao mesmo tempo os objetivos de uma escola universal e de 

qualidade dando lugar para as mais diversas formas de ensinar e aprender num contexto que 

combine o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, o desenvolvimento de 

habilidades para a prontidão do fazer e a formação dos valores basilares da cidadania. 

Tendem a contribuir nesse processo combinadas, a abordagem sistêmica ou holística 

que busca a perspectiva interdisciplinar procurando superar a fragmentação do 

conhecimento; a abordagem progressista, de base sociológica que, tendo como pressuposto 

básico a transformação social, instiga o diálogo e a discussão reflexiva como forma 

propulsora de uma aprendizagem significativa, e também contemplando, os trabalhos 

coletivos, as parcerias e a participação de alunos, professores e comunidade e, a abordagem 

ensino com pesquisa que ascende o valor científico provocando a superação de mera 

reprodução para a produção do conhecimento com autonomia, espírito crítico e 

investigativo. 

Os processos de ensino devem, pois, dinamizar-se de forma interdisciplinar e 

contextualizada de modo a articular os conteúdos das diversas disciplinas e áreas à 

realidade do estado do mundo atual e às necessidades locais. 

Por essa razão, elegeu-se como elo articulador dos componentes curriculares a 

disciplina epistemologia que os integrará em aspectos como a investigação da natureza das 

ciências modernas para a formação de um ethos intelectual aberto e criativo. E a 

metodologia científica dará à articulação teoria-prática o cunho científico através do 

método de projetos que promoverá experiências de interdisciplinaridade com a finalidade 

de proporcionar aos alunos a vivência desse princípio em situações concretas do 

aprendizado, prevendo diferentes modalidades de atividades como: seminários 

integradores, oficinas pedagógicas, tematização e análise da prática, projetos de 
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investigação, resolução de problemas contextualizados em situações sociais, pesquisa de 

campo, entre outros. 

As modernas orientações para o desenvolvimento integral do ensino, acolhidas por 

essa faculdade, apontam, pois, para a utilização da pedagogia de projetos e de integração 

teoria-prática, na sua prática educativa. 

Em suma, é possível considerar-se como eixos norteadores da estrutura 

organizacional e do processo de desenvolvimento da proposta curricular do curso de 

Filosofia, os princípios metodológicos básicos tais como: 

a) Interdisciplinaridade: a interdisciplinaridade pressupõe uma visão orgânica do 

conhecimento e, em suas diversas formas. Parte do princípio de que todo conhecimento 

mantém um diálogo permanente com outros conhecimentos, que pode ser de 

questionamento, de negação, de complementação, de ampliação e de eliminação de 

aspectos não distinguidos. 

Na perspectiva da interdisciplinaridade, o processo ensino-aprendizagem vai além 

da transmissão e assimilação de informações. Procura constituir nos alunos diferentes 

capacidades como: relacionar conhecimentos entre si, com dados e experiências, 

fundamentar a crítica, argumentar com base em fatos, refletir, analisar, fazer inferências 

dentre outras. Tais competências serão mais facilmente alcançáveis se houver uma 

integração das disciplinas do mesmo campo do saber e uma maior articulação entre as 

demais disciplinas que compõem o currículo, bem como, buscando outros diálogos que 

atendam necessidades outras contribuindo cada um (a) com sua especificidade, em torno de 

estudo comum de um tema de resolução de situações-problema, desenvolvimento de 

projeto de investigação que possam aprofundar conhecimentos e ampliar o universo 

cultural dos alunos. 

b) Contextualização: a contextualização, parte do pressuposto de que todo 

conhecimento é um processo de construção coletiva, potencializando as relações entre 

sujeito/objeto, sujeito/objeto/realidade social, teoria/prática e professor/aluno. 

Assim, no processo ensino-aprendizagem, contextualizar os conteúdos, significa 

relacioná-los com os dados da realidade social e pessoal dos alunos para que eles possam 

dar significado ao aprendido e estimulá-los à autonomia intelectual. 

Para que a interdisciplinaridade e a contextualização se tornem práticas concretas no 

processo de formação dos alunos do curso de Filosofia, da organização e desenvolvimento 

de seu currículo, procurou-se selecionar determinadas estratégias para efetivá-las. 
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c) Flexibilização: Vários documentos do MEC, do CNE sobre as diretrizes 

curriculares para o ensino superior articulam valores e princípios, aprofundam as idéias 

básicas já sancionadas no texto constitucional na LDB, na busca de uma proposição 

qualificada para a organização curricular nesse nível de ensino, de modo a estar à altura das 

demandas da contemporaneidade, das peculiaridades regionais e dos alunos. 

Além da importância no tratamento das rápidas e profundas mudanças que ocorrem 

no cenário cultural geral contemporâneo e de suas adequações nos espaços regionais, cada 

instituição de ensino superior deve estar atenta à mudança fundamental que acontece 

quanto ao alunado. No Estado do Acre o ensino superior registra expressivo emperramento 

no fluxo da matrícula por causas como: número elevado de disciplinas a cada semestre com 

sobrecarga de conteúdos e pré-requisitos que levam à reprovação ou trancamento de 

matrícula, ocasionando acúmulo de débitos para o aluno e, conseqüentemente, elevação do 

tempo de permanência na universidade,oferta de todos as disciplinas em um único horário 

de funcionamento do curso e em uma única possibilidade de oferta sem que o aluno possa 

compor o seu plano curricular dentro das possibilidades que compõem o seu projeto de 

sobrevivência. 

Este cenário é significativo como referência para algumas mudanças que já se 

podem operar na organização do currículo, graças a reforma do ensino superior. 

Assim é que as mudanças como redução dos pré-requisitos para as matérias, a 

criação de espaços para os seminários e para as oficinas, em horários alternativos, 

flexibiliza o currículo criando uma dinâmica que envolve interesse dos alunos, maior 

envolvimento, qualidade do curso e, conseqüentemente, melhores resultados. 

 

III - PROPOSTA CURRICULAR 

 

3.1 - Fundamentos do Currículo  

 

A proposta curricular do curso de Filosofia da FADISI pretende garantir no 

processo de formação dos alunos uma abordagem global das áreas das ciências  humanas, 

na medida em que incorpora as relações entre o processo ensino aprendizagem e as 

dimensões social, política e cultural do contexto em que ocorrem. 

No campo cultural, considerando as várias acepções do termo, as disciplinas que 

compõem o currículo do curso de Filosofia, integram  um extenso painel do conhecimento 
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e do fazer humano, como por exemplo, no que tange às línguas, às linguagens, a história da 

humanidade em suas diferentes facetas, a antropologia sócio filosófica, baseados nos 

fundamentos políticos, éticos e estéticos. 

 

3.2 - Seleção dos Conteúdos Curriculares 

 

Os conteúdos que integram a proposta curricular para o curso de bacharelado em 

Filosofia foram definidos a partir dos objetivos, referenciados  anteriormente, os quais estão 

intimamente relacionados com a realidade do alunado. 

Assim, esse conjunto de conhecimentos representa uma configuração de saberes 

incluindo: saberes produzidos nos diferentes campos científicos e acadêmicos que ampliam 

a cultura geral, e subsidiam a formação individual e coletiva dos alunos, saberes escolares 

produzidos no campo da pesquisa e saberes pessoais construídos nas experiências próprias 

de cada aluno ao longo do curso. 

Considerando a epistemologia como um elo articulador das disciplinas do currículo, 

procurando situar as ciências na abrangência filosófica deve-se atentar para a importância 

do confronto dos conhecimentos que delas emanam com a realidade do aluno ou o seu 

desenvolvimento educacional. Por isso foram definidas três dimensões para organizar esses 

conhecimentos como um ―esquema‖ que delineia pontos de necessária atenção a serem 

considerados no planejamento e análise dos conteúdos: a dimensão científico-

epistemológica, a dimensão sócio-politico e cultural e a dimensão da prática pedagógica. 

A dimensão científico-epistemológica refere-se ao conhecimento. 

Nesse sentido o conhecimento deve prover a valorização das dimensões 

fundamentais de existência humana. Será o conhecimento enquanto realização do ser 

humano para contribuir na formação de valores atinentes ao SER e ao CONVIVER. São 

temas de estudo e investigação nas dimensões da linguagem da comunidade, da 

historicidade e da ética. 

A dimensão sócio-politico e cultural refere-se aos conhecimentos que dizem 

respeito às relações da realidade social e política brasileira e mundial com os direitos 

fundamentais do homem, as múltiplas expressões culturais e as questões de poder a elas 

associadas; as questões relacionadas à profissão, ética e cidadania, a tematização da igreja, 

família e escola como de valores), organização, conflitos internos e externos, projetos 

sociais, etc. 
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Na dimensão da prática pedagógica deve ser buscada a integração do ensino com a 

pesquisa e com a extensão e vivenciá-la na dinâmica do processo ensino-aprendizagem, 

favorecendo o aprender a aprender como fator de melhoria da qualidade do ensino e de 

construção de autonomia intelectual. 

Nessa dimensão, pois as atividades de investigação e extensão, face a realidade em 

conexão com o conhecimento teórico, contribuem para a construção de novos 

conhecimentos e múltiplas competências, além de darem as ações o verdadeiro caráter 

universitário. 

 

 

3.3 - Articulação dos Componentes Curriculares 

 

Com o objetivo de assegurar um tratamento articulado dos diferentes componentes 

curriculares do curso de Filosofia (de natureza: científico-teórico-prático e contextualizados 

em situações sócio-antropológico e cultural) optou-se por organizá-los em núcleos e bases 

que se integram: filosófico, antropológico, códigos e língua, ciências sociais e humanas, 

base científica e metodológica e atividades complementares. A epistemologia será o elo 

integrador da base das ciências e a metodologia científica, da conexão teoria-prática na 

elaboração e reelaboração investigativa do conhecimento. 

 

 

   Componentes Curriculares Carga Horária 
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Humanas, Análise 

Crítica e Histórica dos 

Sistemas Filosófico e 

Antropológico 

 

1. Fundamentos da Ética        

                                                                              

2. História da Filosofia Antiga   

                                                                   

3. História da Filosofia Medieval   

                          

4. Filosofia da Religião 

 

5. História da Filosofia Moderna 

 

6. História da Filosofia Contemporânea 

 

7. História das Religiões 

 

8. Filosofia das Ciências 

 

9. Filosofia da Estética 

 

10. Filosofia da Linguagem 

 

11. Filosofia Política 

 

12. Psicologia Geral e Evolutiva 

 

13. Psicologia da  Religião 

 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 
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14. Teoria do Conhecimento 

 

15. Lógica 

 

16. Antropologia Cultural 

 

17. Antropologia Filosófica 

 

18. Ontologia 

 

19. Cosmologia 

 

20. Parapsicologia 

 

21. Sociologia Geral 

 

22. Teodicéia . 

 

23. Português I 

 

24. Português II 

 

25. Latim I 

 

26.Latim II 

 

27. Literatura Grega 

 

28. Espanhol I 

 

29. Espanhol II 

 

30. Informática 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 
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31. Artes 

 

32. Filosofia da Economia 

 

33. Historia das Civilizações 

 

34. Redação I e II 

35.Filosofia da Mente 

 

 

Total Carga Horária 

 

 

60 

 

30 

 

60 

 

60 

60 

 

 

2.070 

 

  Carga Horária 

 

 

 

Investigação 

Científica 

 

 

 

 

 

 

1.Metodologia Científica I e II 

2.Orientação para Elaboração do Projeto 

Científico I e II 

3.Redação Filosófica  

 

 

Total da Carga  Horária 

60 

120 

 

60 

 

 

240 

 

  Carga Horária 

 

 

Atividades 

Complementares 

 

 

1.Projeto de Extensão 

2.Seminários: 

- Tópicos de filosofia de Educação 

- Tópicos de Filosofia do Direito 

 

30 

 

30 

30 
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- Ética e Religião 

- Sociedade e Meio Ambiente 

4. Estágio 

5.Projetos de Pesquisas 

  

 

30 

30 

30 

60 

 

Mínimo para integralização 180 horas. 

 

Representação Gráfica do Perfil de Formação 

 

 

 

 

                                                       Investigação Científica 

                                                                                

 

 

 

Atividades Complementares 

 

 

 

 

 

 

                                                            Humanas: síntese e análise histórica 

                                                            dos sistemas Filosóficos e  

                                                            Antropológicos.  

 

                                                      

  

 

 
 

 

 

 

                              9.88% 

        

 
          7,41% 

82.72% 

 

                    

Legenda da Carga Horária do Curso 2.490h 

 

 

 

1. Investigação Cientifica    C.H. 240 h/a 

  

2. Atividades Complementares C.H. 180 h/a 

 

3. Humanas C.H. 2.070 h/a 
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3.3.1 - Currículo constante do Processo de Reconhecimento  

 

 

PERÍODO 

 

DISCIPLINAS C/ H CRÉDITOS 

 

 

 

 

1º 

Filosofia da Religião 

Psicologia Geral  

Psicologia Evolutiva 

Metodologia Científica I 

Português I 

Espanhol I 

Sociologia Geral 

História das Civilizações I 

Redação I 

TOTAL DO PERÍODO 

60 

30 

30 

30 

60 

60 

60 

30 

30 

390 

04 

02 

02 

02 

04 

04 

04 

02 

02 

26 

 

 

 

 

 

2º 

História da Filosofia Antiga 

Metodologia Científica II 

História das Religiões 

Português II  

História das Civilizações II 

 Espanhol II 

Teoria do Conhecimento 

Redação II 

TOTAL DO PERÍODO 

60 

30 

60 

60 

30 

60 

60 

30 

390 

04 

02 

04 

04 

02 

04 

04 

02 

26 

 

 

 

 

 

 

3º 

Antropologia Cultural 

Filosofia da Linguagem 

 

Antropologia Filosófica 

Filosofia da Estética 

Latim I 

Cosmologia 

Seminário I (Soc.Meio.Amb.) 

História da Filosofia Patrística 

 

 

TOTAL DO PERÍODO 

60 

60 

 

60 

60 

60 

60 

30 

60 

 

 

450 

04 

04 

 

04 

04 

04 

04 

02 

04 

 

 

30 

 

 

 

 

 

4º 

História da Filosofia Moderna 

Fundamentos da Ética 

Lógica 

Latim II 

Informática 

Filosofia Política 

Seminário II(Ética e Religião) 

Redação Filosófica  

 

TOTAL DO PERÍODO 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

30 

60 

 

450 

04 

04 

04 

04 

04 

04 

02 

04 

 

30 
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5º 

Literatura Grega 

História da Filosofia Contemporânea 

Filosofia das Ciências 

Seminário III(Filosofia do Direito) 

Ontologia 

Parapsicologia 

Estágio 

Orientação para Elaboração e Red.do 

Trabalho Científico I) 

 

TOTAL DO PERÍODO 

60 

60 

60 

30 

60 

60 

30 

60 

 

 

420 

04 

04 

04 

02 

04 

04 

02 

04 

 

 

28 

 

 

6º 

Projeto de Extensão  
Orientação para Elaboração e Red. 

do Trabalho Científico I I) 

Psicologia da Religião  

Oficina de Arte 

Filosofia da Mente 

Teodicéia 

Seminário IV(Filo. Da Educação)  

Filosofia da Economia 

 

 

TOTAL DO PERÍODO 

30 

60 

 

60 

60 

60 

60 

30 

30 

   

   

   390 

02 

04 

04 

04 

04 

04 

04 

02 

02 
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TOTAL GERAL  2.490 166 
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IV - EMENTAS E  BIBLIOGRAFIAS 

 

4.1 - Disciplina: Antropologia Cultural 

Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA 

 curso propõe-se a fornecer noções básicas de Antropologia Cultural para o serviço 

religioso. Identificando a presença do choque cultural (na pessoa do agente pastoral), ajuda 

a superá-lo por meio da empatia e adoção compatível da cultura alheia. A Antropologia 

Cultural usa a observação participante, procurando identificar e compreender com simpatia 

os valores subjacentes e aplicáveis também noutras situações etnoculturais. Outras ciências 

usam estas descobertas como matéria de trabalho filosófico, teológico, social ou pastoral, 

detectando pistas para a ―inculturação‖ do evangelho nas diversas culturas amazônicas.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

- LUZBETAK, Louis J. La Iglesia Y las Culturas. Antrologia aplicada ao serviço del 

apostolado. Bogotá: Ed. Flores, 1967. 

- The Church and Cultures, new perspectives in missiological antropology. Orbis Books, 

Maryknoll, 1988. Fourth Printing ,1991. 

- HOEBEL, e. Adamson e FROST, E. L. Antropologia Cultural e Social. São Paulo: 

Cultrix, 1981. 

- MONTAGU, Ashley. Introdução à Antropologia, uma teoria da evolução cultural. Porto 

Alegre: Livraria sulina Editora, 1975. 

- LAZZAROTTO, Danilo. Antropologia, uma teoria da evolução cultural. Porto Alegre: 

Livraria Sulina Editora, 1975. 

- BARNOUW, Victor. Antropologia Cultural. Brasília: Brasiliense, 1976. 

- FOSTER, George H. As culturas tradicionais e o impacto da tecnologia. Rio de Janeiro: 

Ed. Fundo de Cultura, 1975. 

- MARCONI, Maria de Andrade. Antropologia, uma introdução. São Paulo: Atlas, 1986. 

- AZCONA, Jesus – Antropologia II – Cultura, Ed. Vozes, 1993. 

 

 

 



 

 25 

4.2 - Disciplina: Antropologia Filosófica 

Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA 

 

Investigação acerca da concepção filosófica sobre o homem, a partir dos clássicos 

da história da filosofia. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

- FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. 4. Ed. São Paulo: Loyola, 1996 (Col. 

Leituras Filosóficas). 

- JAEGER, Werner. Paidéia: A formação do homem grego. São Paulo. Martins Fintes, 

1986. 

- RABINOW, Paul. Antropologia da razão. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1999. 

- RABINOW, Paul; DREYFUS, Hubert. Michel Foucault, uma trajetória filosófica: para 

além do estruturalismo e da hermenêutica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995. 

- TERNES, José. Michel Foucault e a idade do homem. Goiânia. Ed. UCG, 1998. 

- VALVERDE, João Batista. Papers de aula. Goiânia, 2000. 

- VAZ, H. C. de Lima. Antropologia Filosófica I. 3ª Ed. São Paulo, Loyola, 1991 (Col. 

Filosófica). 

- VAZ, H. H. C. de Lima. Antropologia Filosófica II. São Paulo: Loyola, 1992. (Col. 

Filosófica). 

 

 

4.3 - Disciplina: Cosmologia  

Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA 

 

O estudo do cosmo desde Tales de Mileto, os pré-socráticos Anaxímenes, 

Anaximandro, Empédocles, Anaxágoras, Demócrito chegando ao atomismo de Epicuro. A 

teoria do cosmo de Platão.A teoria de Aristóteles. O sistema Ptolemaico. O sistema de 

Copérnico e as últimas concepções de astrologia. 
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BIBLIOGRAFIA 

 

- KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções cientificas. 5.ed. São Paulo: Perspectiva, 

1997. 257 p. 

- HARRE, R. (Org.). Problemas da revolução cientifica: incentivos e obstáculos ao 

progresso das ciências. Belo Horizonte: Itatiaia, 1976. 125 p. (O Homem e a Ciência, 1). 

- MASON, Stephen F. Historia da ciência: as principais correntes do pensamento cientifico. 

Rio de Janeiro: Globo, 1964. 528 p. (Fundo de Cultura Geral). 

- HARRE, R. (Org.). Problemas da revolução cientifica: incentivos e obstáculos ao 

progresso das ciências. Belo Horizonte: Itatiaia, 1976. 125 p. (O Homem e a Ciência, 1). 

- MASON, Stephen F. Historia da ciência: as principais correntes do pensamento cientifico. 

Rio de Janeiro: Globo, 1964. 

- HARRE, R. (Org.).  Problemas da revolução cientifica: incentivos e obstáculos ao 

progresso das ciências. Belo Horizonte: Itatiaia, 1976. 

- HUISMAN, Denis. Compendio moderno de filosofia. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 

1987. 

- FREIRE-MAIA, Newton. A ciência por dentro. 5ª ed. Petrópolis: Vozes, 1998. 

- MARTIN, Consuelo. A aventura da ciência. Porto Alegre: Civilização, 1969. 

- KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções cientificas. 5ª ed. São Paulo: Perspectiva, 

1997.  

- HARRE, R. (Org.). Problemas da revolução cientifica: incentivos e obstáculos ao 

progresso das ciências. Belo Horizonte: Itatiaia, 1976. 125 p. (O Homem e a Ciência, 1). 

- BERTALANFFY, Ludwig Von. Teoria geral dos sistemas. 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 1975. 

- ROVIGHI, Sofia Vanni, História da Filosofia Moderna. São Paulo: Editora Loyola, 1999. 

- JOLIVET, R. Curso de Filosofia, 1979. 

 

 

4.4 - Disciplina: Espanhol I 

Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA 

 

La enseñanza del español para el curso de filosofia, analizando los conceptos 

básicos de la lengua y priorizando la aprendizagen. 
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BIBLIOGRAFÍA 

 

- CASTRO, F. Marin & R Morales Y S. Rosa. Curso de español para extranjero. V.1 

Edelsa, 1995. 

- J. GARCIA, Maria de los Angeles & Hernandez, Josefine Sánchez. Español sin fonteras. 

V.1 Scipione, 1993. 

- JIMÉNEZ, Felipe Pedraza & Cacéres, Milagros Rodríguez. Vamoa a hablar. V.1-2. São 

Paulo. Ática, 1998. 

- COIMBRA, Maria de Lourdes R. Gramática prática de español. São Paulo: Nobel, 1984. 

- MILANI, Esther Maia. Gramática de Espanhol para brasileiros. São Paulo: Saraiva,2000. 

 

 

4.5 - Disciplina: Espanhol II 

Carga Horária: 60 h/a 

 

EMENTA 

 

El enseño del español para alumnos del segundo año del curso de filosofia, 

priorizando el aspecto comunicativo y los conceptos básicos de la lengua. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

- CASTRO, f. Marin & R. Morales y S. Rosa. Curso de español para extranjeros. V. 1. 

Edelsa, 1995. 

- J. Garcia, Maria de los Angeles & Hernandez, Josefine Sánchez. Español sin ronteras. V. 

1. Scipione, 1993. 

- JIMÉNEZ, Felipe Pedraza & Cáceres, Milagros Rodríguez. Vamos Hablar. V. 1- 2. São 

Paulo: Ática, 1998. 

- COIMBRA, Maria de Lourdes R. Gramática práctica de español. São Paulo: Nobel, 1984. 
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4.6 - Disciplina: Filosofia da Economia 

Carga Horária: 30 h 

 

EMENTA 

 

Estudos dos conceitos fundamentais da Teoria Econômica: produção, preço, 

distribuição, renda produto, concorrência, concentração da capital etc. Caracterização das 

várias formas de organização econômica das civilizações primitivas às contemporâneas. 

Pensadores Adam Smith, Davi Ricardo, Davis Hume, Karl Marx. Mercado: oferta, 

demanda e equilíbrio; organização da produção e custos. Trocas internacionais. Taxa de 

Câmbio e finanças internacional. A globalização. A revolução da tecnologia de informação 

e a nova economia. 

 

BIBLIOGRAFIA 

- SMITH, Adam. A Riqueza das Nações. Volumes I, II, III.Editora Abril Cultural – Os 

Economistas. 

- FURTADO, Celso. Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico. Editora Abril 

Cultural. – Os Economistas. 

- ARAÚJO, C. História do Pensamento Econômico- Uma abordagem Introdutória. São 

Paulo: Atlas. 

- BARRE, Raymond. Economia Política. Vol.1 São Paulo:Difel, 1978 

- CARDOSO, Eliana A. Economia Brasileira ao Alcance de Todos. São Paulo: Brasiliense, 

1997. 

- ELLWORTH, P.T. Economia Internacional. São Paulo: Atlas, 1978 

- ROSSETTI, José P. Introdução a Economia. 17 ed. São Paulo: Atlas, 1997. 

 

 

4.7 - Disciplina: Filosofia da Estética 

Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA 

 

Estética e filosofia da arte. O Belo instrumento para a transcendência. O ser e a 

beleza,. Admiração e contemplação. História da estética partindo de Platão, Aristóteles, 
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Plotino na Idade Média, Renascença com Kant, O Romantismo e o Marxicismo. A utopia 

da estética com Bloch e Marcuse. Filosofia da arte e critérios da arte. 

BIBLIOGRAFÍA 

 

- A. A.V. V., Estructuralismo y estética. Buenos Aires: Nueva, 1971. 

- ALDRICH V., Filosofia da Arte. Rio de Janeiro: Zahar, 1976. 

- ARRUDA ARANHA M.L, Pires Martins M.H., Filosofia: Introdução à Filosofia. São 

Paulo: Moderna, 1987. (Unidade VI: Estética: pp 373-418). CENESC. 

- BASTOS F., Panorama das idéias estéticas no Ocidente, I (Antiga e Medieval), UNB, 

Brasília 1981. (CENESC 111.852-B327p). 

- BAYER R, História de la Estética. México: Fondo de Cultura Econômica, 1987. 

- BERADSLEY M.C. HOSPERS J, Estética, História y fundamentos. Madrid: Cátedra, 

1988. 

- BENSE M. Estética. Buenos Aires: Nueva Visión, 1957. 

- BRUYNE de E., História de la Estética (dos tomos). Madrid: BAC, 1963. 

- CASSIRER E., Antropologia filosófica. São Paulo: Mestre JOU, 1972. 

- HEINENMANN F., A filosofia no século XX. Lisboa: Calouste Gulberikiam, 1963 

(pp.449-446). 

- HUISMAN D. L’esthétique, presses Universitaires de France. Paris, 1961. 

- HUISMAN D., VERGEZ A. A ação. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1966 (cap. XIV: A 

arte, pp.173-187). 

- JIMENEZ J., La estética como utopia antropológica. Bloch y Marcuse. Madrid: Tecnos, 

1983. 

- JOLIVET R., Curso de Filosofia. Rio de Janeiro: Agir, 1963 (cap. Filosofia da Arte: pp. 

337-345). 

- LOBATO A., Ser y beleza. Barcelona:  Herder, 1965. 

- MONDIN B., Introdução à Filosofia. São Paulo: Paulinas, 1981. 

- SANCHEZ MUNAIN J.M., La vida estética, contribución al conocimiento del lombre. 

Madrid: BAC, 1981. 

- VATTIMO G., El fin de la modernidad, Nihilismo y hermenéutica en la cultura pós-

moderna. Barcelona: Gedisa, 1987. 

- BONFI, Antonio. Filosofia da Arte. Civilização brasileira, 1970. 

- ARNHEIM, Rudolf. Arte percepção visual. Livraria Pioneira, 1991. 
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4.8 - Disciplina: Filosofia da Linguagem 

Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA 

 

Distinção entre ciências e filosofia da linguagem. Filosofia da linguagem lingüística 

e semelhanças e diferenças. Linguagem na história: iniciando com os pré-socráticos, 

Sócrates, Platão diálogo com Cratílo, Aristóteles, Santo Agostinho, De Magistro e período 

da idade média. Concepção Moderna de linguagem com G. Leibniz, E. Kant a teoria do 

transcendental do significado chegando ao estruturalismo concluindo com a visão 

ontológica e Hermenêutica. M. Heidegger, Hans – George Gadamer, M. Buber, B. Russed, 

C. Levi – Strauss, M. Foucault e J. Habermas. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

- ALSTON W.P. (1992) Filosofia da Linguagem. Rio de Janeiro: Zahars. Editores. 

- COSTA, Cláudio. 2002. Filosofia da Linguagem. Rio de Janeiro: Zahars. Editores.  

- PONZIO, Augusto/ Patrizio Calefato/ Susan Petrilli. Fundamentos da Filosofia da 

Linguagem. Ed. Vozes – Petrópoles, 2007. 

- BASTOS, Cleverson Leite et ali. Filosofia da Linguagem. Ed. Vozes. Petrópoles, 2007. 

- SANTOS, Fausto dos. Filosofia Aristotélica da Linguagem. Argos- 2002 

 

 

4.9 - Disciplina: Filosofia Política 

Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA 

 

Conceito de ética dos sofistas gregos e de Platão na República. Conceito medieval 

de estado e igreja. Concepção tomista do Estado e ao príncipe tirano de Ockham. Estados 

nacionais Maquiavel, Hobbes, Locke e Montesquieu. A política liberal no contrato social, 
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Rousseau. A teoria do Estado de Hegel e a crítica do estado burguês e a teoria socialista de 

Marx. O liberalismo e socialismo de hoje. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

- ARANHA, Maria Lúcia; MARTINS, Maria Helena. Filosofando: introdução a Filosofia. 

São Paulo: Moderna, 1996. 

- BOBBIO, Norberto. A Teoria das formas de governo. 4ª ed. Brasília: Ed. Universidade de 

Brasília, 1985. 

- BOURGEOIS, Bernard. O pensamento político de Hegel. Col. Idéias, Ed. Unisinos. 

- CHATELET, François. História das idéias políticas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995. 

- CHAUI, Marilena. Convite a Filosofia. São Paulo: Ática, 1987. 

- HOBBES, Thomas. Leviatã. São Paulo: Abril Cultural, 2000 (Coleção Pensadores). 

- MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. São Paulo: Abril Cultural, 2000 (Coleção 

Pensadores). 

- PLATÃO. A República. São Paulo: Abril Cultural, 2000 (Coleção Pensadores). 

- REALI, Geovanni. História da Filosofia vol. 1,2 e 3. 

- ROUSSEAU, Jean Jacques. O Contrato social. São Paulo: Abril Cultural, 2000 (Coleção 

Pensadores). 

- O que é Política? Coleção primeiros passos. Ed. Brasiliense. 

- WEIL, Eric. Filosofia Política. São Paulo: Loyola, 1990. 

 

 

4.10 - Disciplina: Filosofia da Religião 

Carga Horária: 60 h 

 

 

EMENTA 

 

Onde se situa e como se coloca o Problema de Deus segundo os filósofos da Razão 

e da Paráxis: a aporia do mito do Saber Absoluto e da Práxis total. As condições de 

possibilidades da revelação do Sentido Radical na correta relação ente a liberdade humana, 

a história de Deus. 
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BIBLIOGRAFIA 

 

- AGAZZAI, Ângelo. Filosofia de Deus e da Religião. São Paulo: Biblioteca Universitária, 

1971. 

- HICK, John. Filosofia da Religião. Rio de Janeiro: Zahar, 1970. 

- SHEEN, F.J. Filosofia da Religião. Rio de Janeiro: Agir, 1960. 

- ZILLES, Urbano. Filosofia da Religião. São Paulo: Paulinas, 1991. 

- O problema do conhecimento de Deus. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1989. 

- STACCONE, Giuseppe. Filosofia da Religião. Petrópolis: Vozes,1989. 

- BOFF, L. Mestre Eckhart: A mística de Ser e de não Ter. Petrópolis, 1983. 

- OLIVEIRA, Manfredo Araújo- Filosofia Transcendental e Religião. São Paulo: Loyola, 

1984 

 

 

 

4.11 - Disciplina: Filosofia da Ciência 

Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA 

 

Empirismo, Realismo Científico e Instrumentalismo. Construtivismo Social. 

Reducionismo. Infabilidade Científica. Críticas da Ciência. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

- ALVES, Rubem. FILOSOFIA DA CIÊNCIA. Introdução ao Jogo e suas regras. 20
a
 

Edição. São Paulo: Editora Brasiliense, 1994. 

-BACHELARD, Gaston. A formação do Espírito cientifico. Rio de Janeiro, Contraponto, 

1996. 

-CHALMERS, Alan F. A fabricação da ciência. São Paulo, Editora UNESP, 1994. 

-......................O que é Ciência, afinal?. São Paulo, Editora UNESP, 1995. 

-FOUREZ, Gérard. A construção das ciências. São Paulo, Editora UNESP, 1995. 

-TAPIASSU, Hilton. As paixões da ciência. São Paulo. Letras e Letras, 1991. 

-MORIN, Edgar. O método – a natureza da natureza. Porto Alegre, Sulina, 2005. 
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- POPPER, Karl. A lógica da pesquisa científica. São Paulo, Editora Cultrix.1993. 

- OLIVA, Alberto. Filosofia da Ciência. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed. 2003. 

-PORTOCARRERO, Vera. Filosofia, História e Sociologia das ciências. Rio de Janeiro, 

Fiocruz, 1994. 

-SANTOS, Boaventura de Souza. Conhecimento prudente para uma vida decente. São 

Paulo, Cortez, 2004. 

 

 

4.12 - Disciplina: Fundamentos da Ética 

Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA 

 

Estudo dos princípios básicos da ética e da moral, a partir dos clássicos da história 

da filosofia. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

- ABBAGNANO, N. Dicionário de Filosofia. Ed. Mestre Jou. 

- ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco. Tradução de Leonel Valandro e Gred Bornhein. São 

Paulo: Nova Cultural, 1987 (Os Pensadores). 

- BAUMAN, Z., Ética pós-moderna. Trad. de João Rezende Costa. São Paulo: Paulus, 

1997. 

- CAMARGO, A. N. Ética. São Paulo: Cia das Letras; Secretaria Municipal de Cultura, 

1992. 

- GONZALEZ, Juliana. Et ethos, destino del hombre. México: Fondo de Cultura 

Económica; Universidad Nacional Autónoma de México, 1966. 

- HUME, David. Uma investigação sobre os princípios da moral. Trad. de José Oscar de 

Almeida Marques. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 1995. 

- KANT, I. A Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Tradução de Paulo Quintela. 

São Paulo: Abril Cultural, 1984. 

- KREMER-MARIETTI, Ética. Tradução de Constança Marcondes. Papirus, 1989. 

- OLIVEIRA, Mª. Ética e Sociabilidade. São Paulo: Loyola, 1993 (Coleção filosofia). 

- PEGORARO, Olinto A. Ética é Justiça. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. 
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- SANCHEZ, A. Ética. Tradução de João Dell’Anna. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1992. 

- VAZ, H L. Escritos de Filosofia II. São Paulo: Edições Loyola. 1988. 

 

 

4.13 - Disciplina: História da Filosofia Antiga 

Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA 

 

A formação do pensamento grego, a natureza da filosofia pré–socrática, ao aspecto 

da filosofia platônica e aristotélica, bem como a visão do período helenístico para a 

formação do pensamento ocidental. 

 

 

Disciplina: História da Filosofia Patrística 

Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA: 

A formação da civilização e cultura medieval, sua herança helenística e contribuição na 

Patrística. A contribuição árabe na filosofia. Da dialética medieval à escolástica e 

problemática das universais. 

―Nunca é tarde ou fora de época para rever as fontes da fé cristã, os fundamentos da 

doutrina da Igreja, especialmente, no sentido de buscar nelas a inspiração atuante, 

transformadora do presente. Não se propõe uma volta ao passado através do estudo dos 

textos primitivos. Ao contrário, procura-se oferecer aquilo que constitui as fontes do 

cristianismo para que o leitor as examine, as avalie e colha o essencial, o espírito que as 

produziu‖. Apresentação à Coleção Patrística, Paulus. 

 

 

4.14 - Disciplina: História da Filosofia Moderna 

Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA 
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A constituição da racionalidade antropocêntrico, o racionalismo, o empirismo e 

ceticismo. As bases filosóficas do estado moderno, absolutismo, contratualismo, 

liberalismo e iluminismo. O pensamento científico. 

 

 

4.15 - Disciplina: História da Filosofia Contemporânea 

Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA 

 

As principais correntes filosóficas do século XIX e XX. A constituição das questões 

próprios do pensamento contemporâneo no século XIX e seu desdobramento no século XX. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMUM  

 

- HIPONA, Agostinho de. Os Pensadores, São Paulo: Ed. Abril, 1973. 

- CANTUÁRIO, Anselmo. Os Pensadores. São Paulo: Ed. Abril, 1973. 

- BREHIER, Émile. História de Filosofia. vol. 1 e 2. São Paulo: Ed. Mestre Jou. 

- BOEHNER, Philotheus; ETIENE, Gilson. História da Filosofia Cristã. Petrópolis: Vozes, 

1982. 

- CHAUÍ, Marlene et alii. Primeira Filosofia. São Paulo: Brasiliense. 

- ______________. Convite à Filosofia. São Paulo: Ed. Ática, 1994. 

- CHATELET, Françoir. A Filosofia Medieval, do séc. I ao séc. XV. Rio de Janeiro: Zahar, 

1974. 

- CHALLAYE, Felicien. Pequena História das grandes Filosofias. Ed. Nacional, 1978. 

- CORBISIER, Ronal. Introdução a Filosofia. Vol 1 e 2. Ed. Civilização Brasileira, 1986. 

- COTRIN, Gilberto. Fundamentos da filosofia. Saraiva, 1993. 

- FORST JÚNIOR, S. E. Ensinamentos Básicos dos grandes Filósofos. São Paulo: Ed. 

Cultrix. 

- HIRSCHBERGER, Johannes. História da Filosofia contemporânea. São Paulo: Herder, 

1963. 

- LARA, Tiago Adão, Caminhos da Razão no Ocidente. Petrópolis: Vozes. 
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- MODIM, Batista, Introdução à Filosofia, Problemas Filosóficas, Paulinas, SP, 1979. 

- ORTEGA Y GASSET, José. Origem e Epílogo da Filosofia. Ibero – Americano, 1963. 

- POLITZER, Georges. Princípios fundamentais de Filosofia. Ed. Hemus. 

- PADOVINI, Umberto e CATANGOLA. História da Filosofia. São Paulo: 

Melhoramentos. 

- REALE, Guiovani. História da Filosofia, vol I, II e III. São Paulo: Paulinas. 

- RUSSEL, Bertand, História da Filosofia Ocidental, vol. 1, 2 e 3. Ed. Nacional, 1977. 

- RESENDE, Antonio. Curso de Filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 1988. 

- TELES, Antonio Xavier. Introdução ao Estudo de Filosofia. São Paulo: Ed. Paulinas, 

1989. 

 

 

4.16 - Disciplina: Informática  

Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA 

 

Windows 98; Word 2000; Excel 2000 e Introdução a Internet. 

 

 

 

4.17 - Disciplina: História das Religiões 

Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA 

 

Oferece aos alunos um quadro teórico abrangente que possibilita a compreensão do 

fato religioso vinculado às suas condições históricas de produção e reprodução. Analisa o 

fato religioso na história. As condições histórico-sociais como ―matriz interpretativa‖ do 

fato religioso. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

- ALVES, R. O enigma da Religião. Petrópolis: Vozes, 1975. 
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- ALVES, R. O que é religião?. São Paulo: Loyola, 1999. 

- ALVES, R. O suspiro dos oprimidos. São Paulo: Paulinas, 1984. 

- BERTAZZO, G. As religiões no mundo. Fragmentos da Cultura v. 8 n.2 (1998). 

- BOWKER, J. Para entender as religiões. São Paulo: Ática, 1997. 

- BRUNNER - TRAUT, E. Os Fundadores das Grandes Religiões. Petrópolis: Vozes, 

1999. 

- CALIMAN, C. (org.). A Sedução do Sagrado. Petrópolis: Vozes, 1998. 

- CHALLAYE, F. As Grandes Religiões, São Paulo: IBRASA, 1981. 

- DELUMEAU, J. As Grandes Religiões do Mundo. Lisboa: Editorial Presença, 1997. 

- DESROCHE, H. O Homem e suas religiões. São Paulo: Paulinas, 1985. 

- ELIADE, M. Aspectos do mito. Lisboa: Edições 70, 1986. 

ELIADE, M. O Sagrado e o Profano: a essência das Religiões. São Paulo: Martins Fontes, 

1996. 

- ELIADE, M. História das crenças e das idéias religiosas. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. 

- ELIADE, M. Tratado de História das Religiões. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

- MARTELLI, S. A religião na sociedade pós-moderna. São Paulo: Paulinas, 1995. 

- PIAZZA, W. O. Religiões da humanidade. São Paulo: Loyola, 1991. 

- PIERUCCI, A F e PRANDI, R. A realidade social das religiões no Brasil. São Paulo: 

Hucitec, 1996. 

- SAMUEL, A As religiões hoje. São Paulo: Paulus, 1997. 

- WILGES, I. Cultura religiosa – As religiões no mundo. Petrópolis: Vozes, 1996. 

 

 

 

4.18 - Disciplina: Latim I e II 

Carga Horária: 120 h 

 

EMENTA 

Estudo da língua latina partindo de sua história e sua expansão no mundo 

conhecido. Estrutura da língua latina, sua fonética e as várias funções gramaticais dos 

substantivos e pronomes. A sintaxe do período latino, sua construção. apelativo absoluto 

com tempo. Leitura e tradução de clássicos latinos. Estudos também de escritores do latim 

medieval. 
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BIBLIOGRAFIA 

 

- ARS LATINA: curso prático da língua latina. 23
a
. Petrópolis: Ed. Vozes, 1985. 

- ALMEIDA, Napoleão Mendes de Noções fundamentais da língua latina. São Paulo: 

Saraiva, 1962. 

- COMBA, P. Júlio, Programa de latim. São Paulo: Salesiana; Dom Bosco, 1981. 

- BONEGAMA, Antônio Afonso. Gramática Latina. Lisboa Editora. 

 

4.19 - Disciplina:  Literatura Grega 

Carga horária 60 h 

 

EMENTA 

 

Apresentação da ortografia, fonética, gramática e sintaxe Grega, através de textos 

bilíngües introdução ao estudo da literatura épica Grega de Homero. Estudo da Lírica de 

Hesíodo, Saffo, Alceu, Acrílico, Anacreonte, Ibico, Simonedes e Pindaro. Apresentação de 

trechos Diálogos dos mortos de Luciano e textos do ―Novo Testamento‖ - GRAECE ET 

LATINE. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

- HOMERO - Ilíade Einaude Tascabili- 1950 Torino 

- HOMERO – Odissea – Arnaldo Mondadore Editora - 1998 Milano 

- HOMERO – Odisséia – EDUSP – 1992 - SP 

- SAFFO e outros Lírici Greci – Editora Arnaldo Mondadore – 1993 Milano 

- HESÍODO. Teogonia. São Paulo: Iluminuras, 1995. 

- HESÍODO. Os trabalhos e os dias. São Paulo: Editora Iluminuras, 1996. 

- SAFO DE LESBOS - Ars Poética Editora – 1992 – São Paulo 

- Poemas Da Antologia Grega ou Palatina. São Paulo: Editora Schwarcz, 1995. 

- Esopo – Favole – Oscar Mondadore – 1996 Milano 

- SCHLIMANN Heinrich – Tróia – Ars Poética – 1992- SP 

- ARISTÓTELES – A Contituição de Atenas. São Paulo: Editora HUCITEC, 1995. 

- LUCIANO. Diálogos dos Mortos. São Paulo: Editora Palas Athena, 1996. 

- Poesia Grega e Latina. São Paulo: Editora Cutrix, 1964. 
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- ZANNINI, Nilo. Literatura Clássica I –Homero. Rio Branco;AC: Ed. UFAC, 2000. 

- _____________. Literatura Clássica II- Lírica grega e latina. Rio Branco;AC: Ed. UFAC, 

2000. 

 

 

4.20 - Disciplina: Lógica 

Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA 

 

O curso de lógica objetiva educar o pensamento em torno da articulação adequada 

entre pensamento, linguagem e realidade. Em primeiro lugar, mostra a exorbitância do 

Logos: o pensamento que se expande e se encarna na linguagem declarativa, em forma de 

conceitos, proposições, juízos, raciocínios e padronizados em silogismos válidos. Em 

segundo lugar, indica que tais raciocínios rompem a esfera restrita da linguagem formal à 

procura da adequação verdadeira com realidade objetiva. Em terceiro lugar, a validade e a 

verdade. Em quarto lugar, relê a história acompanhando o processo de oscilação entre a 

formalização e a matematização da linguagem, até o advento da lógica dialética, seja de 

conotação idealista (Hegel), seja de conotação ideológico política (Cleverson).  

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

- ABERLADO, Pedro. Lógica para principiantes. 2
a
. Ed. Petrópolis: Vozes, 1994, 80p. 

- BENTHAM, Jermy. Uma introdução aos princípios da moral e da lesgislação. Sistema de 

lógica dedutiva e indutiva. São Paulo: Abril/ cultural, 1974, 321 p (Os Pensadores). 

- CANTUÁRIA, Anselmo de. Monológio. Proslógio. A verdade. O gramático. Lógica para 

principiantes. A história das minhas calamidades. São Paulo: Abril cultural, 1973. (Os 

Pensadores). 278 p. 

- CERQUEIRA, Luiz A. Introdução à lógica. Rio de Janeiro: Zahar, 1980. 110 p. 

- COPI, Irving M. Introdução à lógica. 2
a
. Edição, São Paulo: Mestre Jou, 1978. 281 p. 

- CONDILAC, Etiene Bennote de. Textos escolhidos (Tratados dos sistemas; Resumos 

selecionados do tratado das sensações; Lógica; Língua dos cálculos); e outros. 

- COSTA, Newton C. A. da. Ensaios sobre fundamentos da lógica. São Paulo: HUCITEC, 

1980, 225 p. 
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- FREGGE, Gottlob. Lógica e filosofia da linguagem. São Paulo: Herder. 1966. 376 p. 

- HEGENBERG, Leônidas. Lógica Simbólica. São Paulo: Herder. 1966. 376 p. 

- KELLER, Vicente; BASTOS C. Leite. Aprendendo Lógica. 4
a
. Edição, Petrópolis: Vozes, 

1995. 143 p. 

- LANDIN FILHO, Raul. Filosofia da linguagem e lógica. São Paulo: Loiola, 1980. 

- MARITAIN, Jacques. Elementos de filosofia II. A ordem dos conceitos. Lógica menor. - 

MARITAIN, Jacques. Elementos de filosofia II. A ordem dos conceitos. Lógica menor. 

Lógica formal. 6
a
. Ed. Rio de Janeiro: Agir, 1970. 

- NAHRA, Cínara; WEBER, I. H. Através da Lógica. Petrópolis: vozes, 1997. 

- PINTO, Mário. Elementos básicos de Lógica. Belo Horizonte: UCMC/FUNACARC, 

1981. 

- RUSSEL, Bertrand. Lógica e conhecimento. George Edward Moore (Princípios éticos) 

São Paulo: Abril Cultural, 1974. (Os pensadores). 

- SALMON, Wesley C. Lógica.Rio de Janeiro: Zahar, 1973. 

 

 

 

 

4.21 - Disciplina: Metodologia Científica 

Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA 

 

Desenvolvimento da habilidade para a produção de trabalhos acadêmicos e 

científicos e a investigação da realidade de acordo com as exigências da ciência. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

- MORGAN, C. De se estudar. 8
a
. Ed. São Paulo, 1978. 

- SALOMEM, D.V. Como fazer uma monografia-5
a
. Ed. Belo Horizonte – 1977. 

- SEVERINO, A.J. Metodologia do Trabalho Científico. 3
a
. Ed. São 

Paulo, 1978. 
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4.22 - Disciplina: Oficina de Arte 

 Carga horária: 60 h 

 

EMENTA 

 

Desenho e pintura: leitura de textos sobre artes plásticas, em geral; observação e 

análise de obras de diferentes estilos; experimentos e improvisações com diversos 

materiais; confecção de suporte e tintas; noções de composição - cor, luz, sombra, espaço, 

volume, perspectiva, etc.; esboço e realização de uma obra. 

 

BIBLIOGRAFIA 

- CAVALCANTI, Carlos. Como entender a pintura moderna. Rio de Janeiro: Editora Rio, 

1981. 

- CAVALCANTI, Carlos. Historia das Artes. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979. 

- DENVIR, Bernard. O impressionismo. Barcelona: Editora Labor,1976. 

- FRAILE, Francisco Cisneros e outros. Historia de las civilizaciones e del arte. Fuente del 

Jarro: Ecir Editorial, 1992. 

- GOMBRICH, E. H. História da Arte. São Paulo: Círculo do Livro, 1972. 

- KNYCHALA, Catarina Helena. O livro de arte brasileiro. Rio de Janeiro: Presença, 1983. 

- MEDEIROS, João. Manual do pintor. São Paulo: Editora Parma, 1979. 

- Moraes, Frederico. Artes Plásticas na América Latina: do transe ao transitório. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 1979. 

- NUNES, Benedito. Introdução à Filosofia da arte. São Paulo: Ática, 1991. 

- READ, Herbert. Historia da pintura moderna. São Paulo: Circulo do Livro, 1980. 

 

 

4.23 - Disciplina: Ontologia 

Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA 

 

Leitura e interpretação referentes à questão do ser. 
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BIBLIOGRAFIA 

 

- ARISTOTELES, Metafísica. Porto Alegre: Globo S.A., 1969. 

- CECILLO, José Luís. Experiência Profunda do Ser. Madrid: Gredos, 1959. 

- CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Atual, 1995. 

- HEIDEGGER, Martim. O que é isto, a Filosofia? São Paulo: Abril Cultural, 1985. 

- _________. O que é isto, a Metafisica? São Paulo: Abril Cultural, 1985. 

- PACINI, Dante. Desafio da metafísica a Razão. Rio de Janeiro: Bonsoi, 1972. 

- REGIS OLIVET. Tratado de Filosofia III. Metafisica. Buenos Aires, Epiciones Carlos 

Lotlé. 

- SANTOS, Mário Ferreira. Ontologia e Cosmologia. São Paulo: Logos, 1954. 

- S. THOMAS DE AQUINO. Questões discutidas sobre a verdade. São Paulo: Abril 

Cultural, 1985. Coleção os Pensadores. 

 

4.24 - Disciplina: Parapsicologia 

Carga horária: 60 h 

 

EMENTA 

 

Os Fundamentos da Parapsicologia: Ocultismo, Os demônios, O espiritismo, O 

segredo da Eterna Juventude, A Cabala e suas Magias a reforma do movimento da Rosa 

Cruz. Os fenômenos da Psicologia nas crenças indígenas e Afro. O mistério à luz da 

Ciência. Os fenômenos Psíquicos e Físicos e Mistos. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

- FRIDERICHS Edvino Augusto.- Panorama da Parapsicologia ao alcance de todos. 4ª 

Edição. Edição Loyola. 

- QUEVEDO. O. G. - A face Oculta da Mente. Editora Loyola. S. Paulo. 

- QUEVEDO. O.G -. Antes que os Demônios voltem 

- LUCAS Miguel. - A Parapsicologia no equilíbrio integral. 3º - edição. 

- GABRIEL Chester. E. - Comunicações dos Espíritos. 

- QUEVEDO. O.  G. - Há provas de que os mortos agem? 2ª- Edição. 

- ALBERTINI, Lino S. - O Além existe? ] 
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4.25 - Disciplina: Português I 

Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA 

Estudo da formação histórica da Literatura Portuguesa. Experiências vivenciais de 

texto através da literatura e da produção. Estudo de Gramática. 

BIBLIOGRAFIA 

 

- NETO, Pasquale Cipro e INFANETE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. São 

Paulo, Scipione, 1998. 

- CADORE, Luís Augusto. Curso prático de Português – literatura Gramática e Redação. 

São Paulo. Ática. 1999. 

- TERRA, Ernani e DE NICOLA, José. Gramática e Literatura. São Paulo, Scipione, 

2000. 

- FARACO & MOURA. Gramática. São Paulo, Ática, 2001. 

- FARACO & MOURA. Língua e Literatura a. São Paulo, Ática, 2000. 

 

 

4.26 - Disciplina: Português II 

Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA 

 

Estudo de linguagem; suas funções: elemento e sua socialização. Estudo de aspectos 

de gramaticais. Experiências vivencias de textos lidos e produzidos na língua e na sala de 

aula. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

- NETO, Pasquale Cipro e INFANETE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. São 

Paulo, Scipione, 1998. 
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- CADORE, Luís Augusto. Curso prático de Português – literatura Gramática e Redação. 

São Paulo. Ática. 1999. 

- TERRA, Ernani e DE NICOLA, José. Gramática e Literatura. São Paulo, Scipione, 

2000. 

- FARACO & MOURA. Gramática. São Paulo, Ática, 2001. 

- FARACO & MOURA. Língua e Literatura a. São Paulo, Ática, 2000. 

 

 

4.27 - Disciplina: SEMINÁRIO - Sociedade e o meio ambiente 

Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA 

 

Estudo dos hominídeos com o seu ambiente. Influencia do ambiente sobre as 

espécies humanas e sobre os outros seres vivos. Processo das respostas de adaptação 

biológica comum a todas as espécies, culturais e sociais que ocorre entre os hominídeos. A 

medida em que os hominídeos se adaptam ao meio orgânico evoluem deixando uma 

história entre o homem fóssil e atual. Evolução do homem em seu habitat natural. 

Abordagem dos conceitos fundamentais da Ecologia, com especial ênfase do ecossistema 

Amazônico. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

- McCONNAUGHEY, B. H. Introducción a la biologia marina. Zaragoza: Acríbia, 1974. 

455p. 

- ODUM, E.P. Ecologia. Rio de Janeiro: Interamerica, 1985. 434p. 

- ODUM, E.P. Ecology and our endangered life – support systems. 2ª ed. Massachustts: 

Sinauer, 1993. 301p. 

- PIANKA, E.R. Ecologia Evolutiva. Barcelona: Omega, 1982. 365p. 

- PIMM, S.L. The balance of nature? Ecological issues in the conservation of species and 

communities. Londo: Chicago Press, 1991. 434p. 

- RICKLEFS, R.E. A economia da natureza. 2ª ed.. Rio de Janeiro: Guanabara, 1996.440p. 

- RICKLEFS, R.E. Ecology. 3ª ed. New York: Freeman & Company, 1990. 896p. 
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- RICKLEFS, R.E.: SCHLUTER, D. Diversity in ecological communities: historical and 

geographical perspectives. Chicago: University of Chicago, 1993. 416p. 

 

 

4.28 - Disciplina: SEMINÁRIO – Ética e Religião 

Carga Horária: 60 h/a 

 

EMENTA 

Ética e Religião são temas centrais no processo de humanização das pessoas que 

juntas e sem complexos, podem pensar como fazer um mundo mais humano. Mas é preciso 

revisar a crise dos fundamentos da moral religiosa. O currículo do curso de Filosofia da 

FADISI contempla, na Filosofia Moral, os modernos paradigmas da Ética, incluindo o 

pluralismo religioso que nos permite chegar a juízo compartilhado sobre os grandes 

problemas da humanidade. Nesta direção devem estar os projetos dos seminários 

 

BIBLIOGRAFIA 

- CORTINA, Adela. Ética civil e Religião. São Paulo: Paulinas, 1996 

- DUSSEL, Henrique. Ética comunitária. Petrópolis: Vozes, 1994. 

- ANJOS, Márcio Fabri. Temas Latinos Americano de Ética. Ed. Santuário – São Paulo – 

1588. 

- KÜMG, Hans. Projeto de Ética Mundial. São Paulo: Paulinas, 1993. 

- QUEIROZ, José J. Ética no mundo de hoje. São Paulo: Paulinas, 1985. 

 

 

4.29 - Disciplina: SEMINÁRIO  – Tópicos de Filosofia da Educação  

Carga Horária: 60 h/a 

 

EMENTA 

A Educação na Constituição Federal; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional; alguns pensadores – Sócrates, Platão, Aristóteles etc. e da modernidade; estudos 

de Educação Comparada, Filosofia da Educação da FADISI; educação na realidade 

acreana. 
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4.30 - Disciplina: SEMINÁRIO  - Filosofia do Direito 

Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA 

Conceito da filosofia do Direito. Relações da filosofia do Direito com outras 

ciências como Psicologia, sociologia, a Política com a Jurisprudência. Conhecimentos 

jurídicos. Conhecimentos filosóficos. História do Direito ao longo da História, no antigo 

Oriente, na Grécia e em Roma. O Direito na Idade Média, na Renascença e nos tempos 

modernos. O Direito no Brasil. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

- CRETELLA, José Junior. Curso de filosofia do Direito. São Paulo: José Bushatk Editor, 

1967. 

- BOSCHENSKEL, Ioseph M. A Filosofia Contemporânea. São Paulo: Ed. Herder, 1962. 

- ABBAGNANO, Nicolas - Dicionário filosófico. São Paulo: Mestre Jou, 1970. 

- BOBBIO, Norberto e outros - Dicionário de Política. Brasília: UNB, 1986. 

- BRUGGER, Walter. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Herder, 1968. 

- CUVILLIER, Arthur. Pequeno dicionário da Língua filosófica. São Paulo: Nacional, 

1969. 

- BOBBIO, Norberto. As teorias de formação de um Governo. Brasília: UNB, 1965. 

- ________________. Estado, governo, sociedade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

- ________________. Liberalismo e democracia. São Paulo: Brasiliense, 1990. 

- ________________. Qual socialismo? Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 

- ________________. O futuro da democracia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. 

- PEREIRA, Aloysio Ferraz. Textos de filosofia geral e de filosofia do Direito. São Paulo: 

Revistas dos Tribunais, 1980. 

 

 

4.31 - Disciplina: Orientação para Elaboração e Redação do Trabalho Científico I 

Carga horária: 60 h 

 

EMENTA 
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 A produção do conhecimento e método cientifico. O caráter histórico da ciência. O 

senso comum e a atividade cientifica. As ciências humanas: campo de estudos e concepções 

de ciências. Estudos e/ou Seminários voltados para os temas do projeto do aluno constando 

de metodologia, revisão teórica e onde buscar e como usar a referencia bibliográfica.      

 

BIBLIOGRAFIA 

 

- ECO, Umberto. 1983. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva. 

- CAMARINHA, Mário, BRAYNER, Sônia. 1992. Manual de normas técnicas de 

elaboração, Teses, Monografias, Antigos e Papers. 3ª ed. Rio de Janeiro: UFRJ. 

- FOLHA DE SÃO PAULO. 2000. Novo manual de redação. São Paulo: Folha de São 

Paulo. 

- LUNA, Sérgio Vasconcelos. 1996. Planejamento de Pesquisa: Elementos para uma 

analise metodológica. São Paulo: EDUC. 

- CHALMER, Alan. 1993. O que é ciência afinal? São Paulo: Brasiliense 

- KUNHN, Thomas S. 1997. A Estrutura das Revoluções Cientificas. 5ª ed. São Paulo: 

Perspectiva. 

- SANTOS, Gerson T. 2000. Orientações metodológicas para a elaboração do trabalho 

acadêmico. São Paulo: Gion Editora e Publicidade. 

- SAGAN, Carl. 1997. O mundo associado pelos demônios: a ciência vista como uma vela 

no escuro. São Paulo: Companhia das Letras. 

- SOKAL, Alan, BRICMONT, Jean. 1999. Imposturas Intelectuais: o abuso da ciência 

pelos filósofos pós – modernos. Rio de Janeiro: Record. 

- WEBER, Max. 1993. Ciência e Política das vocações. São Paulo: Cultrix. 

- BRASIL/ Associação Brasileira de Normas Técnicas. Informação e documentação – 

citações em documentos – apresentação. NBR 10520. Agosto, 2002. 

 

 

4.32 - Disciplina: Orientação para Elaboração e Redação do Trabalho Científico II  

Carga horária: 60 h 

 

EMENTA 
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Noções básicas para construção/elaboração e apresentação do trabalho acadêmico, 

distribuídos entre os alunos e orientadores. Onde buscar e como usar a referência 

bibliográfica.  

 

BIBLIOGRAFIA 

 

- ECO, Umberto. 1983. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva. 

- CAMARINHA, Mário, BRAYNER, Sônia. 1992. Manual de normas técnicas de 

elaboração, Teses, Monografias, Antigos e Papers. 3ª ed. Rio de Janeiro: UFRJ. 

- FOLHA DE SÃO PAULO. 2000. Novo manual de redação. São Paulo: Folha de São 

Paulo. 

- LUNA, Sérgio Vasconcelos. 1996. Planejamento de Pesquisa: Elementos para uma 

analise metodológica. São Paulo: EDUC. 

- CHALMER, Alan. 1993. O que é ciência afinal? São Paulo: Brasiliense. 

- KUNHN, Thomas S. 1997. A Estrutura das Revoluções Cientificas. 5ª ed. São Paulo: 

Perspectiva. 

- SANTOS, Gerson T. 2000. Orientações metodológicas para a elaboração do trabalho 

acadêmico. São Paulo: Gion Editora e Publicidade. 

- SAGAN, Carl. 1997. O mundo associado pelos demônios: a ciência vista como uma vela 

no escuro. São Paulo: Companhia das Letras. 

- SOKAL, Alan, BRICMONT, Jean. 1999. Imposturas Intelectuais: o abuso da ciência 

pelos filósofos pós – modernos. Rio de Janeiro: Record. 

- WEBER, Max. 1993. Ciência e Política das vocações. São Paulo: Cultrix. 

- BRASIL/ Associação Brasileira de Normas Técnicas. Informação e documentação – 

citações em documentos – apresentação. NBR 10520. Agosto, 2002. 

 

 

4.33 - Disciplina: Redação Filosófica 

Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA 

 



 

 49 

Estudo reflexivo do linguajar filosófico destes fragmentos desde Heráclito até 

Sartre. Produção de textos resultante do processo crítico reflexivo da realidade sócio - 

cultural da Amazônia. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

- CABALLERO, Alixandre - A filosofia através de textos – Cultrix – SP - 1971. 

- ARISTÓTELES - Constituição de Atenas — Ed. Hucitec – SP - 1995. 

- CORTDELLA, Mario Sergio – Descartes - A paixão pela razão – FTD — SP - 1954. 

- CÍCERO. Sobre o destino. São Paulo: Nova Alexandria, 1993. 

- VOLTAIRE - Dicionário filosófico -D. de Ouro — Rio. 

- DESCARTES. Discurso do método. Rio de Janeiro: Tecnoprint. 

- CÍCERO. Da República. Rio de Janeiro: Tecnoprint. 

 

4.34 - Disciplina: Psicologia Geral  

Carga Horária: 30 h 

 

EMENTA 

 

A parte da psicologia geral que vamos utilizar no 1º ano, destina-se a complementar 

conhecimentos importantes acerca da sua caracterização como ciência e da evolução de 

suas tendências. Trata, ainda, de alguns temas teóricos, como: multideterminação do 

humano, inteligência, vida afetiva, grupos sociais, identidade e sexualidade. 

O estudo desses temas enriquece e complementa os conteúdos teóricos da primeira 

parte. Finalmente, aborda, do ponto de vista da psicologia, alguns aspectos da realidade 

vivida pelo jovem em nossa cultura – família, escola, adolescência, escolha de vida, 

violência. O estudo dessa parte proporciona ao jovem uma visão mais critica dos 

fenômenos sociais e, conseqüentemente, maior lucidez, quanto à atuação presente e futura 

nos grupos sociais a que pertence. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

-STATT, David  A Introdução à psicologia. Ed. Harbra Ltda. São Paulo, 1986. 
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-BOCK, Ana Mercedes Bahia. Psicologia, uma introdução ao estudo de psicologia. Ed. 

Saraiva. São Paulo, 1999.       

 

 

4.35 - Disciplina: Psicologia Evolutiva 

Carga Horária: 30 h 

 

EMENTA 

 

Estudo do desenvolvimento do ser humano em todos os seus aspectos físico-motor, 

intelectual, afetivo – emocional e social desde o nascimento até a idade adulta, isto é, a 

idade em que todos esses aspectos atingem o seu mais completo grau de maturidade e 

estabilidade.   

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BARROS, Célia Guimarães. Pontos de Psicologia de Desenvolvimento. São Paulo. Ática, 

1997. 10ª edição. 

SABINI, Maria Aparecida C. Psicologia do Desenvolvimento. São Paulo. Atica, 1993. 

BOOK, Ana Mercês Bahia et alli. Psicologias, Uma introdução ao estudo de Psicologia. 

Ed. Ática. São Paulo, 1999. 

STAXX. David. A Introdução à Psicologia. 1998.Ed. Harbra Ltda. São Paulo. 

BRAGHIROLLI, Alaine Maria et alli. Psicologia Geral. 22ª edição. 2002. Ed. Vozes, 

Petrópolis.        

 

 

4.36 - Disciplina: Psicologia da Religião  

Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA 

Desenvolvimento histórico da Psicologia da Religião. Objetivos e metas da Psicologia da 

Religião. Linguagem mítica, discurso ortodoxo X palavra profética . os fenômenos míticos: 
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integração religioso-personalidade; O ser humano a procura do seu eu. O homem a procura 

do seu Deus. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

- Amadeu Cencini. ―Amarás al señor tu Deus‖ 

- Carlos Domínguez Morano. ―Creer después de Freud‖ 

- .................‖El psicoanálisis freudiano de la Religión‖ 

- Jones W. James. ―Religión y psicología‖ 

- G. Sovernigo. ―Religión Y persona, psicologia de la experiencia religiosa‖ 

 . Ed. Dehoniane. 

- Bernhard Grom. Psicologia de la Religión Ed. Herder. 

- Joyce Ridick, ―Un tesoro en vasijas de barro‖  

- B. Mondin ―Quem é Deus?. 

 

4.37 - Disciplina: Sociologia Geral 

Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA 

 

A disciplina propõe uma iniciação geral em sociologia enfocando aspectos das 

relações sociais fundadoras da vida em sociedade. Serão enfocadas algumas das concepções 

teóricas que interpretam os fenômenos sociais para uma leitura inicial da vida social na 

nossa realidade. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

- BERGER, Peter & LUCKMAN, Thomas. A construção social da realidade. 9
a
. Ed. 

Petrópolis: Vozes, 1991. 

- CASTRO, Ana Maria de & DIAS, Edmundo Fernandes. Introdução ao pensamento 

sociológico. São Paulo: Centauro, 2001. 

- DIAS, Reinaldo. Fundamentos de sociologia. Campinas: Alínea, 2000. 

- DURKEIM, Emile. As formas elementares de vida religiosa. São Paulo: Paulinas, 1989. 

- FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 11
a
. Ed. Rio de Janeiro: Graal, 1993. 
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- GIDDENS, Anthony & TURNER, Jonathan. Teoria social hoje. São Paulo: Unesp, 1999. 

- SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice. 6
a
. Ed. São Paulo: Cortez, 1999. 

 

 

4.38 - Disciplina: Teoria do Conhecimento 

Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA 

 

 Dogmatismo, Ceticismo, Relativismo, Empirismo, Racionalismo, Perspectivismo, 

Empirismo.  

 

BIBLIOGRAFIA 

 

-ARANHA, Maria Lucia de Arruda; Maria Helena Pires. Filosofando. Introdução à 

Filosofia. 2ª ed. São Paulo: Moderna, 1994. 

BAZARIAN, Jacob. O problema da verdade. Teoria do conhecimento. 3ª ed. São Paulo: 

Editora Alfa-Omega, 1988. 

TAPIASSU, Hilton F. Epistemologia: o mito da neutralidade científica. Rio de Janeiro: 

Imago, 1975. 

PRADO JÚNIOR, Caio. Introdução à lógica da dialética. São Paulo: Brasiliense, 1979. 

______________. Dialética do conhecimento. São Paulo: Brasiliense, 1980. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Filosofia. São Paulo: Cortez, 1992   

- AQUINO, Tomás de. O Ente e a Essência e Questões sobre a verdade. São Paulo, Abril 

Cultural. Pensadores. 

- DESCARTES, René. Discurso do Método. São Paulo, Abril Cultural. Pensadores. 

- KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. São Paulo, Abril Cultural. Pensadores. 

- HOBBES, Thomas. Leviatã. São Paulo, Abril Cultural. Pensadores. 

- HUME, David. Investigação sobre o Entendimento Humano. São Paulo, Abril Cultural. 

Pensadores. 

- BERKELEY, George. Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano. São Paulo, 

Abril Cultural. Pensadores. 

- HUSSERL, Edmund. Investigações Lógicas. São Paulo, Abril Cultural. Pensadores. 
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- HEIDEGGER, Martin. Textos sobre Filosofia, Metafísica, Essência do fundamento e da 

verdade sobre o Humanismo. São Paulo, Abril Cultural. Pensadores- SARTRE, Jean-Paul. 

O Existencialismo e um Humanismo. São Paulo, Abril Cultural. Pensadores. 

- POPPER, Karl. Três Concepções acerca do Conhecimento Humano. São Paulo, Abril 

Cultural. Pensadores. 

 

TEXTOS 

 

- Para que Filosofia? O Conhecimento. Marilene Chauí. Convite à Filosofia. São Paulo, 

Ática, 1995; 

- Aristóteles, A Plenitude como horizonte do ser. Maria do Carmo Betecourt de Faria. São 

Paulo, Ed. Moderna 1994; 

- Tomás de Aquino, A razão a serviço da fé. José Silveira da Costa. São Paulo, Editora 

Moderna, 1994; 

- A Escola de Frankfurt: Luzes e sombras do Iluminismo. Olgária C. F. Matos. São Paulo, 

Editora Moderna, 1993; 

- Nietzche, A transvalorização dos valores. Scarlett Marton. São Paulo, Editora Moderna, 

1993; 

- Ortega y Gasset, A aventura da razão. Gilberto de Mello Kujawski. São Paulo, Editora 

Moderna, 1994. 

 

―Creio que não existe nada de mais belo, de mais profundo, simpático, de mais viril 

e perfeito do que Cristo. E eu o digo a mim mesmo, com amor cioso, que não existe e não 

pode existir. Mais do que isto, se alguém me provar que o Cristo está fora da verdade e que 

esta não se acha nele, prefiro a ficar com o Cristo a ficar com a verdade‖ 

(DOSTOIEVISKI). 

 

4.39 - Disciplina: Teodicéia 

Carga Horária: 60 h 

 

EMENTA 

 

Introdução: Natureza, objetivo, e História da Teologia Filosófica. DEUS: as provas 

de existência de Deus: necessidades, estrutura, valor e História; As provas ontológicas; as 
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provas cosmológicas; existência; as provas antropológicas. O problema da linguagem 

teológica. Inefabilidade de Deus. A face de Deus: sua natureza e sua atualidade. As obras 

de Deus, a criação e a Providência. Liberdade de Deus e liberdade do Homem. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

- MONDIM, Leonet- Quem é Deus? São Paulo: Ed. Paolo, 1990. 

- JOVILET R. Censo de filosofia. São Paulo: Agir, 1990. 

- JOSÉ ANTÔNIO. Estudo de Deus nas Tradições filosóficas. São Paulo: Ed. Paolo, 1996. 

- WEISMAN Bela. Teologia Filosófica- Ed. Paulo- S. Paulo-1997. 

- STACCONI Giuseppe. Filosofia da Religião. Petrópolis: Vozes, 1987. 

- GEISLER, Norma e FERNEIMBERG, Paukd. Introgiução a Filosofia. Ed. Vida Nova, 

1983.  

 

 

 

4.40 - Disciplina: Filosofia da Mente 

Carga Horária: 60 h/a 

 

EMENTA 

 

Dualismo tradicional, Bechaviorismo, Materialismos contemporâneos. Teorias 

computacionais da mente. Teoria da consciência. Intencionalidade. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

- COSTA, Claudio. Filosofia da Mente, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. 

- SEARLE, John, Mente, linguagem e sociedade, Filosofia no mundo real. Rio de Janeiro: 

Rocco, 2000. 

- _______ . A redescoberta da mente. Tradução Eduardo Pereira E. Ferreira. São Paulo: 

Martins Fontes, 1997. 

- _______ . Mente, Linguagem e Sociedade. Rio de Janeiro: Rocco, 2000. 

- DENNETT, D. Tipos de Mentes. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. 

- GARDNER, H. A nova Ciência da Mente. São Paulo: Edusp, 1998. 
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- Lacey, H. Psicologia Experimental e Natureza Humana. Florianópolis: NELUFSC, 2001. 

- TEIXEIRA, João Fernandes. Filosofia da mente: neurociência, cognição e 

comportamento. São Carlos: Claraluz, 2005. 

- ELSTER, Joh. Ulysses and the Sirens. Cambridge: Cambridge University Press, 1979. 

- GILL, Fernando. Provas. Lisboa: INCM, 1986. 

- GILL, Fernando. Traité de l’ Évidence. Paris: Jerône Millon, 1993. 

- GILL, Fernando. La Conviction. Paris: Flammarion, 2000. 

- HUME, David, Tratado da Natureza Humana. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

- MIGUENS, Sofia. Uma Teoria Fisicalista do Conteúdo e da Consciência – D. Dennett e 

os debates da filosofia da mente, Porto: Campo das Letras, 2002. 

- NOZICK, Robert. The Nature of Rationality. Princeton: New Jersey, Princeton 

 

 

 

V – CORPO DOCENTE DO CURSO DE FILOSOFIA 

 

Busca-se dotar o Curso de Filosofia de um corpo de professores egressos, 

preferencialmente, de curso de Doutorado, Mestrado e/ou Especialização mas, sobretudo, 

que tenham  seus currículos, históricos escolares emitidos por instituições com tradição em 

Filosofia e experiência no magistério e que preferencialmente sejam do quadro da 

Instituição. 

 Também, é inegável que a diversidade dos perfis formativos dos professores, 

resultante do novo currículo enseja variedade de contribuições complementares e 

heterogêneas dadas às especialidades variadas das áreas do campo do saber que compõem o 

currículo do curso: são filósofos, historiadores, antropólogos, linguistas, literatos, 

economistas etc. Construindo um universo cultural, bem mais amplo. 

 

VI – AVALIAÇÃO DO CURSO 

 

A avaliação do curso far-se-à considerando aspectos como: 

 

1. Currículo - análise e reflexão relativas à dimensões estruturais e organizacionais da 

Proposta Curricular: 

- Analisar a Proposta Curricular considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o curso de Filosofia em ações que levem à: 



 

 56 

 Proceder o estudo do ementário de cada disciplina e sugerir medidas 

que usem o aperfeiçoamento do ensino na direção das competências 

básicas, das habilidades e atitudes requeridas para o curso. 

- Apreciar a metodologia utilizada por cada professor, expressa no Plano de Ensino, à 

luz dos Fundamentos Metodológicos do Currículo do curso, aplicáveis ao ensino, à 

aprendizagem e à avaliação de aprendizagem; 

- Envolver alunos e professores na reflexão sobre as práticas pedagógicas utilizadas 

considerando a relação entre a transmissão de informações e utilização de processos 

participativos da construção do conhecimento e desenvolvimento da capacidade 

reflexiva e investigativa; 

- Avaliar experiências pedagógicas que reflitam a pertinência do currículo 

(concepção e prática) tendo em vista a missão e os objetivos institucionais, as 

demandas sociais (científicas, econômicas, individuais, culturais etc) e as 

necessidades individuais; 

- Identificar coletivamente, sugestões que visem a promoção de práticas institucionais 

que estimulem a melhoria do ensino, a educação continuada, o apoio ao estudante, 

inovações didático-pedagógicas e uso de novas tecnologias. 

 

2 - Avaliação da Aprendizagem 

De significativa importância no processo de avaliação da aprendizagem no curso de 

Filosofia é, num primeiro nível, observar e analisar como se dá o processo de estudo 

de alunos, como desenvolve a proposta de aprofundamento dos conteúdos etc, num 

segundo nível analisar a capacidade de reflexão crítica e investigativa dos alunos 

para compreender a condição humana, a modernidade e a tradição do saber das 

teorias repassadas pela Filosofia, decodificando o raciocínio de cada filósofo; 

aprender a escutar, questionar para emitir opiniões; valorizar a disciplina intelectual. 

Participar de uma observação/discussão sobre a sociedade. 

 

6.1 - Avaliação da infra-estrutura da Faculdade para o apoio ao funcionamento do 

curso: 

- Biblioteca 

- Estrutura tecnológica 

-  Publicação de matérias filosóficas produzidas pelos alunos 
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-  Realização de pesquisas e projetos de extensão. 

 

VII – PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

7.1 - Lato Sensu 

 

A FADISI pretende oferecer cursos de pós-graduação lato sensu para seus alunos, 

professores de Ensino Religioso de Rio Branco, para aprofundar conceitos e fundamentos 

das ciências de religião. 

 

Objetivos: Oferecer cursos de pós-graduação lato sensu em áreas de cursos 

ministrados. 

 

 

7.2 - Strictu Sensu 

 

Ensejar, pela própria instituição e/ou mediante convênio com instituições 

universitárias, a participação de alunos egressos da FADISI e professores do seu quadro, 

em cursos de pós-graduação strictu sensu. 

 

VIII – PLANEJAMENTO E GESTÃO INSTITUCIONAL 

 

8.1 - Gestão Democrática: Objetivos e Metas 

 

 

A gestão na faculdade São José será democrática à medida que se abre à 

participação de todos os seus membros na construção e condução do Projeto Pedagógico e 

do processo técnico-administrativo, através da participação do colegiado competente e 

interativo que coordene, planeje, estimule, apóie, avalie e dialogue sempre continuamente. 

Nesse sentido, dará importância a cinco (5) elementos básicos: 

- Autonomia institucional; 

- Clareza dos gestores, quanto às finalidades da instituição sua identidade, 

princípios e valores e o nexo com o Projeto Pedagógico; 

- Abertura para os convênios e parcerias; 

- Abertura ao diálogo intercultural religioso; 
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- Qualidade do ensino. 

Para atuar de forma articulada e dinamizadora das ações coordenadas a gestão 

reveste-se de funções gerais que explicitam as possibilidades de pleno êxito para o Projeto-

Pedagógico. Assim é que: 

- Os gestores da faculdade devem aprofundar o conhecimento da realidade para 

identificar situações problemáticas e alternativas para correção de rumos, a partir 

da reflexão, superar a não qualidade e idealizar novos horizontes. Esta é a função 

Avaliativa da Gestão. 

- Aos gestores da faculdade cabe a definição de identidade de cada curso da 

instituição, sua diferenciação e originalidade; orientar as decisões acadêmicas e 

administrativas no curso, definir o tipo de qualidade do ensino que o curso 

assume; procurando recuperá-lo e mantê-lo sempre como uma referência. Esta é a 

função identificadora da gestão. 

- Os gestores devem, dar visibilidade aos compromissos que o curso assume, ao 

tipo de mudança social e de cidadania pretendido, ao processo de formação com o 

qual a instituição está comprometida. 

A faculdade afirma o seu compromisso social pela reflexão, pela investigação e 

pelas propostas que faz em relação às questões sociais e principalmente, pelo modo como 

tratará as questões sociais no processo de formação de seus alunos de graduação. Esta é a 

função política de gestão. 

Na sua função emancipadora a gestão deve esforçar-se para, a partir de uma 

metodologia participativa, envolver todos os segmentos da faculdade na construção e 

condução do projeto pedagógico de cada curso, a fim de assegurar o pleno êxito de todos. 

Assim é que, na perspectiva da gestão democrática, em função da viabilização do 

projeto pedagógico e suas condições de realização – fins e meios – coloca-se como, 

claramente prioritário, na fase inicial da sua execução, algumas condições importantes: 

a) Capacitação dos docentes; 

b) Suporte institucional no tocante à infra-estrutura de laboratório, bibliotecas e 

outros recursos materiais; 

c) Ambiente favorável ao trabalho e credibilidade, competência e legitimidade aos 

que defendem o projeto; 

a) Sustentação das decisões coletivas e das expectativas individuais geradas em 

torno do bem comum; 
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b) Estímulo e observância de compromissos assumidos na execução de projetos 

coletivos e individuais, com uma avaliação centrada no fortalecimento do já 

realizado; 

c) Planejamento participativo que leve à obtenção de uma administração 

democrática, ao estabelecimento de metas claras e estimulantes, ao 

aperfeiçoamento e à revisão contínua dos espaços e resultados; 

d) Estímulo a atividades cooperativistas que possam dar sustentação a ação 

colaborativa do corpo docente; 

e) Legitimação de conselhos administrativos com a participação de alunos, e 

professores para que possam contribuir na administração integrada e nas decisões 

de questões que envolvam condutas, avaliação, valorização de méritos etc; 

f) Incentivo à criação de diretórios estudantis para que por essa via socializadora, 

possam refletir o ideal de escola avaliando a escola que têm, além de formular 

uma atuação acadêmica dentro dos princípios democráticos de participação e da 

representatividade; 

g) Incentivo à ação solidária de preservação do meio ambiente, da ajuda mútua, de 

valorização do bem proporcionado e de humanização dos bens artísticos, 

culturais e naturais. 

 

 

 

8.2 - Organização Acadêmica e Administrativa 

 

 

O Regimento da Faculdade dispõe que a estrutura de gestão da FADISI se compõe 

das seguintes instâncias: 

A – Administração superior: 

- Diretor Geral 

- Vice-diretor 

- Órgão deliberativo: Conselho Diretor 

B – Administração Acadêmica: 

- Diretor Acadêmico 

- Coordenador do Curso 

- Órgão Colegiado 

- Secretário Geral 
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A diretoria geral é o órgão superior da Faculdade. 

 O cargo de diretor geral será da autoridade da mantenedora ou de alguém por ela 

indicado. 

 O vice-diretor será indicado pelo Diretor-Geral. 

 Os ocupantes de cargos de confiança dos órgãos administrativos são demissíveis 

“ad nutum”. 

 Os órgãos de apoio, de natureza técnica, cultural, recreativa e de assistência ao 

estudante são regidos por regulamento próprio apresentado pela diretoria. 

 A Faculdade Diocesana São José – FADISI – por intermédio de seu órgão 

colegiado, pode criar ou agrupar órgãos e funções. 

 

 

 8.3 - Do Conselho Diretor 

 

 

- O Conselho Diretor, é o órgão colegiado deliberativo e normativo em matéria de ensino, 

administração universitária, supervisão do ensino, pesquisa e extensão, com atribuições 

deliberativas, normativas e consultivas de natureza acadêmica e administrativa. 

 

- Integram o Conselho Diretor 

I – O Diretor Geral que o preside; 

II – O vice-diretor; 

III – O diretor acadêmico; 

IV – O coordenador de curso; 

V – 01 (um) professor de cada curso escolhido por seus pares para conselheiro; 

VI – 01 (um) representante do corpo discente indicado pelos alunos para 

conselheiro. 

- Os conselheiros cumprem mandato por 04 (quatro) anos, permitida a recondução, 

à exceção do representante do corpo discente que cumpre mandato de 01 (um) ano, 

permitida a recondução. 

 

8.4 -  Da Diretoria Geral 

 

 

- À Diretoria Geral, órgão executivo superior, superintende todas as atividades da 

faculdade Diocesana São José – FADISI. 
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- Constituem a Diretoria o Diretor, e o vice-diretor que o auxilia em suas funções. 

- O Diretor é a autoridade da mantenedora ou alguém por ela indicado; 

- O vice-diretor é designado pelo diretor; 

- Na ausência do Diretor assume o vice-diretor, inclusive na presidência do 

Conselho Diretor; 

- No caso de vacância do cargo de Diretor assume pró-tempore o vice-diretor, até 

que a mantenedora apresente o novo diretor. 

 - É função do diretor geral convocar e presidir o Conselho Diretor. 

 

8.5 - Diretoria Acadêmica 

 

 

- O Diretor Acadêmico coordena, orienta, planeja, supervisiona e fiscaliza todas as 

atividades didáticas – científicas relacionadas com o ensino na faculdade. 

- O Diretor Acadêmico é nomeado pelo Diretor Geral, ouvidos os professores e 

alunos da faculdade. 

- O Diretor Acadêmico é auxiliado em suas funções pelo coordenador do curso. 

- Nos impedimentos e ausências do Diretor, o exercício de suas funções cabe ao 

coordenador de cursos. 

- No impedimento ou ausência do Diretor e do Coordenador de curso, cabe 

indicação da mantenedora para a substituição temporária. 

- O Diretor poderá propor ao CONDIF a criação de assessorias especiais para 

orientá-lo na gestão acadêmica e administrativa da instituição. 

 

8.5.1 -  Assessoria Pedagógica 

 

Objetivando a qualidade ideal do curso de graduação, a FADISI prevê a instalação 

de uma equipe Pedagógica junto à Diretoria Acadêmica, a fim de assessor, acompanhar e 

avaliar os cursos de graduação. 

Em sua proposta de trabalho essa equipe deve buscar a construção de uma prática 

pedagógica balizada em aspectos científicos, humanísticos e tecnológicos e em constante 

diálogo com os agentes do processo de ensino aprendizagem.  

Dessa forma, o papel da assessoria consiste em: 

- Assessor os coordenadores e professores nas questões pedagógicas; 
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- Acompanhar e avaliar o desenvolvimento acadêmico; 

- Promover e participar de cursos e encontros que possibilitem a formação 

continuada dos professores. 

No curso de Filosofia, a assessoria pedagógica desenvolverá um trabalho de 

acompanhamento e orientação, participando das discussões sobre a elaboração e 

reelaboração dos planos de ensino, sobre as questões pertinentes ao currículo sobre as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão e, ainda, de reelaboração do Projeto Pedagógico.  

Cabe à assessoria pedagógica prevê o estabelecimento de um processo de reflexão e 

discussão entre os professores em torno da função de cada um dos pilares do curso, no qual 

se insere a disciplina de sua responsabilidade, dos objetivos de sua disciplina, dos 

conteúdos programáticos, metodologia de ensino, bibliografia básica etc., para assegurar a 

construção da interdisciplinaridade. 

 

 

8.6 -  Núcleo de Assistência ao Estudante 

 

O Núcleo de Assistência ao Estudante será estruturado com o objetivo de dar 

suporte às atividades discentes durante o período em que o mesmo estuda na instituição. 

O núcleo poderá criar e desenvolver programas para que o aluno possa se integrar e 

se relacionar na instituição de forma mais humana e personalizada, fazendo com que o 

mesmo se sinta membro familiar da instituição. O NAE atuará, também no monitoramento 

social do aluno, dar atendimento às necessidades pedagógicas, de saúde e bolsa de estudo 

para alunos internos e na feitura de acordos e convênios. 

 

 

8.7 -  Núcleo de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. 

 

Este Núcleo tem por objetivo desenvolver e coordenar todas as atividades 

relacionadas às áreas de pós-graduação lato e stricto sensu na instituição. Cabe-lhe ainda, 

desenvolver cursos de extensão que complementem as atividades acadêmicas dos 

professores e alunos, além de propiciar e dar suporte às atividades investigativas na 

instituição.  
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8.8 - Coordenação de Curso 

 

 

– O coordenador de cada curso é nomeado pelo diretor geral, dentre os professores 

do curso com qualificação na área específica.   

 

 

8.9 - Órgão Colegiado 

 

 

O curso de graduação será orientado didático-pedagogicamente por um colegiado de 

curso. 

O colegiado será coordenado por um professor da área. 

Integrará o colegiado do curso: representantes do corpo docente, representantes do 

corpo discente suplentes e o próprio coordenador do curso. 

São atribuições básicas do colegiado do curso. 

a) Estudar e avaliar o currículo, com vista à definição do currículo pleno; 

b) Traçar diretrizes didático-pedagógica, mantendo um constante fluxo de 

informações com o curso visando a manutenção das diretrizes; 

c) Exercer o controle didático-pedagógico do curso, supervisionar as disciplinas, 

aprovar os planos e programas de ensino acompanhar a execução dos planos e 

aprovar as listas de oferta das disciplinas que lhe forem submetidas; 

d) Verificar o cumprimento da legislação vigente quanto a formação do discente; 

e) Avaliar o curso quanto instituição; 

f) Acompanhar o desenvolvimento do estudante até a complementação dos 

créditos exigidos pelo currículo; 

g) Realizar estudos sobre vagas, índices e causas de evasão e de reprovação; 

h) Autorizar o aproveitamento de estudos realizados em outros cursos ou em outras 

instituições de ensino superior; 

i) Decidir sobre trancamento de matrículas, cancelamento e substituição de 

disciplinas; 

j) Aprovar o calendário escolar observando a sua adequação à natureza do curso e 

à realidade dos alunos; 

k) Orientar os alunos quanto à matrícula e ao desempenho ao longo do curso; 

l) Acompanhar a aplicação das normas de estágio nas suas diversas formas; 
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m) Analisar os casos possíveis de jubilação de alunos para encaminhamento ao 

CONDIF; 

n) Discutir, continuamente, o sistema de avaliação do rendimento escolar e propor 

ao Conselho-Diretor as mudanças que se fizerem necessárias. 

 

 

 

8.10 -  Secretaria Geral 

 

A Secretaria Geral compete a escrituração, organização, coordenação da vida 

acadêmica e administrativa. 

 

 8.11 - Organização e Gestão de Pessoal 

 

 

 8.11.1 - Corpo Docente 

 

O corpo docente da Faculdade São José está constituído por 26 professores dos 

quais 16 (dezesseis) possuem titulação acadêmica dentro do que preceitua a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu artigo 5.2 item III; sendo 09 mestres e 

doutores e sete especialistas (07 inteiros). O diretor geral e o vice são licenciados em 

filosofia por universidades da Itália e da Espanha. 

Em seu projeto pedagógico, integrado à gestão, a faculdade assume o compromisso 

político com a qualidade do ensino por reconhecer que o seu corpo docente está constituído 

por profissionais com experiência nas áreas e atende a legislação no tocante a presença de 

doutores, mestres e especialistas. Ademais a grande maioria desses professores veio da 

Universidade Federal do Acre e de renomadas instituições religiosas e seminários, com 

tradição de formação no campo da filosofia o que conferiu, sempre, aos religiosos (Padres, 

Bispos, etc), um status cultural universalmente, reconhecido. 

Essa tradição do saber no campo da filosofia remonta, não somente ao domínio de 

uma ciência tão significativa para a humanidade, que de certa forma, foi a luz geradora da 

evolução das ciências do mundo moderno que a faz, ainda hoje, ser revisitada como fonte 

perene do saber, quanto pelo ideal de disseminação dessa ciência como forma de manter 

acesa a chama de uma base cultural mais sólida na descoberta do transcendente, objetivo 

maior de suas instituições educacionais. 
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A presença, pois dessas renomadas expressões culturais no quadro docente da 

faculdade Diocesana São José, dá segurança ao seu projeto de qualidade do ensino. 

A FADISI se constitui  numa experiência social com professores 

voluntários.Contudo, essa experiência deve incluir estratégias de valorização do magistério 

.Uma delas deverá se criar um sistema de cooperativa para sustentação da atividades 

docentes.Futuramente será possível a manutenção  de um quadro, com carreira etc.   

 

 

 8.12 - Plano de Carreira Docente 

 

O Plano de Carreira Docente é o instrumento básico que disciplina as relações entre 

a FADISI e seus professores. Adota como eixo condutor à valorização de seus recursos 

humanos, com vista ao atingimento dos objetivos de desenvolvimento e eficiência 

profissional. Propicia a realização pessoal do docente, aliada à estratégia de fazer com que 

cada um se considere um agente da melhoria e transformação dos cursos. 

Tem por finalidade estabelecer princípios, diretrizes, normas e mecanismos 

operacionais para recrutar, qualificar, aperfeiçoar e promover seus docentes. Sua 

composição abrange os seguintes itens: 

 

8.12.1 - Denominação 

 

Magistério é cargo de profissionais com formação em nível de pós-graduação, 

prioritariamente, com função de docência, pesquisa e extensão, administração e técnica. 

 

 

 

8.12.2 - Prestação de Serviço 

O magistério da Faculdade Diocesana São José será constituído, também, por 

profissionais voluntários. 

A faculdade manterá acordo com os profissionais voluntários nos termos da 

legislação vigente. 

Os dirigentes da FADISI não serão remunerados pelos serviços prestados. 

 

8.12.3 - Carreira do Magistério 
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O quadro do Magistério Superior na FADISI  organiza a carreira,interligando as 

seguintes classes em ordem decrescente: 

 

8.12.4 - Princípios Básicos 

 

A carreira do magistério, na FADISI, tem como princípios: 

I – A avaliação do aperfeiçoamento das competências profissionais. 

II – A progressão através de mudança de nível de titulação e de promoções 

periódicas, estando estas últimas articuladas com o desenvolvimento profissional e 

avaliação de competência; 

 

8.12.5 - Ingresso, Níveis e Classes. 

 

Constitui requisito para ingresso na carreira do magistério a formação: 

 

I – Em nível pós-graduado stricto sensu; 

II – Em nível pós-graduado lato sensu; 

III –Em nível de especialização. 

IV–Em nível de graduação – licenciatura 

 

Os níveis referentes à titulação do professor são: 

I – Nível 1, formação em nível de graduação; 

II – Nível 2, especialização  

III – Nível 3, formação em nível de pós-graduação lato sensu; 

IV – Nível 4, formação em nível de pós-graduação stricto sensu. 

As classes constituem a linha de promoção de carreira do magistério, sendo 

designadas pela seqüência de letras; 

 

8.12.6 - Promoção 

- Promoção é a passagem de uma classe para outra, imediatamente superiores. 

- A promoção decorrerá de avaliação que considere o aperfeiçoamento das 

competências profissionais e de tempo de serviço. 

- A promoção por tempo de serviço ocorrerá de 2 em 2 anos. 
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- O professor voluntário receberá títulos honrosos pelos serviços prestados, de 

acordo com regulamentação vigente. 

- Declaração dos serviços prestados; 

 

 8.12.7 - Jornada de Trabalho 

 

- A jornada de trabalho no magistério, pode ser parcial ou integral, correspondendo 

respectivamente: 

 

I – Vinte horas semanais; 

II – Quarenta horas semanais. 

 

A jornada de trabalho do professor em função docente compreende o 

desenvolvimento curricular de disciplina, atividades interdisciplinares, atendimento 

individual ao aluno, trabalho coletivo e desenvolvimento profissional, cujo tempo será 

definido no projeto institucional de cada curso. 

 

 

8.12.8 - Férias 

 

– O período de férias anuais será: 

 

I – De 45 dias para o professor em função docente; 

II – De 30 dias para o professor em função administrativa e técnica; 

 

 

 

8.12.9 - Incentivo ao Aperfeiçoamento Profissional e à Pesquisa 

 O desenvolvimento profissional será assegurado também  em convênio com 

Instituições Nacionais e Internacionais através da participação em cursos de pós-graduação, 

seminários e intercâmbios; 

 

8.12.10 - Outros Incentivos 

 

- Publicação de trabalhos científicos pela FADISI; 
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- Concessão de bolsa para filhos ou  dependentes; 

 

8.12.11 - Política  de  Qualificação Profissional 

 

A política de qualificação da FADISI tem como principal objetivo a efetivação 

Institucional, a sempre crescente melhoria da qualidade de seu ensino, bem como a 

realização de cursos de pós-graduação, de cursos específicos , para atender anseios da 

sociedade; 

 

Nesse sentido elenca ações em níveis de prioridade: 

 

1) - Pós-Graduação Lato sensu 

- Cursos de especialização nas áreas específicas de filosofia para egressos e 

comunidade. 

 

2) - Pós – Graduação Strito sensu 

- Formar docentes e pesquisadores no campo da educação superior e de ensino 

superior e do ensino superior, notadamente do ensino da Filosofia.   

 

IX - CORPO DOCENTE 

9.1 - Perfil e forma de ingresso 

O corpo docente da Faculdade deve ter Titulação Acadêmica dentro do que 

preceitua a L.D.B lei Nº 9394/96 em seu artigo 52 item II: mais de 1/3 com titulação de 

mestre ou doutor. 

 

9.2 - Relação nominal e titulação dos professores cadastrados no INEP 

Professor Titulação 

01-Joaquín Pertiñez Fernandez 

02-Elizabeth Miranda de Lima 

03-Gilberto Francisco Dalmolin 

04-Laélia Maria Rodrigues da Silva 

05-José Mastrângelo 

06-Estanislau Paulo Klein 

Esp. em Teologia 

Doutora em Educação 

Doutor em Educação 

Doutora em Letras 

Doutor em Teologia e Filosofia 

Mestre em Antropologia 
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07-João Silva Lima 

08-Maria Auxiliadora B. Macedo 

09-Raimunda C. de Carvalho 

10-Maria de Fátima Gonçalves 

11-Jaci Pinto Cordeiro 

12-Suely Amélia Bayúm Cordeiro 

13-Marcondes Freire Montysuma 

14-Nilo Zannini 

15-Robélia Fernandes de Souza 

16-Leôncio Asfuri 

17-Luigi Pieretti  

18-Deise Salim Pinheiro de Lima 

19-Fricot Millien 

20-Margarita Vega Rico 

21-Márcio Damião de Almeida 

 

22-Renato Camagni 

23-Maria Concepcion Ramírez Zavala 

24-João Azevedo do Nascimento 

25-Marília Ribeiro Sant’ana 

26-Francisco Eulálio Alves dos Santos 

 

Doutorado em Filosofia 

Mestre em Adm. Escolar 

Mestre em Linguística 

Mestre em Teologia 

Mestre em Educação 

Mestre Psicologia da Educação 

Mestre em Educação  

Esp. Literatura Latina e Grega 

Esp. em Letras 

Esp. Parapsicologia 

Esp. em Teologia Dogmática 

Esp. Supervisão Escolar  

Bel Filosofia (Haiti) e Teologia 

Esp. em História 

Esp. Didática Docência do Ensino 

 Superior 

Esp. em Teologia  

Esp.Psicologia da Religião 

Graduação em Pedagogia 

Esp. em Língua Portuguesa 

Doutor em Sistemas Energéticos 

 

 

9.3 - síntese dos currículos. 

  

Nome completo: Joaquín Pertiñez Fernandez 

 

Filiação:  Joaquin Pertiñez Montoya 

   Conceição Fernandez Perezrejon 

Fone: 3223 - 2200 

 

E-mail: 

djoaquin@uol.com.br 

Data de Nascimento: 

22/ 09/ 1952 

Sexo: 

Masculino 

Estado Civil: 

Solteiro 

Naturalidade: 

Espanha 

Nacionalidade: 

Espanha 

RG: VO66874W     Data de Emissão:  CPF:  

417.373.502-20 
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End. Residencial: 

Praça da Catedral, 4 

Cidade: 

Rio Branco 

CEP: 

69908 – 970 

UF: AC 

Curso de Lotação: 

Filosofia 

Área de Atuação: 

Introdução à Teologia 

Data de Ingresso: 

Fev. /2003. 

Titulação: Professor R. G. B., Teologia. 

Pós – graduação lato sensu: Psico – pedagogia 

Pós – graduação stricte sensu: 

Doutorado: 

Experiência no Magistério: 

   Professor do Seminário São José – Espanha 

         Professor do Seminário São Ezequiel – Costa Rica 

Local: 

Rio Branco 

Data: 

17 de agosto de 2003 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

Nome completo: Elizabeth Miranda de Lima 

 

Filiação: Odálio de Oliveiro Lima 

   Antonia Alves de Miranda 

Fone: 3229 - 3389 

 

E – mail: 

 

Data de Nascimento: 

23/12/1966 

 

Sexo: 

Feminino 

Estado Civil: 

Solteira 

Naturalidade: 

Cruzeiro do Sul 

Nacionalidade: 

Brasileira 

RG: 164.067 SSP – AC Data de Emissão: 

22/08/1975 

CPF: 217.289.252 - 15 

End. Residencial: 

Conj. Universitário II Q – 17 C - 29 

Distrito Industrial 

Cidade: 

Rio Branco 

CEP: 

69915 – 300 

UF: AC 

Curso de Lotação: Área de Atuação: Data de Ingresso: 
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Departamento/ Educação Pedagogia  

Titulação: Doutorado em Educação 

Pós – graduação lato sensu: Metodologia do Ensino Superior 

Pós – graduação stricte sensu:Mestrado em História e Filosofia da Educação  PUC – SP. 

Doutorado: História e Filosofia da Educação PUC – SP. 

Experiência no Magistério: 

Local 

Rio Branco 

Data: 

18 de agosto de 2003 

Assinatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilberto Francisco Dalmolin 

Filiação: Gentil Dalmolin 

                Maria Antônia Dalmolin 

Fone: (68) 3227-6553 

9874-0719 

gdalmolin@uol.com.br 

Data de Nascimento 

09.03.1962 

Sexo: 

Masculino 

Estado Civil 

Casado 

Naturalidade 

Planalto-PR 

Nacionalidade; 

Brasileira 

RG: 3571272-0 

SSP/PR 

Data de Emissão: 

16.01.1982 

CPF 519.134.889-34 

End. Residencial 

Conj. Manoel Julião – Bloco P-4 

Apt. 415  

Cidade; 

Rio Branco 

CEP: 

69.907-540 

UF 

AC 

Curso de Lotação: 

Filosofia 

Área de Atuação 

Antropologia Filosófica 

Data de Ingresso: 

Fev/2007. 

Titulação: Ciências Religiosas e Pedagogia 

mailto:gdalmolin@uol.com.br
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Pós-Graduação: Doutorado em Educação; Mestrado em Educação. 

Especialização em Metodologia do Ensino Superior e Educação Ambiental.  

Experiência no Magistério: 

Professor de Educação Básica, Diretor Escolar, Supervisor de Ensino. 

Professor de Ensino Superior, Chefe Departamento Educação, Pró-Reitor de 

Ensino e Membro do Conselho Universitário (UFAC).  

Local: 

Rio Branco 

Data: 

25.05.2007 

Assinatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome completo: Laélia Maria Rodrigues da Silva 

 

Filiação: Joaquim Francisco da Silva 

   Joanita Rodrigues da Silva 

Fone: 3224 – 0173 

          9985 - 4005 

 

E – mail: 

laleiah@bol.com.br 

Data de Nascimento: 

02/09/1951 

 

Sexo: 

Feminino 

Estado Civil: 

Solteira 

Naturalidade: 

Acreana 

Nacionalidade: 

Brasileira 

RG: 031.693 

SSP- AC 

Data de Emissão: 15/09/1993 CPF: 048.822.022 – 04 

End. Residencial: 

Rua Marte, 1471, Morada do Sol. 

Cidade: 

Rio Branco 

CEP: 

69.914 – 340 

UF: AC 

Curso de Locação: Área de Atuação: Data de Ingresso: 
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Filosofia 

 

Letras e Artes  

Titulação: 

Pós – graduação lato sensu: 

Pós – graduação stricte sensu: Mestrado em Letras (Literatura Brasileira) UFPB 

Doutorado: Doutorado em Letras (Teoria da Leitura) PUCRS 

Experiência no Magistério: 

      Professora de Literaturas de Língua Portuguesa e Teoria da Literatura no 

Departamento de Letras da UFAC, em cursos de graduação e pós – graduação lato sensu.  

Local: 

Rio Branco 

Data: 

15 de agosto de 2003 

Assinatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome completo: José Mastrangelo 

 

Filiação: Giovanni Anna Pina Mastrangelo 

Fone: 3224 - 2975 

 

E – mail: 

mastrangelo@ufac.br 

Data de 

Nascimento: 

11/03/1945 

Sexo: 

Masculino 

Estado Civil: 

Casado 

Naturalidade: 

Alberobello – Bari 

Itália 

Nacionalidade: 

Brás. 

RG: 53.378 

SSP - AC 

    Data de Emissão: 

23/05/2002 

 CPF:  

024.968.102 – 10 

End. Residencial: Conj. Hab. G.S. I 

Q. 03 casa 19, Guiomard Santos I 

Cidade: 

Rio Branco 

CEP: 69.909 - 560 UF: AC 

Curso de Lotação: 

Filosofia 

Área de Atuação: 

Filosofia, Teologia e Pedagogia 

Data de Ingresso: 

mailto:mastrangelo@ufac.br
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Titulação: Doctor Sacrae Theologiae Facultatis Lateranensis – Romae 

Filosofia, reconhecida no Brasil – UFJF – MG. 

Pedagogia UFAC 

Pós – graduação lato sensu: 

Pós – graduação stricte sensu: 

Doutorado: 

Experiência no Magistério: 35 anos de Ensino Superior na UFAC e outras. 

Local: 

Rio Branco 

Data: 

26 de agosto de 2003 

Assinatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome completo: Estanislau Paulo Klein 

 

Filiação: Catarina Wilma Klein 

   Estanislau Klein 

Fone: 3227 - 3761 

 

E – mail: 

 

Data de Nascimento: 

15/ 11/ 1953 

Sexo: 

Masculino 

Estado Civil: 

Casado 

Naturalidade: 

Montenegro – RS 

Nacionalidade: 

Brasileiro 

RG: 4.011.413.699     Data de Emissão: 

 

 CPF: 197.222.220-15 

End. Residencial: 

Conj. Esperança I, Qd.. 8 ; Casa 22 

Cidade: 

Rio Branco 

CEP: 69905 - 250 UF: AC 

Curso de Lotação: 

Filosofia 

Área de Atuação: 

Sociologia 

Data de Ingresso: 

Fev. /2003. 

Titulação: Enfermeiro 
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Pós – graduação lato sensu: 

Pós – graduação stricte sensu: Mestrado em Antropologia 

Doutorado: Doutorando 

Experiência no Magistério: 

Professor da UFAC desde JUL. / 1989. 

Colaborador no curso deTeologia da Diocese há mais de 10 anos. 

Local: 

Rio Branco 

Data: 

18 de agosto de 2003 

Assinatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome completo: João Silva Lima 

 

Filiação: João Severino Lima 

   Maria Silva Lima 

Fone: 3228 - 5380 

 

E – mail: 

joaolima@ufac.br 

Data de 

Nascimento: 

03/08/ 

 

Sexo: 

Masculino 

Estado Civil: 

Casado 

Naturalidade: 

Tarauacá - AC 

Nacionalidade: 

Brasileiro 

RG: 

122 966 SSP - AC 

    Data de Emissão: 

1980 

 CPF:  

168.665.192 – 47 

End. Residencial: 

Conj. Procon Q. C casa 33 

Bairro Vila Ivonete 

Cidade: 

Rio Branco 

CEP: 

69918 – 480 

UF: AC 

mailto:joaolima@ufac.br
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Curso de Lotação: 

Filosofia 

 

Área de Atuação: 

Filosofia 

Data de Ingresso: 

1992. 

Titulação: Doutorando em Filosofia (UNICAMP) 

Pós – graduação lato sensu: 

Pós – graduação stricte sensu: Mestrado em Filosofia. 

Doutorado: 

Experiência no Magistério: Desde de 1992 UFAC. 

Local: 

Rio Branco 

Data: 

19 de agosto de 2003 

Assinatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome completo: Maria Auxiliadora Barbosa Macêdo 

 

Filiação: Paulo Felipe Barbosa 

   Maria de Jesus George Barbosa 

Fone: 3224 - 5267 

 

E – mail: 

jbzmacedo@pop.com.br 

Data de Nascimento: 

19/ 06/ 1957 

Sexo: 

Feminino 

Estado Civil: 

Casada 

Naturalidade: 

Manaus - AM 

Nacionalidade: 

Brasileira 

RG: 

060.111 SSP - AC 

    Data de Emissão: 

 

 CPF:  

078.743.082 – 04 

End. Residencial: 

Estrada da Usina, 790 – APTO.204 

Cidade: 

Rio Branco 

CEP: 

69910 – 730 

UF: AC 

Curso de Lotação: 

Filosofia 

Área de Atuação: Pedagogia Data de Ingresso: Março/2003 

Titulação: Pedagogia 

mailto:jbzmacedo@pop.com.br
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Pós – graduação lato sensu: Especialista em planejamento educacional. 

Pós – graduação stricte sensu: Mestre em administração escolar 

Doutorado: 

Experiência no Magistério: 

Professora da Pré – escola e Ensino Fundamental (1976 – 1980) 

Professora da escola Normal – Curso de magistério (1980 – 1984) 

Professora de Ensino Superior (1984 aos dias de hoje) 

Local: 

Rio Branco 

Data: 

17 de agosto de 2003 

Assinatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome completo: Raimunda Coelho de Carvalho 

 

Filiação: José Coelho 

  Maria Moreira Lima 

Fone:3 224 – 1266 

          9971 - 6559 

 

E – mail: 

marceloatj.ac.gov.br 

Data de Nascimento: 

29/03/1943 

Sexo: 

Feminino 

Estado Civil: 

Casada 

Naturalidade: 

Acreana 

Nacionalidade: 

Brasileira 

RG: 018.246 

SSP – AC 

Data de Emissão: 

13/10/1998 

CPF: 078.749.600 – 20 

End. Residencial: 

Estrada da Invernada, 888 – Apt. 306 

Cidade: 

Rio Branco 

CEP: 

69.910 – 220 

UF: AC 

Curso de Locação: Área de Atuação: Data de Ingresso: 
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Filosofia Letras  

Titulação: 

Pós – graduação lato sensu: 

Pós – graduação stricte sensu: Mestrado em Lingüística - UNICAMP 

Doutorado: 

Experiência no Magistério: 

      Professora de Língua Portuguesa e Lingüística na Universidade Federal do Acre – 

Departamento de Letras. 

Local: 

Rio Branco 

Data: 

14 de agosto de 2003 

Assinatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome completo: Maria de Fátima Gonçalves 

 

Filiação: Sebastião Gonçalves do Nascimento 

    Rita Bonifácio Gonçalves 

Fone: 3224 - 4185 

 

E – mail: 

josfatima@mdnet.com.br 

Data de Nascimento: 

21/ 06/ 1959 

Sexo: 

Feminino 

Estado Civil: 

Solteira 

Naturalidade: 

Itapipoca - CE 

Nacionalidade: 

Brasileira 

RG: 

197.453 SSP - AC 

    Data de Emissão:  CPF:  

322.372.192 – 49 

End. Residencial: 

R. Rio Grande do Sul 

Cidade: 

Rio Branco 

CEP: 

69903 – 420 

UF: AC 

Curso de Lotação: 

Filosofia 

Área de Atuação: 

Liturgia 

Data de Ingresso: 

Fev. /2003. 

mailto:josfatima@mdnet.com.br
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Titulação 

Pós – graduação lato sensu: Especialização em Liturgia N.S. da Assunção – SP. 

Pós – graduação stricte sensu: Mestra em Teologia Dogmática 

Doutorado: 

Experiência no Magistério: 

Orient. de profª de Ensino Religioso(4 anos); profª. do Col. Imaculada Conceição (2 

anos); profª. Seminário Diocesano – RB(4 anos); Seminário Maior - PV(2 anos); Cursos e 

Treinamento em: Fortaleza, Rio Branco, Porto Velho 

Local: 

Rio Branco 

Data: 

17 de agosto de 2003 

Assinatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome completo: Jaci Pinto Cordeiro 

 

Filiação: Maria das Neves Cordeiro 

   Francisco Pinto Cordeiro 

Fone: 3223-8041 

 

E – mail: 

 

Data de Nascimento: 

28/ 06/ 1943 

Sexo: 

Masculino 

Estado Civil: 

Casado 

Naturalidade: 

Brasileense 

Nacionalidade: 

Brasileiro 

RG: 017765-SSP/AC 

 

    Data de Emissão: 

 

 CPF:  

011.439.482-20 

End. Residencial: 

Rua Júpter, 375 – Morada do Sol 

Cidade: 

Rio Branco 

CEP: 

69910-580 

UF: AC 

Curso de Lotação: 

 

Área de Atuação: 

 

Data de Ingresso: 
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Titulação:  

Mestre em Currículo 

 

Experiência no Magistério: 

 

Local: 

Rio Branco 

Data: 

 

Assinatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome completo: Suely Amélia Bayúm Cordeiro 

 

Filiação: Clóvis Ribeiro Bayúm 

               Inez Pereira Bayúm 

    

Fone: 3223-8041 

 

E – 

mail:sulyamelia@hot-

mail.com 

 

Data de Nascimento: 

16/16/1955 

Sexo: 

Feminino 

Estado Civil: 

Casada 

Naturalidade: 

Rio Branco - 

Ac 

Nacionalidade: 

Brasileira 

RG: 044090- SSP/Ac 

 

    Data de Emissão: 

29/02/1988 

 CPF: 138688292-

53 
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End. Residencial: 

Rua Júpter, 375 – Morada do Sol 

Cidade: 

Rio Branco 

CEP:69910-580 

 

UF: AC 

Curso de Lotação: 

Filosofia 

Área de Atuação: 

Psicologia 

Data de Ingresso: 

2005 

Titulação:  

Pós-graduaçao strictu-sensu – Mestrado em Psicologia da Educação PUC /SP 

Lato sensu – Planejamento Educacional 

Graduação – Pedagogia com habilitação em Administração Escolar e Orientação 

Educacional 

Experiência no Magistério: 

Professora do ensino Superior 

Local: 

Rio Branco 

Data: 

 

Assinatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome completo: Marcondes Freire Monysuma 

 

Filiação: Hildo da Cunha Montysuma 

               Rita do Carmo Freire Montysuma 

    

Fone: 3224-0110 

8401-4777 

E -

mail:mfmontysuma@

brturbo.com.br 

 

Data de Nascimento: 

22.11.1960 

Sexo: 

Masculino 

Estado Civil: 

Casado 

Naturalidade: 

 

Nacionalidade: 

Brasileiro 

RG: 088250 SSP/Ac 

 

    Data de Emissão: 

04.09.1992 

 CPF: 096.043.162-

49 
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End. Residencial: 

Rua Paraná, 79 –Bairro do Bosque 

Cidade: 

Rio Branco 

CEP: 

 

UF: AC 

Curso de Lotação: 

Filosofia 

Área de Atuação: 

Metodologia Cientifica 

Data de Ingresso:04/2006 

 

Titulação: Pedagogia 

                 Graduação em Pedagogia 

Mestrado em ―Menção em Docência‖   - Universidad de La Habana – CEPES (1998)    

 

Experiência no Magistério: Professor na Educação Básica. Professor Substituto na UFAC. 

Diretor da Escola Fundação BRADESCO.   

 

Local: 

Rio Branco 

Data: 

04/2006 

Assinatura: 

 

 

 

 

 

 

Nome completo: Nilo Zannini 

 

Filiação: Domenico Zannini 

    Maria Zuccolani 

Fone: 3227-8596 

          9987 – 7771 

 

E – mail: 

nilozan@pop.com.br 

Data de Nascimento: 

12/11/1934 

Sexo: 

Masculino 

Estado Civil: 

Casado 

Naturalidade: 

Italiana 

Nacionalidade: 

Brasileira 

RG: 031. 967 

SSP – AC 

    Data de Emissão: 

10/01/1987 

 CPF: 

020674712 – 87 

End. Residencial: 

Rua Severiano 281, Bosque 

Cidade: 

Rio Branco 

CEP: 

69.908 – 180 

UF:AC 

Curso de Lotação: Área de Atuação: Data de Ingresso: 
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Filosofia Filosofia e Letras 2000 

Titulação: Filosofia – 1956, Seminário Inter Diocesano de Reggio Emiliano (Itália) Curso 

reconhecido no Brasil na FIDENE – Ijui (RS), 1972. 

Pós – graduação lato sensu: Literatura Clássica Latina e Grega 

Pós – graduação stricto sensu: Teologia Escolástica, Seminário Inter Diocesano de Reggio 

Emiliano – Itália. 

Doutorado: 

Experiência no Magistério: 

Professor no Ensino Básico Italiano – 5 anos; Professor no sistema de ensino do 

Estado do Acre, Língua Francesa e Filosofia da Educação; Professor na UFAC, de Língua 

Latina, Filologia Romântica, Literatura Clássica Grega e Latina e Língua Italiana – 12 anos. 

Local: 

Rio Branco 

Data: 

15 de agosto de 2003 

Assinatura: 
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Nome completo: Leôncio José Asfury 

 

Filiação: Antonio Miguel Asfury 

Fone: 9984 - 1220 

 

E – mail: 

 

Nome completo: Robélia Fernandes de Souza 

 

Filiação : Roberto de Castro e Costa Fernandes 

     Eulália de Oliveira Fernandes 

 

 

Fone : 3224 – 1410 

 

E – mail : 

 

RG. : 016443 Data Exp: CPF. : 322.599.562-20 

Data de Nascimento : 

20/02/1938 

 

Sexo : 

Feminino 

Estado Civil :  

Casada 

Naturalidade : 

Amazonense 

Nacionalidade : 

Brasileira 

End. Residencial: 

R. Melancia, Quadra 38 Casa 85, 

Bairro Morada do Sol 

Cidade: 

Rio Branco 

CEP: 69910-320 UF: AC 

Curso de Locação: 

Filosofia 

Área de Atuação: 

Letras 

Data de Ingresso: Jan/2003 

Titulação : Licenciatura em Letras 

Pós – graduação lato sensu : Especialização em Língua Portuguesa 

Pós – graduação stricte sensu : 

Doutorado:  

Experiência no Magistério : UFAC 

Ensino Superior: Faculdade de Letras (Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Lit. 

Portuguesa) Curso Pedagogia (Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa/ Ensino 

Médio- Magistério- Magistério Modalidade- I.E.L.F. 

Local: 

 Rio Branco – AC 

Data: 20/ 08/ 2003 

Assinatura:  
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   Maria Gomes Asfury 

Data de Nascimento: 

21/01/1949 

 

Sexo: 

Masculino 

Estado Civil: 

Solteiro  

Naturalidade: 

Tarauacá - Ac 

Nacionalidade: 

Brasileira 

RG: 027.279 

SSP - AC 

    Data de Emissão: 

01/08/1979 

 CPF: 155.385.162 -53 

End. Residencial: 

Rua Alvorada – 228, Bosque 

Cidade: 

Rio Branco 

CEP: 

69.908 – 180 

UF: AC 

Curso de Lotação: Área de Atuação: Data de Ingresso: 

 

Titulação: 

Pós – graduação lato sensu: Parapsicologia 

 

 

Experiência no Magistério: 

 

Local: 

Rio Branco 

Data: 

26 de agosto de 2003 

Assinatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome completo: Massimo Lombardi  

 

Fone: 99723385 
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Filiação: Adriano 

   Maria Frabbri 

E – mail: 

pmassimo@uol.com.br 

Data de Nascimento: 

04/ 06/ 1945 

Sexo: 

Masculino 

Estado Civil: 

Solteiro 

Naturalidade: 

Itália 

Nacionalidade: 

Itália 

RG: W161.807 – X     Data de Emissão:  CPF:  

065.676.142 - 34 

End. Residencial: 

R. Valdomiro Lopes 1122 

 Bairro Conquista 

Cidade: 

Rio Branco 

CEP: 

69914 – 460 

UF: AC 

Curso de Lotação: 

Filosofia 

Área de Atuação: 

História e Geografia 

Data de Ingresso: 

Fev. / 2003. 

Titulação: Bacharelado em Teologia 

Pós – graduação lato sensu: PUC – CEHILA em História da Igreja 

Curso de parapsicologia 

 

Experiência no Magistério: 

Curso de Teologia (História), Curso de ministros 

Local: 

Rio Branco 

Data: 

17 de agosto de 2003 

Assinatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome completo: Deise Salim Pinheiro de Lima 

 

Filiação: Tufi Salim Aboaxe 

Fone: 3224 - 1609 

 

E – mail: 
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  Venília Ferreira Salim  

Data de Nascimento: 

26/02/1933 

Sexo: 

Feminino 

Estado Civil: 

Viúva 

Naturalidade: 

Acre 

Nacionalidade: 

Brasileira 

RG: 15.413      Data de Emissão:  CPF:  

078.744.992-04 

End. Residencial: 

Rua Benjamim Constant, 1311- 

Centro 

Cidade: 

Rio Branco 

CEP: 

 

UF: AC 

Curso de Lotação: 

Filosofia 

Área de Atuação: 

Educação 

Data de Ingresso: 

 

Titulação: Pedagogia 

Pós – graduação lato sensu:  

Pós – graduação stricte sensu: 

Doutorado: 

Experiência no Magistério: 

Universidade Federal do Acre 

 

 

Local: 

Rio Branco 

Data: 

4/2005 

Assinatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome completo: Fricot Millien 

 

Filiação: Lorien Milien 

Fone: 3224 - 5182 

 

E – mail: 
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   Pierre Dieucila millienfricot@hotmail.com 

Data de Nascimento: 

24/ 01/1965 

Sexo: 

Masculino 

Estado Civil: 

Solteiro 

Naturalidade: 

Haiti 

Nacionalidade: 

Haitiano 

RG:      Data de Emissão: 

 

 CPF:  

527.867.142 – 49 

End. Residencial: 

R. Alvorada, S/N – Bosque 

Seminário Menor 

Cidade: 

Rio Branco 

CEP: 

69.908 - 000 

 

UF: AC 

Curso de Lotação: 

Filosofia 

Área de Atuação: 

Introdução à Teologia 

Data de Ingresso: 

Fev. /2003 

Titulação:  

Pós – graduação lato sensu: Filosofia  e Teologia(Haiti). 

 

Experiência no Magistério: 

 

Local: 

Rio Branco 

Data: 

17 de agosto de 2003 

Assinatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome completo: Margarita da Vega Rico 

Filiação: Luis Veja Nieto 

Fone: 9996-2907 

 

mailto:millienfricot@hotmail.com
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   Luisa Rico Pinha E – mail: 

Data de Nascimento: 

20.07.1940  

Sexo: 

Feminino 

Estado Civil: 

Solteira 

Naturalidade: 

Cidade do 

México 

Nacionalidade: 

Mexicana 

RG: 04220020754 - 

Passaporte 

    Data de Emissão:   CPF:  

533.412.442-04 

End. Residencial: 

Rua Alvorada, 339 B. Vitória  

Cidade: 

Rio Branco 

CEP: 

 

UF: AC 

Curso de Lotação: 

Filosofia 

Área de Atuação: 

Língua Espanhola  

Data de Ingresso: 

Fev. 02/2004 

Titulação: Pedagogia 

Especialização em História para Ensino Médio. México (1966) 

                                

Experiência no Magistério: 

         Professora e Diretora de Ensino Fundamental e Médio 

   

Local: 

Rio Branco 

Data: 

02/2004 

Assinatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 90 

Nome completo: Márcio Damião de Almeida 

 

Filiação: Pedro de Almeida 

   Mariana Lima de Almeida 

CPF: 000.223.826-57 

RG: M – 4105.151/SSP/MG 

Fone : 3221 – 6670 

 

E – mail:  

marcio434@hotmail.com 

mdamiano@bol.com.br 

mdalmeida@bol.com.br 

Data de Nascimento: 

27/09/1966 

Sexo: 

Masculino 

Estado Civil: 

Casado 

Naturalidade: 

Carmo de Minas – 

MS 

Nacionalidade: 

Brasileira 

End. Residencial: 

R. do Aviário, 623 , Bairro do 

Aviário 

Cidade: 

Rio Branco 

CEP : 

69909 – 170 

UF :AC 

Curso de Locação : 

Filosofia  

Área de Atuação : 

Lógica 

Data de Ingresso : 

Ferv. / 2003 

Titulação: Licenciatura em Filosofia /Habilitação em História 

Pós – graduação lato sensu: Didática e docência do Ensino Superior 

Pós – graduação stricte sensu: 

Doutorado: 

Experiência no Magistério:  

            Professor de Ensino Fundamental e Ensino Médio (São Paulo – SP. 2001/ 02; 

IDEM em Rio Branco – AC. 2002 / 03. 

Professor Universitário na UNINORTE (União Educacional do Norte) em 2003 

Local : 

 Rio Branco 

Data :  

17/ 08/ 2003 

Assinatura : 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:MDAMIANO@BOLO.COM.BR
mailto:mdalmeida@bol.com.br
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Nome completo: Renato Camagni 

 

Filiação: Pietro 

   Elena Moneti 

Fone: 3224 - 5756 

 

E – mail: 

freigabriel@mdnet.com.br 

Data de Nascimento: 

03/09/1946 

Sexo: 

Masculino 

Estado Civil: 

Solteiro 

Naturalidade: 

Itália 

Nacionalidade: 

Italiano 

RG: 

PNE V 053378 – 5 

    Data de Emissão: CPF:  

1133972343342342 – 68 

End. Residencial: 

R. santa Inês, 1573 

Bairro S. Francisco 

Cidade: 

Rio Branco 

CEP: 

69908 – 000 

UF: AC 

Curso de Lotação: 

Filosofia 

Área de Atuação: 

Filosofia da Religião 

Data de Ingresso: 

Fev. /2003. 

Titulação: Filosofia no Seminário SERAFICO FFM Cap. Siena (IT.). 

Graduação: Baccalalreatus in Theologia na Pontifícia Gregoriana 

Pós – graduação lato sensu: Parapsicologia 

 

 

Experiência no Magistério: 

         Professor do Curso de Teologia e Filosofia 

Local: 

Rio Branco 

Data: 

19 de agosto de 2003 

Assinatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:freigabriel@mdnet.com.br
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Nome completo: María Concepción Ramírez Zavala 

 

Filiação: Samuel Ramírez Orozco 

   María Guadalupe Zavala Saldaña 

Fone: 3224 - 5927 

 

E – mail: 

Conchis873@hotmail.com 

Data de Nascimento: 

08.12.1973 

Sexo: 

Feminino 

Estado Civil: 

Solteira 

Naturalidade: 

Puruándino 

Michoacán-

México. 

Nacionalidade: 

Mexicana 

RG:     Data de Emissão: 

 

 CPF: 536.305.052-87 

End. Residencial: 

Rua Alvorada, 339 – B. Vitória 

Cidade: 

Rio Branco 

CEP: 

69.900 – 970 

UF: AC 

Curso de Lotação: 

Filosofia 

Área de Atuação: 

Psicopedagogia 

Data de Ingresso: 

02/2007 

Titulação: Licenciatura em Educação Básica  

Lic. Em Psicologia Religiosa 

 

Experiência no Magistério: Professora do Instituto por um Mundo Mejor 

 

Local: 

Rio Branco 

Data: 

02/2007 

Assinatura: 
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Nome completo: João Azevedo do Nascimento 

 

Filiação:     

              Éster Tavares de Azevedo 

Fone: 9204-9l39 

           

E – mail: 

Azevedo@ibest.com.br 

Data de Nascimento: 

 

Sexo: 

Masculino 

Estado Civil: 

Casado 

Naturalidade: 

Sena Madureira 

Nacionalidade: 

Brasileiro 

RG: 

103.263  SSP-AC 

    Data de Emissão: 

 

 CPF:  

128.954.822-68 

End. Residencial: 

Rua da Laranja, 851 – Bairro 

―Mocinha Magalhães‖   

Cidade: 

Rio Branco 

CEP: 

 

UF: AC 

Curso de Lotação: 

Filosofia 

Área de Atuação: 

 

Data de Ingresso: 

04/2005 

Titulação: Pedagogia 

Pós – graduação stricto sensu: 

Doutorandoem Filosofia 

Experiência no Magistério: 

         Professor da Educação Básica  

Local: 

Rio Branco 

Data: 

 04/2005 

Assinatura: 
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Nome completo: Marília Ribeiro de Sant’Àna 

 

Filiação: 

 

Fone: 224 - 2119 

 

E – mail: 

Data de 

Nascimento: 

Sexo: 

Feminino 

Estado Civil: 

Solteira 

Naturalidade: 

Acreana 

Nacionalidade: 

Brasileira 

RG:017.968 

 SSP - AC 

    Data de Emissão:  CPF:  

005.680.662 – 00 

End. Residencial: 

Avenida Brasil 661 

Cidade: 

Rio Branco 

CEP: 

 

UF: AC 

Curso de Lotação: 

Filosofia 

Área de Atuação: 

Língua Portuguesa 

Data de Ingresso:2004 

 

Titulação: Licenciatura em língua Portuguesa 

Pós – graduação lato sensu: Especialização em Língua Portuguesa – (Belo Horizonte - MG) 

Pós – graduação stricto sensu: 

Doutorado: 

Experiência no Magistério: 

Docência, Coordenadoria e Assessoria Técnico – Pedagógica, Co-autoria da Proposta 

Curricular de Comunicação e Expressão (SEE – AC). 

Local: 

Rio Branco 

Data: 

05 de Novembro de 2003 

Assinatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 95 

Nome completo: Francisco Eulálio Alves dos Santos 

Filiação: Francisco Alves dos Santos 

               Hilda Maria dos Santos 

 

Fone: 3229-4630  

3224-7133 – 3214-2602 

 

E – mail: 

Magx@ufac.br 

Data de 

Nascimento: 

24.06.1949 

Sexo: 

Masculino 

Estado Civil: 

Casado 

Naturalidade: 

Brasiléia-Ac 

Nacionalidade: 

Brasileiro 

RG: 166390 SSP-

DF 

  

    Data de Emissão:  CPF:  

015.423.622-53 

End. Residencial: 

Conj. Tucumã I, QW – 04, Casa 75 

–B. Distrito Industrial 

Cidade: 

Rio Branco 

CEP: 

 

UF: AC 

Curso de Lotação: 

Filosofia 

Área de Atuação: 

Cosmologia 

 

Data de Ingresso: 08/2006 

 

Titulação:  Graduação em Matemática  

Mestrado em Física Matemática (1981)  

Doutorado em Planejamento em Sistemas Energéticos pela Faculdade de Engª Mecânica da 

UNICAMP. 

 

Experiência no Magistério: 

Professor de Física da UFAC 

Autor de trabalhos científicos publicados 

 

Local: 

Rio Branco 

Data: 08/2006 

 

Assinatura: 

 

 

 

 

mailto:Magx@ufac.br
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X – CORPO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 

 

O corpo técnico administrativo será constituído por profissionais com formação em 

nível superior. 

O pessoal técnico administrativo integra a estrutura da Secretaria Geral para o 

desempenho de funções como: 

- Escrituração e registro da vida institucional, registro e controle acadêmico: 

expedição de documentos, atendimento ao alunado em procedimentos como: matrícula, 

transferências, históricos escolares; 

- Assessoramento à coordenação de curso, a órgãos colegiados de curso, ao 

Conselho Diretor e a organização estudantil; 

- O provimento de cargos técnico-administrativos será feito pela mantenedora;  

- Para atender as peculiaridades dos serviços técnicos administrativos será 

assegurado ao pessoal a devida qualificação em parceria com outras instituições, ambiente 

de trabalho e equipamentos tecnológicos adequados. 

 

 

 

XI - CORPO DISCENTE 

 

11.1 - Organização do Corpo Discente 

 

Constitui o corpo discente da FADISI os alunos matriculados em curso de 

graduação e os matriculados nos cursos de pós-graduação, de atualização e extensão. 

O acesso ao curso de graduação requer: 

- Que o candidato tenha concluído o ensino médio; 

- Que tenha sido promovido no processo seletivo específico da faculdade. 

A Secretaria Geral efetivará o registro e o controle acadêmico, bem como, prestará 

assessoria ao aluno no conhecimento dos direitos e deveres individuais e coletivos, 

relacionados à: 

- Matrícula nos cursos; 

- Obrigatoriedade de freqüência às aulas e demais atividades curriculares; 

- Regimento Escolar; 
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- Sistema de Avaliação; 

- Estágios; 

- Aproveitamento de Estudos; 

- Transferência; 

- Plano individual de estudos adicionais; 

- Assistência ao educando no âmbito da faculdade e em outros âmbitos. 

 

 11.2 - Processo de Ingresso 

 

O ensino superior oferecido pela Faculdade Diocesana São José – FADISI, tem no 

seu processo seletivo a parte principal de sua especificidade que é dedicar-se à formação 

das religiosas e religiosos. 

Ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, o  

Conselho Diretor da Faculdade Diocesana São José levará em conta: 

- As normas vigentes sobre o processo seletivo; 

- As orientações do ensino médio; 

- A especificidade dos objetivos da Faculdade. 

A forma de ingresso, os critérios adotados e demais instruções sobre o processo 

seletivo constarão no Edital a ser publicado.  

 

 11.3 - Matrícula 

 

A faculdade divulgará, antes de cada período letivo, programação contendo datas de 

matrículas, programas, recursos disponíveis e os critérios de avaliação para cumprimento 

dessas condições. 

A matrícula é renovada a cada período letivo na época estabelecida no calendário 

escolar. 

A não-renovação da matrícula é caracterizada como abandono e implica em perda 

de vaga e seu retorno se dará mediante existência de vaga ou aprovação em novo processo 

seletivo. 

No caso de interrupção temporária dos estudos o aluno deve fazer o trancamento da 

sua matrícula por no máximo duas vezes consecutiva e/ou quatro vezes alternadas. 
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11.4 - Monitoria 

 

De acordo com o Regimento Geral da Faculdade o curso selecionará alunos para o 

exercício e funções de monitoria, cuja admissão será por disciplina cabendo-lhes, 

basicamente: 

a) auxiliar os professores em tarefas possíveis de serem executadas por estudantes 

que já tenham sido aprovados nas respectivas disciplinas. 

b) auxiliar os alunos, orientando-os em trabalhos de laboratórios, de biblioteca e 

outros compatíveis com o seu nível de conhecimento e experiências das 

disciplinas. 

c) constituir-se um elo entre professores e alunos, visando ao ajustamento de 

execução dos programas de aprendizagem. 

A admissão de monitoria obedecerá a um Plano Geral, elaborado pela coordenação 

de curso e aprovado pela Diretoria Acadêmica, dentro das normas emitidas pelo Conselho. 

 

11.5 - Representação Estudantil 

 

Além da representação nos órgãos colegiados (CONDIF e Colegiado de Curso) os 

alunos da FADISI poderão organizar Diretórios Acadêmicos para congregar todos os 

alunos regulamente matriculados no curso. 

 

 

 

XII - INFRA-ESTRUTURA FÍSICA, RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS 

 

12.1 - Instalações, Equipamentos e Laboratórios 

 

12.1.1 - Espaços 

-  Acesso com rampa para pessoas com de deficiência física 

- Quatro salas de aula equipadas 

- Espaço para administração 

- Área de Esporte 

- Dependências para Internatos 
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- Refeitório 

- Cozinha 

- Almoxarifado 

 

12.1.2 - Complexo bibliotecário 

- Dicionários e enciclopédias; 

- Revistas especializadas e periódicas com assinatura; 

- Um acervo de 10.525 livros dos quais 500 são da área do curso. 

 

12.1.3 - Sala de leitura e estudos devidamente equipados 

- Espaço para a administração; 

- Área de esporte. 

 

12.1.4 - Laboratório de Informática 

Para atender as dimensões do fazer universitário no que se refere à pesquisa e 

extensão, bem como no aprofundamento e atualização de determinados aspectos do ensino 

que extrapolam as possibilidades e limites do programa curricular, bem como, vivenciar a 

revolução tecnológica e se atualizar nos novos métodos de comunicação, a faculdade 

contará com o laboratório de informática dispondo de oito (8) computadores para uso pelos 

alunos e professores e acesso à rede. Em sua implantação o laboratório prevê: 

1 – Projeto de criação de interfaces para acesso, pela comunidade, à memória local 

– fruto da pesquisa no curso – e intercambio com outras bibliotecas nacionais e 

internacionais, consultas e leituras eletrônicas. 

2 – Parceria com professores e técnicos na elaboração do projeto pedagógico dos 

cursos, execução dos projetos de pesquisa, desenvolvimento de projetos sobre avaliação e 

na implantação de novas metodologias. 

3 – Divulgação de materiais pedagógicos, bibliográficos e informativos. 

 

12.2 - Aspectos financeiros e orçamentais 

 

O curso integra a  Faculdade Diocesana São José que será mantida pela entidade 

Obras Sociais  -  da Diocese de Rio Branco. Ambas têm patrimônio comum gerido pelo 

estatuto da mantenedora. 
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XIII - HARMONIZAÇÃO COM AS POLITICAS PÚBLICAS DO ESTADO. 

 

Os planos governamentais têm definido como prioridade uma política de 

desenvolvimento sustentável com ênfase na consolidação da estabilidade econômica 

visando a melhoria de vida dos cidadãos e a garantia da equidade social. Essas prioridades 

determinam algumas vertentes para construção e implementação de políticas públicas nas 

quais a educação se torna um dos eixos centrais e, na sua função social, a Instituição de 

Ensino Superior tem papel fundamental podendo contribuir, junto à comunidade na 

superação de desigualdades sociais, ético racial e de gênero, presentes na sociedade, com 

ações que propicie a capacidade de participação na definição, execução e acompanhamento 

de políticas de seu interesse, bem como, no preparo do cidadão para lutar por seus direitos e 

para enfrentar preconceitos e, assim, corrigir a histórica desigualdade, superar a pobreza 

com seu trabalho e inventividade. 

Merece destaque, entretanto a contribuição inteligente ao projeto de preservação do 

eco sistema que a faculdade pode dar, inclusive através da participação nas grandes lutas. 

Nesse sentido o papel da Filosofia deve ser pensar, a partir da reflexão base para a busca, 

superar o pessimismo crasso e o otimismo ingênuo que tomou conta da humanidade. Sob a 

inspiração dos filósofos que se consolidam em teorias desde a antiguidade, nas quais 

tiveram sempre presente a valorização da natureza, questionar: o que poderíamos ter sido e 

o que fizeram de nós? 

Tudo isso exige a identificação de um novo ethos para a Educação Superior no país, 

o ethos da participação transformadora. Como ethos de emancipação, articulação entre 

organismos públicos e privados além de buscar a superação da dicotomia público x privado, 

pobre x rico etc... deve objetivar a integração de um Ensino Superior direcionada à 

diversidade regional, sobrelevando a Amazônia como esperança de vida  para a 

humanidade. 

Sendo o Ensino Superior o lugar de maior densidade da experiência humana, esse 

saber, essa forma de entender o mundo o faz sedutor e transformador para, entre outros 

aspectos refletir a realidade de um homem que se espedaça num choque com a natureza por 

ele destruída.  
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XV – ANEXOS  

 

ANEXO I  

 

Contrato de prestação de serviços educacionais 

Curso de Graduação 

 

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS EDUCACIONAIS, A Faculdade Diocesana São José – FADISI – entidade 

sem fins lucrativos mantida pela Instituição Obras Sociais da Diocese de Rio Branco 

inscrita no CNPJ sob o nº 00529443/0001-74 – com sede à estrada São Francisco – nº 1576 

– Bairro Vitória na cidade de Rio Branco – Estado do Acre, doravante denominada 

CONTRATADA, neste ato representada pelo seu representante legal, e do outro lado o 

ALUNO, ou seu representante legal (pai, mãe ou responsável quando menor de 18 anos), 

doravante denominado CONTRATANTE, têm justo e  contratado o seguinte: 

 

Cláusula 1ª - A CONTRATADA se obriga a ministrar o CURSO DE GRADUAÇÃO 

cujas características encontram-se no quadro próprio da cláusula Quinta através de aulas e 

demais atividades escolares, devendo o plano de estudos, programas e currículos estarem 

em conformidade com o disposto na legislação em vigor e de acordo com o seu projeto 

político-pedagógico. 

 

Cláusula 2ª - As aulas serão ministradas em salas de aula ou locais que a Faculdade 

indicar, tendo em vista a natureza do conteúdo e da técnica pedagógica que se fizerem 

necessárias. 

 

Cláusula 3ª - É de inteira responsabilidade de CONTRATADA a orientação técnica sobre 

a prestação de serviços de ensino, no que se refere à marcação de datas para a prova de 

verificação de aproveitamento, fixação de carga horária, indicação de professores, 

orientação didático-pedagógica, além de outras providências que as atividades docentes 

exigirem. 

 

Parágrafo Único – No decorrer do curso poderá ser alterado o seu Projeto Pedagógico do 

curso, incluindo estrutura curricular, desde de que seja respeitada a legislação de ensino 

vigente. 
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Cláusula 4ª - O declarante obriga-se a conhecer, após efetivação da matrícula, e submeter-

se ao teor do Estatuto, do Regimento Geral, em que está se matriculando, do Regimento de 

estágio ou prática análoga, e às demais normas e determinações emanadas dos órgão e das 

autoridades universitárias, integrantes do quadro administrativo da contratada. 

 

Parágrafo Único – A contratada poderá, a seu critério, unificar as atividades acadêmicas e 

pedagógicas de turmas e ou disciplinas com conteúdos similares. 

 

Cláusula 5ª - Para contribuir na manutenção dos serviços educacionais o valor a que se 

refere o presente contrato é de R$ 600,00 (seiscentos reais), divididos em seis parcelas de 

R$ 100,00 (cem reais) cada uma, reajustáveis a cada ano civil de acordo com a planilha de 

custo elaborado pela instituição na forma da lei. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

Curso: Turno: Registro Acadêmico: 

Regime: SEMESTRAL 

Processo Seletivo: Data de Ingresso: 

IDENTIFICAÇÃO E DADOS PESSOAIS DO CONTRATANTE 

Nome completo: 

R.G. nº: Órg. Exp.: UF: CPF: 

Sexo: Estado Civil: Data de Nascimento: Idade: 

Naturalidade: UF: Nacionalidade: 

Certificado Militar nº: RM: CSM: 

Titulo de Eleitor nº:  Zona:  Seção: Município: UF:  

Endereço: CEP: 

Bairro: Telefone: Cidade: UF: 

E-mail: Telefone Celular: 

INDENTIFICAÇÃO E DADOS DOS PAIS 

Nome do Pai: 

R.G. nº: Órg. Exp.: UF: Nacionalidade: 

Nome da Mãe: 

R.G. nº: Órg. Exp.: UF: Nacionalidade: 

IDENTIFICAÇÃO E DADOS PESSOAIS DO RESPONSÁVEL 

Nome: Grau de Parentesco: 

R.G. nº: Órg. Exp.: UF: Nacionalidade: 

Endereço: CEP: 

Bairro: Telefone: Cidade: UF: 

 

§ 1º - A concessão de bolsas adequar-se-á a critérios previamente elaborados pela 

CONDIFI considerando: 

a) a situação sócio-econômico do aluno; 
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b) condição tutelar da Diocese, de Ordens religiosas e outros; 

c) desempenho cultural dos alunos. 

§ 2º - No ato da assinatura deste contrato, deverá ser efetuado o pagamento da 1ª parcela. 

As demais vencerão no 1º (primeiro) dia de cada mês. 

 

§ 3º - Em caso de falta de pagamento na data do vencimento novas datas podem ser 

acordadas pelas partes. 

 

§ 4º - Em caso de inadimplência das obrigações previstas neste contrato e a seu critério, 

poderá a CONTRATADA cancelar a bolsa e/ou desconto, eventualmente, concedidos e 

exigir o pagamento pelo CONTRATANTE no valor integral das mensalidades e dos 

débitos vencidos, por quaisquer das vias legais. 

 

§ 5º - Havendo débito relativo ao pagamento de mensalidades referentes ao ano ou semestre 

letivo anterior, a CONTRATADA poderá, a seu critério, renovar a matrícula do 

CONTRATANTE, desde que todos os acordos tenham sido sanados e mediante os 

reajustes permitidos pela legislação em vigor. 

 

Parágrafo 1º - O contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses: 

a) pelo aluno e/ou responsável, por desistência e trancamento; 

b) pela CONTRATADA, por desligamentos nos termos do Regimento 

Geral. 

 

Parágrafo 2º - A desistência acarreta cancelamento da vaga no curso. Em caso de 

trancamento da matrícula, deferido na forma do Regimento Geral, o aluno deverá pagar as 

parcelas até o mês do evento. Em caso de desligamento, fica obrigado a pagar o valor da 

parcela do mês em que for desligado. 

 

Cláusula 6ª - A CONTRATANTE poderá firmar o contrato de financiamento junto ao 

FIES ou programa equivalente que venha a substituí-lo, ficando obrigada a cumprir as 

normas do referido programa de financiamento estudantil. 

 

Cláusula 7ª - O presente contrato e os justos nele previstos cobrem serviços educacionais 

enunciados na cláusula 1ª, 2ª, 3ª e as primeiras vias de documentos, não estando incluídas 
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em tais cursos os custos com registro de diplomas, exames de Segunda chamada, taxa de 

Segunda via de documentos como: certidões, diplomas, declarações, atestados, históricos 

escolares, registro de certificados. 

 

Cláusula 8ª - O pedido de desistência da matrícula deverá ser formalizado antes do início 

do período letivo. 

 

Cláusula 9ª - Para dirimir questões oriundas deste contrato, fica eleito  o Foro da Comarca 

de Rio Branco – Acre. 

 

E por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento em 

duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que se produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, ficando expressamente autorizada e CONTRATADA a 

forma as providências necessárias à efetivação da matrícula do CONTRATANTE, 

inclusive emissão dos comprovantes de pagamentos das parcelas mensais, conforme 

cláusula 5ª. 

 

 

 

 

Rio Branco – AC, ____ de _______________ de _____. 

 

 

 

 

__________________________________          _______________________________                                            

 

           Contratante (aluno)                                                 Responsável 

   

 

 

 

______________________________________ 

Contratada 

 

 

 

 

                                                                                               

________________________________                ______________________________ 

                         Testemunha                                                             Testemunha 
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ANEXO I I 

 

  

TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

 

Pelo presente instrumento, de um lado a Faculdade Diocesana São José, Instituição 

particular confessional, sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Rio Branco, 

Estado do Acre, neste ato denominada FADISI, e de outro lado__________ portador da 

cédula de identidade e do CPF _______, doravante denominado PROFESSOR 

VOLUNTÁRIO, resolvem nos termos da Lei 9608/98 e do Plano de Desenvolvimento 

Institucional, celebrar o presente termo de adesão ao serviço voluntário, de acordo com as 

seguintes cláusulas e condições: 

 

Cláusula Primeira 

O docente voluntário prestará atividades de ensino, pesquisa e extensão à Faculdade 

Diocesana São José – FADISI – a título de trabalho voluntário. 

 

Cláusula Segunda 

O docente prestador de serviços voluntários exercerá suas atividades junto à 

Coordenação do Curso de Filosofia, submetido a uma jornada semanal de 20.horas. 

 

Cláusula Terceira 

Os serviços voluntários realizados de forma espontânea pelo docente não são 

remunerados e não geram vínculo empregatício ou funcional com a Faculdade, nem 

obrigações de natureza trabalhista, previdenciária ou afins, nos termos da Lei Federal 

número 9608/98. 

 

Cláusula Quarta 

O docente compromete-se, durante o período de suas atividades de serviço 

voluntário, a observar e cumprir a legislação federal e as normas internas da Faculdade. 

Cláusula Quinta 
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O docente poderá ter custeadas as despesas que comprovadamente precisar realizar 

com material didático no exercício de suas atividades, as quais deverão estar expressas e 

previamente autorizadas pela coordenação do curso, na forma da lei. 

 

Cláusula Sexta 

O serviço voluntário será realizado a partir desta data, pelo prazo de 02 anos 

podendo ser renovado quantas vezes o desejarem as partes e/ou rescindido a qualquer 

tempo, por manifestação da vontade do professor ou por decisão justificada pela 

Coordenação do curso e aprovada pela a Assembléia dos professores do Curso. 

 

Cláusula Sétima 

A Faculdade e a Unidade de curso, em sua esfera de competência, permitirão ao 

professor voluntário o uso de seu endereço institucional e de instalações, bens e serviços 

necessários ou convenientes para o desenvolvimento das atividades previstas neste termo. 

 

Cláusula Oitava 

E por estarem as partes justas e acordadas firmam o presente termo em três vias de 

igual teor, na presença das testemunhas abaixo identificadas. 

 

 

Rio Branco-AC,........../.........../.............. 

 

 

____________________________________________ 

Professor Voluntário 

 

 

______________________________________________ 

FADISI 

 

 

__________________________  ___________________________ 

TESTEMUNHA         TESTEMUNHA 


