HISTÓRICO DA FACULDADE CATÓLICA DE
ANÁPOLIS
Criada em 15 de julho de 1995, a Faculdade de Filosofia São Miguel Arcanjo,FAFISMA, hoje FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS, iniciou suas atividades
no ano letivo de 1996 com o curso de Licenciatura Plena em Filosofia. Era um sonho do
então Bispo Diocesano, Dom Manoel Pestana Filho, que queria, através do ensino,
estender à comunidade local os conhecimentos filosóficos base da cultura ocidental
cristã.
A mantenedora da Faculdade é a Fundação São Miguel Arcanjo, cujo presidente
é o Bispo Diocesano

Dom João Wilk que conta com um Conselho Curador,

Administrativo e Fiscal.
A partir de 1997 passou a funcionar em um imóvel situado à rua 5, no. 580,
Cidade Jardim, de propriedade da Diocese de Anápolis. Em 2008 adquiriu este imóvel
onde hoje está sua sede. Conta, também, com um campus, situado
Desembargador Vicente Miguel,

no

à rua

Bairro Jundiaí, para cursos de extensão,

seqüenciais e pós-graduação
A diretoria da Faculdade é indicada pela Fundação. O primeiro diretor da
Instituição foi o Padre Sávio Fernandes Bezerra e o vice-diretor o Professor Dr. José
Jivaldo Lima. Contou, também, com a colaboração do Pe. José Henrique do Carmo
como vice-diretor Administrativo e do Professor Mestre Marcos Cotrim de Barcellos
como Vice-diretor Acadêmico.
A partir de 2007 está exercendo a Direção Geral da Faculdade a Professora
Mestre Adriana Rocha Vilela Arantes e , a partir de 2008, a Professora Mestre Maria
Inácia Lopes está na Vice-Direção Acadêmica.
O atual Bispo Diocesano, Dom João Wilk, com o seu empreendedorismo deu
continuidade ao projeto do seu antecessor, ampliando as instalações e abrindo novos
cursos.
Hoje, a Católica de Anápolis oferece, além do curso de Licenciatura em
Filosofia, os cursos de Bacharelado em Administração e Teologia e os cursos
Tecnológicos em Gestão de Meio Ambiente e Gestão de Recursos Humanos. No nível
de pós-graduação oferece cursos em diversas áreas.

Em 2009 e 2010 foi classificada pelo MEC/IGC como a melhor Instituição
Privada de Ensino Superior de Goiás.
Cursos de extensão de curta duração e cursos a distância são também outro
nicho em que a Católica de Anápolis está atuando.
O Programa de Extraordinário Aproveitamento é bastante procurado e
valorizado por aqueles que fizeram cursos livres de Filosofia e querem regularizar seu
diploma.
A Católica de Anápolis tem promovido semanas interdisciplinares, culturais,
congressos de iniciação científica com a participação de conferencistas renomados das
mais diversas partes do Brasil e da própria região, tratando de temas cujo conteúdo tem
sido sobejamente apreciado por todos os participantes
Hoje, há egressos da Católica de Anápolis atuando em várias localidades do
território nacional onde levam os princípios norteadores da Filosofia Perene, adquiridos
durante o seu período de formação. Aprovados em concursos públicos, recebendo
títulos de profissional destaque estão entre esses ex-alunos.
É a Católica de Anápolis cumprindo sua missão: Formar profissionais
competentes na aplicação dos princípios da Filosofia Perene.

