EDITAL DO PROGRAMA DE EXTRAORDINÁRIO
APROVEITAMENTO EM FILOSOFIA 2019/1
A Diretora da Faculdade Católica de Anápolis vem, por meio deste Edital, tornar
públicas as condições de realização do Programa de Extraordinário Aproveitamento em
Filosofia- Licenciatura, de acordo com a Lei nº. 9.394, de 1996.
1. Objetivos:
1.1 Verificar o domínio de conceitos-chave dos principais tratados da filosofia perene.
Entende-se por Filosofia Perene, para efeito deste Edital, a abordagem das questões
clássicas do pensamento ocidental pela filosofia do ser, ou filosofia realista,
representada pelas sistematizações feitas por Platão, Aristóteles, Santo Agostinho e
Santo Tomás de Aquino.
1.2 Verificar a capacidade de analisar fatos e idéias, utilizando categorias filosóficas e
redigir de modo dissertativo.
1.3 Reconhecer os estudos realizados anteriormente.
1.4 Receber o grau de licenciado em Filosofia.
2. Dos Interessados
Os interessados em participar do Programa devem ter cursado Filosofia em cursos livres
ou afins.
3. Do Processo Seletivo
3.1. O interessado, caso não seja portador de diploma de curso superior, deverá se
inscrever para o Processo Seletivo que acontecerá no dia 10 de novembro de 2018
cujo edital se encontra divulgado no site www.catolicadeanapolis.edu.br
3.2.Após realização do Processo Seletivo, sendo aprovado, o interessado deverá
solicitar prova de conhecimento específico em Filosofia.
3.3. Os portadores de diploma de curso superior deverão se inscrever na Secretaria
Geral da Faculdade, no horário das 14 às 22 horas, para o Programa de Extraordinário
Aproveitamento em Filosofia e solicitar prova de conhecimento específico em Filosofia.

3.4.Sendo aprovado nessa prova, o interessado se matricula no Programa de
Extraordinário Aproveitamento em Filosofia.

4. Da Prova de conhecimento Específico
4.1. Esta prova será escrita, com questões dissertativas, realizada individualmente, sem
consulta a fonte alguma. A média mínima para esta etapa é de sete pontos.
4.2.Uma Banca de Professores da Faculdade Católica de Anápolis, do curso de
Filosofia, formulará as questões e corrigirá as provas.
4.3. A prova é eliminatória, para efeito do presente Programa, mas não implica em
cancelamento da matrícula do aluno na Faculdade Católica de Anápolis, caso queira
cursar Filosofia na modalidade ordinária, com todos os direitos adquiridos no Processo
Seletivo e constantes no Regimento.
4.4. Será, porém, classificatória, caso haja número de aprovados superior ao das vagas
disponíveis no Curso de Licenciatura em Filosofia.
4.5. Do resultado Banca não caberá recursos.

5. Dos Encontros para orientação
5.1. Matriculado no Programa o interessado receberá orientação para os estudos dos
módulos específicos, o estágio supervisionado e elaboração do trabalho de conclusão de
curso – TCC.
5.2. O aluno receberá seus resultados acadêmicos semestralmente, de acordo com o
Regimento Interno da Faculdade Católica de Anápolis.
5.3 Os relatórios de Prática de Ensino – Estágio Supervisionado, serão entregues a cada
fim de semestre letivo.
5.4 O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) deverá ser entregue no final do terceiro
semestre do curso.
5.5 O participante deverá comprovar
5.5.1 200 horas de atividades complementares relacionadas ao curso.
5.5.2 Conhecimento da Linguagem Brasileira de Sinais - LBRAS

6. Duração do curso
6.1. O programa se desenvolve em até dezoito meses no máximo, com estudos
orientados

e realização de

avaliações de aprendizagem. Essas avaliações serão

presenciais e agendadas pelo participante do Programa na Secretaria Geral da
Faculdade.

7. Cronograma das atividades
 10 de novembro de 2018 – Processo seletivo. Caso o candidato não tenha
condições de realizar o processo seletivo nessa data, poderá agendar para o mês
de novembro e dezembro de 2018 ou janeiro de 2019.
 18 de fevereiro de 2019 – Prova de conhecimento específico, às 14 horas, na
sede da Faculdade, e recebimento da programação específica para estudos,
orientações e avaliações.

8. Conteúdo da prova de conhecimento específico:
1) Os pré – socráticos(Heráclito e Parmênides)
2) Sócrates: Ironia e Maiêutica
3) Platão: Teoria das ideias
4)Aristóteles: Ato e potência; Matéria e forma, essência e existência; substância e
acidentes; unidade, verdade, bondade e beleza do ente.
5)Antropologia: Unidade entre o corpo e a alma humanos; espiritualidade e
imortalidade da alma humana; liberdade; potências da alma; hábitos e virtudes.
6) Patrística: Filósofos apologetas; Santo Agostinho ( doutrina da iluminação; moral)
7) Escolástica: Relação entre fé e razão; educação
8)Realismo, idealismo e criticismo; ceticismo e dogmatismo; racionalismo e empirismo;
positivismo; iluminismo.
9)Ato moral; finalismo; o mal; sistemas morais; a consciência moral. O bom governo.
10)O problema religioso dentro do tratado da justiça; existência de Deus; natureza de
Deus; relação entre Deus e o mundo; teses correntes: teísmo, deísmo, ateísmo,
agnosticismo, gnosticismo.
11)Educação como panacéia – sobre a escolarização total da sociedade.
12)Literatura e ensino de filosofia.
13)A questão dos universais e os princípios do Estado moderno.
14)Filosofia Moderna e Contemporânea: a formação do paradigma da modernidade; a
Escola de Frankfurt e o Existencialismo.
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