EDITAL DO PROGRAMA DE EXTRAORDINÁRIO
APROVEITAMENTO EM FILOSOFIA 2022/1
O Diretor da Faculdade Católica de Anápolis vem, por meio deste Edital, tornar público
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 no Processo Seletivo 2022-1, no site www.catolicadeanapolis.edu.br

3.2. Após realização do Processo Seletivo, sendo aprovado (a IES vai entrar em
contato), o interessado deverá fazer sua matrícula e logo após solicitar a prova de
conhecimento específico em Filosofia através de um requerimento.
3.3. Os portadores de diploma de curso superior deverão se inscrever pelo e-mail na
Secretaria Geral da Faculdade (secretaria@catolicadeanapolis.edu.br), para o Programa
de Extraordinário Aproveitamento em Filosofia, após a matrícula, solicitar prova de
conhecimento específico em Filosofia através de requerimento.

4. Da Prova de conhecimento Específico
4.1. Esta prova será escrita, com 01 questão discursiva e 15 questões objetivas, 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. A Faculdade Católica de Anápolis não se obriga a indicação e disponibilização de
locais para realização do estágio supervisionado. Ficando inteiramente a cargo de o
aluno encontrar uma instituição que possa acolhê-lo.
5.6. O participante deverá comprovar:
5.6.1. 200 horas de atividades complementares relacionadas ao curso.
5.6.2. Conhecimento da Linguagem Brasileira de Sinais - LIBRAS

6. Duração do curso
6.1. O programa se desenvolve em, no mínimo doze (12) e no máximo vinte e quatro
(24) meses e com encontros com o coordenador do curso onde o interessado será
direcionado para a realização das provas, estágio e trabalho de Conclusão do Curso ou
artigo.
7. Cronograma das atividades
Processo Seletivo Unificado Online - DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021 ÀS 19:00.
Cujo edital se encontra divulgado no site www.catolicadeanapolis.edu.br.

Processo seletivo AGENDADO Online - do dia 29 de novembro de 2021 até o dia
28 de janeiro de 2022 no site da Faculdade Católica de Anápolis.
08 de fevereiro de 2022 (1ª Chamada) – Prova de conhecimento específico às 19 horas
online no Site da Faculdade Católica de Anápolis, o interessado deverá fazer sua
matrícula e logo após solicitar a prova de conhecimento específico em Filosofia através
de um requerimento pelo e-mail (secretaria@catolicadenapolis.edu.br).
22 de fevereiro de 2022 (2ª Chamada) – Prova de conhecimento específico às 19 horas
online no Site da Faculdade Católica de Anápolis, o interessado deverá fazer sua
matrícula e logo após solicitar a prova de conhecimento específico em Filosofia através
de um requerimento pelo e-mail (secretaria@catolicadenapolis.edu.br).
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.
15) Os pensadores da filosofia no Brasil com destaque para: Tobias Barreto; Sílvio
Romero; Alceu Amoroso Lima; Gilberto Freire; Caio Prado Júnior; Leonardo Van
Acker; Miguel Reale; Vilém Flusser; Mário Ferreira dos Santos, Vicente Ferreira da
Silva; José Pedro Galvão de Souza; comentados nas obras de Stanislavs Ladusãns
Rumos da filosofia atual no Brasil; em auto-retratos,Jorge Jaime História
da Filosofia no Brasil e Antônio Paim História das ideias filosóficas no Brasil.
16) Filosofia da ciência: conhecimento científico, método científico, Círculo de Viena
(neopositivismo, positivismo lógico ou empirismo lógico) e Thomas Khunos
pensadores René Descartes, Galileu Galilei, Isaac Newton e Karl Popper.
17) Filosofia da Linguagem: Wittgenstein, Austin e Jürgen Habermas.
18) Comunicação e linguagem: Linguagem verbal e não verbal; meios de comunicação;
elementos da comunicação e importância da comunicação;
19) Psicologia da Educação: Teorias da aprendizagem:

Estruturalismo, Histórico

Cultural, Ambientalista, Interacionista e Tradicionalista, Jean Piaget, Nádia Bosssa;
20) Sociologia: teóricos Max Weber, Émile Durkheim, Karl Marx; Jürgen Habermas,
Montesquieu;
21) Metodologia Científica: Conhecimento, Kant e a questão do conhecimento e
epistemologia;
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Diretor Geral

