INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS JOÃO PAULO II
PROGRAMA DE EXTRAORDINÁRIO APROVEITAMENTO EM FILOSOFIA – EDITAL 015/2017
Instituto de Ciências Humanas João Paulo II (IJOPA), em parceria com a 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.

OBJETIVOS: 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;
Verificar a capacidade de analisar fatos e ideias, utilizando categorias filosóficas e redigir de modo dissertativo; Reconhecer os
estudos realizados anteriormente; Receber o grau de licenciado em Filosofia.

PÚBLICO-ALVO: Portadores de diplomas ou equivalente de cursos livres em Filosofia ou afins reconhecidos pelo MEC.
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Praça Sebastião de Lacerda, n° 03, Centro Paroquial
São Paulo Apóstolo, Centro, CEP 27.700-000 / Vassouras/RJ. Telefones: (24) 2471-1618 / 9-9969-6077(Vivo).

DISCIPLINAS (que serão estudadas durante o programa):
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DISCIPLINAS
Introdução à Filosofia
Didática Geral
Políticas Públicas de Ensino
Filosofia da Educação
Psicologia da Educação
Monografia e Orientações de Estágio
História da Filosofia
Antropologia Filosófica
Filosofia dos Valores
Lógica e Filosofia da Ciência
Teoria do Conhecimento–Filosofia da Mente
Filosofia social, da linguagem da cultura e da arte
Revisão de conteúdos para prova de Notório Saber
Prova de Notório Saber e entregas do Estágio e do TCC
Colação de Grau**

DATAS
05/02/2018
05/03/2018
02/04/2018
07/05/2018
04/06/2018
02/07/2018
06/08/2018
03//09/2018
01/10/2018
05/11/2018
03/12/2018
07/01/2019
04/02/2019
18/03/2019
01/04/2019

** Só colará grau o aluno que não tiver nenhuma pendência acadêmica, documental e ou financeira

REGIME, DURAÇÃO E FREQUÊNCIA: O curso é presencial modular, será ministrado de acordo com cronograma acima. A
duração é de 12 meses, com as entregas dos estágios e do TCC. Aprova-se o aluno com frequência mínima de 75%. Parte da
carga horária será composta de trabalhos e pesquisas. O aluno tem no máximo 20 dias para enviar a atividade para casa. O
aluno que por qualquer motivo não conseguir finalizar o curso em 12 meses, deverá fazer a rematrícula e continuar pagando as
novas mensalidades e terá no máximo até mais 06 meses para concluir o programa. Após este prazo não será possível
concluir o programa.
PROFESSORES: Especialistas, Mestres e Doutores.

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA: Ficha de Matrícula; 02 cópias autenticadas dos seguintes documentos: Histórico
e do Certificado do Ensino Médio (com registro da escola ou SRE); Histórico e do Diploma do Curso Livre em Filosofia. Cópia
sem autenticação do: Título de Eleitor (frente e verso), comprovante de voto ou justificativa da última eleição; comprovante de
residência; identidade (RG) (frente e verso), CPF, certificado de reservista e 02 fotos 3x4 recentes. CNH não atende para fins de
registro de diploma.

PRAZO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: 20/01/2018, via correio para Prof. Me. Pe. José Antonio da Silva,
Praça Sebastião de Lacerda, nº 03, Centro. 27.700-000 – VASSOURAS-RJ.

INVESTIMENTO: Matrícula: R$ 285,00 Mensalidades: 12 x R$ 435,00. O valor da matrícula deverá ser enviado juntamente
com a documentação.
OPORTUNIDADE: O aluno poderá cursar o programa de complementação de estudos de filosofia e ao mesmo tempo fazer
uma Pós-Graduação em Ética e Filosofia, Docência do Ensino Superior, Ciências da Religião, Psicanálise, Gestão e
Marketing e/ou outras áreas de maior interesse da turma. O investimento e as orientações serão informadas na primeira aula.

COORDENADOR/IJOPA: Prof. Me. Pe. José Antonio da Silva. (24) 2471-1618/9-9969-6077(Vivo) juizauditor@bol.com.br /
www.igrejansc.org.

DIRETOR/IJOPA: Erofilho Lopes Cardoso (61) 9.9928.1058 e/ou diretoria@ijopa.com.br
DIRETORIA DA CATÓLICA: Adriana e ou Mª Inácia (62)3328-8901
OBS: Para averiguar a parceria, acessar o site da Faculdade Católica de Anápolis (www.catolicadeanapolis.com.br) e clicar
em PARCERIAS (IJOPA é o parceiro em destaque) ou ligar para o número acima e falar com a diretora ou vice.

_________________________________________________________________
Av. Dr. Antero de Lucena Ruas, 25, Centro, Pedra Azul – MG – CEP 39.970-000
www.ijopa.com.br diretoria@ijopa.com.br

