
PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”  
ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO DE FILOSOFIA 

 

OBJETIVO GERAL: Desenvolver o ato de filosofar tanto no seu uso teórico como prático com 
o intuito de promover a capacitação e qualificação de professores que lecionam ou que 
desejem lecionar a disciplina de Filosofia no Ensino Médio. 

INSCRIÇÕES: Matriculas abertas 

METODOLOGIA: O curso será na modalidade presencial, com aulas quinzenais, sexta-feira 
noite (18h30minh - 21h30minh) e sábado o dia todo (8h – 12h e de 14h-17h30min), com aulas 
expositivas, pesquisas, seminários, estágio de docência, elaboração e defesa de 
monografia/artigo. As aulas serão realizadas nos primeiros e terceiros finais de semana de 
cada mês, iniciando no primeiro final de semana de abril/2013. 

PÚBLICO ALVO 

- Professores de Filosofia;  
- Profissionais com formação em nível superior que atuam nas interfaces com os 
sistemas de educação;  
- Candidatos ao magistério de Filosofia e outros graduados de áreas afins, que tenham 
concluído a graduação com diplomas reconhecidos. 

VAGAS: O curso oferece 50 vagas.  À Faculdade dá-se o direito de não realizar o curso 
caso não seja preenchido o número mínimo de vagas. 

Pré-requisito:  
“Diploma Reconhecido” de licenciatura ou bacharelado em algum curso superior. 

Requisitos para inscrição: 

- Ficha de inscrição via Internet ou secretaria da Faculdade; 
- Apresentação do currículo Lattes ou equivalente; 
- Cópias dos documentos (RG, CPF, Titulo de Eleitor, Certidão de Nascimento ou 
Casamento,  Histórico Escolar e Diploma de Graduação, este ultimo autenticado); 
-2 fotos 3x4 recente. 
 
Requisitos para efetivação da Matricula: 
- Aprovação na entrevista que deverá ser agendado. 
-Aprovação quanto à documentação, análise de currículo e justificativa de escolha  do 
curso. 
Pagamento da matricula (primeira mensalidade). 
Custo:  InscriçãoR$ 75,00 +  12 parcelas de R$ 275,00 
 
A Faculdade Católica de Fortaleza reserva-se o direito de realizar alterações no período de 
matrícula e início do Curso, bem como não realizá-lo caso o número de vagas não seja 
preenchido. 


