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Chapadinha,
que em teu chão tantos acolhe,
és portal de entrada de tantos sonhos possíveis,
por isso és nobre, és guerreira,
és uma cidade altaneira...
Parabéns, Chapadinha!!!
29/03/2018
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80 anos de Chapadinha
20 anos de CRESU

Editorial
Esta é uma edição especial do Boletim Informativo da nossa FAP
que tem por objetivo celebrar o aniversário da Instituição
(28/02/2018) e de Chapadinha, cidade sede da Instituição
(29/03/2018).
A cidade de Chapadinha, nessas oito décadas de gerações, tem
muita história para contar por meio do seu povo alegre,
despojado, trabalhador, de inﬂuência indígena e cabocla. Hoje, as
suas planícies acolhem o Norte e o Sul do país, daí a importância
de se comemorar os seus 80 anos de existência. É a maior cidade
do Baixo Parnaíba e Alto-Munim.
De “Chapada das Mulatas” a “Princesinha do Baixo Parnaíba”, teve
seus esforços fecundados na bravura e grandeza de sua gente,
seja no comércio, na religião, nas centenas de pessoas que a
visitam diariamente. A cidade chapadinhense se vê “ﬂorir em
beleza”, pela sua evolução e desenvolvimento, como, a Faculdade
do Baixo Parnaíba (FAP), pioneira na oferta do Ensino Superior, a
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), orgulho de nosso
Estado. Toda essa expansão é fruto de mãos e corações juntos
trabalhando em prol de um município forte, altaneiro.
O “Rincão desta Pátria gigante”, com seus 80 anos de
emancipação política, também tem sido vítima das mazelas
sociais e políticas que insistem em se impor a nossa realidade
social o que, muitas vezes, impedem saudáveis e educativas
mudanças no cumprimento do dever, além de não responder aos
anseios populares. Entretanto, o povo de Chapadinha é
persistente, é guerreiro e luta com orgulho pelas suas memórias,
pelas memórias das gerações passadas e pelas memórias das
gerações recentes. O caminho percorrido e a ser trilhado pelas
novas gerações desaﬁa a todos nós, e em especial a nossa
juventude, em legitimar atitudes saudáveis, afetuosas,
responsáveis, comprometidas com a justiça social, com a
liberdade de expressão, com a diversidade e o encantamento com
a vida.
Brindemos, então, os 80 anos de história de nossa querida
Chapadinha!!!
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OITO DÉCADAS DE HISTÓRIA

De “Chapada das Mulatas” a “Princesinha do Baixo Parnaíba”
Chapadinha, um município maranhense distante a 250 km da capital e situado na microrregião do Baixo
Parnaíba maranhense. É banhado pelos rios perenes Iguará, Preto e Munim, está assentado em meios a
Chapadas, daí a origem do seu nome. É porta de entrada e saída da BR-222 entre os Estados do Piauí e do
Maranhão.
Chapadinha sobrevive eminentemente da agricultura de subsistência, junto com os outros municípios que
compõem a Região do Baixo Parnaíba. Possui clima tropical úmido e apresenta duas estações bem deﬁnidas
pelo regime de chuvas: estação úmida que se inicia frequentemente de dezembro a maio, e estação seca,
mais extensa, que envolve os meses restantes. A temperatura é geralmente elevada com média anual em
torno de 29ºC e máxima em torno de 39ºC, chegando, às vezes, a 40ºC.
Com uma área territorial de 3.541 km², caracteriza-se por um relevo plano com rochas arenosas e argilosas,
denominada chapada baixa. A cobertura vegetal original do município é constituída de cerrado-caatinga e da
caatinga-ﬂoresta como: babaçu, carnaúba, jaborandi, buriti, pequizeiro, bacurizeiro e mangabeira. Embora
a atividade de criação extensiva de gado bovino, a lavoura mecanizada e a monocultura da soja provoquem
consideráveis mudanças, a comunidade de Chapadinha pouco usufrui desses investimentos.
O Município dispõe de 596 povoados, destes, apenas 171 são beneﬁciados com escolas, sobretudo por ser
uma região entrecortada por rios, riachos, lagos e terrenos bastante arenosos, o que diﬁculta o acesso dos
transeuntes e do escoamento de suas produções, assim como das crianças, jovens e adultos que não
dispõem de escolas tão próximas de suas residências, constituindo-se um dos pontos negativos e de
reclamações constantes das comunidades que ali habitam, considerando que tal situação obrigam os pais a
retirarem da escola os seus ﬁlhos menores; os jovens e adultos optam, também, em abandonar o ano letivo
por se sentirem vencidos pelo cansaço diário do deslocamento até a escola mais próxima, contribuindo para
o aumento da taxa de evasão e de repetência precoce.
O IBGE registrou no último censo/2016, uma população estimada de 78.348 habitantes, dos quais 56.411
são habitantes da zona urbana e 21.938 da zona rural. Destes, 10,09% se encontram na faixa etária de 1 a 4
anos, 31,08% de 10 a 14 anos e 58,83% jovens com idade de 15 a 19 anos. Com 80 anos de emancipação
política, Chapadinha ainda apresenta um IDH de 0,604 e IDEB de 4,2, constituindo-se como um dos
municípios do Estado do Maranhão com muitos desaﬁos a enfrentar. Tais informações devem apontar para
todos nós chapadinhenses o quão devemos nos comprometer com o desenvolvimento e o crescimento da
nossa cidade. É preciso que cantemos o Hino de Chapadinha apontando conquistas, lembrando-nos o que
sua história retrata e como nós chapadinhenses retratamos o que fazemos para que nossa cidade altaneira
esteja bem mais forte no alcance das próximas décadas.
Profª. Ms. Nony Braga
Diretora de Ensino da FAP

4

Março de 2018

FAP INFORMA Edição Especial

80 anos de Chapadinha
20 anos de CRESU

A FACULDADE QUE FAZ HISTÓRIA NO BAIXO PARNAÍBA
O Instituto Superior das Ciências da Educação do Baixo Parnaíba (ISCDE) surgiu em Chapadinha no dia 28 de
fevereiro de 2005 como um verdadeiro divisor de águas para esta cidade e região circunvizinha, porém a sua
Mantenedora, o Centro Regional de Ensino Superior Arno Kreuz – CRESU, já desenvolvia ações relacionadas
à educação desde 1998, ou seja, há 20 anos. Em 2007, o ISCDE passou a ser Faculdade do Baixo Parnaíba
(FAP), e há 10 anos encontra-se entre as 10 melhores Instituições de Ensino Superior do Estado do Maranhão
(INEP).

PROJETOS DE EXTENSÃO QUE MUDARAM HISTÓRIAS DE VIDA
Os trabalhos, as atividades e os projetos realizados pela FAP, que passaram a fazer parte das vivências da
comunidade chapadinhense, alteraram, de maneira signiﬁcativa, a conﬁguração social e econômica da
região. Dentre estas ações, podemos citar:
Ÿ

PROJETO LENDO E ESCREVENDO NAS RUAS E BAIRROS DE CHAPADINHA - Realizado pelos alunos dos
cursos de Letras e Pedagogia em 2008, que se propunha a incentivar a prática de leitura, oferecendo às
famílias moradoras dos bairros desta cidade espaços que favorecessem o contato com o livro e o
desenvolvimento de experiências com a leitura.

Ÿ

PROJETO ELABORAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE PLANO DE NEGÓCIOS EM EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE
CHAPADINHA-MA - Realizado pelos alunos do Curso de Administração junto a microempresários desta
cidade. Este trabalho foi desenvolvido no ano de 2015 e teve por objetivo auxiliar os comerciantes de
Chapadinha no que se refere à organização física e ﬁnanceira de suas empresas.

Ÿ

PROJETO LENDO E ESCREVENDO PELOS INTERIORES DO MARANHÃO - Foi uma iniciativa da Direção de
Ensino da FAP com a Igreja Batista Chapadinhense. Os alunos e professores do Curso de Pedagogia da IES
foram os colaboradores dessa proposta. As comunidades que receberam este projeto foram
contempladas com um programa especial de alfabetização que proporcionou às crianças uma
oportunidade para que fossem alfabetizadas na idade certa.

Ÿ

PROJETO MULHERES EM RODA - Foi um projeto, desenvolvido em 2012, que surgiu com o objetivo de
elevar a autoestima da mulher em relação à sua saúde, trabalho e o seu valor junto à sociedade da qual faz
parte.
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EVENTOS CULTURAIS QUE MARCARAM A HISTÓRIA DA FAP
A FAP possui calendário acadêmico que marca as datas comemorativas que deverão ser celebradas. O
período junino é uma tradição nordestina e este momento é sempre festejado com alegria e entusiasmo por
todos os fapianos.

ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICAS
Desde a sua fundação, a Faculdade tem se mantido atualizada em todos os aspectos que envolvem a sua
atuação no meio acadêmico. Diante disso, realiza, periodicamente, eventos relacionados às diversas áreas
que versam o contexto acadêmico-cientíﬁco. Dentre estas atividades, temos os FÓRUNS DE EDUCAÇÃO que
já possibilitaram contatos e aprendizagens aos professores e alunos que ﬁzeram parte desses encontros. As
Semanas Acadêmicas e o Encontro dos Estagiários sempre possibilitam aos discentes da FAP um maior
envolvimento com as ações inerentes à Instituição.

RELIGIOSIDADE
A religião sempre esteve presente nas atividades realizadas pela FAP. Há 13 anos,
Nossa Senhora de Fátima é celebrada com respeito e fé por todos os católicos que
fazem parte da instituição, sejam professores, alunos, funcionários do setor
administrativo ou técnicos. Nos meses de maio e setembro, a Profª Ms. Nony Braga
organiza a Caminhada Mariana, uma atividade que se realiza há treze anos
objetivando a paz, a luz, o encontro das pessoas que buscam um sentido religioso, o
amor e a fraternidade para suas vidas.
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AOS FUNCIONÁRIOS DA FAP, COM CARINHO!
A Faculdade muito se orgulha do quadro de proﬁssionais que faz parte dessa história de sucesso e de
numerosas conquistas. Uma instituição que foi construída a base de trabalho e dedicação é o retrato
ﬁdedigno de que possui uma equipe que trabalha com aﬁnco, honestidade e presteza. A FAP muito se felicita
daqueles que são parceiros desde a sua fundação, aos que chegaram logo em seguida, aos que passaram a
fazer parte dessa história recentemente e àqueles que por aqui passaram. Todos vocês têm contribuído para
que a FAP continue sendo a preferência de Chapadinha e região. Muito obrigada a todos!!!
PROFª MS. NONY BRAGA, A MULHER QUE FAZ A DIFERENÇA NA EDUCAÇÃO!
Há 13 anos, a FAP faz parte da história e da vida da população de
Chapadinha e região. Esta Instituição, à medida que o tempo passa,
tem se mostrado sempre digna de conﬁança das famílias que a
escolheram e a escolhem como a melhor para que seus irmãos, ﬁlhos,
sobrinhos e netos pudessem dar prosseguimento aos seus planos de
vida, mas isto só se tornou possível ao longo desses anos devido ao
fato de esta IES possuir uma Direção de Ensino comprometida com a
qualidade e idoneidade do trabalho oferecido para toda a comunidade
fapiana. A Profª Ms. Nony Braga, que é a responsável por esta
Instituição de Ensino, tem possibilitado àqueles que não tiveram a
chance de ingressar no Ensino Superior a oportunidade de fazê-lo, e
esta tem sido ampliada a cada novo ano com a chegada de novos
cursos. Chapadinha, hoje, com seus 80 anos de emancipação política,
deu um salto qualitativo na vida de suas famílias e isso, sem dúvidas,
tem a participação da FAP, pois este é um dos compromissos desta IES
desde que aqui chegou. Nesse contexto, temos tido motivos de sobra
de nos envaidecermos, pois em nossa cidade temos uma Faculdade
que é nossa!

MISSÃO
A Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP) tem como Missão Institucional a Formação de Professores de Educação
Básica, Proﬁssionais Bacharéis e Tecnólogos comprometidos com o desenvolvimento humano, cultural,
cientíﬁco e tecnológico sustentável, considerando as exigências do mundo contemporâneo e a necessidade
de um trabalho de pesquisa e extensão articulados com a realidade social em que a Instituição de Ensino está
inserida.

Páscoa é tempo de renovação,
de nos reconciliarmos com Deus por meio de boas
práticas e atitudes afetuosas!
Uma abençoada Semana Santa a todos
e uma Feliz Páscoa!!!

