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I. MENSAGEM DO DIRETOR GERAL 

 

A FASBAM é uma Instituição de Ensino Superior católica inspirada nas virtudes, valores 

e ensinamentos de São Basílio Magno. É uma instituição que se caracteriza pela experiência 

acadêmica na área de conhecimento das Ciências Humanas e que garante uma formação integral, 

com qualificação profissional voltada ao mercado de trabalho e com valores humanos e religiosos 

para o exercício da cidadania. Almejamos cada vez mais ser uma instituição de referência, de 

qualidade acadêmica excelente e com ações e programas voltados à comunidade regional. 

A educação é uma das maiores características da Ordem de São Basílio Magno (OSBM), 

de modo que o Papa Pio XII, em sua Encíclica Orientales Omnes Ecclesias, publicada por ocasião 

do 350° aniversário da União de Brest, disse: “Aos jovens de talento excepcional, os basilianos 

dão, em suas instituições de ensino, não apenas uma educação de alto nível em estudos 

humanísticos e teológicos, mas também lhes transmitem sólidas virtudes”. 

Buscamos sempre reforçar o nosso comprometimento com o ensino e a cultura, revendo o 

nosso passado, entendendo o nosso presente para aspirarmos um futuro ainda melhor. 

Por isso, em meu nome, em nome de todos os professores, colaboradores e estudantes da 

FASBAM, expresso a você o nosso mais sincero desejo de um excelente ano acadêmico. 

 

Prof. Dr. Irineu Letenski, OSBM 

Diretor Geral
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II. DADOS HISTÓRICOS 

 

O ano de 1946 representa o marco significativo do início da tradição do ensino da filosofia 

pela Ordem de São Basílio Magno em Iracema, Município de Itaiópolis, Santa Catarina. Em 1955, 

o curso de filosofia foi transferido para a cidade de Prudentópolis/PR e, posteriormente, para 

Ivaí/PR. Em 24 de junho de 1969, uma sede de estudos foi inaugurada em Curitiba, sob o nome 

de Studium OSBM, exclusivamente para os estudos de filosofia e teologia dos religiosos 

basilianos. A partir de 1989, o curso livre de filosofia foi aberto para outras comunidades 

religiosas. Entre 2008 e 2009, com objetivo de credenciamento da instituição e do curso de 

filosofia, o corpo docente construiu o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). 

A Faculdade São Basílio Magno (FASBAM) corresponde à nova denominação do Studium 

OSBM, como instituição de ensino superior, e foi credenciada pelo Ministério da Educação pela 

Portaria nº 345 de 06/04/2011 (D.O.U. 07/04/2011) e recredenciada pela Portaria nº 903, de 6 de 

setembro de 2018, publicada no (D.O.U. 10/09/2018). 

O Curso de Filosofia, criado em 1946 e reelaborado segundo o PPC de 2009, foi autorizado 

pela Portaria nº 799 de 14/04/2011 (D.O.U. 15/04/2011) e reconhecido pela Portaria nº 298 de 

14/04/2015 (D.O.U. 16/04/2015). Devido ao Parecer CNE/CP nº 2/2015 (D.O.U. 25/06/2015), 

novamente os professores participaram do processo de construção do PPC para solicitação da 

autorização do curso de Bacharelado em Filosofia, que aconteceu pela Portaria nº 889 de 29 de 

dezembro de 2016 (D.O.U. 30/12/2016). O curso de bacharelado em filosofia segue as diretrizes 

e princípios fixados pelo Parecer CNE/CES nº 492/2001, aprovado em 03/04/2001, retificado pelo 

Parecer CNE/CES nº 1.363/2001, aprovado em 12/12/2001, homologados pela Resolução 

CNE/CES nº 12, de 13/03/2002 (D.O.U. 09/04/2002), e a Resolução CNE/CES nº 2, de 

18/06/2007 (D.O.U 19/06/2007). 

A FASBAM adquiriu lugar de destaque no cenário filosófico regional por meio da 

irradiação do pensamento dos membros de seu corpo docente, divulgado em livros e artigos de 

caráter científico, em textos publicados em jornais, revistas e portais de diversas instituições 

acadêmicas, eclesiais e sociais, em conferências, cursos, assessorias e reuniões. 

Seus egressos, por meio da docência, de escritos e presença nos debates candentes da 

filosofia, e seus discentes, por meio de atividades acadêmicas diversas também contribuem para 

difundir o pensamento elaborado pela FASBAM. A instituição lançou os periódicos Basilíade – 

Revista de Filosofia e Helleniká – Revista Cultural, que se tornaram rapidamente canais 

privilegiados de divulgação da produção intelectual dos docentes e egressos da FASBAM.  
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Em 2018, num esforço de maior presença no ambiente virtual, a FASBAM criou o Lógos 

– Podcast de Filosofia, disponível em várias plataformas de streaming e compartilhado nas redes 

sociais, criou o Blog de Filosofia em seu site institucional para incentivar a produção dos 

discentes, trazendo a opinião filosófica e teológica da instituição sobre temas candentes. 

A FASBAM, na busca a excelência do ensino oferecido, da qualidade da pesquisa 

realizada, de sua irradiação em livros e artigos publicados, da competência de seus docentes, 

privilegiava a formação de quadros para a Ordem de São Basílio Magno, para algumas 

(arqui)dioceses, institutos de vida consagrada bem como e leigos. Com o pedido de autorização 

civil do curso de filosofia, em 2008, iniciou-se o percurso que daria origem ao credenciamento, 

em 2011, da FASBAM, até então Studium OSBM, enquanto instituição civil habilitada a conferir 

os vários graus acadêmicos em Filosofia. Os PDIs elaborados a partir do credenciamento, 

testemunham o longo processo que fez com que a FASBAM, sem perder seu caráter de instituição 

eclesiástica e confessional, ingressasse, cada vez mais, no cenário intelectual brasileiro. Isso se 

traduziu, como se pode ver no caminho trilhado nesse período, na progressiva inserção da 

instituição nas instâncias legais, pedagógicas, administrativas e intelectuais do complexo mundo 

acadêmico do país.
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 III. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA FASBAM 
 

 A FASBAM possui um planejamento estratégico estabelecido para os anos 2021-2025. 

 

3.1  IDENTIDADE 

 

A Faculdade São Basílio Magno é uma instituição acadêmica de ensino e pesquisa de 

confissão católica, inserida no contexto sociocultural regional e nacional, que atua 

fundamentalmente na área da filosofia, e se inspira na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo, na 

tradição intelectual católica de 2.000 anos e na herança da Ordem de São Basílio Magno. 

 

3.2  MISSÃO 

 

Formar pessoas com excelência acadêmica em Filosofia e Ciências afins de modo integral, 

orientadas pela visão de mundo cristã inspirada nos ensinamentos de São Basílio Magno. 

 

3.3  VISÃO 

 

Em 2025, ser reconhecida pela excelência acadêmica em Filosofia e Ciências afins na 

produção e difusão do conhecimento, qualidade de ensino e inovação, em consonância com a 

Tradição Cristã e Basiliana. 

 

3.4  VIRTUDES 

 

As virtudes que norteiam a FASBAM são inspiradas nos ensinamentos de São Basílio 

Magno: 

a) Fraternidade: Nas Regras Extensas, já na Questão 7, São Basílio faz um longo 

comentário sobre a importância da fraternidade, e ele enfatiza: “Não poderemos, 

vivendo separados, alegrar-nos com quem é glorificado, nem sofrer com quem sofre, 

não nos sendo possível, como se vê, conhecer as condições do próximo”. 

b) Respeito e urbanidade: Para São Basílio, respeito, urbanidade e amor ao próximo são 

indissociáveis uns dos outros. Nas Regras Extensas, Questão 3, ele evoca o próprio 

Evangelho segundo João, ao dizer: “Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, 

se vós amardes uns aos outros” (Jo 13,35). 
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c) Diálogo: O diálogo é tanto mais importante quanto ele age como um critério para 

conhecermos as nossas próprias resistências. Diz São Basílio: “Como se exercitará na 

paciência, se ninguém se opõe às suas vontades?” (Regras Extensas, Questão 7). 

d) Disciplina: Para São Basílio, a disciplina é o remédio contra a divagação ou a distração. 

Neste sentido, ele está na tradição platônico-aristotélica, que privilegia os fins. 

Admoesta, com efeito, o educador: “Não pode alguém dedicar-se a uma ciência ou arte, 

transitando sempre de uma a outra, e nem mesmo adquirir o conhecimento de uma delas, 

se ignorar os meios de alcançar sua finalidade” (Regras Extensas, Questão 5). 

e) Sabedoria: A sabedoria é para São Basílio a virtude por excelência. Ela tem a sua fonte 

em Deus e se manifesta, de maneira privilegiada, na obra da criação. Aqui, passa-se da 

não-existência à existência, do não-ser ao ser. Exclama Basílio na Homilia 7 

do Hexaemeron: “Eu mesmo contemplei essas maravilhas e admirei a sabedoria de 

Deus em todas as coisas”. 

f) Discernimento: O discernimento é uma das expressões da prudência, ou da sabedoria, 

que deve levar em consideração a palavra do outro. São Basílio se serve aqui da 

metáfora das doenças do corpo, e de seu diagnóstico, para concluir: “Assim, nas 

doenças da alma, isto é, nos pecados, embora alguém inconsciente do pecado não se 

censure, deve antes acreditar nos que podem ver melhor o que se passa” (Regras Breves, 

Interrogação 301). 

g) Honestidade: Com relação à honestidade, São Basílio evoca a autoridade do Livro dos 

Provérbios, que exorta: “Melhor é a correção manifesta do que uma amizade escondida” 

(Pr 27,5). E, aqui, ele se vale mais uma vez de uma metáfora médica, ao afirmar: “O 

mal encoberto pelo silêncio é uma doença mal cicatrizada na alma” (Regras Extensas, 

Questão 46). 

h) Prudência: Para São Basílio, a virtude da prudência, ou da sabedoria, se vincula 

essencialmente ao discernimento, ao autocontrole, à justiça e à capacidade de valorar. 

Assim: “A prudência brota da contemplação da esfera das coisas boas e más, o 

autocontrole se exprime na contemplação das coisas que devem ser escolhidas ou 

evitadas, a justiça se manifesta na contemplação do que deve ser atribuído ou não 

atribuído, e os valores naquilo que é perigoso ou não perigoso” (Homilia 14, Sobre o 

Salmo 29). 
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3.5  OBJETIVOS GERAL E PERMANENTES 

 

3.5.1  Objetivo geral 

 

 A partir de sua identidade, missão, visão e virtudes, a FASBAM propõe, como objetivo 

geral em consonância com o seu Regimento, formar pessoas com excelência acadêmica, 

promovendo o diálogo entre a sabedoria cristã e a filosofia, à luz dos ensinamentos de São Basílio 

Magno. 

 

 

3.5.2  Objetivos permanentes 

 

 Para consecução do seu objetivo geral, a FASBAM pretende, no âmbito institucional, 

acadêmico e comunitário, respectivamente: 

a) Promover a investigação científica em filosofia e ciências afins, buscando esclarecer o 

sentido da existência humana, pessoal e social, reunindo uma tradição sólida de um lado 

e, de outro, analisando quais são os desafios culturais mais importantes de nosso tempo. 

b) Proporcionar aos estudantes uma formação sólida do pensamento, ajudando-os a 

elaborar uma síntese à luz da tradição educacional dos basilianos, uma tradição que visa 

por um lado o cuidado pessoal, isto é, o cuidado da pessoa do estudante, mas ao mesmo 

tempo que o ajuda a uma reelaboração original da sua própria experiência. 

c) Difundir os resultados da reflexão e pesquisa no conjunto da sociedade, por meio de 

publicações, cursos, seminários e palestras de modo presencial e on-line e extensão 

universitária, em nível regional e nacional, tendo em vista a formação continuada de 

cidadãos conscientes de suas responsabilidades e capazes de situar-se criticamente 

diante da realidade sociocultural.
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IV. ÓRGÃOS E AUTORIDADES ACADÊMICAS DA FASBAM 
 

 

CONSELHO SUPERIOR (CONSUP): 

Prof. Dr. Irineu Letenski, OSBM  

Prof. Dr. Teodoro Hanicz, OSBM 

Pe. Antonio Zubek, OSBM 

Marco Antônio Pensak 

João Paulo Konopaski 

 

CONSELHO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO (CONSEPE): 

Prof. Dr. Irineu Letenski, OSBM  

Prof. Dr. Teodoro Hanicz, OSBM 

Ivan Adriano Maleski 

Alceu Romanhuk 

 

DIRETOR GERAL: 

Prof. Dr. Irineu Letenski, OSBM  

Tel.: (41) 3243-9800  

irineu@fasbam.edu.br 

 

DIRETOR ACADÊMICO: 

Prof. Dr. Teodoro Hanicz, OSBM 

Tel.: (41) 3243-9800 

coordenacao@fasbam.edu.br 

 

COORDENADOR DE PÓS-GRADUAÇÃO: 

Prof. Dr. Irineu Letenski, OSBM  

Tel.: (41) 3243-9800  

irineu@fasbam.edu.br 

 

COORDENADOR DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: 

Prof. Dr. Irineu Letenski, OSBM  

Tel.: (41) 3243-9800  

irineu@fasbam.edu.br 

 

COORDENADOR ADJUNTO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: 

Prof. Dr. Edilson da Costa 

Tel.: (41) 3243-9800  

nead@fasbam.edu.br 

 

COORDENADOR DO CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM FILOSOFIA: 

Prof. Dr. Teodoro Hanicz, OSBM 

Tel.: (41) 3243-9800 

coordenacao@fasbam.edu.br

mailto:irineu@fasbam.edu.br
mailto:coordenacao@fasbam.edu.br
mailto:irineu@fasbam.edu.br
mailto:irineu@fasbam.edu.br
mailto:nead@fasbam.edu.br
mailto:coordenacao@fasbam.edu.br
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IV. CARGOS ADMINISTRATIVOS DA FASBAM 
 

 

SECRETÁRIA ACADÊMICA: 

Fabiana Mélani Tremba 

Tel.: (41) 3243-9800  

secretaria@fasbam.edu.br 

 

BIBLIOTECÁRIA: 

Sirlene Maria Marcinek Mazur 

Tel.: (41) 3243-9800  

biblioteca@fasbam.edu.br 

 

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: 

Marco Antônio Pensak, OSBM 

Tel.: (41) 3243-9800  

comunicacao@fasbam.edu.br 

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA): 

Prof. Dr. Edilson da Costa – Coordenador e Representante do Corpo Docente 

João Paulo Konopaski – Representante do Corpo Discente 

Sirlene Maria Marcinek Mazur – Representante do Corpo Técnico-Administrativo 

Lucimar de Assis Mendes – Representante da Sociedade Civil Organizada 

 

OUVIDORIA: 

Tel.: (41) 3243-9800 

ouvidoria@fasbam.edu.br 

https://fasbam.edu.br/ouvidoria/ 

 

PUBLICAÇÕES: 

 

FASBAMPRESS 

Editor-Chefe: Prof. Dr. Irineu Letenski 

Editor Adjunto: Prof. Dr. Rogério Miranda de Almeida 

Editor Técnico: Marco Antônio Pensak 

periodicos@fasbam.edu.br  

 

BASILÍADE - REVISTA DE FILOSOFIA (semestral)  

ISSN 2596-092X (versão eletrônica) 

Editor-Chefe: Prof. Dr. Irineu Letenski 

Editor Adjunto: Prof. Dr. Rogério Miranda de Almeida 

Editor Técnico: Marco Antônio Pensak 

periodicos@fasbam.edu.br  

 

HELLENIKÁ - REVISTA CULTURAL (anual)  

ISSN 2596-2582 (versão eletrônica) 

Editor-Chefe: Prof. Dr. Irineu Letenski 

Editor Adjunto: Prof. Dr. Rogério Miranda de Almeida 

Editor Técnico: Marco Antônio Pensak 

periodicos@fasbam.edu.br 

mailto:secretaria@fasbam.edu.br
mailto:biblioteca@fasbam.edu.br
mailto:comunicacao@fasbam.edu.br
mailto:ouvidoria@fasbam.edu.br
https://fasbam.edu.br/ouvidoria/
mailto:periodicos@fasbam.edu.br
mailto:periodicos@fasbam.edu.br
mailto:periodicos@fasbam.edu.br
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V. NORMAS E ORIENTAÇÕES ACADÊMICAS 
 

 

5.1 ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO  

 

O semestre letivo da FASBAM tem, no mínimo, 100 dias letivos. O curso oferecido pela 

FASBAM, em razão de suas características curriculares é organizado em períodos letivos 

semestrais. Acesse o Calendário Acadêmicos 2022, clicando aqui. 

 

5.2  ORIENTAÇÕES AOS ACADÊMICOS  

 

A FASBAM tem sua estrutura formalizada oficialmente no seu Regimento.  

A ASBM – Associação de São Basílio Magno, mantenedora da FASBAM, é uma 

instituição sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, com jurisdição 

extensiva a todo o território nacional, de caráter religioso, beneficente, educativo, cultural, 

instrutivo e de assistência social. 

Além da estrutura organizacional e legal estabelecidos no Regimento, suas ações são 

pautadas em Resoluções, Portarias, Editais e Protocolos.  

Para o melhor atendimento aos acadêmicos e para situá-los nestas estruturas, destacamos 

as seguintes orientações: 

 

5.2.1  Matrículas 

 

O regime de matrículas está determinado no Regimento da FASBAM e em normas 

complementares da Instituição. A matrícula dos acadêmicos é realizada em cada semestre letivo. 

A renovação de matrícula para o Curso de Graduação deverá ser realizada pelo próprio estudante, 

através dos Serviços Online, disponível no endereço eletrônico www.fasbam.edu.br, dentro do 

prazo fixado no Calendário Acadêmico. 

 

5.2.2  Oferta em Regime de Tratamento Especial  

 

A oferta de unidades curriculares em regime de tratamento especial é uma possibilidade 

do acadêmico cumprir a integralização da matriz curricular do seu curso, seja pelo motivo de 

https://fasbam.edu.br/wp-content/uploads/2021/12/Calenda%CC%81rio-Acade%CC%82mico-2022.pdf
https://fasbam.edu.br/wp-content/uploads/2021/11/Regimento-da-Faculdade-Sa%CC%83o-Basi%CC%81lio-Magno.pdf
http://www.fasbam.edu.br/
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trancamento, reprovação ou outros motivos que o impeçam de fazê-lo em horário normal do curso 

e das aulas. 

 

5.2.3  Trancamento e Cancelamento de Matrícula 

 

Durante o curso, o estudante poderá se deparar com situações que o impeçam de dar 

continuidade aos seus estudos ou em alguma unidade curricular. Para isso, é facultado ao estudante 

requerer trancamento ou cancelamento de matrícula em uma ou mais unidades curriculares.  

Se em algum momento for necessário fazer o trancamento do curso, o estudante deverá 

solicitar na Secretaria Acadêmica.  

 

5.2.4  Regime de Exercícios Domiciliares e Compensação de Faltas  

 

O regime de atividades para compensar a ausência às aulas, gerando direito a 

atividades/exercícios domiciliares, é concedido nos seguintes casos:  

I - estudante portador de doenças infectocontagiosas (Decreto Lei n° 1.044/69);  

Il - estudantes gestantes e pós-parto (Lei n° 6.202/75);  

III - estudante convocado para manobras militares (Lei n° 4.375/64).  

O prazo máximo para atividades/exercícios domiciliares do estudante é de 2 (dois) meses, 

exceto para aluna gestante que tem direito a 3 (três) meses de atendimento acadêmico domiciliar, 

podendo estender-se para quatro meses, em caso de necessidade. 

 

5.2.5  Desempenho Acadêmico  

 

A avaliação do desempenho é feita por unidade curricular e prática educativa, incidindo 

sobre a frequência e o aproveitamento, ressalvado o disposto no artigo 82 do Regimento. 

É obrigatória a frequência de estudantes e professores às aulas e demais atividades 

acadêmicas. 

Independentemente dos demais resultados alcançados, é considerado reprovado na 

disciplina ou prática educativa o estudante que não obtenha frequência a, no mínimo, 75% das 

aulas e demais atividades acadêmicas, vedado o abono de faltas. 

A verificação e registro da frequência e do aproveitamento é de responsabilidade do 

professor e seu controle será efetuado por meio de sistema eletrônico. 
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A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota, expressa em grau numérico de 

0 (zero) a 10 (dez) e suas frações decimais. 

 

5.2.6  Transferências 

 

Conforme o Regimento, em qualquer época, mediante requerimento do interessado, a 

FASBAM concede transferência a estudante nela matriculado, independentemente do seu período 

curricular, da sua situação de adimplência ou de eventual processo disciplinar em trâmite. 

 

5.2.7  Aproveitamento de Estudos 

 

O estudante transferido terá o aproveitamento de estudos relativo às unidades curriculares 

cursadas anteriormente em outra instituição, observando os aspectos essenciais: equivalência de 

conteúdo, carga horária e observância às diretrizes curriculares. 

A solicitação de aproveitamento deve ser protocolada na Secretaria Acadêmica. 

 

5.2.8  Revisão de Notas 

 

Poderá ser concedida revisão da nota atribuída às provas escritas, quando requerida no 

prazo de quatro dias úteis, contados da data de sua divulgação. 

Para efetuar a referida revisão, a Coordenação do Curso designará outro professor, ou mais 

de um, se julgar necessário. 

 

5.3 DEVERES E OBRIGAÇÕES DOS ESTUDANTES 

 

São direitos dos membros do corpo discente: 

I. Receber ensino qualificado no curso em que se matricular. 

II. Ser atendido em suas solicitações de orientação pedagógica e administrativa. 

III. Eleger seus representantes. 

IV. Pleitear aproveitamento de estudos em unidades curriculares cursadas com 

aprovação. 

V. Participar, na forma regimental, da representação nos Colegiados da FASBAM. 

VI. Recorrer de decisões de órgãos deliberativos e executivos. 

VII. Requerer transferência para outro estabelecimento de ensino, transferência interna, 

alteração, trancamento e cancelamento de matrícula, desde que respeitadas as 

normas legais e regimentais. 

VIII. Propor a realização de atividades ligadas aos interesses da vida acadêmica. 

 

São deveres dos membros do corpo discente: 

I. Frequentar, com assiduidade e diligência, as aulas e demais atividades curriculares 

do curso. 
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II. Submeter-se às provas de verificação de aproveitamento acadêmico previstas para 

o período letivo e a outros instrumentos de avaliação exigidos pelo professor. 

III. Abster-se de toda manifestação, propaganda ou prática que importem em 

desrespeito à lei, às autoridades e aos colegas ou não se coadunem com a natureza 

e finalidades da FASBAM. 

IV. Manter conduta condizente com o padrão moral e cultural do membro da 

FASBAM. 

V. Efetuar os pagamentos dos encargos educacionais nos valores contratados com a 

Entidade Mantenedora. 

VI. Zelar pelo patrimônio da FASBAM. 

VII. Observar e cumprir todas as disposições deste Regimento. 

 

 

5.4 LIVRO DE METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 

 

O livro Metodologia do Trabalho Científico, publicado por FASBAMPRESS, tem por 

objetivo fornecer aos discentes e docentes as normas científicas para produção de trabalhos das 

unidades curriculares de graduação, artigos científicos, monografias, trabalhos de conclusão de 

curso e dissertações.  

A ABNT apresenta normas gerais e algumas regras opcionais que permitem ao autor e às 

instituições definirem seus próprios critérios. Diante disso, optamos por utilizar os critérios que 

consideramos significativos e indispensáveis para a compreensão de qualquer leitor.  

Conheça o livro Metodologia do Trabalho Científico CLICANDO AQUI e utilize nossos 

templates (modelos) de trabalhos acadêmicos e artigos. 

Nós também disponibilizamos um modelo de Apresentação de Slides e um Modelo de 

Pôster na aba de Material de Apoio, no site institucional. Você pode acessar, CLICANDO AQUI. 

 

5.5  ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

As Atividades Complementares são componentes curriculares obrigatórios que tem por 

finalidade enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, privilegiando a complementação da 

formação social e profissional, podendo ser desenvolvidas através de atividades de ensino, 

extensão e pesquisa. O Coordenador de Curso oferece o Guia das Atividades Complementares 

para auxiliar. 

 

 

 

 

https://fasbam.edu.br/fasbampress/index.php/home/catalog/book/2
https://fasbam.edu.br/pesquisa/material-de-apoio/
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5.6  SISTEMA ACADÊMICO 

 

 A FASBAM possui o Sistema Matheus Soluções para as rotinas acadêmicas e 

administrativas e o FASBAM online como Ambiente Virtual de Aprendizagem, cujo acesso se dá 

pelo CPF com pontos e traço e a senha informada pela Secretaria Acadêmica. 

A FASBAM está migrando para o JACAD, sistema da SWA Soluções, empresa que 

adquiriu a Matheus Soluções. A previsão de conclusão de migração é abril de 2022. Todos 

receberão as informações necessárias para o acesso ao novo sistema. 
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VI. BIBLIOTECA 
 

 

A Biblioteca é suporte fundamental para o desenvolvimento das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão da Faculdade São Basílio Magno (FASBAM), fornecendo o material 

bibliográfico adequado tanto para uso do corpo docente, discente e técnico-administrativo, quanto 

para a comunidade externa, desenvolvendo nos usuários o hábito da leitura, a capacidade de 

pesquisa, bem como, enriquecimento das experiências pessoais e culturais. 

O controle bibliográfico está informatizado, utilizando atualmente Sistema Matheus 

Soluções, abrangendo os principais procedimentos: (aquisição; catalogação; empréstimo; 

devolução; reserva e pesquisa ao acervo). 

A consulta ao catálogo da Biblioteca da FASBAM, inclusive aos e-books, pode ser 

realizada diretamente nos terminais de consulta no recinto da biblioteca ou de qualquer local que 

possua acesso à internet CLICANDO AQUI.  

O empréstimo de materiais pertencentes à Biblioteca da FASBAM, segue as categorias e 

os prazos abaixo: 

 

Categoria Quantidade Dias Corridos 

Estudantes 3 8 

Colaboradores 3 8 

Professores 5 15 

 

Os materiais emprestados podem ser renovados diretamente no balcão de empréstimo ou 

via internet por meio Sistema Matheus, onde o usuário realiza o login e tem possibilidade de 

renovar seus materiais sem a necessidade de vir à biblioteca (a renovação de qualquer material é 

permitida desde que o mesmo não possua nenhuma reserva).  

Ainda no espaço das bibliotecas estão disponíveis computadores com acesso à internet 

para consulta a bases de dados e sites de pesquisa, bem como para realização de trabalhos 

acadêmicos.

https://fasbam.edu.br/biblioteca-fasbam/
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VII. COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 
 

O que é?  

Processo avaliativo contínuo, utilizado como instrumento de gestão para avaliar o 

desempenho institucional e contribuir para um diagnóstico da realidade da instituição, do campus 

e do curso, visando a melhoria da qualidade de ensino, pesquisa, extensão e da gestão universitária. 

Para que serve?  

Visa atender a uma determinação legal, mas prioritariamente, busca possibilitar a 

Instituição a verificação e o aperfeiçoamento da qualidade acadêmica e dos seus processos de 

gestão.  

Como ocorre?  

É realizada por meio de questionário disponibilizado online, no site da FASBAM, com 

participação voluntária dos envolvidos, garantindo aos respondentes o anonimato.  

Para saber mais informações sobre a CPA, você pode acessar a página no site institucional, 

CLICANDO AQUI. 

 

Participe sempre. Sua avaliação é muito importante para nossa melhoria contínua.

https://fasbam.edu.br/comissao-propria-de-avaliacao/
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VIII. PROGRAMA DE APOIO À INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PAIC) 
 

A iniciação científica é uma atividade de investigação inerente ao ensino na FASBAM, 

realizada por estudantes de graduação, no âmbito de projeto de investigação, orientado por 

professor qualificado, e que visa ao aprendizado de técnicas e métodos científicos, bem como ao 

desenvolvimento da mentalidade científica e da criatividade, no confronto direto com os 

problemas oriundos da pesquisa. 

A iniciação científica acontece de maneira voluntária por meio do Programa Apoio à 

Iniciação Científica (PAIC). Você pode ter mais informações sobre o PAIC, CLICANDO AQUI.

https://fasbam.edu.br/pesquisa/programa-de-apoio-a-iniciacao-cientifica/
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IX. EXTENSÃO 
 

A Extensão na FASBAM acontece junto à sociedade, disponibilizando, ao público externo 

à faculdade, o conhecimento adquirido com o ensino e a pesquisa desenvolvidos dentro da 

faculdade.  

A Extensão tem um importante papel na promoção da interação e da troca de saberes entre 

a comunidade acadêmica e a sociedade. A Faculdade São Basílio Magno conta hoje com cursos 

de extensão e programas voltados para a promoção da filosofia e áreas afins, sendo: 

• FASBAM LIVE: é programa inovador para complementar a formação e auxiliar no 

desenvolvimento humano de toda a comunidade acadêmica. Trata-se de um 

programa para a oferta de conteúdos relevantes digitalmente, principalmente 

através de palestras nas redes sociais digitais da FASBAM, com temas de domínio 

da instituição e com profissionais que possuem alto impacto na sociedade. 

• Seminários de Estudos: a FASBAM reinventou a sua maneira de ensinar e de 

aprender e por isso lançamos diversos Seminários de Estudos para a formação 

contínua de toda a nossa comunidade acadêmica. 

• Jornadas de Estudos: similares aos seminários de estudos, as jornadas de estudos 

são de caráter filosófico e acontecem com uma programação diferenciada.
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X. COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

A FASBAM mantém suas redes sociais sempre atualizadas com foco em toda a 

comunidade acadêmica. Para ficar sempre bem informado sobre as ações da FASBAM, 

acompanhe: 

• Blog de Últimas Notícias: https://fasbam.edu.br/noticias/  

• Blog de Filosofia: https://fasbam.edu.br/blog-de-filosofia/  

• Blog de Teologia Oriental: https://fasbam.edu.br/blog-de-teologia-oriental/  

• Instagram: https://www.instagram.com/faculdadesaobasiliomagno/  

• Facebook: https://www.facebook.com/fasbam  

• YouTube: https://www.youtube.com/fasbam  

https://fasbam.edu.br/noticias/
https://fasbam.edu.br/blog-de-filosofia/
https://fasbam.edu.br/blog-de-teologia-oriental/
https://www.instagram.com/faculdadesaobasiliomagno/
https://www.facebook.com/fasbam
https://www.youtube.com/fasbam
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