
A Faculdade São Luís ( São Luís de França, a partir de agosto de 2006) de França foi

autorizada pelo MEC a funcionar em 31 de outubro de 1997 e realizou o seu 1º vestibular em

janeiro de 1998. Idealizada pela professora Josefa Sônia Pereira da Fonseca, buscava

desenvolver em seu trabalho de educadora, a idéia de formar pessoas segundo um conceito

que visa a integralização do homem com o todo, com o universo a sua volta, pois acredita

que o conhecimento fragmentado tem uma utilidade também fragmentada; acredita que o

homem uno, ou seja, o homem de mente holística, integrado em seu meio, consegue atingir a

sua essência, conquistando independência e o prazer pelo conhecimento através do qual

poderá fazer-se inteiramente útil em seu meio, transformando-o, pois acredita que um meio

digno se faz com homens dignos. A professora Sônia, Diretora do IPCA – Instituto Paulista de

Ciências da Administração, fez com que o modelo proposto fosse implementado com sucesso

em sua Faculdade em São Paulo e resolveu investir sua proposta em Sergipe, de onde é filha,

para que a comunidade sergipana pudesse também participar de um projeto de valorização do

homem.

Assim sendo, adotamos como modelo pedagógico o holísmo. Dessa forma, o conceito de

Educação Holística adotado é aquele que visa uma formação integrada e global para o

estudante de administração, na qual sensação, sentimento, razão e intuição se equilibram, se

reforçam e se controlam reciprocamente, permitindo ao graduando a plena consciência de

todos os fatores envolvidos em sua formação e em seu exercício profissional, possibilitando-

lhe administrar com a presença de valores éticos construtivos.

Criada através da Lei Federal nº 4.769, de 09/09/65, a profissão de Administrador foi

regulamentada através do Decreto nº 61.934, de 22/12/67, sendo atualmente uma das

profissões de maior procura, podendo o Administrador atuar como profissional liberal ou



"management " em empresas públicas ou privadas, desempenhando suas funções nos diversos

segmentos da economia.

Planejar, Organizar, Dirigir e Controlar recursos materiais, financeiros e humanos. Essas são

as funções clássicas do Administrador, que no decorrer de sua trajetória profissional agregou

àquelas, outras importantes funções: a de atuar com espírito de liderança, compreensão,

humanidade e maturidade emocional, aprimorando sua capacidade para lidar com pessoas e

desenvolvendo seu poder de persuasão.

Atualmente, com a proximidade do terceiro milênio e a realidade da globalização, o

Administrador está sendo chamado a responder a novos e inquietantes desafios; responder a

todos eles com eficiência e eficácia é arma fundamental para que ele possa competir, se

desenvolver e se manter no atual e altamente competitivo mercado de trabalho, fazendo valer

a marca da sua diferença.

Oferecido em 4 anos, o Curso de Administração e de Pedagogia ministrado pela Faculdade

"São Luís" tem como objetivo capacitar seus alunos para vencerem esse grande desafio,

estando estruturado para ensinar ao futuro Administrador o que vem a ser, na prática, cada

uma de suas funções administrativas, através de uma qualificada formação técnica e

humanística.

Para realizar esse trabalho, vem sendo usado um modelo de desenvolvimento organizacional

holístico harmonizado com as funções que o Administrador do futuro terá de enfrentar — as

de desenvolver habilidades para lidar com situações complexas e inusitadas de maneira

diferenciada e criativa — e sintonizado com a crescente expansão de "organizações



metanóicas" (palavra grega que significa mudança fundamental da mente) mais leves, ágeis e

flexíveis.

Trata-se, portanto, de um ensino voltado para a compreensão das mudanças de paradigmas

por que passa atualmente a sociedade e o mundo em que vivemos, buscando refletir e discutir

sobre elas em conjunto com o contingente de seus alunos, incentivando-os a buscar

alternativas que respondam adequadamente às questões propostas, e capacitando-os para

desenvolver pesquisas socialmente relevantes bem como novas e eficientes técnicas de

organização.

Tudo com vistas à construção de uma sociedade mais justa, feliz e responsável.

HISTÓRICO DA INTITUIÇÃO

O nascimento da Faculdade São Luís foi fruto de uma história de amor da professora Sônia

com a Educação. Residente em São Paulo há mais de 20 anos, inicialmente fundou a FAESP -

Faculdade de Administração de Empresas do Estado de São Paulo, vislumbrando que pudesse

fazer em Aracaju o mesmo que estava realizando em São Paulo: a construção de uma escola

baseada em princípios, em valores humanos, uma educação com enfoque holístico, sustentada

na visão global, sistêmica, agregada ao meio ambiente e ao exercício da cidadania. Sua

ideologia foi criando corpo lentamente. A faculdade começou a funcionar em 1998 com o

curso de administração de empresas. Carregando apenas um sonho, sem muita condição de

investimento, a professora Sônia alugou parte do Colégio Brasília, que abriu suas portas para

que a faculdade pudesse iniciar suas atividades. Na oportunidade, a Faculdade de



Administração (era esse o nome. São Luís veio alguns meses depois), fez o seu primeiro

vestibular para cerca de 100 alunos interessados e curiosos em conhecer a primeira instituição

de ensino superior a aparecer na Cidade depois de mais de 30 anos de instalação da última.

Assim, as aulas foram iniciadas para uma turma de 80 alunos, pessoas que vieram em busca

de algumas respostas, respostas que, quatro anos mais tarde, seriam descobertas por um grupo

de 35 administradores formados pela instituição.

A proposta era diferente. Conciliava conhecimentos técnicos, exigidos pelo mercado de

trabalho, a conhecimentos humanos e do meio ambiente a nossa volta. Uma proposta voltada

para a evolução do homem, para a conscientização de que somente ele poderá mudar o rumo

da sua própria vida.

O projeto pedagógico com enfoque holístico que sustenta a Faculdade São Luís, é um

verdadeiro mar onde quatro barcos navegam juntos, tentando fazer a rota mais equilibrada

com destino ao conhecimento do aluno. Os barcos são chamados de fazer, conhecer, conviver

e ser. Os quatro pilares da educação. Os seus passageiros são os alunos, e a grande façanha é

conseguir que eles revezem de barco em barco até chegar ao destino. O como fazer isso

depende do educador que está guiando o navio. A direção da faculdade nessa hora é apenas a

correnteza, o vento que está soprando nas águas desse mar.

A idéia do conjunto, da união de forças e de integração, originou que um grupo formado por

professores, coordenadores, colaboradores e diretores, estivessem periodicamente

conversando sobre a gestão da faculdade, sobre as ações e projetos. Começou-se a vivenciar



uma Organização que Aprende, segundo Peter Senge, baseada nas cinco disciplinas que são:

domínio pessoal, modelos mentais, visão compartilhada, aprendizagens de equipes e

pensamento sistêmico.

O fundamental da realização de um modelo diferenciado de ensino está em profissionais

diferenciados para que saibam com atuar de forma diferente, como pensar de forma global e

fundamentalmente como se comprometer com a causa da educação. No mercado, consegue-se

encontrar os melhores profissionais, aqueles de currículo invejável, com as maiores titulações,

sabedores de conteúdo, mas analfabetos no saber lidar com gente. É todo um processo de re-

educação do professor, de alinhamento de competências, conhecimentos e habilidades, para

que se possa navegar sem nenhum medo de naufragar aqueles quatro navios com destino ao

conhecimento. O primeiro passo, é muito diálogo, alinhamento de valores e percepções. A

estratégia é unir as áreas afins para que se encontre as pontes que deverão ligar uma disciplina

a outra, conectando-as e finalmente, unindo-as. Para que se chegue à transdisciplinaridade, o

primeiro passo é recorrer à interdisciplinaridade. Para que a partir daí se possa perceber que

pode-se notoriamente transpor as barreiras de uma sala de aula para uma aula sem sala ou sem

barreiras.

Missão

“Promover o desenvolvimento de profissionais competentes e cidadãos co-responsáveis pela

transformação da sociedade”.



Visão

Ser referência na condução do processo de aprendizagem pela sensibilidade na transmissão da

palavra, da experiência e do saber.

Valores

Pretendemos ensinar sobre a necessidade de se delegar poderes, autoridade e responsabilidade

nos diversos sistemas e subsistemas organizacionais, como exercício para se desenvolver o

espírito de confiança e motivação holística de pessoal. São os valores adotados como prática

de conduta nas relações entre diretores, o corpo docente, o corpo discente e os colaboradores.

Os valores institucionalizados são: Tolerância, Humildade, Ética, Respeito, Responsabilidade

e Auto-conhecimento.



Identificação dos Integrantes do Corpo Dirigente

Jeferson Fonseca de Moraes

(Diretor Presidente)

Curso Superior: Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais - Faculdade de Direito da

Universidade Federal de Sergipe - UFS, colou grau em 08 de dezembro de 1968. Professor de

Direito da Faculdade São Luís no curso de Administração.

Procurador do Estado de Sergipe, aposentado (35 anos de serviço público);

Primeiro Diretor do Contencioso Fiscal da Procuradoria Geral do Estado de

Sergipe;

Procurador Chefe de Assessoria da Procuradoria Geral do Estado de Sergipe, de

1995 até janeiro de 2003;

Assessor Jurídico da Federação da Agricultura do Estado de Sergipe de 1970 a 1980.

Vogal da Junta Comercial do Estado de Sergipe (por 08 anos) 80/89;

Presidente da Junta Comercial do Estado de Sergipe, (por 04 anos) de março de

1985 a março de 1989;

Secretário Geral do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, 1992/94;

Secretário Geral da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Estado de Sergipe;

Tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Estado de Sergipe;

Conselheiro Estadual da OAB/SE(por 03 mandatos de dois anos cada);

Vice-Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Estado de Sergipe;



Ex-Professor da Rede Estadual Pública e Particular de ensino, das Universidade

Tiradentes- UNIT, e Faculdade São Luís;

Ex-Professor de História do Colégio Estadual de Sergipe – Atheneu;

Ex-Professor do Instituto de Educação Ruy Barbosa (Escola Normal) - Sociologia e

Psicologia;

Ex-Professor de Direito Civil do Curso de Formação de Oficiais da Policia Militar do

Estado de Sergipe;

Ex-Professor de Processo Penal do Curso de Aperfeiçoamento de Sargento da Policia

Militar do Estado de Sergipe;

Ex-Professor da Universidade Tiradentes - UNIT, nos Cursos de Administração de

Empresas, Ciências Contábeis e Direito, lecionando: Legislação Social, Direito do

Trabalho e Direito do Menor.

Ex-Professor de História do Ginásio Arnaldo Dantas, na Barra dos Coqueiros/SE;

Ex-Professor de História e Estudos Sociais do Colégio Dom José Thomaz,

Aracaju/SE;

Ex-Professor de Direito Público e Direito Privado da Faculdade São Luís,

Aracaju/SE.



Cristiane Tavares Fonseca de Moraes Nunes

(Diretora Superintendente da Faculdade São Luís)

Mestre em Gestão de Recursos Humanos pela UNEX – Universidade de Extremadura

(Espanha).

Especialista em Administração – Desenvolvimento Organizacional Holístico pela

FAESP – Faculdade de Administração de Empresas do Estado de São Paulo.

Graduada em Processamento de Dados pela UNIT – Universidade Tiradentes.

Professora desde 1998, na Faculdade São Luís no curso de Administração de Empresas com a

disciplina Informática aplicada à Administração. No curso de Pedagogia, desde 2000, com a

disciplina Informática Educativa.

Viviane Tavares Fonseca de Moraes

(Diretora Financeira da Faculdade São Luís)

Pedagoga

Especialização em Gestão Empresarial


