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FACULDADE 7 DE SETEMBRO – FA7

  Os mantenedores da Faculdade 7 de Setembro possuem densa experiência educacional e de gestão acadêmica,       
mantendo, na cidade de Fortaleza, há mais de 70 anos, uma conceituada instituição organizacional educacional: o   
Colégio 7 de Setembro.

  Em setembro de 1935, um jovem professor e acadêmico de Direito, com apenas 21 anos, começou a viver um sonho, 
mais precisamente um sonho de educação. Naquele mês, o Professor Edilson Brasil Soárez iniciava, com apenas dois 
alunos, numa sala cedida pela Igreja Presbiteriana de Fortaleza, na Rua do Rosário, 77, o embrião do Instituto Erasmo 
Braga.

   Com o crescimento do número de alunos, surgiu a necessidade de buscar mais espaço. Mudou-se então para uma casa 
localizada à Rua Joaquim Távora, 1617, onde funcionou de 1937 a 1939, com o nome de Ginásio 7 de Setembro.

  O ano de 1939 trouxe, em seu bojo, dois eventos signi�cativos na história do Colégio: o reconhecimento o�cial do 
Ministério da Educação e a mudança para o Palacete Dr. Alberto Studart, onde permaneceria até o ano de 1946.

   O Dr. Edilson Brasil Soárez mudou outra vez a sede do Colégio, desta feita para a Av. do Imperador, 1330 onde, até hoje, 
funciona a Unidade Nila Gomes de Soárez.

   Ao longo de sua trajetória, o Colégio 7 de Setembro participou ativamente da vida cultural de Fortaleza, tendo o seu 
fundador instituído a Semana da Pátria no Ceará, na qual são comemorados, simultaneamente, a Independência do 
Brasil e o aniversário do Colégio 7 de Setembro.

  Diversas outras iniciativas pioneiras caracterizaram a participação do 7 de Setembro na educação dos jovens cearen-
ses, destacando-se:

   •  Clube Pan-Americano Barão do Rio Branco

   •  Interact Club
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  Em 1975, faleceu o fundador da Escola, o Dr. Edilson Brasil Soárez. Dr.ª Nila Gomes de Soárez, juntamente com seus 
�lhos, Dr. Ednilton Gomes de Soárez e Dra. Ednilze Gomes de Soárez Fermanian, entenderam que a maior homenagem 
a prestar ao inesquecível mestre seria continuar a sua obra, aprimorando seus métodos e ampliando o Colégio.

  A união familiar e a aliança estabelecida entre a família Gomes de Soárez e os supervisores, professores e funcionários, 
em grande parte ex-alunos, são os pontos chaves que explicam o sucesso do 7 de Setembro.

  Com o crescimento da cidade para a zona sul surgiu a necessidade da Escola expandir-se também naquela direção. Em 
1986, com arrojo e visão empresarial, o Dr. Ednilton começa a realizar o grande sonho da família, que a muitos parecia 
inatingível - a unidade na Aldeota. O novo Colégio, minuciosamente planejado, é dotado de modernos recursos de 
ensino, tais como Laboratório de Informática, de Línguas, Física, Biologia e Química, além de um confortável auditório, 
duas bibliotecas, um Ginásio Coberto, três Quadras de Esportes, uma Academia de Dança, um Centro de Artes, um 
Observatório Astronômico e Centro de Desenvolvimento Educacional.

  A partir de então, três outros membros da família incorporaram-se à Direção: Dr. Ednilo Gomes de Soárez e Dr. Ednísio 
Gomes de Soárez, �lhos, e Dr. Edilson Soárez Fermanian, neto do prof. Edilson Brasil Soárez.
  Em 28 de janeiro de 1993, foi inaugurada a Unidade Edilson Brasil Soárez do Colégio 7 de Setembro, em uma das áreas 
de melhor localização da zona sul de Fortaleza.

  Em �ns de 1994, decidiu-se pela construção de uma nova unidade, localizada à Av. Imperador, 1055, denominada 
Unidade Diplomata Ednildo Gomes de Soárez. Nela estão funcionando o 2º grau, transferido da sede NGS (Centro), e o 
Curso Intensivo de Preparação ao Vestibular. O 7 de Setembro Pré-Universitário, além de dar condições ainda melhores 
de aprendizado aos alunos do 2º grau, atende �nalmente a antigos e insistentes pedidos de pais e estudantes, abrindo 
para os vestibulandos de modo geral, um novo e con�ável núcleo de ensino especí�co.

  E, assim, a família Gomes de Soárez segue a sua caminhada, educando e preparando jovens para o futuro, cumprindo 
o desejo de seu chefe, o Dr. Edilson Brasil Soárez.
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  Os princí¬pios de atuação da Faculdade estão focado no compromisso educacional da Instituição e tem os seguintes 
pilares:

  •   Nos cursos de educação geral

  •   Ênfase na formação integral do indivíduo como cidadão participante

  •   Ênfase no desenvolvimento de habilidades e competências instrumentais básicas, como Comunicação e Expressão,       
uso da Informática, e outras

  •   Ênfase no desenvolvimento do espírito crítico que permita analisar e interpretar informações

  •   Integração com a família do aluno no processo educativo e escolar

  A escola tem como missão educar seus alunos. Sua qualidade se de�ne pela capacidade de proporcionar essa 
educação adequada para alunos de origens variadas, inclusive no que diz respeito ao preparo acadêmico. Para tanto, 
estabelece padrões mínimos de desempenho. Ao mesmo tempo, oferece oportunidades para identi�car, distinguir, 
premiar e promover o esforço, o talento e o desempenho diferenciados.

  O conceito de melhor no gênero:

  Cada um de seus cursos tem como meta se consolidar como o melhor no gênero. Cada curso de�ne seu per�l e o 
mercado a que se dirige. Isso vale tanto para a de�nição do per�l de alunos quanto dos pro�ssionais envolvidos. A 
marca registrada de cada curso é a formação de pro�ssionais competentes, criativos, autônomos, capazes de empresa-
riar a si mesmos e encontrar saídas e mercados para aplicar e desenvolver seus talentos competências e habilidades.

  Para tanto isso implica uma coordenação entre os mecanismos de recrutamento e seleção de alunos, os currículos, o 
per�l a ser desenvolvido e a integração com os mercados de trabalho de cada ocupação. Implica, também, o estabeleci-
mento de uma identidade própria, uma diferenciação de per�l e condições de trabalho para cada unidade ou curso.
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  Por meio de peculiaridades próprias, cada curso possui um conjunto de características comuns, que conferem um 
per�l de identidade própria à Instituição, incluindo assim esse per�l:

  •   Senso de missão: cada curso possui com clareza a respeito de sua missão, dos mercados a que se dirige, do perfil do 
pro�ssional que oferece ao mercado e da dinâmica desses mercados, implicando assim em uma orientação para garan-
tir a inserção dos graduados no mercado de trabalho, o que inclui o desenvolvimento da capacidade de continuar a 
aprender e se adaptar a novos desa�os, e não mais, como no passado, a preparação para um emprego ou ocupação 
com um per�l rígido e determinado.

  •   Adequação curricular: a adequação curricular de cada curso ou disciplina obedece a alguns princípios gerais, que se 
expressam pela integração entre atividades curriculares e extracurriculares, coerente com o princípio de que todas as 
ações compõem o processo educativo, e que a missão do professor não se esgota dentro da sala de aula ao mesmo 
tempo que a missão educativa não se limita ao professor. Essa integração inclui, também, os hábitos de comportamen-
to, respeito a normas gerais (vestuário, horários etc.) e as normas de conduta interpessoal.

  http://www.fa7.edu.br/ypiranga/caderno.php?id=10


