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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA FACULDADE ARAGUAIA 

Aos 5 dias do mês de novembro do ano de 2018, reuniu-se, em caráter 

extraordinário, o CONSELHO SUPERIOR da Faculdade Araguaia, sob a presidência 

do Diretor Geral da Faculdade Araguaia, com objetivo de analisar e discutir: a) a 

proposta do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); b) a proposta do 

Regimento Interno; c) a abertura de novos cursos; d) outras normatizações. Aberta 

a reunião o Diretor Geral agradeceu a presença de todos e ressaltou a importância 

do PDI e do Regimento Interno para a Faculdade Araguaia e explanou a todos que as 

propostas foram construídas através dos debates realizados pelos técnicos-

administrativos, professores, tutores e alunos; que os textos consolidados do PDI e 

Regimento, para votação final, foram disponibilizado a todos e já amplamente 

discutido, porém ainda é possível, na presente reunião, apresentar emendas. Na 

sequência foi ressaltado pela diretora pedagógica, professora Rita de Cássia 

Rodrigues Del Bianco, que presidiu a equipe que elaborou a proposta do PDI, que 

todos os seguimentos da comunidade acadêmica participaram do processo e 

tiveram oportunidades iguais de enviar emendas, mas que seguindo a fala do diretor 

geral ainda é possível fazer qualquer inclusão ou exclusão. Continuando a 

pesquisadora institucional destacou a responsabilidade de todos nesse processo e 

que a nova proposta de PDI, com o viés da transformação da organização acadêmica, 

impactara positivamente a Instituição. O diretor geral facultou a palavra para 

apresentação de emendas ou alterações no PDI e no Regimento, porém não foi 

apresentada nenhuma emenda. Seguindo o texto do PDI foi colocado em votação e 

aprovado por unanimidade; continuando, o texto do Regimento foi colocado em 

votação e também foi aprovado por unanimidade. O diretor geral destacou que o PDI 

entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2019 e colocou em discussão a data 

de entrada em vigor do Regimento Interno. Debatida a questão o grupo deliberou 

por colocar o Regimento Interno em vigor na mesma data do PDI, quer seja no dia 

1º de janeiro de 2019. Superadas as questões do PDI e Regimento Interno o diretor 

geral colocou em discussão e deliberação: a) o Regulamento da Internacionalização; 



 

 

b) o Plano de Atualização do Acervo da Biblioteca Carmo Bernardes; c) o 

Regulamento da Iniciação Cientifica; d) o Plano de Contingência; e) Plano de 

atualização do acervo; f) Plano de expansão e atualização de equipamentos; e) o 

Plano de gerenciamento da manutenção patrimonial; f) regulamento da iniciação 

científica; e g) plano de redundância. Foi facultada a palavra ao grupo. O professor 

Hamilcar Costa ressaltou a importância da internacionalização para a Instituição e 

destacou que os convênios existentes já levam a IES nesse caminho. Na sequência a 

professora Rafaella Rodrigues Santos ressaltou a importância do plano de 

atualização de equipamentos e parabenizou a equipe que o elaborou. O diretor geral 

colocou os regulamentos e planos em votação e todos foram aprovados por 

unanimidade. Continuando, os seguintes documentos foram atualizados: a) 

regulamento do conselho superior; b) regulamento do colegiado pedagógico; c) 

regulamento dos colegiados dos cursos; e) regulamento do colegiado pedagógico 

dos cursos de pós-graduação; f) regulamento dos núcleos docentes estruturantes; 

g) regulamento de extensão; h) regulamento da ouvidoria; i) regulamento do núcleo 

de estudos sobre o ensino para a pessoa com deficiência; l) regulamento da 

secretaria; m) regulamento da biblioteca; e regulamento da CPA. As atualizações 

foram votadas e aprovadas por unanimidade. Na sequencia foi colocado em 

discussão e foi aprovado por unanimidade a proposta de estatuto e regimento para 

o recebimento da comissão de transformação da organização acadêmica. Seguindo 

a diretora pedagógica apresentou a proposta de protocolo de abertura dos seguintes 

cursos, na modalidade de educação a distância, no ano de 2019: a) Gestão 

Financeira; b) Marketing; c) Gestão Ambiental; e d) Agroecologia. Sem mais a 

discutir o Diretor Geral agradeceu a presença de todos e eu, professora Ana Angélica 

Cardoso Freire, lavrei e assinei com todos os presentes a presente Ata. 

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA FACULDADE ARAGUAIA 



 

 

Aos 03 dias do mês de junho do ano de 2019, reuniu-se, em caráter ordinário, o 

CONSELHO SUPERIOR da Faculdade Araguaia, sob a presidência do Diretor Geral da 

Faculdade Araguaia, com objetivo de analisar e discutir: a) as atividades 

desenvolvidas durante o semestre letivo; b) os relato institucional preparado pela 

CPA; e c) o planejamento para segundo semestre letivo. Abera a reunião o diretor 

geral atualizou a todos sobre o processo de transformação da organização 

acadêmica e enfatizou na organização dos departamentos e setores. Seguindo a 

reunião, foi passada a palavra aos presentes para se posicionarem sobre o Relato 

Institucional, de modo a identificar a apropriação de seus dados pela IES pelos 

respectivos cursos. Identificadas fragilidades e pontos positivos, o grupo discutiu 

ações de melhoria na IES. Dando seguimento, a diretora pedagógica apresentou 

proposta para o planejamento acadêmico, cuja data foi designada para a última 

semana do mês de julho. Por unanimidade o planejamento foi acatado. Encerrada a 

reunião, o diretor geral agradeceu a presença de todos e eu, professora Ana Angélica 

Cardoso Freire, lavrei e assinei com todos os presentes a presente Ata. 

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA FACULDADE ARAGUAIA 

Aos 05 dias do mês de agosto do ano de 2019, reuniu-se, em caráter ordinário, o 

CONSELHO SUPERIOR da Faculdade Araguaia, sob a presidência do Diretor Geral da 

Faculdade Araguaia, com objetivo de analisar e discutir: a) as atividades a serem 

desenvolvidas durante o semestre letivo; b) o calendário acadêmico referente ao 

primeiro semestre do ano de 2020. Aberta a reunião, o diretor geral agradeceu o 

empenho de todos e todas, solicitou total atenção nas demandas do semestre letivo, 

pediu que todos participassem das atividades a serem desenvolvidas na semana da 

diversidade social e enfatizou a importância desse processo. Na oportunidade, 

passada a palavra para a coordenação do curso de direito, foi explanado sobre o 

projeto dos Sujeitos Negligenciados, que mesmo não estando no mês de novembro 

(quando ocorre a semana da diversidade social) abrange a temática, inclusive no 



 

 

corrente ano será sobre os sujeitos LGBTQIA+. Passada a palavra aos demais 

presentes, enfatizou-se a importância de tratar do tema da inclusão social, bem 

como abordar a temática do racismo estrutural em todos os cursos. Seguindo, 

colocada a proposta de calendário em discussão, todos a aprovaram. Na sequência, 

a diretora pedagógica pediu a palavra e dilucidou sobre o planejamento realizado 

no mês de julho e enfatizou a importância da elaboração do plano de ação por parte 

das coordenações, de modo a garantir que as decisões tomadas possam ser 

cumpridas. Encerrada a reunião, o diretor geral agradeceu a presença de todos e eu, 

professora Ana Angélica Cardoso Freire, lavrei e assinei com todos os presentes a 

presente Ata. 

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA FACULDADE ARAGUAIA 

Aos 17 dias do mês de dezembro do ano de 2019, reuniu-se, em caráter ordinário, o 

CONSELHO SUPERIOR da Faculdade Araguaia, sob a presidência do Diretor Geral da 

Faculdade Araguaia, com objetivo de analisar e discutir: a) a transformação da 

organização acadêmica; b) o planejamento pedagógico e a formação continuada a 

serem desenvolvidas durante o primeiro semestre letivo do ano de 2020; c) 

avaliação do semestre letivo. Aberta a reunião, o diretor geral agradeceu o empenho 

de todos e todas e explicou que a portaria da transformação da organização 

acadêmica está vias de publicação, consoante informado pela PI. Seguindo, a 

diretora pedagógica apresentou a proposta de planejamento e formação continuada 

para o primeiro semestre do ano de 2020, que discutida e debatida foi aprovada por 

unanimidade, estando agendada para a última quinzena do mês de janeiro de 2020. 

Passada a palavra às coordenações, foi feito um balanço das metas que foram 

atingidas ao longo do semestre, consoante estabelecido no PDI e nos planos de ação 

das coordenações de curso. Também foi debatido a importância das contribuições 

dos relatórios da CPA. Encerrada a reunião, o diretor geral agradeceu a presença de 



 

 

todos e eu, professora Ana Angélica Cardoso Freire, lavrei e assinei com todos os 

presentes a presente Ata. 

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA FACULDADE ARAGUAIA 

Aos 20 dias do mês de janeiro do ano de 2020, reuniu-se, em caráter ordinário, o 

CONSELHO SUPERIOR da Faculdade Araguaia, sob a presidência do Diretor Geral da 

Faculdade Araguaia, com objetivo de analisar e discutir a transformação da 

organização acadêmica e o calendário acadêmico. Aberta a reunião, o diretor geral 

agradeceu o empenho de todos e todas e noticiou a publicação da portaria de 

transformação da organização acadêmica, oportunidade em que todos e todas se 

congratularam. Na sequência, o diretor geral, que também é mantenedor, informou 

que a mantenedora o nomeara Reitor, nos termos do Estatuto e Regimento 

Internado. Seguindo, o grupo deliberou por fazer uma transição pausada e no tempo 

da vigência do quinquênio do PDI (2019/2023). Assim, toda a documentação e 

organização da transformação deverá se concretizar até o final do ano de 2023; 

vigorando até a referida data todas as normas da Faculdade Araguaia. O Conselho 

Superior, na próxima reunião, se reunirá sob a regência da reitoria e do Estatuto e 

Regimento, anteriormente aprovados. A diretora pedagógica agradeceu o trabalho 

de todos e todas, o envolvimento e a confiança na IES, bem como pediu a 

compreensão e apoio para que de fato a transformação aconteça, incluindo o 

fortalecimento das atividades de iniciação científica e de pesquisa. Seguindo, o 

diretor geral fez considerações sobre a pandemia e como a educação superior 

poderá ser afetada, chamando o grupo para apresentar proposta de metodologias 

de ensino, para o caso de lockdown. Também informou ao grupo as medidas de 

prevenção e educação a serem adotadas, seguindo as orientações do Ministério da 

Saúde. Finalizando, colocou-se em deliberação o calendário acadêmico para o 

segundo semestre do ano de 2020, tendo sido aprovado.  

 



 

 

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

ARAGUAIA - UNIARAGUAIA 

Aos 16 dias do mês de março do ano de 2020, reuniu-se, em caráter extraordinário, 

o CONSELHO SUPERIOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ARAGUAIA, sob a presidência 

do Reitor, com objetivo de discutir metodologias para aulas durante a vigência do 

lockdown. Aberta a reunião, o vice-diretor pedagógico fez uma explanação da Nota 

Técnica e Decreto do Estado de Goiás, estabelecendo o lockdown, bem como a 

paralização das atividades presenciais da Educação, sendo apresentada a proposta 

de um metodologia denominada Regime Especial de Aulas Não Presenciais. Tal 

metodologia, explicou o vice-diretor, consiste em intercalar momentos síncronos, 

por meio de videoconferência, com momentos assíncronos, com atividades 

detalhadas em plano de aula. Colocada em discussão, coube ao vice-diretor 

pedagógico apresentar uma minuta de resolução, que foi aprovada no mesmo dia. 

Seguindo, o Reitor estabeleceu que doravante, enquanto durar as orientações do 

Poder Público, as reuniões e encontros serão todos no formato virtual e utilizando a 

tecnologia Zoom Meeting. Foi detalhado, ainda, durante a reunião como será o 

atendimento virtual aos estudantes e foi solicitado que todos e todos ficassem 

atentos e atentas aos e-mails e convocações para reuniões extraordinárias.  

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

ARAGUAIA - UNIARAGUAIA 

Aos 17 dias do mês de abril do ano de 2020, reuniu-se, em caráter extraordinário, o 

CONSELHO SUPERIOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ARAGUAIA, sob a presidência 

do Reitor, com objetivo de avaliar e discutir metodologias para aulas durante a 

vigência do lockdown. Aberta a reunião, o Reitor agradeceu a todos e na sequencia 

informou que as medidas do lockdown não se encerrarão brevemente, precisando, 

dessa forma, aperfeiçoar as metodologias. O grupo debateu e discutiu sobre o 



 

 

Regime Especial de Aulas Não Presenciais, que inclusive havia sido adotado, no 

mesmo formato da UniAraguaia, pelo Conselho Estadual de Educação. Decidiu-se 

por manter o formato e fortalecer o NITE (Núcleo de Metodologias Ativas da 

UniAraguaia) para que possa apresentar alternativas e realizar a formação dos 

professores e professoras para o formato não presencial, todavia de forma mais 

duradoura. O Reitor expressou a preocupação com a evasão dos estudantes, em face 

da crise econômica, oportunidade em que se propôs a criação do Programa Araguaia 

de Amparo ao Estudante para fazer o acolhimento pedagógico, administrativo e 

financeiro. 

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

ARAGUAIA - UNIARAGUAIA 

Aos 15 dias do mês de junho do ano de 2020, reuniu-se, em caráter ordinário, o 

CONSELHO SUPERIOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ARAGUAIA, sob a presidência 

do Reitor, com objetivo de avaliar e discutir metodologias para aulas durante a 

vigência do lockdown e planejamento do próximo semestre letivo. Aberta a reunião, 

o Reitor agradeceu a todos e a todas e na sequência noticiou o convênio realizado 

entre a UniAraguaia e a Google For Education para utilização do Google Meeting. O 

NITE ficou responsável por fazer a formação dos docentes e apresentar novas 

alternativas de metodologias. Foi discutido e deliberado que o planejamento 

referente ao próximo semestre será realizado no formato virtual. Colocado em 

deliberação e discussão, todos aprovaram o planejamento e o calendário acadêmico.  

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

ARAGUAIA - UNIARAGUAIA 

Aos 10 dias do mês de agosto do ano de 2020, reuniu-se, em caráter ordinário, o 

CONSELHO SUPERIOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ARAGUAIA, sob a presidência 



 

 

do Reitor, com objetivo de avaliar e discutir a utilização do google meeting nas aulas 

e ainda aperfeiçoar o Regime Especial de Aulas Não Presenciais, bem como deliberar 

sobre o calendário acadêmico para o primeiro semestre do ano de 2021. Aberta a 

reunião, o Reitor agradeceu a todos e a todas, informou que o PAAE está 

beneficiando vários, garantindo a permanência no ensino superior. Seguindo, o vice-

diretor pedagógico apresentou proposta de melhoria no Regime Especial de Aulas 

Não Presenciais, de modo manter todo o horário de aula de forma síncrona, por 

videoconferência e com uso do google meeting. Em relação aos estudantes sem 

tecnologia, a diretoria administrativa avaliou que com a autorização do Poder 

Público, os laboratórios podem ficar abertos para que os estudantes possam utilizá-

los e inclusive assistir às aulas. Colocado em discussão e deliberação, o Conselho 

Superior aprovou as medidas de melhorias do Regime Não Presencial. Em relação 

às aulas práticas, deliberou-se pela transmissão diretamente dos laboratório com o 

quantitativo presencial de estudantes que for autorizado pelo Poder Público. Os 

estágios seguirão de forma presencial, na medida em que as empresas e o Poder 

Público for liberando tais atividades. Em relação às provas, as mesmas seguirão no 

formato não presencial até que o Poder Público autorize a frequência em sala de 

aula.  

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

ARAGUAIA - UNIARAGUAIA 

Aos 21 dias do mês de dezembro do ano de 2020, reuniu-se, em caráter ordinário, o 

CONSELHO SUPERIOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ARAGUAIA, sob a presidência 

do Reitor, com objetivo de: a) avaliar e discutir o Regime Especial de Aulas Não 

Presenciais; b) deliberar sobre o planejamento acadêmico para o primeiro semestre 

do ano de 2021; c) deliberar sobre o Regulamento do Trabalho de Conclusão de 

Curso da Graduação. Aberta a reunião, o Reitor agradeceu a todos e a todas, noticiou 

que o Programa Araguaia de Amparo ao Estudante (PAAE) estará disponível para o 



 

 

primeiro semestre do ano de 2021 e que a sua criação garantiu a continuidade da 

educação para centenas de estudantes. Passada a palavra, a diretora pedagógica 

avaliou de forma positiva o Regime Especial de Aulas Não Presenciais e enfatizou 

que as atividades de extensão continuam sendo realizadas, mesmo de forma on-line, 

inclusive com maior abrangência. Também foi destacado o papel da UniAraguaia na 

formação de professores das redes de ensino pública de todo o Brasil. Em relação ao 

planejamento, o grupo deliberou por realizá-lo de forma virtual, seguindo as 

recomendações do Poder Público, com ênfase no fortalecimento do Regime Especial 

de Aulas Não Presenciais. Por fim, foi apresentada proposta de revisão do 

Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso, que após lida e debatida foi 

aprovada. Também foi discutido a relevância do trabalho da psicopedagoga do 

Núcleo de Apoio Psicopedagógico-NAP, frente aos vários problemas enfrentados 

pela docência.  

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

ARAGUAIA - UNIARAGUAIA 

Aos 2 dias do mês de fevereiro do ano de 2021, reuniu-se, em caráter ordinário, o 

CONSELHO SUPERIOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ARAGUAIA, sob a presidência 

do Reitor, com objetivo de: a) avaliar e discutir o Regime Não Presencial; b) as 

normativas que o cercam e as atividades presenciais a serem realizadas; c) deliberar 

sobre o calendário acadêmico para o segundo semestre do ano de 2021; d) deliberar 

e discutir a proposta de Regulamento de Incentivo à Produção Científica e 

Participação Discente em Eventos; e) deliberar sobre a proposta de Regulamento de 

Produção Científica do Centro Universitário Araguaia. Aberta a reunião, o Reitor 

agradeceu a todos e a todas e fez um introdução sobre a expectativa das mudanças 

em relação ao Regime Não Presencial. O vice-diretor pedagógico, com a palavra, fez 

uma explanação sobre as normativas do MEC que se relacionam com o Regime 

Especial de Aulas Não Presenciais e destacou a importância da constituição de um 



 

 

grupo de docentes, com expertise em saúde, para elaboração de protocolos de 

biossegurança, uma vez que o atendimento passou a ser presencial e a IES começa a 

ser novamente frequentada. A sugestão foi acatada, oportunidade em que se 

nomeou o professor doutor Célio para a constituição do grupo para elaboração dos 

protocolos. Seguindo, foi estabelecido a importância do cuidado nas aulas 

presenciais, especialmente de práticas e estágio. Seguindo, foi feita a deliberação 

sobre o calendário acadêmico, que foi aprovado por unanimidade. Na sequência, foi 

apresentada proposta de Regulamento de Incentivo à Produção Científica e 

Participação Discente em Eventos, que colocada em discussão foi aprovada por 

unanimidade. Por fim, foi apresentada a proposta de Regulamento de Produção 

Científica do Centro Universitário Araguaia, que debatida foi aprovada.  

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

ARAGUAIA - UNIARAGUAIA 

Aos 21 dias do mês de junho do ano de 2021, reuniu-se, em caráter ordinário, o 

CONSELHO SUPERIOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ARAGUAIA, sob a presidência 

do Reitor, com objetivo de avaliar e discutir a implantação de regime híbrido, 

intercalando aulas presenciais e não presenciais, bem como deliberar sobre o 

planejamento acadêmico. Aberta a reunião, o Reitor agradeceu a todos e a todas. A 

diretora pedagógica apresentou proposta de regime híbrido, intercalando aulas 

presenciais - respeitado o limite máximo de estudantes em sala, consoante 

orientação do Poder Público - com aulas não presenciais. Dessa forma, as aulas 

presenciais seriam transmitidas ao vivo, por videoconferência. Tal proposta visa o 

retorno presencial de forma escalada, respeitando a tempo de vacinação dos 

docentes e discentes, bem como as comorbidades. O grupo debateu e aprovou a 

proposta. Em relação ao planejamento acadêmico, acordou-se por realiza-lo na 

última semana do mês de julho e de forma presencial e transmitida, sempre 

respeitando o tempo de vacinação do docente.  



 

 

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

ARAGUAIA - UNIARAGUAIA 

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de 2021, reuniu-se, em caráter ordinário, o 

CONSELHO SUPERIOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ARAGUAIA, sob a presidência 

do Reitor, com objetivo de avaliar e discutir a implantação de regime híbrido, 

intercalando aulas presenciais e não presenciais, bem como deliberar sobre o 

calendário acadêmico. Aberta a reunião, o Reitor agradeceu a todos e a todas. A 

diretora pedagógica avaliou os trabalhos realizados na semana do planejamento e o 

grupo se sentiu de fato seguro para iniciar aulas presenciais, mas com transmissões 

ao vivo. A diretora pedagógica enfatizou que os colegiados dos cursos precisam 

apresentar as ementadas aos PPC, segundo estabelecido pela legislação. O professor 

Célio apresentou as alterações no protocolos de biossegurança, enfatizando que 

todos e todas devem segui-lo. O calendário acadêmico foi debatido e aprovado.  

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

ARAGUAIA - UNIARAGUAIA 

Aos 16 dias do mês de dezembro do ano de 2021, reuniu-se, em caráter ordinário, o 

CONSELHO SUPERIOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ARAGUAIA, sob a presidência 

do Reitor, com objetivo de: a) avaliar e discutir o retorno 100% presencial; b) a 

formação continuada; c) o recredenciamento ead; d) a nomeação dos membros e 

membras dos núcleos docentes estruturantes. Aberta a reunião, o Reitor agradeceu 

a todos e a todas e passou a palavra ao vice-diretor pedagógico para análise da 

legislação referente ao retorno presencial. Pois bem, após a explanação, o professor 

Célio, que coordenou a equipe que elaborou os protocolos de biossegurança, fez uma 

explanação sobre a segurança e precaução, bem como na necessidade da vacinação 

e das doses de reforço. Na sequência, o grupo deliberou pelo retorno 100% 

presencial. A diretora pedagógica apresentou proposta de formação continuada a 

ser realizada no mês de janeiro de 2022, sendo debatida e aprovada por todos os 



 

 

presente. Seguindo, o Reitor fez uma explanação sobre o recredenciamento EAD e o 

grupo deliberou por fazer uma atualização do PDI vigente para 2019/2023, sendo 

que tal trabalho ficou a cargo da coordenação da diretoria pedagógica da IES. A 

diretora pedagógica conclamou os coordenadores e coordenadoras para trabalhar 

no documento e apresentar na próxima reunião de colegiado. Por fim, os 

coordenadores apresentaram as propostas de docentes para integrar os respectivos 

Núcleos Docentes Estruturantes dos cursos de graduação, que sendo colocado em 

discussão e deliberação e grupo realizou ajustes e os nomes foram aprovados, 

devendo ser publicada Portaria.  

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

ARAGUAIA - UNIARAGUAIA 

Aos 25 dias do mês de janeiro do ano de 2022, reuniu-se, em caráter ordinário, o 

CONSELHO SUPERIOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ARAGUAIA, sob a presidência 

do Reitor, com objetivo de: a) discutir o retorno 100% presencial; b) o 

recredenciamento ead; c) a atualização do PDI; d) o calendário acadêmico. Aberta a 

reunião, o Reitor agradeceu a todos e a todas e passou a palavra para a diretora 

pedagógica que fez a exposição da atualização do PDI, explicou que foram 

atualizados dados, números de portarias, cursos que já foram autorizados e/ou 

reconhecidos, mas que não foram alteradas as políticas, mantendo, dessa forma a 

vigência do documento. A diretora, explicou, ainda que até a vinda da comissão nova 

atualização de portarias de abertura ou reconhecimento de cursos poderiam ser 

feitas. O grupo deliberou e aprovou por unanimidade. O Reitor, na sequência, pediu 

o apoio de todos e todas para o retorno presencial, indicou que as professoras 

gestantes não deveriam comparecer presencialmente, que deveriam ser 

substituídas, mas que os salários seriam mantidos. Por fim, o calendário para 

segundo semestre do ano de 2022 foi discutido e aprovado.  

 



 

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

ARAGUAIA - UNIARAGUAIA 

Aos 14 dias do mês de junho do ano de 2022, reuniu-se, em caráter ordinário, o 

CONSELHO SUPERIOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ARAGUAIA, sob a presidência 

do Reitor, com objetivo de: a) avaliar o retorno 100% presencial; b) o 

recredenciamento ead; c) o relato institucional e a avaliação da CPA. Aberta a 

reunião, o Reitor agradeceu a todos e a todas e facultou a palavra aos coordenadores 

para avaliação do semestre, especificamente sobre o retorno presencial. O grupo 

debateu a questão e concluiu que houve muita satisfação, tanto de discentes como 

de docentes. Foi debatido, ainda, o recredenciamento EaD, com enforque na 

participação de todos e todas, oportunidade em que a pró-reitora pedagógica 

apresentou uma planilha com a função de cada coordenação frente ao processo. 

Seguindo, a presidente da CPA apresentou o relato institucional, bem como o 

relatório elaborado, com ênfase nos pontos a serem melhorados e trabalhos pela 

IES, inclusive debateu a apropriação dos dados pelos colegiados.  

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

ARAGUAIA - UNIARAGUAIA 

Ao 1ª dia do mês de Agosto do ano de 2022, reuniu-se, em caráter ordinário, o 

CONSELHO SUPERIOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ARAGUAIA, sob a presidência 

do Reitor, com objetivo de discutir o recredenciamento EAD, avaliar a formação 

continuada e deliberar sobre o calendário acadêmico. Aberta a reunião, o Reitor 

agradeceu a todos e a todas e facultou a palavra, oportunidade em que os 

coordenadores e coordenadoras apresentaram o cumprimento das demandas. 

Seguindo, Reitor fez uma explanação sobre a vinda da comissão de 

recredenciamento EAD, o tema foi debatido e as demandas restantes foram 

divididas entre o grupo. Por fim, o calendário foi debatido e aprovado. Encerrada a 



 

 

reunião, o Reitor agradeceu a presença de todos e eu, professora Ana Angélica 

Cardoso Freire, lavrei e assinei com todos os presentes a presente Ata. 

 

ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO PEDAGÓGICO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

ARAGUAIA - UNIARAGUAIA 

Aos 9 dias do mês de junho do ano de 2022, reuniu-se, em caráter ordinário, o 

COLEGIADO PEDAGÓGICO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ARAGUAIA, sob a 

presidência da Pró-reitora Pedagógica, com objetivo de: a) Promover a formação e 

a capacitação pedagógica do quadro docente; b) Apresentar minuta de calendário 

acadêmico; c) discutir o recredenciamento EaD. Aberta a reunião, a pró-reitora 

pedagógica agradeceu a presença de todos e todas e apresentou proposta para 

formação e capacitação pedagógica do quadro docente a realizar o mês de julho e 

agosto de 2022. A temática foi debatida, a coordenação do curso de direito enfatizou 

a importância de trabalhar o tema inclusão social, posto que o curso possui dois 

alunos cegos. Deliberada, a proposta de formação foi aprovada por unanimidade, 

sendo levada ao Conselho Superior. Seguindo, o vice-pró-reitor apresentou a minuta 

do calendário acadêmico, que debatida foi aprovada por unanimidade. Na sequência, 

debateu-se a importância do comprometimento de todos e todas no processo de 

recredenciamento. Encerrada a reunião, a pró-reitora pedagógica agradeceu a 

presença de todos e eu, professor Hamilcar Costa, lavrei e assinei com todos os 

presentes a presente Ata. 

 

ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO PEDAGÓGICO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

ARAGUAIA - UNIARAGUAIA 

Aos 29 dias do mês de julho do ano de 2022, reuniu-se, em caráter ordinário, o 

COLEGIADO PEDAGÓGICO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ARAGUAIA, sob a 

presidência da Pró-reitora Pedagógica, com objetivo de: a) discutir o ENADE; b) 



 

 

discutir o recredenciamento EaD. Aberta a reunião, a pró-reitora pedagógica 

agradeceu a presença de todos e todas e promoveu uma discussão sobre o edital do 

ENADE 2022, com foco nos cursos participantes na importância do envolvimento 

das coordenações no processo de inscrição e preparo dos estudantes para a prova. 

Na sequência, debateu-se o processo de recredenciamento EaD e as atividades de 

cada coordenação no processo, especialmente com relação aos documentos a serem 

produzidos. Encerrada a reunião, a pró-reitora pedagógica agradeceu a presença de 

todos e eu, professor Hamilcar Costa, lavrei e assinei com todos os presentes a 

presente Ata. 


