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CONSELHO SUPERIOR 
 
  



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA FACULDADE ARAGUAIA 

Aos 27 dias do mês de Abril do ano de 2016, 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) o calendário acadêmico para o semestre 

letivo de 2016.2; b) alteração do Regimento Interno, a entrar em vigor no semestre letivo 

de 2016.2. Aberta a reunião a diretora pedagógica apresentou pedido de alteração do 

parágrafo 1º do artigo 78 do regimento interno, com a finalidade de elevar para 60% 

(sessenta por cento) o valor das provas. A proposta foi colocada em discussão e aprovada 

por unanimidade, passando a vigor a seguinte redação para o parágrafo 1º do Art. 78 do 

Regimento Interno: “§ 1º. As avaliações que formam as Notas 1 e 2 serão realizadas 

durante o semestre letivo, onde 60% (sessenta por cento) de cada uma das Notas serão 

obtidos por prova escrita. Os outros 40% (quarenta por cento) serão obtidos por outros 

instrumentos avaliativos, como trabalhos, pesquisas, seminários e relatórios.”. Na 

sequencia o calendário foi colado em discussão e aprovado por unanimidade. 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 24 dias do mês de Novembro do ano de 2016, 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) o calendário acadêmico para o 

semestre letivo de 2017.1; b) O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Centro 

Universitário. Aberta a reunião a diretora pedagógica apresentou o PDI do Centro 

Universitário, que colocado em discussão foi aprovado por unanimidade. Na sequencia o 

calendário foi colado em discussão e aprovado por unanimidade. 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 24 dias do mês de Abril do ano de 2017, 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) o calendário acadêmico para o semestre 

letivo de 2017.2; b) organizar equipe para recebimento da comissão de transformação da 

unidade acadêmica. Aberta a reunião o diretor geral dilucidou sobre a importância da 

transformação da unidade acadêmica e pediu o apoio e unidade de todos, e foram 

direcionados os preparativos para recebimento da comissão, que embora sine dien, as 

atribuições e tarefas foram distribuídas entre os presentes. Na sequencia o calendário foi 

colado em discussão e aprovado por unanimidade. 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 24 dias do mês de Novembro do ano de 2017, 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) o calendário acadêmico para o 

semestre letivo de 2018.2; b) as propostas de abertura de novos cursos a serem 

protocolizadas no ano de 2018; c) o pedido de transformação da organização acadêmica 

a ser protocolizado no ano de 2018. Aberta a reunião o diretor geral dilucidou sobre a 

importância da transformação da unidade acadêmica e pediu o apoio e unidade de todos. 

Na sequencia passou a palavra para a diretora pedagógica que apresentou ao grupo o 

novo instrumento de avaliação e destacou a relevância e o trabalho e organização de todos 

no processo de transformação da organização acadêmica. Na sequencia o calendário foi 

colado em discussão e aprovado por unanimidade. Seguindo, PDI foi analisado e 

discutidos os cursos a serem protocolizados no ano de 2018, sendo aprovado a abertura 

dos seguintes cursos: a) na modalidade de Educação a Distância: Ciências Biológicas; 

Ciências Contábeis; Educação Física; Geografia; Gestão Comercial; Gestão de Agronegócio; 

Gestão Pública; Jornalismo; Letras; Letras/Espanhol; Letras/Inglês; Matemática; 



Nutrição; Publicidade e Propaganda; Recursos Humanos; e Teologia; b) na modalidade 

presencial: Segurança do Trabalho; Direito; Educação Física; e Estética e Cosmética. 

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 31 dias do mês de janeiro do ano de 2018, 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) o calendário acadêmico para o 

semestre letivo de 2018.2; b) os relatórios da autoavaliação elaborados pela CPA; c) o 

pedido de transformação da organização acadêmica; d) a elaboração do novo PDI; e) a 

necessidade de elaborar outro regimento. Aberta a reunião o diretor geral passou a 

palavra ao presidente da CPA que fez um resumo da autoavaliação realizada no ano de 

2017 e destacou as potencialidades e fragilidades da Instituição e distribuiu para todos o 

plano de metas e para o diretor geral entregou o plano de melhorias e ao final destacou a 

autonomia do trabalho da CPA e agradeceu a oportunidade de poder apresentar o 

trabalho da CPA para o Conselho Superior. O diretor geral destacou que os relatórios da 

CPA são autônomos e que o objetivo da explanação é discutir as melhorias a serem 

realizadas na Instituição. Na sequencia o diretor geral apresentou a proposta de 

calendário para o ano de 2018, que foi colocada em discussão e aprovada. Seguindo o 

diretor geral passou a palavra a diretora pedagógica que explicou a todos que o PDI 

perderá a vigência no final do ano de 2018, logo é necessário começar a formar grupos de 

estudo para apresentar a nova proposta de PDI. A proposta da diretora pedagógica foi 

colocada em discussão e foi aprovada a constituição de grupos para estudo do PDI, a ser 

coordenado pelo Colegiado Pedagógico. Foi destacado que todos os seguimentos da 

comunidade acadêmica participarão dos debates. Seguindo o diretor geral explicou que 

foram realizadas diversas atualizações na legislação educacional, tanto na lei de diretrizes 

e bases da educação, como em normativas, motivo pelo qual havia a necessidade de fazer 

uma reforma no Regimento Interno. A proposta de reforma no Regimento foi aprovada e 

foi constituído um grupo, coordenado pelo professor Hamilcar Costa, para apresentar 

uma minuta a ser debatida e discutida com todos os seguimentos da comunidade 



acadêmica. Por fim foi realizada uma discussão sobre a transformação da organização 

acadêmica e um diagnóstico sobre as condições da Instituição, que foram considerados 

positivos para a transformação. 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 31 dias do mês de Julho do ano de 2018, 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) o processo de transformação da 

organização acadêmica; b) a elaboração do novo PDI; c) a elaboração do novo Regimento; 

d) aprovação do calendário acadêmico para 2019.1. Abera a reunião o diretor geral 

passou a palavra para a diretora pedagógica que fez um relato sobre os grupos de trabalho 

para elaboração do novo PDI, destacando que os técnicos-administrativos e representante 

dos alunos estão participando das discussões, juntamente com os docentes e tutores. 

Seguindo foi dada a palavra ao professor Hamilcar Costa que destacou que, igualmente ao 

PDI, todos os seguimentos da comunidade acadêmica estão participando dos debates e 

discussões e sugeriu que as propostas, tanto do PDI, como do Regimento, fossem votadas 

no mês de novembro. Os professores Hamilcar Costa e Rita Del Bianco disponibilizaram a 

todos as minutas do Regimento e PDI e estabeleceram o prazo de um mês para 

apresentação de emendas. Continuando a reunião o diretor geral dissertou sobre o 

processo de transformação da organização acadêmica, atualizou a todos sobre os trâmites 

e destacou a importância do trabalho em equipe. Em último item foi colocado em 

discussão e aprovado o Calendário Acadêmico. 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 

Pauta: deliberação sobre o PDI (2019-2023), Regimento Interno, outras normatizações e 

abertura de novos cursos. 

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 30 dias do mês de janeiro 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) o processo de transformação 

da organização acadêmica; b) aprovação do calendário acadêmico para 2019.1; c) os 

relatórios da CPA. 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. Na sequencia o diretor geral dilucidou sobre o trabalho da CPA, explicou a todos 

que a CPA tem autonomia e que o Conselho Superior ou qualquer outro órgão não pode 

exercer qualquer interferência no trabalho. Na sequencia passou a palavra ao presidente 

da CPA para que este apresentasse um resumo da autoavaliação. O presidente da CPA 

destacou os pontos positivos e os pontos a serem melhorados na Instituição, apresentou 

o plano de metas e entregou ao diretor geral o plano de melhorias. Seguindo foi aprovado 

o calendário acadêmico para o semestre letivo de 2019.2. 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. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLEGIADO PEDAGÓGICO 
 
 

 

  



 

 
 

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO PEDAGÓGICO DA FACULDADE 

ARAGUAIA 

1º SEMESTRE DE 2016 

 

Atividade/pauta 

• Planejamento Pedagógico para o semestre 

• Definição das ações dos cursos de graduação e pós-graduação 

• Avaliações de curso e projeto Enade  

• Organização dos colegiados de curso e NDE 

 
Ata correspondente à reunião com o Colegiado Pedagógico da Faculdade Araguaia, 

realizada no dia vinte e sete de janeiro de dois mil e dezesseis na sala ATOS da Faculdade 

Araguaia Unidade Bueno.  Presentes a diretora pedagógica Professora Rita de Cassia R. 

Del Bianco, presidindo a reunião e o colegiado, os professores (as) coordenadores 

Hamilcar Costa ( Vice-diretor Pedagógico–CPA) Fernando Ernesto Ucker (Engenharia 

Ambiental), Resiliane Prata (Engenharia Agronômica), Ronaldo Rosa (Administração), 

Soraya Pedroso (Ciências Contábeis), Rafaela Santos (Ciências Biológicas), Viviane Maia 

(Jornalismo e Publicidade e Propaganda) Flávia Freire (tutora EaD), Zélia Maria (discente 

do curso de ciências contábeis), Pollyana de Paula  (Educação Física). A Professora Rita 

discorreu sobre as demandas emergenciais do para o início do semestre letivo, 

destacando no sentido de o colegiado retomar, as ações as serem promovidas pelas 

coordenações no sentido de manterem o trabalho e linguagem acadêmica frente a 

concretização do trabalho pedagógico. Pontuou a necessidade de dialogar durante as 

reuniões de planejamento com os docentes a respeito da organização dos conteúdos com 

vistas a cumprir o PDI e o atendimento as demandas legais.  Foi pontuado pelo professor 

Ronaldo que o desenvolvimento do Projeto de Leitura em seu curso traz inovações e 

promove a reflexão sobre temas interdisciplinares, bem como o fortalecimento do perfil 

adotado em sala de aula. O colegiado, junto com a coordenação deve ter um trabalho coeso 

e articulado com as novas exigências de avaliação e de cursos e institucional.  Fica definido 

que os planos de ensino devem ser encaminhados para a coordenação junto com os 

cronogramas até o dia 12 de março, levando todos ao cumprimento das demandas legais. 



 

É necessário incluir nos cronogramas as ações e atividades de extensão, bem como os 

projetos definidos para o semestre.  O professor Fernando Ucker alerta sobre as 

demandas relativas ao projeto Enade para 2016, o qual está sendo sistematizado pela 

coordenação de ambiental e será compartilhado com todos os demais cursos que forem 

participar do exame. A profa Soraya ressaltou que a conscientização do grupo é de 

fundamental importância para obtenção de bons resultados. Com as alterações de alguns 

NDEs, a Diretora ressalta que será necessário organização das indicações para depois da 

composição, a nomeação pelas portarias. O coordenador da Pós-graduação, elencou a 

necessidade de se pensar na constituição de novos projetos de cursos de pós-graduação, 

a partir das áreas existentes. Essa definição será tratada pelos coordenadores em suas 

reuniões específicas. Sem mais a relatar eu Rita de Cássia Rodrigues Del Bianco lavro a 

presente ata com a minha assinatura e a dos demais presentes 

 
 

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO PEDAGÓGICO DA FACULDADE 

ARAGUAIA 

2º SEMESTRE DE 2016 

 

Atividade/pauta 

• Planejamento Pedagógico para o semestre 

• Organização e revisão de projetos e de atualização de bibliografias 

• Disciplinas a distância  

• Abertura das turmas 

• Abertura de demandas por parte das coordenações 

 

Ata correspondente à reunião com o Colegiado Pedagógico da Faculdade 

Araguaia, realizada no dia vinte e sete de julho de dois mil e dezesseis na sala 

Atos da Faculdade Araguaia Unidade Bueno.  Presentes a diretora pedagógica 

Professora Rita de Cassia R. Del Bianco, presidindo a reunião e o colegiado, 

os professores (as) coordenadores Fernando Ernesto Ucker (Engenharia 

Ambiental), Ressiliane Prata (Engenharia Agronômica), Ronaldo Rosa 

(Administração e Gestão Comercial), Soraya Pedroso (Ciências Contábeis), 



 

Rafaela Santos (Ciências Biológicas), Viviane Maia (Jornalismo e Publicidade 

e Propaganda), Hamilcar Costa (Vice-diretor Pedagógico –CPA); Lassara 

Celestino (tutora EaD), Zélia Maria (discente do curso de ciências contábeis), 

Gustavo Brasil (coordenador do Núcleo de Extensão e Pós-graduação); Flávia 

Rasmussem (Educação Física). A Professora Rita discorreu sobre as 

demandas emergenciais do para o início do segundo semestre letivo, 

apresentou a profa Flávia Rasmussem nova coordenadora do Curso de 

Educação Física, além de destacar a necessidade de ampliação de ações de 

extensão. Pontuou a necessidade de dialogar durante as reuniões de 

planejamento com os docentes a respeito do envio de novas propostas para 

o 2016.2.  O professor Gustavo pontuou sobre as demandas referentes as 

exigências em relação aos cursos de Pós-graduação com ofertas 

diferenciadas e a conquista de discentes egressos nesse processo. O prof. 

Ronaldo destacou que vem acompanhando o Projeto de Egressos e percebe 

que é preciso ampliar a participação de egressos nas atividades da Faculdade 

e cativá-los a participar da pós e eventos internos e que todos os 

coordenadores acompanhem no site, o portal dos egressos.  Foi pontuado 

pelo professor Hamilcar Costa que já abriremos as turmas de Pedagogia e 

Administração EaD e contamos com a atuação comprometida por parte do 

Núcleo de EaD para o bom andamento do Projeto. O colegiado, junto com a 

coordenação deve ter uma trabalho coeso e articulado com as novas 

exigências de avaliação e de cursos e institucional.  Fica definido que os 

planos de ensino devem ser encaminhados para a coordenação junto com os 

cronogramas até o dia 15 de agosto, levando todos ao cumprimento das 

demandas legais. É necessário incluir nos cronogramas as ações e atividades 

de extensão, bem como os projetos definidos para o semestre.  A profa  

Soraya  ressaltou que aguardará as demandas sobre o Enade e contará com 



 

o apoio da CPA. A Diretora ressalta que as demandas tratadas sejam 

cumpridas pelos coordenadores bem como aguarda a listagem das 

disciplinas a distância a serem oferecidas. Essa definição será tratada pelos 

coordenadores em suas reuniões específicas. Sem mais a relatar eu Rita de 

Cássia Rodrigues Del Bianco lavro a presente ata com a minha assinatura e a 

dos demais presentes.   

 

 

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO PEDAGÓGICO DA FACULDADE 

ARAGUAIA 

1º SEMESTRE DE 2017 

 

Atividade/pauta 

• Planejamento Pedagógico para o semestre 

• Elaboração de proposta pedagógica para melhoria das 

metodologias de aprendizagem nos cursos 

• Mudanças na gestão das coordenações 

• Atenção ao cumprimento das normas e regulamentos internos 

 

Ata correspondente à reunião com o Colegiado Pedagógico da Faculdade 

Araguaia, realizada no dia vinte e cinco de julho de dois mil e dezessete na 

sala Atos da Faculdade Araguaia Unidade Bueno.  Presentes a diretora 

pedagógica Professora Rita de Cassia R. Del Bianco, presidindo a reunião e o 

colegiado, os professores (as) coordenadores Soraya Pedroso (Ciências 

Contábeis), Rafaela Santos (Ciências Biológicas), Viviane Maia (Jornalismo e 

Publicidade e Propaganda), Hamilcar Costa (Vice-diretor Pedagógico –CPA); 

Flávia Freire (tutora EaD), Zélia Maria (discente do curso de ciências 

contábeis), Gustavo Brasil (coordenador do Núcleo de Extensão e Pós-

graduação); Flávia Rasmussem (Educação Física). Fernando Ernesto Ucker 



 

(Engenharia Ambiental), Ressiliane Prata (Engenharia Agronômica), 

Ronaldo Rosa (Administração e Gestão Comercial), A Professora Rita 

discorreu sobre as demandas emergenciais do para o início do segundo 

semestre letivo, apresentou a profa Flávia Rasmussem nova coordenadora 

do Curso de Educação Física, além de destacar a necessidade de ampliação 

de ações de extensão. Pontuou a necessidade de dialogar durante as reuniões 

de planejamento com os docentes a respeito do envio de novas propostas 

para o 2017.1.  O professor Gustavo pontuou sobre as demandas referentes 

as exigências em relação aos cursos de Pós-graduação com ofertas 

diferenciadas e a conquista de discentes egressos nesse processo. O prof. 

Ronaldo destacou que vem acompanhando o Projeto de Egressos e percebe 

que é preciso ampliar a participação de egressos nas atividades da Faculdade 

e cativá-los a participar da pós e eventos internos e que todos os 

coordenadores acompanhem no site, o portal dos egressos.  Foi pontuado 

pelo professor Hamilcar Costa que já abriremos as turmas de Pedagogia e 

Administração EaD e contamos com a atuação comprometida por parte do 

Núcleo de EaD para o bom andamento do Projeto. O colegiado, junto com a 

coordenação deve ter um trabalho coeso e articulado com as novas 

exigências de avaliação e de cursos e institucional.  Fica definido que os 

planos de ensino devem ser encaminhados para a coordenação junto com os 

cronogramas até o dia 15 de agosto, levando todos ao cumprimento das 

demandas legais. É necessário incluir nos cronogramas as ações e atividades 

de extensão, bem como os projetos definidos para o semestre.  A profa  

Soraya  ressaltou que aguardará as demandas sobre o Enade e contará com 

o apoio da CPA. A Diretora ressalta que as demandas tratadas sejam 

cumpridas pelos coordenadores bem como aguarda a listagem das 

disciplinas a distância a serem oferecidas. Essa definição será tratada pelos 



 

coordenadores em suas reuniões específicas. Sem mais a relatar eu Rita de 

Cássia Rodrigues Del Bianco lavro a presente ata com a minha assinatura e a 

dos demais presentes.   

 

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO PEDAGÓGICO DA FACULDADE 

ARAGUAIA 

1º SEMESTRE DE 2018 

 

Atividade/pauta 

• Planejamento Pedagógico para o semestre 

• Implantação de novos cursos 

• Organização das coordenações  

• Melhorias nas atividades práticas e de campo 

 

Ata correspondente à reunião com o Colegiado Pedagógico da Faculdade 

Araguaia, realizada no dia vinte e oito de janeiro de dois mil e dezoito na sala 

Atos da Faculdade Araguaia Unidade Bueno.  Presentes a diretora pedagógica 

Professora Rita de Cassia R. Del Bianco, presidindo a reunião do colegiado e 

os professores (as) componentes do colegiado coordenadores Soraya 

Pedroso (Ciências Contábeis), Rafaela Santos (Ciências Biológicas), Viviane 

Maia (Jornalismo e Publicidade e Propaganda), Fernando Ernesto Ucker 

(Engenharia Ambiental), Ressiliane Prata (Engenharia Agronômica), 

Ronaldo Rosa (Administração e Gestão Comercial), Hamilcar Costa (Vice-

diretor Pedagógico –CPA); Lassara Celestino (tutora EaD), Zélia Maria 

(discente do curso de ciências contábeis), Gustavo Brasil (coordenador do 

Núcleo de Extensão e Pós-graduação). A Professora Rita abriu a reunião 

pontuando sobre as atividades do planejamento e seus desdobramentos. 

Pontuou a necessidade de dialogar durante as reuniões de planejamento com 

os docentes a respeito do processo de transformação acadêmica para centro 



 

universitário em que será organizado procedimentos para esse processo.  A 

professora Viviane destacou a importância de planejar esse processo para 

que todos possam colaborar.  O colegiado, foi informado do calendário 

acadêmico. Fica definido que os planos de ensino devem ser encaminhados 

para a coordenação junto com os cronogramas até o dia 2º de fevereiro, 

levando todos ao cumprimento das demandas legais. A Diretora ressalta que 

as demandas tratadas sejam cumpridas pelos coordenadores bem como 

aguarda a listagem das disciplinas a distância a serem oferecidas. Essa 

definição será tratada pelos coordenadores em suas reuniões específicas. 

Sem mais a relatar eu Rita de Cássia Rodrigues Del Bianco lavro a presente 

ata com a minha assinatura e a dos demais presentes.   

 
 

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO PEDAGÓGICO DA FACULDADE 

ARAGUAIA 

2º SEMESTRE DE 2018 

 

Atividade/pauta 

• Planejamento Pedagógico para o semestre 

• Atenção ao cumprimento das normas e regulamentos internos 

• Implantação de novos cursos 

• Organização das coordenações  

• Melhorias nas atividades práticas e de campo 

 

Ata correspondente à reunião com o Colegiado Pedagógico da Faculdade 

Araguaia, realizada no dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e dezoito na 

sala Atos da Faculdade Araguaia Unidade Bueno.  Presentes a diretora 

pedagógica Professora Rita de Cassia R. Del Bianco, presidindo a reunião do 

colegiado e os professores (as) componentes do colegiado coordenadores 

Soraya Pedroso (Ciências Contábeis), Rafaela Santos (Ciências Biológicas), 



 

Viviane Maia (Jornalismo e Publicidade e Propaganda), Fernando Ernesto 

Ucker (Engenharia Ambiental), Ressiliane Prata (Engenharia Agronômica), 

Ronaldo Rosa (Administração e Gestão Comercial), Hamilcar Costa (Vice-

diretor Pedagógico –CPA); Lassara Celestino (tutora EaD), Zélia Maria 

(discente do curso de ciências contábeis). A Professora Rita abriu a reunião 

pontuando sobre as atividades do planejamento e seus desdobramentos. 

Pontuou a necessidade de dialogar sobre as alterações para o novo PDI e 

projeto de Transformação Acadêmica.  A professora Rafaela destacou que se 

deve organizar a temática do planejamento de acordo com as demandas 

urgentes.  O colegiado, teve acesso ao calendário acadêmico. Fica definido 

que os planos de ensino devem ser encaminhados para a coordenação junto 

com os cronogramas até o dia 15 de agosto, levando todos ao cumprimento 

das demandas legais. A Diretora ressalta que será organizado grupos de 

discussão para a renovação do PDI. Foram tratadas questões sobre o 

acompanhamento dos estudantes com dificuldades na aprendizagem e as 

demandas  . Sem mais a relatar eu Rita de Cássia Rodrigues Del Bianco lavro 

a presente ata com a minha assinatura e a dos demais presentes.   

 
 

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO PEDAGÓGICO DA FACULDADE 

ARAGUAIA 

1º SEMESTRE DE 2019 

 

Atividade/pauta 

• Melhorias nas atividades práticas e de campo 

• Planejamento e Seminário pedagógico 

• Metodologia do PDI e processo de transformação acadêmica 

 



 

Ata correspondente à reunião com o Colegiado Pedagógico da Faculdade 

Araguaia, realizada no dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e dezoito na 

sala Atos da Faculdade Araguaia Unidade Bueno.  Presentes a diretora 

pedagógica Professora Rita de Cassia R. Del Bianco, presidindo a reunião do 

colegiado e os professores (as) componentes do colegiado coordenadores 

Soraya Pedroso (Ciências Contábeis), Rafaela Santos (Ciências Biológicas), 

Viviane Maia (Jornalismo e Publicidade e Propaganda), Fernando Ernesto 

Ucker (Engenharia Ambiental), Mayara Wesley (Engenharia Agronômica), 

Ronaldo Rosa (Administração e Gestão Comercial), Hamilcar Costa (Vice-

diretor Pedagógico –CPA); Lassara Celestino (tutora EaD), Zélia Maria 

(discente do curso de ciências contábeis). A Professora Rita abriu a reunião 

pontuando sobre as atividades do planejamento e seus desdobramentos. 

Pontuou a necessidade de dialogar sobre as alterações para o novo PDI e 

projeto de Transformação Acadêmica.  O professor Ronaldo destacou a 

importância de planejar melhor os eventos para que se destaquem com 

eventos válidos. aprovou o evento e a dinâmica da proposta. Fica definido 

que os planos de ensino devem ser encaminhados para a coordenação junto 

com os cronogramas até o dia 20 de fevereiro, levando todos ao 

cumprimento das demandas legais. A Diretora ressalta que as demandas 

tratadas sejam cumpridas pelos coordenadores bem como aguarda a 

listagem das disciplinas a distância a serem oferecidas. Essa definição será 

tratada pelos coordenadores em suas reuniões específicas. Sem mais a 

relatar eu Rita de Cássia Rodrigues Del Bianco lavro a presente ata com a 

minha assinatura e a dos demais presentes.  

 


