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I INTRODUÇÃO

1.1 Quem somos?

A Faculdade Araguaia é uma Instituição de Ensino Superior (IES), de direito privado, criada e 

mantida pela Sociedade de Educação e Cultura de Goiás S/C Ltda. (fundada no ano de 1994), 

cuja autorização se deu através da Portaria MEC nº. 693, de 05 de abril do ano de 2001, com o 

curso de Ciências Contábeis.

Posteriormente 

A Sociedade de Educação e Cultura de Goiás tem por finalidade todas as atividades 

relacionadas com ensino – principalmente a instalação e funcionamento de escolas de nível 

fundamental, médio e superior – destinadas a oferecer oportunidade de instrução a todos; 

inclusive proporcionar assistência educacional a estudantes carentes de recursos que 

demonstrem aptidão.

A Faculdade Araguaia nasce quando a Sociedade de Educação e Cultura de Goiás S/C firmou 

em 1999, com o Departamento de Política do Ensino Superior da Secretaria de Educação 

Superior do Ministério da Educação (Sesu/MEC), Termo de Compromisso para implantar 

quatro cursos: Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e Propaganda, Pedagogia – 

Habilitação em Administração Escolar, Ciências da Computação e Ciências Contábeis.

Atualmente a Faculdade Araguaia funciona em duas Unidades principais, uma no Setor Bueno 

e outra no Centro. Além das Unidades principais, ainda existem os espaços destinados às 

práticas pedagógicas e esportivas dos cursos de Educação Física e também a Unidade 

Experimental dos cursos de Engenharias e correlatos.

Os cursos de graduação oferecidos pela Faculdade Araguaia utilizam as metodologias de 

ensino presencial e a distância (EaD), segundo ato autorizativo do Ministério da Educação e 

Projeto Pedagógico de cada curso.

1.2 Missão

A Faculdade Araguaia considera como valores fundamentais: a pessoa humana; a síntese 

entre ciência, cultura, pesquisa e extensão; a vivência comunitária; a idoneidade moral e a 

capacidade técnico-científica. Busca-se ainda definir a melhor proposta curricular que venha a 

atender as necessidades sociais da sua comunidade nacional e regional. A sua práxis funda-se 

em princípios educativos que apontam para um sentido de participação, no qual o educando é 

visto como ser ativo, sujeito responsável e solidário, que busca a conscientização através da 
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compreensão dos fenômenos na sua totalidade. Compromete-se, portanto, a oferecer, no 

contexto do Estado de Goiás, qualidade acadêmica aos cursos oferecidos, papel de relevância 

pública e função social, em consonância com o projeto da mantenedora. Nessa trajetória de 

construção e consolidação de seu papel social procura-se não somente, mas principalmente, a 

conquista de espaço ético e sociopolítico, aberto às questões de defesa ao exercício pleno do 

educando e educador da cidadania e dos direitos humanos.

Como instituição educativa, prioriza o conhecimento e o desenvolvimento das capacidades e 

competências necessárias aos educandos para o exercício profissional e inserção no mercado 

de trabalho de forma crítica e transformadora. 

Ao reconhecer a importância da formação de profissionais em diferentes áreas na sustentação 

da sociedade e no desenvolvimento da economia, cuja base está em franca expansão em toda a 

região, carente de profissionais qualificados. Dentro destas premissas, a Faculdade Araguaia 

busca:

a) formar profissionais e especialistas em nível superior; 

b) incrementar a pesquisa no ensino e na perspectiva tecnológica; 

c) oferecer oportunidade de atualização nos campos de conhecimentos, técnicas e atividades 

criadoras correspondentes aos cursos ministrados; 

d) propiciar condições para o aperfeiçoamento e especialização nas áreas de ensino que 

cultiva; 

e) desenvolver as ciências, as artes e as letras; 

f) propiciar a extensão do ensino à comunidade, mediante cursos e serviços especiais; 

g) colaborar com os esforços de desenvolvimento do Município, do Estado e do País; 

h) contribuir para o fortalecimento da solidariedade humana, por meio do cultivo dos valores 

educacionais, culturais, morais e cívicos; 

i) Tornar-se referência nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e prestação de serviços, 

firmando-se como instituição capaz de interagir na busca de soluções para o desenvolvimento 

do cidadão, da sociedade e da região onde está inserida. 

j) Incentivar e apoiar projetos voltados para a educação a distância, além de propiciar aos 

docentes, discentes e técnicos administrativos ações voltadas para o EaD no âmbito da 

Faculdade Araguaia; 

k) Promover a elaboração de recursos didático-pedagógicos voltados para educação a 

distância; 
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l) Fomentar a idealização de projetos de cursos voltados para a EaD.

1.3 Objetivos Institucionais

Ser uma IES que, por meio da integração de ensino, pesquisa e extensão, produza 

conhecimentos e formem profissionais, em Goiânia e Região, para serem agentes de mudanças 

sociais e desempenhar seu papel social de promotora de desenvolvimento sustentado no 

conhecimento, a partir de referenciais éticos, políticos, epistemológicos, educacionais e 

técnicos presentes nos seus princípios e diretrizes de ação.

2CURSO OFERECIDOS

O candidato poderá optar por até dois cursos. Desse modo, sua escolha deverá ser indicada no 

ato da inscrição, em primeira e segunda opção, pelos números contidos na tabela de cursos:

CURSOS GRAU

TEMPO 
MÍNIMO DE 

INTEGRALIZAÇ
ÃO

U
ni

da
de

 C
en

tr
o

Administração Bacharel

4 anos
(8 semestres)

Administração Pública Bacharel

4 anos
(8 semestres)

Ciências Contábeis Bacharel

4 anos
(8 semestres)

Gestão Comercial Tecnólogo

2 anos
(4 semestres)

Pedagogia Licenciado

4 anos
(8 semestres)
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U
ni

da
d

e B u eno

Arquitetura e 
Urbanismo Bacharel

5 anos
(10 semestres)

Ciências Biológicas Licenciado

4 anos
(8 semestres)

Construção de 
Edifícios Tecnólogo

3anos
(6 semestres)

Educação Física Licenciado

3 anos
(6 semestres)

Educação Física Bacharel

4 anos
(8 semestres)

Engenharia 
Agronômica Bacharel

5 anos
(10 semestres)

Engenharia Ambiental Bacharel

5 anos
(10 semestres)

Engenharia Civil Bacharel

5 anos
(10 semestres)

Jornalismo Bacharel

4 anos
(8 semestres)

Publicidade e 
Propaganda Bacharel

4 anos
(8 semestres)



www.faculdadearaguaia.edu.br

Ed
uc

aç
ã

o 
a 

D
is

tâ
nc

ia
 

- E
aD

Administração Bacharel 4 anos
(8 semestres)

Pedagogia Licenciado 4 anos
(8 semestres)

3PROVA:

A prova é composta por um caderno contendo 20 questões de múltipla escolha (cada questão 

vale 01 ponto) e uma proposta de Redação (que vale, no total 10 pontos). Nas questões, o 

candidato deverá optar pela alternativa correta ou incorreta conforme instrução no 

enunciado.

A prova soma um total de 30 pontos. As questões serão distribuídas do seguinte modo:

 01 a 04: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira;

 05 a 08: Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol, conforme opção do candidato);

 09 a 12: Matemática;

 13 a 16: Geografia/História e Atualidades;

 17 a 20: Biologia.

 Redação: Uma folha para desenvolvimento da modalidade escolhida.

4PROGRAMAS:

4.1 Língua Portuguesa e Literatura Brasileira

1. Estudo do texto: Polissemia; níveis de linguagem; funções de linguagem; coesão e 

coerência;

2. Interpretação de textos;

3. Classes morfológicas ou gramaticais: Substantivo, Artigo, Adjetivo, Numeral, 

Pronome, Verbo, Advérbio, Preposição, Conjunção, Interjeição;

4. Sintaxe: Frase, Oração e Período.

4.2 Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol)

1.  Leitura: compreensão e interpretação;
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2.  Formação das palavras: afixos;

3.  Formação de grupos nominais: modificadores e núcleos;

4.  Partes da sentença;

5.  Verbos: tempos e flexões;

6.  Coesão: uso de conectivos;

7.  Regência verbal e nominal.

4.3 Matemática:

1.

2. Conjuntos numéricos;

3. Função afim;

4. Função Modular;

5. Função logarítmica; 

6. Matizes; 

7. Binômio de Newton;

8. Matemática financeira (noções);

9. Funções Trigonométricas; 

10. Geometria métrica espacial; 

11. Números complexos;

12. Funções; 

13. Progressão aritmética e geométrica;

14. Sistemas lineares;

15. Probabilidade;

16. Porcentagens;

17. Relações Trigonométricas;

18. Resolução de triângulos;

19. Geometria analítica;

20. Polinômios;

21. Função quadrática;

22. Função exponencial;

23. Trigonometria.
-
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4.4 Biologia

1.

2. Origem da vida;

3. Níveis de organização dos seres vivos;

4. Citologia, Genética e Embriologia;

5. Morfologia e Fisiologia vegetal;

6. Evolução;

7. Ecologia;

8. Programa de Saúde;

9. Zoologia;

10. Botânica;

11. Ecologia e Questões Ambientais;

12. Genética.

4.5 Geografia / História e Atualidades

 Geografia

1. Noções básicas do estudo de geografia: biomas brasileiros; clima; relevo; questões 

ambientais;

2. Geopolítica: o espaço mundial da sociedade industrializada, sistemas socioeconômicos, 

desenvolvimento e subdesenvolvimento; globalização;

3. População brasileira: classificação por estrutura etária e sexo; por setores de atividade.

 História

1. Idade Moderna – de meados do século XV a meados ao final do século XVIII;

2. Idade Contemporânea – do início do século XIX ao início do século XXI;

3. História do Brasil – de 1500 ao século XX;

4. Atualidades.

4.6 Redação

O candidato receberá uma folha para desenvolvimento de 1 (um) tema proposto.

Critérios de correção:
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1. Adequação;

2. Ao tema;

3. Ao tipo de texto;

4. À linguagem padrão;

5. À coletânea;

6. Coerência e Coesão.

5CLASSIFICAÇÃO

O Processo Seletivo da Faculdade Araguaia tem caráter classificatório pela ordem decrescente 

da média obtida pelo candidato na prova, decidindo-se o empate pela nota obtida em Redação 

e Língua Portuguesa. O candidato poderá ser classificado para o curso de 2ª opção ou para 

uma preferência diferente da primeira no curso de 1ª opção.

Somente serão válidas, para todos os efeitos legais, as relações dos candidatos classificados e 

convocados para a matrícula inicial que for publicada no quadro oficial de avisos da Faculdade 

Araguaia.

A prova de redação tem valor de 0 (zero) até 10 (dez) pontos e a prova objetiva, com 20 

(vinte) questões, tem valor total de 20 (vinte) pontos, sendo 1 (um) ponto cada questão, 

totalizando uma pontuação máxima de 30 (trinta) pontos.

Será reprovado o candidato que obtiver nota inferior a 4 (quatro) pontos na redação e 

também que obtiver nota inferior a 10 (dez) pontos no total das provas.

As provas não serão disponibilizadas aos candidatos assim como não será admitido revisão ou 

recurso de provas.

O candidato que reprovar só poderá fazer nova inscrição e prova para o vestibular do 

semestre seguinte.

6PROVA

O candidato fará a prova no prédio da Faculdade Araguaia (Unidade Bueno): Av. T-10, nº1047, 

Setor Bueno.

 Quintas: das 19hs às 21hs.

 Sábados: das 09:00 às 11:00 horas.
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Ou

Na Faculdade Araguaia (Unidade centro): Avenida Araguaia, nº76, Setor Centro.

 Segundas, quartas e sextas: das 19hs às 21hs.

 Sábados: das 14:00 às 16:00 horas

Obs.: Independente do curso, o candidato pode fazer a prova em qualquer uma das Unidades. 

”Fazer a opção da datada prova no ato da inscrição”.

O candidato deverá apresentar-se no dia e hora marcadapara a realização da prova, com meia 

hora de antecedência, munido do original da cédula de identidade ou documento com foto, 

caneta esferográfica azul ou preta eocomprovante de inscrição. Sem o comprovante com o 

número de inscrição e um documento original com foto, o candidato não fará prova.

Obs. Para as inscrições on-line, trazer ficha de inscrição e documento com foto,original 

e Xerox no dia da prova.

Poderão inscrever-se no Processo Seletivo da Faculdade Araguaia os candidatos que tenham 

concluído ou venham a concluir o Ensino Médio, até a data da matrícula.

Documentação exigida no ato da inscrição pessoalmente:

 Original e cópia da cédula de identidade ou documento com foto.

7MATRÍCULA

O candidato aprovado deverá efetuar sua matrícula na secretaria da Faculdade Araguaia até o 

prazo estipulado pela mesma. É condição indispensável para matrícula a apresentação de 

todos os documentos exigidos.

Todos os candidatos, inclusive os que ainda cursam a última série do ensino médio, devem 

estar cientes de que, caso não consigam comprovar, até a época da matrícula, a conclusão do 

ensino médio, por meio da apresentação dos documentos exigidos, não poderão se matricular.

Documentação:

 Certificado de Conclusão do Ensino Médio (original e 01 cópia);

 Histórico escolar (original e 01 cópia);

 Carteira de Identidade (original e 01 cópia);

 Certidão de nascimento ou casamento (original e 01 cópia);

 Título de eleitor (original e 01 cópia);

 Quitação com o serviço militar “sexo masculino” (original e 01 cópia);
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 01 (uma) foto 3x4 recente

 Comprovante de endereço recente (original e 01 cópia);

 Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do aluno e do pai (ou responsável), se o aluno for 

menor de 18 anos. (original e 01 cópia).

Os candidatos deverão obter informações pessoalmente, por telefone ou via internet em:

 Unidade Centro

Avenida Araguaia, nº 76, Centro. Goiânia – Goiás.

Telefone: (62) 3224-8829

 Unidade Bueno

Avenida T-10, nº 1047, Setor Bueno. Goiânia – Goiás.

Telefone: (62) 3274-3161

 Pela internet no site: www.faculdadearaguaia.edu.br ou pelo e-mail 

atendimento@faculdadearaguaia.edu.br

8 DA FORMAÇÃO DE TURMAS

A Faculdade Araguaia reserva-se no direito de não iniciar qualquer de seus cursos, caso o 

número de matriculados seja inferior a 30 (trinta) alunos.

9 DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

O candidato inscrito, que possua qualquer deficiência declarada, para ter atendimento 

especializado durante a prova, deverá apresentarna secretaria do vestibular da Faculdade 

Araguaia, com dois dias de antecedência da prova, o laudo biopsicossocial completo, realizado 

por equipe multiprofissional e interdisciplinar.

O candidato que deixar de apresentar o referido laudo não poderá fazer a prova e estará 

eliminado do processo seletivo.

10CURSOS, HABILITAÇÕES, TURNOS E VAGAS

OPÇÕES TURNO GRAU Nº DE 
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VAGAS*

Un
id

ad
e 

Ce
nt

ro

Administração Noturno Bacharel 240

Administração EaD Bacharel 500

Administração Pública Noturno Bacharel 240

Ciências Contábeis Noturno Bacharel 240

Gestão Comercial Noturno Tecnólogo 120

Pedagogia Noturno Licenciado 300

Pedagogia EaD Licenciado 1000

Un
id

ad
e 

Bu
en

o

Arquitetura e Urbanismo Noturno e Matutino Bacharel 240

Ciências Biológicas Noturno Licenciado 200

Construção de Edifícios Noturno Tecnólogo 240

Educação Física Noturno Licenciado 100

Educação Física Noturno e Matutino Bacharel 120

Engenharia Agronômica Noturno e
Matutino Bacharel 240

Engenharia Ambiental Noturno e Matutino Bacharel 240

Engenharia Civil Noturno e Matutino Bacharel 240

Jornalismo Noturno Bacharel 200

Publicidade e Propaganda Noturno Bacharel 300
*Vagas anuais

OBS.: O regime dos cursos são determinados pelo Projeto 

Pedagógico de Curso.

11CURSOS OFERECIDOS

A proposta de ensino da Faculdade Araguaia visa formar seu quadro de estudantes, com 

cidadãos participantes e conscientes de seu dever social, que possam contribuir e atender aos 

anseios e necessidades da sociedade em que vivem. Para isso, investe em alta qualidade de 

ensino.
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A escolha do curso deve ser feita visando critérios pessoais – nesse sentido, a Faculdade 

Araguaia fornece informações para auxiliar o candidato. Todos os cursos oferecidos 

apresentam possibilidades atraentes do exercício profissional no mercado de trabalho. 

11.1 ADMINISTRAÇÃO - (BACHARELADO)

Portaria de Autorização nº515 de 07 de abril de 2009.

TURNO: NOTURNO.

VAGAS: 240

Duração do Curso: 4 anos

O Curso de Administração da Faculdade Araguaia tem como missão formar administradores 

para enfrentar com competência as exigências do mercado de trabalho, com conhecimentos 

sólidos que facilitem a aplicação de tecnologias e contribuam para a tomada de decisão, 

para pesquisa, para definição de ações estratégicas e de procedimentos sintonizados com o 

curso de Administração, bem como o desenvolvimento do caráter científico e crítico frente aos 

obstáculos da carreira e da ciência.

O objetivo também é oferecer aos acadêmicos formação integral na área, qualificando-os para 

enfrentar os desafios do mercado de trabalho  e para difusão da pesquisa científica como 

fundamentos complementares à formação. Destacando os seguintes objetivos: 

- desenvolver uma nova concepção do administrador, sintonizado com as políticas 

econômicas e culturais, atuando como profissional competente para tomada de decisões, no 

momento certo e  no meio em que vive;

- promover a formação de líderes e de empreendedores dentro de uma abordagem 

organizacional, capacitando-os a atuar em equipes multidisciplinares; 

- discutir e promover a compreensão da educação continuada, ampliando e aperfeiçoando 

cada vez mais as atividades do Administrador.

A finalidade da FARA é formar administradores com espírito empreendedor, estimulando sua 

capacidade de assumir riscos e dando-lhe condições de entender e absorver novos métodos 

de gerenciamento. Ensinar também a compreender a realidade e conduzir processos de 

mudanças, numa linha de postura humanística, holística e interdisciplinar.

11.2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –(BACHARELADO)
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Portaria de Autorização DIREG/MECn° 539 de 21 de Julho de 2015.

TURNO: NOTURNO.

VAGAS: 240

Duração do Curso: 4 anos

O Curso de Administração Pública da Faculdade Araguaia tem como principal objetivo formar 

profissionais com amplo conhecimento na área pública, capazes de atuarem no âmbito 

federal, estadual e municipal, administrando com competência as organizações 

governamentais e não governamentais, de modo proativo, democrático e ético, tendo em vista 

a transformação e o desenvolvimento da sociedade e do país. 

O Administrador Público tem formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capaz de 

absorver e desenvolver novas tecnologias, motivando a criatividade, visando à competência 

na resolução de problemas do campo profissional, considerando seus aspectos políticos, 

econômicos e sociais na área pública, com visão ética e humanística, em atendimento às 

necessidades da sociedade.

11.3 CIÊNCIAS CONTÁBEIS –(BACHARELADO)

Portaria de Reconhecimento n° 113 de 27 de Junho de 2012.

TURNO: NOTURNO.

VAGAS: 240

Duração do Curso: 4 anos

O curso de Ciências Contábeis visa preparar o profissional da área para que venha a atender 

os anseios da sociedade, contribuindo com a sua formação profissional e dando condições 

necessárias para que os seus horizontes sejam abertos e voltados para pesquisa e a educação 

continuada que fazem parte do dia a dia da vida do profissional da área de contábeis.

O objetivo maior é capacitar o aluno para exercer entendimento conceitual dos aspectos 

relacionados à prática da contabilidade, tornando-o capaz de planejar e desenvolver 

pesquisas, pareceres, relatórios periciais e auditorias contábeis; exercer o cargo de contador 

em empresas públicas e privadas e como profissional liberal.

11.4GESTÃO COMERCIAL –(SUPERIOR TECNOLÓGICO)
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Portaria de Autorização do MEC n° 721, de 27 de novembro de 2014.

TURNO: NOTURNO.

VAGAS: 120

Duração do Curso: 2 anos

A gestão comercial é crescente na sociedade contemporânea, porém carente de profissionais 

habilitados e capacitados para gerenciar os diversos setores da atividade empresarial.

Nesse sentido a Faculdade Araguaia desenvolveu o seu curso com a missão de colaborar com 

o desenvolvimento econômico e financeiro da região, formando profissionais éticos capazes 

de atuar na gestão e desenvolvimento de atividades do comércio, no segmento de varejo, 

atacado, representações e serviços de pequeno, médio e grande porte, focando no mercado de 

trabalho, organização e funcionamento organizacional, sob os objetivos com alvo na 

sustentabilidade pautado no respeito e na visão criativa.

11.5PEDAGOGIA–(LICENCIATURA)

Portaria de Renovação de Reconhecimento do MEC/SERES n° 286, de 21 de Dezembro de 

2012.

TURNO: NOTURNO.

VAGAS: 300

Duração do curso: 4 anos

O curso tem como objetivo formar um profissional que entenda os novos parâmetros da 

cultura, sendo capaz de identificar os processos pedagógicos que ocorrem nas instituições 

escolares e também fora delas, nos movimentos sociais, a fim de assumir o compromisso de 

transformar a educação e suas diferentes condições sociais, contribuindo assim para a 

transformação da sociedade.

Um pedagogo pode fazer mais do que dar aulas. Além de atuar nos estabelecimentos de 

ensino público e privado, o profissional encontra espaço para trabalhar nas áreas de 

treinamento de recursos humanos em empresas, no setor de produção didática das editoras e 

de outros meios de comunicação, na pesquisa do ensino em geral, na orientação educacional, 

na supervisão escolar e, mais recentemente, no ensino à distancia, um segmento em expansão 

graças à internet.



www.faculdadearaguaia.edu.br

11.6ARQUITETURA E URBANISMO - BACHARELADO

Portaria de Autorização: Portaria 12/2016 - SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR

Número de vagas: 240

Horário de funcionamento: Noturno

Integralização do curso: Mínimo 5 anos (10 semestres) / Máximo: 8 anos (16 semestres).

Unidade Bueno

O Curso de Arquitetura e Urbanismo tem como principal objetivo formar um profissional cujo  

perfil esteja pautado na proposta da Resolução CNE/CES n° 2 de17/07/2010. 

Essesprofissionais terão uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capazes de 

absorver e desenvolver novas tecnologias, motivando a criatividade, visando a competência 

na resolução de problemas do campo profissional, considerando seus aspectos políticos, 

econômicos, sociais, na construção civil, ambientais, urbanos e culturais, com visão ética e 

humanística, com entendimento e atendimento às necessidades da sociedade.

11.7CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – (LICENCIATURA)

Portaria de Renovação de Reconhecimento MEC/SERES n° 286, de 21 de Dez. de 2012.

TURNO: NOTURNO.

VAGAS: 200

Duração do curso: 4 anos

O curso de Ciências Biológicas tem o objetivo de formar um profissional que, além de estar 

habilitado para a docência, seja capaz de pesquisar, analisar, apresentar resultados, orientar, 

elaborar e implementar a política global de um laboratório de biologia em uma organização, 

pública ou privada, realizar estudos e análises que têm como objetivo principal desenvolver 

produtos e serviços para melhores condições ao ser humano. O mercado de trabalho para o 

biólogo está em ascensão. A sociedade humana diante dos problemas ambientais e da nova 

visão holística da realidade que inclui os aspectos sociais, políticos, científicos e educacionais, 

necessita de seus conhecimentos na área. Um biólogo poderá trabalhar em laboratórios; 

empresas de controles de vetores e pragas urbanas; laboratórios de controle microbiológico; 
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indústrias farmacêuticas; indústrias de bebidas; clínicas de reprodução humana; hospitais; 

empresas de paisagismo; consultorias ambientais; órgãos públicos.

11.8CONSTRUÇÃO DEEDIFÍCIOS –(SUPERIOR TECNOLÓGICO)

Portaria de Autorização n° 174, de 17 de Abril de 2013.

TURNO: NOTURNO.

VAGAS: 240

Duração do Curso:3 anos (três anos: 6 semestres).

O tecnólogo em Construção de Edifícios atua no gerenciamento, planejamento e execução de 

obras de edifícios. Ele é o profissional que orienta, fiscaliza e acompanha o desenvolvimento 

de todas as etapas deste processo, incluindo desde o planejamento e acompanhamento de 

cronogramas físico financeiros, até o gerenciamento de resíduos das obras, objetivando, em 

todas estas etapas, segurança, otimização de recursos e respeito ao meio ambiente. Atua 

também na restauração e manutenção de edificações, comercialização e logística de materiais 

de construção. (BRASIL, 2010, p.60) 

11.9EDUCAÇÃO FÍSICA –(LICENCIATURA)

Portaria de Autorização nº1. 786 de 27 de outubro de 2010.

TURNO: NOTURNO.

VAGAS: 100

Duração do curso: 3 anos

O curso de Educação Física na modalidade Licenciatura da FARA pretende formar 

profissionais para o exercício pleno da cidadania, em todas as suas dimensões. Busca 

contribuir para que o futuro profissional possa exercer o magistério na área de Educação 

Física em espaços educativos diferenciados de maneira ética, reflexiva, crítica, com espírito 

inovador. Para isso, o projeto do curso contempla uma matriz curricular com sólida 

fundamentação teórica e metodológica, o que permitirá ao futuro profissional detectar 

problemas e ter iniciativa para resolvê-los com competência e habilidade. Atualmente, a 

sociedade requer profissionais na área de Educação Física preparados para atuar na melhoria 

da qualidade de vida e, também, nas atividades inerentes a sua profissão. Para tanto, o perfil 
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do profissional a ser formado no curso exige que ele esteja alinhado às novas tecnologias 

como instrumento mediador no exercício das suas tarefas pedagógicas, voltado para atender 

as diferenças individuais e necessidades especiais.

Esses são o marco referencial do perfil do egresso que a Faculdade Araguaia pretende formar, 

comprometido com o seu tempo, com a problemática da prevenção da saúde, do exercício do 

magistério em todas as dimensões.

11.10EDUCAÇÃO FÍSICA- (BACHARELADO)

Portaria de Autorização n° 536, de 25 de agosto de 2014.

TURNO: NOTURNO.

VAGAS: 120

Duração do Curso: 4 anos

O curso de Bacharelado em Educação Física tem por objetivo a formação de profissionais da 

área, para atender às demandas da sociedade, com percepção crítica da realidade social e 

educacional e suas transformações, desenvolvendo atividades técnicas fundamentos em 

princípios científicos e éticos; promovendo, preservando a saúde individual e coletiva, 

contribuindo com a melhoria da qualidade de vida através dos conhecimentos próprios da 

área de Educação física, atendendo assimàs demandas emergentes.

Dentre os desafios a serem assumidos o Curso de Educação Física se propõe a transpor a 

corrida e rotineira prática intuicionista na perspectiva de outras formas de atuação que 

estimulem a criatividade e valorizem o espírito empreendedor, além de formar um 

profissional capaz de identificar, planejar, programar, organizar, dirigir, coordenar, 

supervisionar, desenvolver, avaliar as diversas modalidades de atividades física na 

perspectiva da prevenção, promoção, proteção reabilitação da saúde, rendimento físico 

esportivo, lazer e gestão de empreendimentos, etc.

11.11ENGENHARIA AGRONÔMICA - BACHARELADO

Portaria de Autorização: Portaria 12/2016 - SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR

Número de vagas: 240

Horário de funcionamento: Noturno
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Integralização do curso: Mínimo 5 anos (10 semestres) / Máximo: 8 anos (16 semestres).

Unidade Bueno

O curso de Engenharia Agronômica da Faculdade Araguaia tem como principal compromisso 

formar profissionais com qualificações, competências e habilidades que respondam às 

transformações constantes e crescentes das necessidades humanas no processo educativo em 

uma sociedade que, a cada dia se moderniza. Esses profissionais terão um perfil voltado para 

a garantia de produtividade agropecuária, visando à manutenção da biodiversidade vegetal e 

animal que compõe o Cerrado, mas também está presente em todos os Biomas brasileiros, e o 

uso sustentável dos recursos naturais.

11.12ENGENHARIA AMBIENTAL – (BACHARELADO)

Portaria de Autorização nº1. 545 de 24 de setembro de 2010.

TURNO: NOTURNO.

VAGAS: 240

Duração do curso: 5 anos 

O curso de Engenharia Ambiental tem como principal objetivo tratar os problemas ambientais 

adotando o conceito da sustentabilidade para propor soluções mediante as urgências atuais 

nesse campo.  Para tanto, pretende contribuir com formação de futuros profissionais que 

sejam capazes de oferecer à comunidade suas habilidades para antever, solucionar e 

gerenciar os problemas relacionados ao desenvolvimento sustentável de todo o país. Assim, 

poderão atuar nas áreas de direção de obra e serviço técnico; vistoria, perícia, avaliação, 

arbitramento, laudo e parecer técnico; desempenho de cargo e função técnica; ensino, 

pesquisa, análise, experimentação, ensaio, divulgação técnica e extensão; elaboração de 

orçamento; padronização, mensuração e controle de qualidade; execução de obra e serviço 

técnico; fiscalização de obra e serviço técnico; produção técnica e especializada; condução de 

trabalho técnico e execução de desenho técnico.

11.13ENGENHARIA CIVIL – (BACHARELADO)

Portaria de Autorização do MEC n° 342, de 29 de maio de 2014.

VAGAS: 240

TURNO: NOTURNO.
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Duração do Curso: 5 anos

A engenharia civil, como ciência, visa primeiramente a utilização racional dos recursos 

naturais de forma a suprirem a sociedade com obras e serviços qualificados e específicos, 

abrangendo as áreas de construção civil, estruturas, geotécnica, transportes, recursos 

hídricos, meio ambiente e saneamento. Para tanto a formação do futuro profissional deverá 

acontecer dentro e fora da instituição. Dentro da instituição os alunos dispõe de laboratórios 

de Construção, Hidráulica, Informática com programas específicos, Materiais, Física e 

Mecânica visando aproximar suas experiências acadêmicas e a prática do mercado.

Neste contexto o curso de Engenharia Civil visa formar profissionais para serem 

solucionadores de problemas: criar, projetar e gerir intervenções tecnológicas na área de 

atuação, trabalhando em equipes multidisciplinares, possuindo larga base científica e 

capacidade de comunicação e relação interpessoal.

Com isso será capaz de fomentar e promover conhecimentos para absorção e 

desenvolvimento de novas tecnologias, dentro de uma postura de permanente busca da 

atualização profissional, da responsabilidade social e da Promoção Humana.

11.14JORNALISMO–(BACHARELADO)

Portaria de Reconhecimento nº442 de 15 de fevereiro de 2011.

TURNO: NOTURNO.

VAGAS: 200

Duração do curso: 4 anos 

O curso de Jornalismo prepara o profissional que vai trabalhar na imprensa escrita (Goiás 

conta hoje com mais de 560 empresas no ramo gráfico, ou seja, empresas aptas a receber 

profissionais qualificados para a produção de jornais e revistas),na televisão,  no radio,  na 

internet e em assessorias de imprensa (órgãos públicos, sindicatos, empresas privadas, 

associações, movimentos organizados, colhendo dados que servirão para pesquisas no 

futuro). O jornalista pode exercer funções como: repórter, colunista, fotógrafo e cinegrafista, 

arquivista e pesquisador, ilustrador, trabalhar na narração e apresentação de notícias para a 

televisão ou rádio, prestar trabalhos de consultoria às editoras e gráficas, na produção de 
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jornais e revistas, coordenar a produção de artigos, reportagens, entrevistas, noticiários e 

documentários, planejar e executar material jornalístico on-line.

11.15PUBLICIDADE E PROPAGANDA – (BACHARELADO)

Portaria de Renovação de Reconhecimento do MEC n° 198, de 13 de Maio de 2013.

TURNO: NOTURNO.

VAGAS: 300

Duração do curso: 4 anos

O curso tem como objetivo maior incentivar o aluno motivando-o para a prática da 

comunicação social. O profissional da área pode atuar em departamentos de marketing de 

empresas, agencia de publicidade, onde terá formação para elaborar e executar peças 

publicitárias, trabalhar em campanhas políticas e desenvolver e supervisionar pesquisas de 

mercado.

O publicitário atua no atendimento a clientes. Deve identificar as necessidades e desejos do 

consumidor ao desenvolver produtos e serviços a serem oferecidos no mercado; utilizar-se de 

técnicas para a comunicação de conceitos e valores sobre os serviços prestados; criar textos, 

artes, filmes comerciais e institucionais para TV, spots para rádio, outdoors, anúncios para 

jornais e revistas e materiais promocionais.

11.16 ADMINISTRAÇÃO – (BACHARELADO) – MODALIDADE EaD

Portaria de Autorização do MEC número 619 de 2016.

MODALIDADE: EaD

VAGAS: 500

Duração do curso: 4 anos

Oferecer aos acadêmicos uma formação integral na área de Administração, qualificando-os 

para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e para difusão da pesquisa científica como 

fundamentos complementares à formação. Destacando os seguintes objetivos:

a) Contribuir com a formação de administradores qualificados no processo de 

desenvolvimento à compreensão adequada da conjuntura Nacional e Internacional, 

antecedidos com os temas emergentes;
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b) Desenvolver uma nova concepção do administrador, sintonizado com as políticas 

econômicas e culturais, atuando como profissionais competentes para tomada de decisões, no 

momento certo e no meio em que vive;

c) Relacionar a formação técnica e científica do acadêmico à realidade das organizações 

mundial, nacional e regional;

d) Promover a formação de líderes e de empreendedores dentro de uma abordagem 

organizacional, capacitando – os a atuar em equipes multidisciplinares;

e) Discutir e promover a compreensão da educação continuada, ampliando e aperfeiçoando 

cada vez mais as atividades do Administrador.

11.17 PEDAGOGIA – (LICENCIATURA) – MODALIDADE EaD

Portaria de Autorização do MEC número 620 de 2016.

VAGAS: 1.000

Duração do curso: 4 anos

O curso tem como objetivo formar um profissional que entenda os novos parâmetros da 

cultura e compreenda a dinâmica da realidade, sendo capaz de identificar os processos 

pedagógicos que ocorrem nas instituições escolares e também fora delas, nos movimentos 

sociais, a fim de assumir o compromisso de transformar a educação e as condições sociais 

sobre as quais ela se dá, contribuindo assim para a transformação da sociedade.

Um pedagogo pode fazer mais do que dar aulas. Além de atuar nos estabelecimentos de ensino 

público e privado, o profissional encontra espaço para trabalhar nas áreas de treinamento de 

recursos humanos em empresas, no setor de produção didática das editoras e de outros meios 

de comunicação, na pesquisa do ensino em geral, na educação especial, na orientação 

educacional, na supervisão escolar e no ensino à distância, um segmento em expansão graças 

à internet.

12INFORMAÇÕES:

 Unidade Centro

Avenida Araguaia, nº 76, Centro. Goiânia – Goiás.

Telefone: (62) 3224-8829
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 Unidade Bueno

Avenida T-10, nº 1047, Setor Bueno. Goiânia – Goiás.

Telefone: (62) 3274-3161


