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APRESENTAÇÃO
O Relatório de Autoavaliação Institucional do Centro Universitário do Norte referente ao
exercício 2013 foi organizado e coordenado pela Comissão Própria de Avaliação com base na
descrição, análise e avaliação das dez dimensões prevista no Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior (SINAES) instituído pela Lei nº 10.861/2004, de 14/4/2004. O trabalho
reuniu os resultados das Pesquisas de Satisfação junto aos Coordenadores, Professores,
Acadêmicos e as contribuições de diversos setores do UNINORTE, incluindo gestores e
representante de unidades acadêmicas e administrativas.
O Relatório contem as dez dimensões conforme relacionado: A Missão e o Plano de
Desenvolvimento Institucional; A Política para o Ensino, a Pesquisa, a Pós Graduação, a
Extensão e as respectivas normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para
estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades; A
Responsabilidade Social da Instituição, considerada especialmente no que se refere à sua
contribuição em relação inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do
meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.; A
Comunicação com a Sociedade; As Políticas de Pessoal de Carreiras do Corpo Docente e
Corpo Técnico; Administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas
condições de trabalho; Organização e Gestão da Instituição, especialmente o funcionamento e
a representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a
mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos
decisórios; Infraestrutura Física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos
de informação e comunicação; Planejamento e Avaliação, especialmente em relação aos
processos, aos resultados e à eficácia da Autoavaliação Institucional; Políticas de
Atendimento aos Estudantes; Sustentabilidade Financeira, tendo em vista o significado social
da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior.
A Nota Técnica de nº 08 CGACGIES/DAES/INEP, de 25 de fevereiro de 2013, institui um
novo instrumento matricial organizado em cinco eixos que contemplam essas Dimensões do
SINAES, conforme explicado abaixo:
 EIXO 1 – Planejamento e Avaliação Institucional - Envolve a Dimensão 8
(Planejamento e Avaliações) mais o Relato Institucional que descreve e evidencia os
principais elementos do seu processo avaliativo (interno e externo) em relação ao
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e os Relatórios da CPA;
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 EIXO 2 – Desenvolvimento Institucional – Contempla a Dimensão 1 (Missão e Plano
de Desenvolvimento Institucional) e a Dimensão 3 (Responsabilidade Social);
 EIXO 3 – Políticas Acadêmicas – Contempla a Dimensão 2 (Políticas para o Ensino e
Extensão) e a Dimensão 4 (Comunicação com a Sociedade), bem como a Dimensão 9
(Políticas de Atendimento aos Discentes);
 EIXO 4 – Políticas de Gestão – Contempla a Dimensão 5 (Políticas de Pessoal) e a
Dimensão 6 (Organização e Gestão Institucional) e também a Dimensão 10
(Sustentabilidade Financeira);
 EIXO 5 – Infraestrutura – Compreende a Dimensão 7 (Infraestrutura).
Sendo assim, o relatório ora apresentado está formato a partir desses eixos, buscando
contemplar os objetivos de autoconhecimento institucional que permitiram identificar e
estudar as possibilidades de melhorias dos serviços prestados pela Instituição à
comunidade acadêmica, visando à melhoria da qualidade da educação superior.
A proposta metodológica foi organizada em três etapas consecutivas. Na primeira,
realizada no primeiro semestre de 2013/1 foi realizada a avaliação dos docentes pelos
discentes, no que concerne sua prática pedagógica, considerando a relação transmissão de
informação e utilização de processos participativos de construção de conhecimento. Na
segunda etapa, realizada no segundo semestre do corrente ano, houve avaliação pela
comunidade acadêmica sobre a estrutura física, administrativa e gestão. Na terceira etapa,
ainda no segundo semestre houve pesquisa nos diversos setores do UNINORTE para
levantamento dos demais dados tais como: extensão, pesquisa, pós-graduação, estágio,
educação à distância, comunicação entre outros. A avaliação docente novamente se
repetiu também nesse segundo semestre.
A comissão Própria fechou o ciclo de avaliação de suas ações com o processo de devolutiva
dos resultados, por meio de reunião com as quatro escolas que compõe o UNINORTE: Escola
de Humanas e Sociais, Escola de Licenciaturas, Escola de Exatas e Tecnologias e Escola de
Saúde, bem como aos seus respectivos Diretores e Coordenadores. Esses encontros além de
apresentar e aproximar a CPA da comunidade acadêmica materializa suas ações diante dessa
comunidade e demonstra que ela não existe apenas por formalidade, mas é atuante e proativa,
constituindo-se em um mecanismo de sistematização e discussão da instituição.
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Como de hábito, o roteiro e a pauta dos temas que compõem o presente relatório passaram por
discussões e refinamentos, para que fossem observadas as diretrizes do SINAES e ao mesmo
tempo, fossem demonstrados os avanços e os aspectos que não avançaram e que ainda
carecem de apoio e investimento.
A CPA reitera a importância das contribuições e do apoio recebido das instâncias gestoras, de
seus membros e do grupo Técnico de Avaliação. O acesso a dados, informações, relatórios e
outros documentos institucionais que permitiram a consolidação e divulgação do Relatório e
seu desdobramento constituem um dos pontos fundamentais para continuar a discutir e
compreender o Centro Universitário do Norte e seu papel político e social na Região Norte.

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE

1.1 Dados da Mantenedora
 Razão Social: Sociedade de Desenvolvimento Cultural do Amazonas/SODECAM
 CNPJ: 63.692.180/0001-30
 Categoria Administrativa: Instituição Privada com fins lucrativo
 CEP: 69010-060 - Manaus/Amazonas
 Endereço: Sede Administrativa Reitoria – Rua Dez de Julho, 873 – Bairro – Centro
 Portal: www.UNINORTE.com.br
 Telefone (92) 3212-5000
1.2 Dados da Mantida
Mantida: Centro Universitário do Norte - UNINORTE/LAUREATE
End.: Rua 10 de julho nº: 873 Bairro: Centro
Cidade: Manaus UF: AM

CEP: 69010-060

Fone: (92)3212-50000
E-mail: UNINORTE/laureate.com.br
1.3 Unidades acadêmicas
A estrutura acadêmica do UNINORTE divide em quatro escolas distintas e com seus
respectivos cursos:
1.3.1 Escola de Ciências Exatas e Tecnologias;
















Arquitetura e Urbanismo
Ciência da Computação
Engenharia Ambiental
Engenharia Civil
Engenharia da Computação
Engenharia de Controle e Automação
Engenharia de Produção
Engenharia Elétrica
Engenharia Eletrônica
Engenharia Mecânica
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tecnologia Em Gestão Da Produção Industrial
Tecnologia em Design Gráfico
Tecnologia em Petróleo e Gás
Tecnologia em Redes de Computadores
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1.3.2 Escola da Ciência da Saúde;










Enfermagem
Farmácia
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Nutrição
Odontologia
Psicologia – Formação do Psicólogo
Serviço Social
Tecnologia em Estética e Cosmética

1.3.3 Escola de Licenciaturas










Ciências Biológicas
Educação Física
Licenciatura em Ciências – Matemática
Licenciatura em Ciências – Química
Licenciatura em Geografia
Licenciatura em História
Licenciatura em Pedagogia
Licenciatura Plena em Letras – Língua Inglesa
Licenciatura Plena em Letras – Língua Portuguesa

1.3.4 Escola de Ciências Humanas e Sociais













Administração
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Comunicação Social – Jornalismo
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda
Comunicação Social – Radialismo
Direito
Marketing
Relações Internacionais
Tecnologia em Gestão da Qualidade
Tecnologia em Hotelaria
Turismo

1.4 Histórico

O Centro Universitário do Norte - UNINORTE, com área de atuação na cidade de Manaus,
Estado do Amazonas é mantido pela Sociedade de Desenvolvimento Cultural do Amazonas –
SODECAM. Mediante a Portaria MEC 995 de 14 de abril de 2004, o UNINORTE foi
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credenciado como Centro Universitário, sendo neste mesmo ato, aprovado seu Estatuto e o
seu Plano de Desenvolvimento Institucional. Esta instituição de ensino, desde sua
implantação, vem desenvolvendo cursos e atividades de extensão, inclusive em municípios do
interior do Estado do Amazonas.
Em 2009 a instituição passou a ser integrante da rede global líder em ensino superior, a
Laureate International Universities (LIU) presente em 29 países e com mais de 740 mil
estudantes em 60 instituições, que oferecem cursos presenciais e on-line. Tem diferenciais
importantes para a formação do aluno como o Escritório Internacional para intercâmbio;
Empresa Júnior, Estágios e Laboratórios de ponta.
Com implantação gradativa de seus cursos, vem desenvolvendo atividades de iniciação
científica, conforme sua política institucional. Embora seja uma instituição jovem, já
conquistou o reconhecimento social como importante Centro de Educação Superior, com
excelência na formação profissional, desempenhando um papel fundamental nessa área.
Absorve em seu quadro de profissionais egressos dos diversos cursos mantidos pela
instituição.
Devido a sua expansão, a Instituição, para bem atender seus cursos, possui hoje unidades
acadêmicas bem estruturadas, além de outras instalações como as do Escritório Jurídico, do
Serviço de Psicologia Aplicada. Mantém 85% das suas unidades de ensino no centro da
cidade de Manaus onde implementou alterações significativas e positivas no desenvolvimento
social, econômico, cultural e arquitetônico local.
O UNINORTE dispõe de uma infraestrutura adequada para garantir um ensino de qualidade a
todos os seus alunos. Hoje, os cursos oferecidos pela instituição distribuem-se em 14
unidades. Os imóveis utilizados para as atividades do UNINORTE/LAUREATE são alugados,
com registro em cartório, por um período de 10 anos. São prédios devidamente equipados e
destinados ao ensino, estando, portanto, dentro dos padrões necessários para que se tenha um bom
desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem.
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Figura 1 – Unidades acadêmicas do Centro Universitário do Norte

Sociedade de Desenvolvimento Cultural do Amazonas – SODECAM se impunha a unidade
de comando da organização para racionalizar o planejamento global do ensino traduzido por:
facilidade na criação e estruturação dos colegiados; lotação docente e administrativa na
mesma mantenedora; facilidade no fluxo de informações; possibilidade de melhor distribuição
de atividades; inexistência de acúmulo de cargo.
1.4.1 Dirigente Principal
Nome: Milton da Rocha Camargo
End.: Rua 10 de julho
nº: 873
Bairro: Centro Cidade: Manaus UF: AM CEP: 69010-060
Fone: (92) 3212-50000
E-mail: milton.camargo@UNINORTEcarlos.cipriano@u ninorte
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1.4.2 Demais Dirigentes
Nome: Raimundo Expedito de Oliveira
End.: Rua 10 de julho nº: 873
Bairro: Centro
Cidade: Manaus Bairro:
Fone: (92) 3212-50000
E-mail: Raimundo.oliveira@uninorte.com.br

Centro

Cidade:

Manaus

Nome: Marcelo José Frutuoso Medeiros
End.: Rua 10 de julho nº: 873
Bairro: Centro
Cidade: Manaus
Fone: (92) 3212-50000
E-mail: marcelo.medeiros@UNINORTE

Bairro:

Centro

Cargo: Reitor
Nome: Vicente de Paula Nogueira
End.: Rua 10 de julho nº: 873
Bairro: Centro Cidade: Manaus
Fone: (92)3212-50000
E-mail: vicente.nogueira@UNINORTE
Cargo Diretora da Escola de Licenciaturas
Nome: Kelly Christiane de S. Souza
End.: Igarapé de Manaus nº: 211
Bairro: Centro
Cidade: Manaus
Fone: (92)3212-50000
E-mail: kelly.souza@UNINORTE
Cargo Diretor da Escola de Ciências Exatas e Tecnologias
Nome: Jaime Kuck
End.: Leonardo Malcher nº: 1146
Bairro: Centro Cidade: Manaus
Fone: (92)3212-50000
E-mail: Jaime.kuck@UNINORTE.com.br
Cargo Diretor da Escola de Ciências Humanas e Sociais
Nome: Antônio Geraldo Harb
End.: Emílio Moreira nº: 601
Bairro: Centro
Cidade: Manaus
Fone: (92)3212-50000
E-mail: geraldo.harb@UNINORTE.com
Cargo: Diretor da Escola de Ciências da Saúde
Nome: Breno Schumaher Henrique
End.: AV Joaquim Nabuco nº: 1232
Bairro: Centro
Cidade: Manaus

Cidade:

Manaus
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Fone: (92)3212-50000
E-mail: breno.henrique@UNINORTE
Diretor de Planejamento e Suporte Acadêmico
Nome: Maria Izolda de Oliveira Barreto
End.: AV Joaquim Nabuco nº: 1232
Bairro: Centro Cidade: Manaus
Fone: (92)3212-50000
E-mail: izolda.@UNINORTE
O Centro Universitário do Norte - UNINORTE/LAUREATE é uma instituição de ensino
superior pluricurricular, que se caracterizam pela excelência do ensino oferecido, atua nas
seguintes áreas do conhecimento: ciências exatas e tecnologias, ciências humanas e sociais,
ciências da saúde e licenciaturas. Atua ainda na pós-graduação lato sensu e stricto sensu, na
modalidade presencial e a distância, de acordo com a legislação do ensino superior brasileira.
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2 EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

2.1 Avaliação Institucional

A avaliação institucional é o processo que envolve o esforço da instituição em se conhecer e
ser conhecida por outros setores da sociedade e visa olhar a instituição de ensino como uma
totalidade integrada, buscando identificar o grau de coerência entre sua missão e as políticas
institucionais efetivamente realizadas.
Focando o olhar no dia a dia do ensino superior, são muitas as questões que merecem a
atenção dos gestores e dos integrantes da comunidade universitária em relação à realização de
um processo avaliativo de caráter participativo e emancipatório. Dias Sobrinho (2008, p.33),
veemente defensor da avaliação percebida e praticada como “processo participativo e social
de reflexão e comunicação”, aponta seu caráter pedagógico ao afirmar que:
A avaliação é uma categoria imprescindível dessa produção contínua da
Universidade. A instituição precisa saber, de forma permanente e integrada, quais
são os valores dominantes nas suas atividades de ensino, pesquisa e extensão e nas
suas práticas administrativas. Ela precisa exercer continuamente os seus julgamentos
de valor a respeito da finalidade de seu trabalho sistemático e das relações que tecem
o conjunto. É um exercício com forte sentido pedagógico.

A estrutura de avaliação institucional conta com a Comissão Própria de Avaliação (CPA),
com apoio Tecnologia de Informação (TI). A CPA é a responsável pela condução dos
processos internos de avaliação e pela sistematização e prestação de informações à
comunidade acadêmica e aos demais órgãos do sistema (INEP, 2004).
Nesse sentido, o processo avaliativo de 2013 foi realizado a partir dos apontamentos
constantes do Relatório dos avaliadores externos, dos questionários aplicados e as metas
pontuadas no PDI 2013-2017. Os instrumentos elaborados foram três questionários, cujo
suporte foi dado pela TI da instituição, que viabilizou o acesso aos questionários pelo site do
UNINORTE. As questões foram distribuídas pelas dez dimensões do SINAES.
A CPA possui autonomia em relação aos Conselhos e demais órgãos colegiados existentes na
Instituição e seus integrantes são escolhidos pelos seus pares, com mandato de três anos.
Atualmente a CPA está assim organizada:

15
Nome
Aldeneia Soares da Cunha
Eduardo Schmidt Eler
Aldemir Pereira dos Santos Júnior
Lidiane de Souza Assante
Leina Libório de Araújo
Maria Roseane Garcia dos Santos
Darci Martins Neves
Luan Ribeiro Vasconcelos
Email da CPA

Segmento que representa
Coordenadora
Representante da Escola de Saúde
Representante da Escola de Humanas
Representante da Escola de Exatas
Representante da Escola de Licenciaturas
Representante Administrativo
Representante da Sociedade Civil
Representante Discente
cpa@UNINORTE.com.br

Quadro 1: Membros da CPA 2013

A meta dois (2) do item Confiabilidade do PDI 2012-2017 do UNINORTE é “Fortalecer as
ações da Comissão de Avaliação Interna” analisando os relatórios provenientes da CPA,
buscando alternativas para as fragilidades apontadas no processo de Autoavaliação da IES
dentro de cada dimensão. Essa meta vem sendo atingida ao longo de todo o ano de 2013, com
o melhoramento das condições do trabalho da CPA.
Os relatórios da CPA estão servindo de instrumentos dos demais órgãos da instituição visando
à melhoria da qualidade do ensino superior. Trabalho da própria Comissão de Autoavaliação,
em parceria com a Reitoria, Diretoria de Ensino e Graduação, Coordenações e demais setores
da IES, buscando a implementação das mudanças indicadas no processo de Autoavaliação
para a melhoria do padrão de qualidade da Instituição.
A avaliação foi realizada através da aplicação de formulários eletrônicos disponibilizados no
sistema com nível de confiabilidade de 95% e erro Amostral de 5%. A base da amostra foi em
2013, com a participação de 29% dos discentes, 63% dos docentes e 88% dos coordenadores.
A população base para a retirada da amostra em 2013 foi de aproximadamente, 7.600 alunos,
556 professores e 40 coordenadores. A divulgação da avaliação é feita pela CPA junto aos
diretores de escolas, coordenações de curso, professores e discentes. Os resultados contribuem
para os ajustes institucionais em relação às fragilidades detectadas.
A CPA está implantada e funciona adequadamente, há efetiva participação da comunidade
interna (professores, estudantes e técnico-administrativos) e a Instituição vem implementando
adequadamente suas bases nos resultados da Autoavaliação, que de forma objetiva, será
apresentada a seguir.
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2.2 Resultados da Pesquisa de Satisfação com os Discentes
Serão apresentados os resultados mais satisfatórios que envolvem o grau de satisfação com a
Instituição.
O grau de satisfação dos alunos, em relação ao curso que frequentam no UNINORTE, está
relacionado ao compromisso da instituição no cumprimento do horário das aulas, no espaço físico
adequado, na qualidade dos profissionais que trabalham em sala de aula.

Gráfico 1 e 2 – Satisfação dos acadêmicos com o curso que estudam
Fonte: Pesquisa de Satisfação 2013 com os acadêmicos

Sala de Aula e Laboratório

Tanto as salas de aulas quanto aos laboratórios do UNINORTE são bem equipados e
permitem aos acadêmicos o desenvolvimento de suas potencialidades. Mais da metade dos
alunos estão satisfeito com o ambiente de estudo.

Gráfico 3 e 4 – Opinião dos acadêmicos sobre as salas de aula e os laboratórios.
Fonte: Pesquisa de Satisfação 2013 com os acadêmicos

17
O índice mais baixo na avaliação dos laboratórios se dá pela queixa dos alunos utilizarem
pouco esse recurso, fato que já está sendo analisado pelas coordenações e sugerido maior
utilização desse mecanismo de aprendizagem.
Satisfação com os Professores
Há uma elevada identificação de alunos com os professores, o relacionamento inter e
intrapessoal é muito bom, os professores apresentam total conhecimento da disciplina que
ministram, utilizam metodologias diversificadas o que facilita a qualidade do ensino.

Gráfico 5 Opinião dos acadêmicos sobre os Professores.
Fonte: Pesquisa de Satisfação 2013 com os acadêmicos

O corpo docente é comprometido com a aprendizagem respeita a diferença de ideias. Tem
postura democrática em sala de aula, comprometido com o curso e auxilia os alunos nas
dificuldades; O UNINORTE a cada semestre desenvolve semanas pedagógicas com o corpo
docente, realizando oficinas, palestras, cursos. A partir de 2013, promoveu e vem
promovendo palestra com profissionais de renome educacional a fim de proporcionar a
formação continuada dos docentes.
Satisfação com a Direção e Coordenações de Cursos
Os Gráficos 6 e 7 representam muito o espírito de cordialidade, amizade e respeito existente
entre direção, coordenações e acadêmicos
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Gráfico 6 e 7 – Grau de Satisfação dos acadêmicos com os Diretores de Escola e Coordenação de Cursos .
Fonte: Pesquisa de Satisfação 2013

É evidente, que eventualmente ocorra uma má comunicação entre eles, por isso o percentual
de insatisfação, mas geralmente esses desentendidos são resolvidos de forma amigável e
respeitosa. Existe um clima organizacional muito saudável e integrador. Direção, coordenação
juntamente com os alunos e professores e por desenvolvem muitas atividades integram e
consolidam uma ação pedagógica responsável.
Desempenho acadêmico dos alunos
Nossos alunos são oriundos da escola pública, adentram muitas vezes a Universidade sem
conhecimentos básicos que lhes deem condições para cursar com maior propriedade o ensino
superior.

Gráficos 8 – Opinião dos alunos em relação ao seu desempenho acadêmico
Fonte: Pesquisa de Satisfação 2013 com os acadêmicos
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Os professores, indicam esse dado no Gráfico 8 (os resultados estão apresentados por escola
nos gráficos 9 e 10) quando afirmam que a capacidade dos acadêmicos para leituras e
interpretações de texto científicos precisam melhorar e que muitos os alunos não atingem as
expectativas em relação a essa capacidade para o desenvolvimento da graduação.
Os alunos do UNINORTE apresentam problemas de base educacional. Dificuldades de
leitura, escrita, interpretação são as mais agravantes.

Gráficos 9 e 10 – Opinião dos Professores sobre o nível de formação quando ingressam no curso e a capacidade
de leitura e interpretação de texto científico pelos acadêmicos.
Fonte: Pesquisa de Satisfação 2013 com os acadêmicos

Outro fator são alunos trabalhadores que não tem tempo de estudar fora da sala de aula. Os
próprios alunos, num percentual significativo chegam afirmar que no máximo que conseguem
estudar fora da universidade são duas horas por dia.
Para solucionar esse problema visualizado tanto pelos alunos quanto pelos professores, o
UNINORTE criou o Programa de Nivelamento, Atendimento Psico-pedagógico, para
estimular o aluno a permanecer no curso e desenvolver suas capacidades.
O Programa de Nivelamento ocorre no sentido de desenvolver competências básicas em
Língua Portuguesa e Matemática, necessárias ao processo acadêmico dos alunos. A
metodologia está voltada para orientações e acompanhamento à operacionalização do Projeto
de Nivelamento, acompanhamento ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto de
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Nivelamento, orientação à execução das atividades desenvolvidas pelos alunos, ativando o
hábito de leitura e produção textual, bem como, os conhecimentos matemáticos necessários à
formação profissional e pessoal, realização do Projeto no sentido de promover a
interdisciplinaridade nos cursos.

O Discente e a CPA

O relatório da CPA envolve as dez dimensões do SINAES e apresenta os seus resultados de
forma positiva. Após muitos trabalhos desenvolvidos com os alunos e ao inseri-los no
processo de avaliação os resultados aparecem de forma muito significativa. Muitas questões
foram abordadas, mas neste eixo fizemos constar os elementos principais, nos demais eixos
iremos apresentado outros resultados da pesquisa.
A devolutiva da CPA, primeiramente é feita aos Diretores das escolas que repassam as suas
coordenações. Também é realizada reunião com os representantes de turmas por escola. No
início de cada semestre, em reuniões pedagógicas a CPA realiza a divulgação dos dados aos
professores e os relatórios individuais dos professores são encaminhados para seus
respectivos e-mails. A metodologia de avaliação foi adequada aos objetivos alcançados. A
prática de Planejamento envolve todos os setores, sendo que as ações, planejamentos e as
reuniões com a direção de escolas e cursos tem periodicidade semestral.
A grande maioria dos dados analisados foram considerados satisfatórios pela Comissão de
Autoavaliação. E os alunos nos dão retorno positivo sobre o conhecimento e ações da CPA
como mostra os gráficos 11 e 12

Gráfico 11 e 12 – Opinião dos discentes em relação a CPA
Fonte: Pesquisa de Satisfação 2013 com os acadêmicos
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36,50% dos alunos afirmam ter acesso às providências da CPA, isso mostra que a instituição
tem levado em consideração o levantamento feito por essa comissão. Outros 71,72% afirmam
participar da avaliação institucional. Esse dado é relevante para Comissão tendo em vista que
os alunos entram no sistema para realizar a avaliação de livre espontânea vontade e que fazem
isso com responsabilidade política e porque sabem que suas opiniões são importantes para a
melhoria da instituição. 22% dos alunos já tomam consciência das melhorias a partir dos
resultados da CPA (Gráfico 13)

Gráfico 13 – Opinião dos discentes em relação a CPA
Fonte: Pesquisa de Satisfação 2013 com os acadêmicos

Contudo ainda observamos que a comunidade acadêmica (professores, alunos, coordenadores)
precisa ser mais estimulada para participar do processo de avaliação apesar de cada ano estar
aumentando a participação dos mesmos e ainda insistimos que deveria haver um setor no
UNINORTE que centralizasse as informações e/ou construção de um banco de dados único
para facilitar o acesso às consultas tanto pela CPA como pelos demais setores institucionais.
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3 EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - Missão e Plano de
Desenvolvimento Institucional e Responsabilidade Social.

3.1 O Centro Universitário do Norte
O UNINORTE/LIU no cumprimento de sua missão institucional oferece atualmente a
população da região metropolitana de Manaus 35 cursos de graduação (bacharelado,
licenciatura e tecnológicos) nas mais diferentes áreas do conhecimento nas modalidades
presenciais e a distância, distribuídos em 14 unidades de ensino. Possui atualmente um
universo de 35.000 alunos, sendo a maior IES da cidade e o maior Centro Universitário da
Região Norte.
A Graduação Executiva é um curso semipresencial exclusivo para pessoas com mais de 27
anos, com duração de dois ou quatro anos, com aulas duas vezes na semana, sendo as
segundas e terças ou quintas e sextas, além de disciplinas complementares a distância. O
material didático é gratuito.
A Pós Graduação do UNINORTE está voltada para a atuação profissional de pessoas que já
tenham uma graduação. Podem ser: tecnólogos, licenciados ou bacharéis. Também oferece
cursos de MBA (Master in Business Administration) voltados para gestão e prática
profissional. As políticas de Pós-graduação estão consubstanciadas em ações que possibilitem
alcançar metas de qualidade no ensino e na educação continuada, na pesquisa, na capacitação
de corpo docente e na qualificação de cursos. O estabelecimento das políticas de pósgraduação partiu de pressupostos básicos que norteiam as ações e o diagnóstico da situação da
pós-graduação do UNINORTE/LIU.
As atividades de extensão no UNINORTE/LIU são responsabilidade da coordenação de
Extensão por meio de programas que acontecem todos os anos com o desenvolvimento de
projetos específicos, respondendo às necessidades locais, todos em consonância com as
propostas apresentadas pelas coordenações de cursos, e/ou representantes da sociedade. As
atividades de extensão implicam na necessidade de uma articulação permanente entre as
Diretorias de Extensão, de Ensino de Graduação e Pós-Graduação e Pesquisa e de seus
respectivos programas. Cabe às coordenações de cursos por meio de seu corpo docente e discente,
a execução das ações que constam das propostas apresentadas.

A Educação a Distância do UNINORTE foi implantada em 2006, contando com material de
alta qualidade, professores qualificados e conteúdos que atendem às exigências do mercado de
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trabalho. Com a implantação de um Centro de Educação a Distância (CED), o UNINORTE
passou a oferecer quatro modalidades de cursos e disciplinas em EAD: Disciplinas
Semipresenciais de Dependência e Suplementação; Bacharelado em Ciências Contábeis;
Graduação a distância para quem já tem uma graduação.
O Centro Universitário do Norte tem como finalidade promover a educação superior de
qualidade em consonância com o que prescreve a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.
3.2 O processo de Planejamento Estratégico do UNINORTE

O UNINORTE teve diferentes ciclos de gestão do planejamento institucional ao longo de sua
existência. Atualmente está com um planejamento estratégico para o período de 2013 a 2017.
Esse plano caracterizava pela tentativa de instauração de instrumentos inovadores de gestão
que garantam à instituição autonomia, que se alinha a um ambiente que busca o
reconhecimento pela excelência acadêmica e compromisso social, com presença efetiva e
visível em todos os campos do conhecimento que pretende atuar, nos próximos cinco anos.
As novas bases do planejamento para construção do PDI referente ao ciclo 2013 a 2017 foi
resultado de um trabalho coletivo que contou com a participação de representantes de cada
escola acadêmica e de todos os setores que compõem a estrutura organizacional do Centro
Universitário do Norte - UNINORTE/LIU.
Sendo assim, um PDI coerente com a missão institucional, que visa à racionalização no uso
dos recursos, ao incremento das atividades, ao desenvolvimento dos projetos e à formação de
novos perfis acadêmicos em consonância com as demandas sociais existentes.
As bases do planejamento estratégico, previstas para o próximo ciclo de planejamento do
UNINORTE: missão, visão, finalidades, objetivos, metas e indicadores, as quais são
apresentadas nos itens seguintes, conforme consta na versão preliminar do PDI 2013 a 2017:

3.3 Missão

Atuar por meio da educação superior na promoção da cidadania e do desenvolvimento
sustentável da Amazônia.
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3.4 Visão
Ser referência no ensino superior de qualidade na Amazônia, formando profissionais para o
mercado global.
3.5 Finalidade
O Centro Universitário do Norte tem como finalidade promover a educação superior de
qualidade em consonância com o que prescreve a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.
3.6 Objetivos
 Desenvolver o espírito científico, crítico e reflexivo, contribuindo para o
aperfeiçoamento contínuo e permanente do individuo e da sociedade, por meio da
oferta de cursos relacionados à educação continuada e educação permanente;
 Ministrar o ensino superior em nível de graduação e pós-graduação, nas modalidades
presencial, semipresencial e a distância, formando e aperfeiçoando profissionais e
especialistas;
 Incentivar o trabalho de pesquisa visando ao desenvolvimento da ciência, da
tecnologia e das artes;
 Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem patrimônio da humanidade;
 Estender à comunidade o ensino, a pesquisa e a extensão, estabelecendo com ela uma
relação de reciprocidade;
 Formar profissionais com visão critica da realidade, estimulando o interesse pelo
conhecimento e busca de soluções para os problemas locais, regionais, nacionais e
mundiais;
 Exercer a função institucional quanto à responsabilidade social.

3.7 Projeto Político Pedagógico Institucional

Todas as políticas de ensino, pesquisa, extensão e gestão foram reformuladas e outros ainda
estão em processo com base no PDI atual da Instituição. Os elementos estratégicos, alinhados
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aos objetivos institucionais e diretrizes pedagógicas, referentes às áreas de ensino de
graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão, entre outras, estão sendo consubstanciados
no novo PDI. A partir desses níveis, são definidos, por áreas, as diretrizes, as metas e os
indicadores de gestão para o período determinado.
No ano de 2013 o Projeto Político Pedagógico dos cursos das quatro Escolas foi revisado de
acordo com o novo PDI. Todos os PPCs estão em conformidade com as diretrizes
estabelecidas, especialmente os requisitos legais e normativos.

3.8 O PDI como Base de Autoavaliação

A avaliação dos principais avanços ocorridos no planejamento da Universidade apresenta
breve retrato do processo de mudança ocorrido na Instituição nos últimos anos. Entre as
mudanças positivas mais relevantes, destacam-se as ações direcionadas à articulação do
planejamento estratégico, este foi resultado de um trabalho coletivo que contou com a
participação de representantes de cada escola acadêmica e de todos os setores que compõem a
estrutura organizacional do Centro Universitário do Norte - UNINORTE/LIU.
A construção deste documento que apresenta as projeções acadêmicas desta instituição de
ensino superior para o quinquênio 2013-2017 reflete o novo modelo de gestão desenhado para
o UNINORTE/LAUREATE. No Plano existe uma formulação explicita e clara das
finalidades, objetivos e metas da Instituição estando estas de acordo com a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional e divididas por categorias.
Consciente dos grandes desafios e da tarefa gigantesca que compete ao UNINORTE e
consoante com as metas e ações definidas no seu PDI, a Instituição estabeleceu em seu um
plano de ação para o quinquênio 2013-2017 as seguintes metas por categoria:
A) Infraestrutura
 Meta 1: Ampliar e atualizar o material bibliográfico do UNINORTE/LIU
Ações - Adquirir material bibliográfico pertinente e atualizado para as áreas de
atuação do Centro Universitário; Rever o material bibliográfico com o intuito de
detectar

publicações

desatualizadas,

desnecessárias

ou

pouco

interessantes;
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Incrementar os processos de pesquisa de acervo (aumento da base de dados, acesso
remoto).
 Meta 2: Ampliação da Estrutura Física e Recursos Materiais;
Ações - Ampliar a estrutura física de modo a atender turmas ainda não iniciadas; Atualizar
e incrementar recursos materiais de uso em laboratórios.

B) Localização

 Meta:1 Investir na Localização
Ações: Revitalização do espaço do centro da cidade de Manaus, especificamente o
entorno da IES; Criar espaços de ensino em áreas populacionais de alta densidade
demográfica; Ofertar cursos de pós – graduação em espaços bem localizados e em
estruturas modernas; Criar Polos de Educação a Distância.
C) Credenciais Acadêmicas
 Meta 1: Acompanhar as avaliações externas dos cursos de graduação
Ações: Orientar coordenadores de curso e docentes sobre procedimentos para
recebimento das comissões avaliadoras; Cadastrar, dentro do prazo especificado, os
cursos de graduação a serem avaliados para reconhecimento e, se for o caso,
renovação de reconhecimento; Acompanhar a tramitação dos processos de avaliação
externa do MEC; Tornar públicos os resultados obtidos nas avaliações externas.
 Meta 2: Avaliar e adaptar as realidades dos Projetos Pedagógicos dos Cursos PPC’s
Ações: Promover pesquisa e reuniões com o NDE, professores e discentes no sentido
de detectar áreas em que sejam necessárias alterações nos projetos pedagógicos dos
cursos oferecidos.
 Meta 3: Fortalecer os cursos do Centro Universitário do Norte
Ações: Avaliar junto às coordenações de curso os projetos pedagógicos implantados;
Incentivar a aplicação de instrumentos de autoavaliação em cada curso; Difundir os
projetos pedagógicos, disponibilizando-os para acesso à comunidade acadêmica;
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 Meta 4: Constituição do Núcleo Didático Pedagógico
Ações: Apresentar por escola a proposta da formação do NDP; Compor o NDP;
Acompanhar o processo de implantação do NDP
 Meta 5: Recomposição dos NDE’s
Ações: Avaliar a composição e atuação do NDE’s atuais; Discutir os resultados com os
coordenadores de cursos e colegiados; Recompor os novos NDE’s.
 Meta 6: Ampliação do Atendimento ao Discente
Ações: Ampliar as ações do Núcleo de Atendimento Psicopedagógico e Social; Ampliar
o número de profissionais que atendem no NAPS; Avaliar os relatórios do NAPS;
Fortalecer as ações do Programa de Acompanhamento ao Egresso; Ampliar o Programa
de Nivelamento; Acompanhar os relatórios por escola do Programa de Nivelamento

D) Empregabilidade

 Meta 1 : Investir esforços para inserir o aluno UNINORTE/LAUREATE no
mercado de trabalho
Ações: Ampliar a central de empregabilidade; Ampliar parcerias com empresas e órgãos
públicos; Fortalecer o escritório internacional; Valorizar os egressos na contratação de
docentes e técnicos administrativos; Integrar a graduação com a pós-graduação no
processo de educação continuada.
E) Confiabilidade
 Meta: Meta 1: Fortalecer as ações do Serviço da Ouvidoria
Ações: Avaliar as informações provenientes da Ouvidoria no processo de avaliação dos
cursos dos docentes e do técnico administrativo, assim como dos serviços oferecidos pelo
UNINORTE/LIU; Discutir com os pares os relatórios oriundos da Ouvidoria,
identificando as forças e fragilidades da IES; Apresentar alternativas para trabalhar as
fragilidades detectadas.
 Meta 2: Fortalecer as ações da Comissão de Avaliação Interna
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Ações: Analisar os relatórios provenientes da CPA; Buscar alternativas para as
fragilidades apontadas no processo de Autoavaliação da IES dentro de cada dimensão.
F) Produtos
 Meta 1: Empreender estudos para criação e implantação de novos cursos de
graduação
Ações: Realizar estudos de prospecção do mercado regional, buscando detectar áreas
profissionais carentes por profissionais de nível superior; Analisar e emitir parecer sobre
possibilidade de criação e implantação de novos cursos de graduação; Submeter, o
projeto de curso à aprovação do CONSEP.
O último ciclo de planejamento da Universidade, programado para o período de 2013 a 2017,
foi concluído e todos os PPCs dos cursos já estão em consonância com o PDI, sendo que o
grande desafio da Instituição em termos de planejamento institucional será o atingimento das
metas e desenvolvimento das ações.
3.9 Responsabilidade Social
Responsabilidade Social é um conceito ainda amplo e que somente com o decorrer do tempo
irá se definindo com maior consistência no âmbito, tanto das exigências legais, quanto nas
modalidades institucionais.
A partir de discussões sobre a questão do compromisso social e da identidade acadêmica,
principalmente pelo viés da importância das ações extensionistas, tendo como parâmetro os
princípios de sua missão institucional, o UNINORTE/LIU construirá sua política de
Responsabilidade Social, visando à inclusão social e cidadania de seus discentes, docentes,
funcionários e a sociedade em geral.
O UNINORTE/LAUREATE define como dimensões de sua política de Responsabilidade
Social a formação de profissionais, o desenvolvimento de pesquisas e programas de
extensão, visando: Compromisso com ações de inclusão social e promoção da cidadania;
Defesa do meio ambiente, especialmente onde suas unidades de ensino estão inseridas;
Compromisso com ações que promovam o desenvolvimento econômico sustentável; Defesa
da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.
Desta feita, o Centro Universitário do Norte - UNINORTE/LIU, responsável pela formação
do indivíduo enquanto agente social, une sua missão educativa a ações voltadas para o bem-
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estar de seus clientes, funcionários e da sociedade através de projetos sociais, resgatando e
valorizando a cidadania e a inclusão social. E nessa relação entre a educação e o compromisso
com a ética e com a sociedade como um todo, que atua na: Qualificação de profissionais,
Inclusão de pessoas com necessidades especiais em seu quadro de funcionários, Ações sociais
nas comunidades.
Pautados nesse compromisso em 2013 foram desenvolvidas as seguintes ações sociais:
A) Bolsas de Estudos
BOLSAS
PROUNI
BOLSA UNIVRSIDADE
FIES

ALUNOS ATENDIDOS
3.712
5.223
3.009

Quadro 2: Quantitativo de bolsas do UNINORTE

B) Atendimento Odontológico - Foram oferecidos os seguintes serviços:
Exames Clínicos e procedimentos diversos nas seguintes especialidades: Dentística,
Periodontia, Cirurgia, Endodontia, Odontopediatria, Prótese Dental, Implantodontia,
Pacientes Especiais, Estomatologia e Radiologia. Em 2013 foram atendidos 2100 pacientess.
C) Atendimento Psicológico

Atendimentos no SPA (Serviço de Psicologia Aplicada): Foram desenvolvidos atendimentos
clínicos para crianças, adolescentes, adultos e idosos, elaboração e acompanhamento de
projetos terapêuticos, consultorias escolar e organizacional, triagem, Psicoterapia Individual e
em Grupo, Psicodiagnóstico, Orientação Vocacional, Testagem e Avaliação Psicológica. Em
2013 foram realizados 880 procedimentos em cerca de 80 pacientes.

D) Atendimento jurídico a comunidade
O Núcleo de Práticas Jurídicas do UNINORTE/LIU tem como finalidade solidificar as
habilidades e competências profissionais do acadêmico de direito por intermédio do
desenvolvimento de atividades práticas simuladas e reais. Durante o estágio, o acadêmico tem
a oportunidade de aprender as rotinas processuais, prestar serviços jurídicos gratuitos à
comunidade, participar de atividades de extensão e monitoria, bem como de experiências de
conciliação, mediação e arbitragem.
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É oferecido à comunidade atendimento psicossocial e jurídico e dado prioridade à resolução
dos conflitos através de conciliação, mediação e arbitragem.
Possui equipe composta por uma Coordenadora, três advogados, uma assistente social, uma
psicóloga, um bibliotecário, uma secretária e um menor aprendiz, além de contar com a
equipe de professores que ministram as oficinas de prática forense.
O estudo e a ética perpassam todas as atividades vinculadas ao estágio, a fim de assegurar a
formação sólida de cidadãos comprometidos com o bem-estar social e aptos a contribuir,
como atores sociais, para a realização de uma sociedade livre, pluralista e igualitária.
Em 2013 várias ações sociais foram desenvolvidas pelo NPJ, conforme quadro 2

RESUMO DE ATIVIDADES

TOTAL

GILMAR
MONTEIRO

GORETH
RUBIM

MARIVALDA
MELO

749

220

239

114

74

18

24

31

426

184

58

70

Total de Atendimento Previdenciário

03

02

00

01

Total Atendimento Trabalho

09

02

05

01

Total Atendimento Criminal

197

02

147

00

Total de Atendimentos Meu Pai é Legal

28

12

04

00

Total
Atendimento
administrativas

12

00

01

11

Novos Clientes:

235

25

105

31

Orientação:

324

89

98

72

Total de Atendimentos:
Total Atendimento Cível
Total Atendimento Cível – Família

demandas

Retorno:
190
66
65
58
Quadro 3 - Resumo das atividades desenvolvidas no NPJ e seus respectivos responsáveis.

NATIVIDADE
MAIA

176
01
114
00
01
48
12
00
74
65
01

Algumas das atividades desenvolvidas:
 Atendimento Jurídico em parceria com a Justiça Itinerante - Foram realizados
mais de 150 atendimentos , com resultado de processos e audiências conciliatórias.
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Figura 2: Atendimento Jurídico realizado pelos acadêmicos de Direito

 Ação Sócio Educativa e disseminação do Projeto “Meu Pai é Legal” - Atendimento
e orientação jurídica às mães dos alunos matriculados na Escola Municipal Santa
Luzia. Alunos de Direito; Serviço Social e Psicologia.

Figura 3: ações desenvolvidas pelo Projeto “Meu Pai legal” em 2013

 Atendimento na Unidade Prisional do Puraquequara - 10 alunos envolvidos. Os
alunos puderam exercitar na prática os conhecimentos adquiridos durante o
curso.

Figura 4 - Atendimento na Unidade Prisional do Puraquequara em 2013
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 Atendimento jurídico no Dia Nacional do Voluntariado e Fundação Bradesco Realizar atendimento e orientação jurídica aos usuários que comparecem à fundação
Bradesco no dia Nacional do Voluntariado.

Firgura 5 - Atendimento jurídico no Dia Nacional do Voluntariado e Fundação Bradesco

Faixa etária de quem procura o CNPJ

Gráfico: 14: Faixa etária do público atendido pelo CNPJ em 2013 .

Além dessas ações Palestras, orientações educativas, oficinas e atendimento jurídico foram
realizados. Alunos dos cursos de Direito, Serviço Social e Psicologia, coordenados por
professores, participaram da atividade que foi marcada por histórias de famílias que
conseguiram, pela primeira vez, atendimento jurídico gratuito.
E) Atendimento Fonoaudiológico
O Centro de Atendimento Fonoaudiológico objetivando oferecer práticas aos acadêmicos do
curso de Fonoaudiologia. Desenvolve a partir desse objetivo os seguintes serviços:
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audiometria clínica e ocupacional, audiometria infantil, imitanciometria, emissões
otoacústicas, testes de labirinto, atendimento de fonoterapia nas áreas da voz, linguagem,
audição, motricidade oro-mio-glosso-facial e saúde coletiva e atendimento fonoaudiológico
destinado ao indivíduo carente (criança, adolescente, adulto e idoso) da cidade de Manaus.
F) Inclusão de pessoas com necessidades especiais
O UNINORTE adaptou as dependências físicas das unidades da Instituição para atender
especificações legais para as pessoas com necessidades especiais, tanto para alunos como para
os colaboradores.
A instituição tem realizado excelentes ações em relação à responsabilidade social indo além
do que consta no PDI. Houve execução de vários projetos voltados às comunidades interna e
externa, tais como: relações com os setores público e produtivo, com o mercado de trabalho e
com instituições sociais, culturais e educativas de todos os níveis; a existência de convênios
com empresas públicas, privadas e do terceiro setor, com ações voltadas ao desenvolvimento
da democracia, promoção da cidadania, de atenção a setores sociais excluídos, políticas de
ações afirmativas etc.
No que concerne o espaço físico, observa-se que o UNINORTE/LIU cumpre o que rege a
Portaria do Ministério da Educação número 3.284, de 7 de novembro de 2003, que dispõe
sobre os requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para instruir os
processos de autorização e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições.
Atualmente, o UNINORTE/LIU já está totalmente adaptado para propiciar condições de acesso
aos portadores de necessidades físicas.

Para os alunos com deficiência auditiva, existe o compromisso formal da instituição de
proporcionar, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, intérpretes de
libras/língua portuguesa, especialmente quando da realização de provas ou sua revisão,
complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha expressado o
real conhecimento do aluno. Atualmente são oito (oito) interpretes que acompanham alunos
com deficiência auditiva. Para os alunos com deficiência visual é disponibilizado um aluno
monitor, para ajudar no desenvolvimento do acadêmico dentro da IES e no curso escolhido.
UNINORTE/LIU desenvolve ações permanentes de capacitação e preparação dos docentes para
receber e acolher os discentes portadores de necessidades especiais. Neste caso, existe um
acompanhamento por parte do Núcleo de Atendimento Psicopedagógico e Social (NAPS) junto às
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coordenações dos cursos no que concerne a organização de atividades direcionadas para este
objetivo.

O UNINORTE, ainda cumpre a cota da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, lei de
contratação de Deficientes nas Empresas, realizando a inclusão de pessoas com deficiências
na Instituição. Atualmente o quadro de funcionário com deficiência está assim distribuído:
Ações
Atendimento
Garantia da cota legal para empregados Funcionários
com necessidades especiais
Professores
Total de aprendizes

Total
60
5
27

Quadro 4 – Números de pessoas com necessidades especiais atendidas pelo UNINORTE

Os resultados das atividades de responsabilidades sociais desenvolvidas pelo UNINORTE são
muito significativos. A Instituição reconhece e respeita as diferenças em seu modelo de
ensino, tem uma visão pluricultural da realidade em suas ações extencionista, realiza a
inclusão em todos os setores respeitando as diversidades, todavia falta maior divulgação das
ações internas para os acadêmicos e comunidade em geral, como mostra gráfico 15

Gráfico 15: Conhecimento sobre as ações sociais realizadas pelo UNINORTRE
Fonte: Pesquisa de Satisfação 2013

30.1% dos acadêmicos não tem nenhum conhecimento dessas atividades. Embora tenhamos
um excelente aporte de comunicação, os acadêmicos poucos acessam esses canais para
tomarem conhecimento das ações desenvolvidas, sendo assim, essa comunicação precisa ser
aprimorada, ou estimulada.
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EIXO 3 – Políticas Acadêmicas Políticas Acadêmicas – Políticas para o Ensino e
Extensão, Comunicação com a Sociedade e Políticas de Atendimento aos Discentes.

Para avaliação dessas dimensões foram considerados os dados acadêmicos cedidos por
diversos setores da Instituição analisados a partir de três abordagens: descrição da dimensão
tal como ela se apresenta na Universidade atualmente; avaliação e análise da política para o
Ensino de Graduação; e propostas das inovações que estão sendo implantadas a partir do
novo PDI 2013 a 2017.
3.1 Ensino de Graduação

Em 2012, UNINORTE ampliou o atendimento à demanda do ensino superior público da
região, em termos de aumento na quantidade e na qualidade da oferta de vagas em cursos de
graduação. Foram criados quatro (4) cursos de graduação, dois (2) na área de saúde:
Biomedicina e Medicina Veterinária e dois (2) na área de exatas: Engenharia da Computação
e Engenharia de controle e Automação. Entre as metas estabelecidas nas Bases do
Planejamento Estratégico 2013-2017 a de “Empreender estudos para criação e implantação de
novos cursos de graduação, essa meta, como pode ser observada já começou a ser alcançada.
Esta IES ofereceu em 2013 quarenta e oito (48) cursos, na modalidade presencial, sete (7)
cursos em Graduação Executiva, na modalidade semipresencial, na modalidade de cursos a
Distância o UNINORTE passou a oferecer quatro (4) modalidades: Disciplinas
Semipresenciais de Dependência e Suplementação, Bacharelado em Ciências Contábeis e
Graduação a distância para quem já tem uma graduação. Na modalidade a distância ainda é
oferecido diversas disciplinas, atendendo aos 20% que é permitido pela Legislação
Educacional.
O quadro a seguir mostra o quantitativo de novos alunos em 2013, no total foram 13.157
alunos que adentraram no ensino superior no UNINORTE.

Modalidade
Graduação Bacharelado
Graduação Técnica
TT Graduação

2013
10.061
1.271
11.332
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Graduação Executiva
Pós Graduação
Total Geral
Quadro 5: Número de alunos que entraram no ensino superior no UNINORTE em 2013

658
1.167
13.157

O UNINORTE está em pleno desenvolvimento do seu novo Projeto Político Pedagógico
Institucional (PPPI) buscando se adequar a nova realidade universitária em decorrência da
reestruturação de seu PDI. Esse novo documento procura transparecer os marcos da trajetória
histórica do UNINORTE e organizar novas articulações que o projetem para o futuro com
qualidade e responsabilidade social.
No âmbito do Ensino de Graduação vem sendo desenvolvido ações sistemáticas e
institucionalizadas em que se articularam, por exemplo, a Coordenação de Acompanhamento
e Integração das quatro Escolas, das Coordenações Pedagógicas, com o objetivo de promover
a discussão continuada sobre princípios, concepções, processos e ações didático-pedagógicas,
tanto para a implantação dos novos cursos, quanto para a revisão de Projetos Político
Pedagógicos dos Cursos já existentes.
Mantiveram-se, nesse processo, os quatro princípios que se constituem como tendências
estruturantes para as concepções curriculares e organização didático-pedagógica. São eles:
 O respeito à diversidade de práticas pedagógicas, que se remete ao reconhecimento da
autonomia docente, o que permite identificar um amplo espectro de ações pedagógicas
nos diferentes cursos oferecidos pelo UNINORTE;
 A exigência de que os fluxos curriculares contenham as disciplinas obrigatórias e se
alinhem com as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais, dos mais diferentes
cursos, a partir das quais foram instituídas as chamadas Atividades Complementares;
 A articulação entre ensino-pesquisa-extensão que orienta práticas pedagógicas
presentes nos Projetos Políticos Pedagógicos de cada Curso do UNINORTE e
atendam às demandas sociais do desenvolvimento científico, humano, cultural,
econômico entre outros.
 Uma organização de um currículo concebido como de qualidade, entendida como o
não abrir mão do que é essencial e deve ser sólido na formação do profissional das
áreas.
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Tais princípios presidiram a discussão dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) dos cursos,
aspecto também identificado como a meta de abertura para os novos cursos, bem como com a
ampliação de vagas em cursos já existentes.
As visitas de avaliadores in loco, durante o ano de 2013, puderam também ser consideradas
um indicador para a manutenção de ações e reflexões constantes sobre os aspectos
relacionados à organização didático-pedagógica e às práticas pedagógicas. Como política
indutora, as avaliações por colegas expandem a discussão sobre as dimensões acadêmicopedagógicas e ajudam a disseminar entre docentes e discentes a cultura de participação e
responsabilidade coletiva. O MEC é indicador da continuada discussão e sistematização da
organização didático-pedagógica, como também de discussões sobre práticas pedagógicas do
UNINORTE. Demonstram isso os 7 (setes) processos de reconhecimento de cursos
finalizados em 2013, bem como o processos de renovação de reconhecimento do Centro
Universitário do Norte.
Em 2013, houve uma redução quantitativa do quadro docente em decorrência da
reestruturação das matrizes dos cursos e carga horária, a partir do 2º semestre de 2013 o
número de docentes parciais e integrais aumentou, diminuindo o quadro de horistas. Os dados
do Quadro indicam o total de docentes do UNINORTE ao final de 2013:
Professores
Integral
Parciais/horista
Total

2013
207
590
796

Quadro 6 – Número de Professores Integrais, parciais e horistas em 2013

O plano de expansão do corpo docente segundo PDI 2013-2017 para o primeiro ano foi
atingido como pode ser observado no quadro a seguir:

REGIME DE
TRABALHO
INTEGRAL
PARCIAL
HORISTA

ANO I

ANO II

ANO III

ANO IV

ANO V

200
185
365

210
215
360

220
255
355

240
275
355

270
305
335

Quadro 7 – Metas do PDI 2013-2017
Fonte PDI UNINORTE 2013-2017

O número de docentes em regime de Dedicação Exclusiva compõe atualmente 26% dos
professores da instituição. Também pode se verificar o potencial qualitativo que vem se
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agregando a instituição. Atualmente 55.33% dos professores são Mestres, 6,6% são Doutores,
e 40% Especialistas. Para que a Instituição possa atingir os objetivos propostos, pauta-se nas
seguintes diretrizes:
 Concessão de auxílio, de acordo com a disponibilidade financeira, para que os
professores participem de congressos, seminários, simpósios e eventos similares, em
sua área de atuação ou área afim;
 Licença, sem perda do vencimento (integral ou parcial), para participação em
programas, externos ou internos, de Pós-Graduação e/ou de Treinamento Profissional;
 Estímulo e apoio à produção científica através de publicações dos trabalhos na revista
e/ou livros editados no próprio UNINORTE/LAUREATE;
 Destinação de recursos suficientes para a execução dos planos de capacitação nos
orçamentos anuais do UNINORTE/LAUREATE.

TITULAÇÃO
DOUTOR
MESTRE
ESPECIALISTA

ANO I
50
400
300

ANO II
55
500
230

ANO III
60
550
220

ANO IV
70
580
220

ANO V
80
630
200

Quadro 8 – Metas do PDI
Fonte: PDI UNINORTE 2013-2017

Considera-se como aspecto positivo o desenho curricular, que prevê uma organização que
prioriza os espaços de discussões e vivências conjuntas dos cursos ofertados. Busca-se
organizar espaços formativos comprometidos com a prática do trabalho em equipe,
possibilitando criar disponibilidade, entre os estudantes e os professores dos diferentes cursos
de graduação convivência com o outro, buscando construir relações interpessoais mais
inclusivas. A organização curricular, em todo o itinerário dos cursos, prevê momentos de
aprendizagem conjunta. Essa forma de organização curricular contribui para o fortalecimento
da construção da identidade profissional, pois os estudantes são expostos a situações comuns
de aprendizagem, que propiciam a discussão e a vivência conjunta das diferentes profissões
da sua área, desde o inicio do curso.
Outros pontos positivos referem-se à construção coletiva dos planos curriculares, aprovados
em Colegiados, com fortalecimento da interdisciplinaridade e à inserção dos alunos, desde os
primeiros períodos, nos campos de práticas profissionais.
As Potencialidades em relação a currículos é uma característica marcante no UNINORTE,
tendo em vista a autonomia das escolas em propor suas revisões curriculares.
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Todavia tem-se como fragilidade dentre outros fatores, a mudança do corpo docente e a
necessidade de atualização do perfil do curso. A revisão curricular dos cursos já existentes
embora se caracterize, principalmente, por demandas específicas e pontuais das escolas e seus
respectivos cursos, ainda não se configuram em uma perspectiva articulada de proposição
político pedagógica.
3.2 Educação a Distância

A Educação a Distância do UNINORTE foi implantada em 2006, contando com material de
alta qualidade, professores qualificados e conteúdos que atendem às exigências do mercado de
trabalho.
Ao incluir disciplinas em EAD e/ou semipresenciais, bem como atividades de trabalho
independente em locais e tempos diferenciados, o Centro Universitário do Norte tem em vista
que está lidando com instrumentos pedagógicos capazes de flexibilizar o curso e garantir que
os momentos de formação não sejam medidos apenas pela organização rígida de horários
semanais de aula, nem pelo espaço propiciado apenas pela escola para que dê conta de suas
atividades e estudos.
As disciplinas são ofertadas dentro das matrizes curriculares dos cursos de graduação do
UNINORTE. Elas podem ser cursadas por quem reprovou em uma disciplina, no modo
dependência, ou para quem vem transferido de outra IES e precisa cursar disciplinas que
compõem a grade curricular de um curso, no modo suplementação. Os alunos recebem o
material para estudos e tiram dúvidas com um tutor, em um dia específico da semana. De
acordo com a opinião dos alunos eles estão satisfeito com o desenvolvimento da EAD, como
pode ser visualizado no gráfico 1:

Gráfico 16: Grau de Satisfação discente com a EAD
Fonte : Pesquisa de Satisfação com os discente - 2013
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Considera-se um desafio a efetivação de ações planejadas para EAD. Como potencialidade
essas ações corroboram-se para a mudança de culturas arraigadas no sistema presencial.
Como fragilidade, a falta de ações que revertam em benefício de organização acadêmicopedagógica, tais como: melhoria do material didático, atendimento virtual e a efetivação da
aprendizagem dos acadêmicos.

3.3 Pós-Graduação

Os cursos de especialização do UNINORTE são voltados para a atuação profissional de
pessoas que já tenham uma graduação. Podem ser: tecnólogos, licenciados ou bacharéis. A
Pós-Graduação do UNINORTE também oferece cursos de MBA (Master in Business
Administration) voltados para gestão e prática profissional. É bastante procurado por
profissionais que já estão no mercado e querem melhorar e atualizar seus conhecimentos nas
áreas de gestão e negócios com foco também na formação de executivos.
As políticas de Pós-graduação estão consubstanciadas em ações que possibilitem alcançar
metas de qualidade no ensino e na educação continuada, na pesquisa, na capacitação de corpo
docente e na qualificação de cursos. O estabelecimento das políticas de pós-graduação partiu
de pressupostos básicos que norteiam as ações e o diagnóstico da situação da pós-graduação
do UNINORTE/LIU.
Também, é importante destacar que as políticas de pós-graduação devem perseguir a
integração da graduação com a pós-graduação tendo em vista que este é um ponto de
fundamental relevância para o desenvolvimento da educação em nível superior do
UNINORTE/LIU.
A metodologia une o ambiente tecnológico e o acadêmico tradicional, proporcionando
flexibilidade de horários e melhores preços nas mensalidades. Todas as salas são equipadas
com kits multimídia, que enriquecem as aulas e processo de ensino-aprendizagem. O prédio
onde funciona a Pós-Graduação UNINORTE dispõe de circuito interno de TV e catracas
eletrônicas que garantem ainda mais a segurança aos alunos. Os cursos de pós-graduação
aprovados são:
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a) Escola de Exatas: Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia de Software
com ênfase em Desenvolvimento Web, Engenharia de Petróleo e Gás, Gestão de
Recursos Naturais e Meio Ambiente e Segurança da Informação.
b) Escola de Saúde: Enfermagem do trabalho, Implantodontia, Psicologia Clínica e
Psicoterapia Infantil, Psicologia Organizacional e do Trabalho, Saúde Pública com em
ênfase em Nutrição, Tricologia e Terapia Capilar.
c) Escola de Licenciaturas: Docência do Ensino Superior, Gestão e Supervisão Escolar
e Psicopedagogia.
d) Escola de Humanas: Direito das Relações de Trabalho e Processo Trabalhista,
Direito Penal e Processo Penal, Direito Privado e Tecnologias Digitais, Direito
Público, Gastronomia, Marketing Digital.
e) MBA: MBA em Gerência de Projetos, Gestão em Financias, Auditoria e
Controladoria, MBA em Gestão de Logística e Produção, MBA em Gestão de
Qualidade e Produtividade, MBA em Gestão Estratégica Empresarial, MBA em
Gestão Pública, MBA em Marketing, Publicidade e Propaganda.
Apesar dos aspectos positivos citados, a pós-graduação do UNINORTE ainda merece
cuidados especiais em relação a alguns aspectos como pode ser observado no gráfico 17.

Gráfico 17 – Nível de satisfação dos alunos de Pós-Graduação
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Fonte: Pesquisa de Satisfação - 2013

Como pode ser observado o curso tem boa qualidade, proporciona a empregabilidade, mas
apresenta conceitos negativos para infraestrutura e para o intercâmbio, bem como, a
localização. Isto pode ser um indicador da baixa taxa de alunos egressos participando dos
cursos de pós-graduação, faltando incentivo das coordenações e segundo os alunos,
“mensalidade fora de seus padrões econômicos”. Outro fator identificado é a baixa taxa de
produção científica. Ao mesmo tempo, observa-se a necessidade de maior produção e
publicação por parte dos professores. Reclama-se de pouco apoio para publicações,
participação em congressos e seminários.
3.4 Pesquisa e Extensão
O Centro Universitário do Norte- UNINORTE/LIU em consonância com o que prescreve o
Decreto no 4.914, de 11 de dezembro de 2003, no seu art. 20, que trata cumprimento do art.
207 da Constituição Federal da República Brasileira a respeito do princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, reconhece no desenvolvimento da
investigação científica e tecnológica um valioso instrumental pedagógico e social para a
consecução de seus objetivos educacionais.
Tem o compromisso de oferecer pesquisa na forma de Iniciação Cientifica, com o objetivo de
desenvolver o espírito científico e a pesquisa entre os alunos da instituição. Entende que como
beneficio direto, tem-se um aluno em contato com as novas tecnologias e que aprende a
buscar conhecimentos por conta própria.
Entre as metas para a pesquisa estabelecidas no PDI 2013-2017, ao longo do quinquênio
pretende cumprir a seguinte linha de expansão, no que diz respeito a bolsas de Iniciação
Cientifica:
BOLSAS DE INICIACÃO CIENTÍFICA
2013
2014
100
200

2015
300

2016
400

2017
500

Quadro 9 – Meta do PDI
Fonte: PDI UNINORTE 2013-2017

A Iniciação Científica é um instrumento de formação que permite introduzir, na pesquisa
cientifica, os estudantes de graduação potencialmente mais promissores. Os Programas de
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Iniciação Científica preparam não só melhores profissionais para o mercado de trabalho como
também aprimoram a clientela de pós-graduação, proporcionando assim uma integração direta
entre os cursos de graduação e pós-graduação.
O Programa de Bolsas PROBIC (Programa de Bolsa de Iniciação Científica) é um programa
interno, destinado exclusivamente a alunos dos cursos de graduação do UNINORTE,
financiado com recursos da própria UNINORTE. Institucionalizado por Portaria expedida
pelo Magnífico Reitor do UNINORTE. Valor da bolsa, desconto de meio salário mínimo,
excluindo a 1ª mensalidade, por 10 (dez) horas semanais, sendo o Período de vigência de 1
(um) ano 01/11/2012 a 01/10/2013; foram distribuídas nesse período 41 bolsas, conforme
quadro a seguir:
ESCOLA DE HUMANAS E SOCIAIS
CURSO

ALUNO/BOLSISTAS

PROFESSOR ORIENTADOR
DO PROJETO

1.

ADMINISTRAÇÃO

ORDANA OLIVEIRA DE ARAUJO

PROF MSC. IRENE OLIVEIRA

2.

ADMINISTRAÇÃO

MAYNA CAROLINA ALVES

PROF MSC. IRENE OLIVEIRA

MONTEIRO
CIENCIAS

ZEFERINO FELICIO DE QUEIROZ

PROF MSC. ANDREA COSTA DE

CONTABEIS

JUNIOR

ANDRADE

4.

DIREITO

FELIPE BRAGA DE OLIVEIRA

PROF MSC. MARKLEA FERST

5.

GESTÃO

KATIUSCIA DE ALMEIDA ROCHA

PROF MSC. LAURA REGINA

3.

DA

QUALIDADE
6.

GESTÃO

NASCIMENTO EGAS
DA

GLEYSE HELLEN SILVA SANTOS

QUALIDADE
7.

8.

9.

HOTELARIA

HOTELARIA

JORNALISMO

PROF MSC. CHRISTIANE
SOUZA DE FREITAS

BIANCA CARDOSO DE

PROF MSC. ROSICLEIDE

OLIVEIRA

SOARES BRASIL FERREIRA

SANDRA BATISTA

PROF MSC. ROSICLEIDE

VASCONCELOS

SOARES BRASIL FERREIRA

HENDERSON DE CASTRO

PROF MSC. WAGNER ARAUJO

MARTINS

PROF MSC. CLAYTON
RODRIGUES

10.

RADIALISMO

AYLA YUMI HIGA

PROF MSC. WAGNER ARAUJO
MSC. CLAYTON RODRIGUES

11.

MARKETING

VANESSA KARIME MAIA LIMA

PROF MSC. REJANE FLORES DA
COSTA BONFIM

12.

TURISMO

EBERTON DA COSTA SIQUEIRA

PROF MSC. SIMONE
VILLANOVA
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ESCOLA DE SAÚDE
CURSO

ALUNO/BOLSISTA

ORIENTADOR DA PESQUISA

13

Enfermagem

SARAH VASQUES CABUS

PROF. MS MANOEL LUIZ NETO

14

Enfermagem

PÂMELA CUNHA TEIXEIRA

PROF. MS MANOEL LUIZ NETO

15

Farmácia

16

Farmácia

PROFª MS NEILA SOARES
PICANÇO
PROFª MS CAMILA FABBRI

17

Fonoaudiologia

GEANNE MARIA MELO DO
NASCIMENTO
HUMBERTO DE ALENCAR
PINHEIRO
RIZYA SUSAN AUGUSTA
BARRETO
ALOIZIO PREMOLI MACIEL

Odontologia
18

PROFª MS DAIANE KÖRBES
PROFª. DRª. CINTIA IARA
O.CARVALHAL

ESCOLA DE EXATAS E TECNOLOGIAS
CURSO

19

Eng. Ambiental

ALUNO/BOLSISTA

DENISI HOLANDA HALL

PESQUISADOR

PROF. ALCIDES DE CASTRO
AMORIM

20
21

Tec. Petróleo e Gás
VICTOR TIAGO STRUNKIS
Arquitetura
e GUSTAVO BRAZ CARNEIRO
Urbanismo

22

Eng. de Produção

23

Eng. de Produção

24

Eng. de Produção

25

Eng. Elétrica

EVERTON
DOS
SANTOS
PINHEIRO
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES
VASCO
RAFAELA
LAVAREDA
TAVARES
DALEYSON DEWEY MOREIRA

26

Eng. Elétrica

EMERSON PINHEIRO DINIZ

27

Eng. Ambiental

GISELLE LEÃO LIMA

28

Eng. Ambiental

29

Eng. Elétrica

DAVID ROBERT SANTOS DE
SOUZA
JONEISON PINTO FALCÃO

30

Eng. Elétrica

31
32

Eng. Elétrica
Eng. Mecânica
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Eng. Civil

FELLIPE ARIEL FERNANDES
MACENA
ROSELANE DA SILVA COSTA
CARLOS ALBERTO BENTES
DA MOTA
LIANA THURY BARREIROS
BARBOSA

PROF JAMILE DEHAINI
PROFA.
LARISSA
CHRISTINNE
M.
DE
ALMEIDA
PROF. GILBERTO GARCIA
DEL PINO
PROF. MARLENE ARAÚJO DE
FARIAS
PROF. MARLENE ARAÚJO DE
FARIAS
PROF. CHARLES LUIZ SILVA
MELO
PROF. CHARLES LUIZ SILVA
MELO
PROF.
APRIGIO
MOTA
MORAIS
PROF.
APRIGIO
MOTA
MORAIS
PROF. CHARLES LUIZ SILVA
MELO
PROF. CHARLES LUIZ SILVA
MELO
PROF. JAMILE DEHAINI
PROF. DENISE ANDRADE
FEITOSA
PROF. ROGERIO COELHO
LOPES

ESCOLA DE LICENCIATURAS
CURSO
34

Licenciatura
Biologia

ALUNO/BOLSISTA

em Karoline Cruz de Menezes

PESQUISADOR

Alexandre Manoel Kirilo
Vergueiro Júnior

45
35
36
37
38
39
40
41

Licenciatura
Biologia
Licenciatura
História
Licenciatura
História
Licenciatura
História
Licenciatura
História
Licenciatura
Química
Licenciatura
Educação Física

em Rosana Melo Ferreira

Obed Garcia Barros

em Rodrigo Rodrigues Colares

Adriana Brito Barata
Cabral
Adriana Brito Barata
Cabral
Tarcisio Serpa Normando

em Edilce Oliveira Soares Novellino
em Josiney Estelevito Lopes Junior
em Joel Gomes Porto
em Josilene Silva de Lima

Ana Paula de Souza
Rabelo
Andersom da Silva Lages

em Rhayza Jéssica de Lima Caldas

Nilton Cesar Ferst

Quadro 10: Quantitativo de bolsas de iniciação científica em 2013

A meta de bolsas para a iniciação científica em 2013 não foi atingida, não por falta de oferta
das bolsas, mas porque falta ainda desenvolver uma política de incentivo junto aos
professores e alunos a fim de estimular a investigação e a produção científica.
3.4 Atividades de Extensão por Escola e Cursos

As atividades são programadas pelos departamentos e colegiados de cursos, visando socializar
os conhecimentos produzidos na Instituição, realizados obedecendo a um calendário próprio.
Os cursos de extensão articulam a comunidade acadêmica com as necessidades concretas da
sociedade, num confronto permanente entre a teoria e a prática, como pré-requisito e
consequência dos diversos programas de extensão.
Nesta perspectiva, a extensão do UNINORTE/LIU prioriza o estabelecimento de parcerias
com segmentos da sociedade que, devido às forças políticas, econômicas e sociais numa dada
conjuntura, despontem como sujeitos contribuintes para a transformação da sociedade. No ano
de 2013 foram realizadas por escolas cursos, minicurso, palestras entre outros, conforme
mostra o quadro 11.
Escola:
ESCOLA DE EXATAS
Tipo de
CURSO
Evento:
Arquitetura e urbanismo
Tecnologia em redes de computadores
Engenharia elétrica

Total de alunos
37
31
10

46
Tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas
Total

8
86
Total de alunos

Total

47
47
Total de alunos

Tipo de
MINICURSO
Evento:
Tecnologia Em Petróleo E Gás
Tipo de
PROJETO
Evento:
ENGENHARIA ELÉTRICA
Total
Tipo de
SEMANA
Evento:
TECNOLOGIA EM PETRÓLEO E GÁS

56
56
Total de alunos

Total da escola de Exatas
Escola:
ESCOLA DE HUMANAS
Tipo de
CURSO
Evento:
Direito
Comunicação social - radialismo
Comunicação social - jornalismo
Marketing
Tipo de
EVENTO CIENTÍFICO
Evento:
Direito

Total de alunos
1263
15
64
73
Total de alunos

Total
Tipo de
OFICINA
Evento:
Direito
Comunicação Social - Jornalismo
Marketing
PALESTRA

PROJETO

417
Total de alunos

Total
Tipo de
Evento:
Direito

21
21
Total de alunos
111
97
9
217
Total de alunos

Total
Tipo de
Evento:
Direito
Tipo de
Evento:
Diereito
Marketing

2.536
2.801

104
37
141

SEMINÁRIO

Total
Total da Escola de Humanas
Escola:
LICENCIATURAS
Tipo de
CINEMA LITERÁRIO
Evento:
Pedagogia - Licenciatura
Ciências Biológicas

407
407
2.618
Total de alunos

Total

13
10
23

Total

740
81
99
920

CURSO
Tipo de
Evento:
Pedagogia - Licenciatura
Licenciatura Plena Em Letras - Lingua Inglesa
Educação Física
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Tipo de
CURSOS DE LÍNGUAS
Evento:
Licenciatura Plena Em Letras - Lingua Inglesa
Total
Tipo de
EVENTO ARTÍSTICO
Evento:
Licenciatura Em Pedagogia
Educação Física
Total
Tipo de
EVENTO CIENTÍFICO
Evento:
Licenciatura em história
Licenciatura em pedagogia
Pedagogia - licenciatura
Licenciatura em ciências - matemática
Licenciatura em ciências - química
Licenciatura em geografia
Licenciatura plena em letras - língua inglesa
Licenciatura plena em letras - língua portuguesa
Ciências biológicas
Educação física
Total
Tipo de
MINICURSO
Evento:
Ciências biológicas
Licenciatura plena em letras - língua portuguesa
Pedagogia - licenciatura
Ciências biológicas
Total

155
588
Total de alunos

Total

206
206
Total de alunos

Total

51
70
121

Total

824
824

Tipo de
SEMINÁRIO
Evento:
Pedagogia - Licenciatura

Tipo de Evento:
Farmácia

OFICINA

461
79
123
75
262
29
77
377
296
74
1.853
Total de alunos

268

Tipo de
OFICINA
Evento:
Licenciatura Plena Em Letras - Lingua Inglesa
Ciências Biológicas

SAÚDE
JORNADA

67
360
427
Total de alunos

21
144

Tipo de
MOSTRA
Evento:
Educação Física

Escola:
Tipo de Evento:
Farmácia
Fisioterapia
Nutrição
Total
Tipo de Evento:
Farmácia
Fisioterapia

46
46
Total de alunos

685
253
538
1476
MINICURSO

Total

288
332
620

Total

16
16
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Tipo de Evento:
Serviço social
Farmácia
Tipo de Evento:
FISIOTERAPIA
Tipo de Evento:
FARMÁCIA

PALESTRA

Total

10
64
74

Total

47
47

PROJETO

SERVIÇO COMUNITÁRIO

Total
Total da Escola de Saúde
Quadro 11: Atividades de Extensão realizadas em 2013

49
49
2.282

A extensão é percebida como princípio educativo e como cultivo de atitude científica para a
produção de novos conhecimentos que contribuam para a busca da identidade profissional e
para o desenvolvimento econômico, cultural e social da região. Geralmente as Atividades de
Extensão oferecidas pelos cursos são bem aceitas pelos acadêmicos e com um bom índice de
participação. Os acadêmicos em 39,64% concordam plenamente e outros 26,91% concordam
com as atividades desenvolvidas. O gráfico 18 exemplifica essa fala.

Gráfico 18: Opinião dos alunos sobre as Atividades de Extensão realizadas em 2013
Fonte: Pesquisa de Satisfação 3013

A extensão do UNINORTE/LAUREATE se desenvolve sob a forma de programas integrados
ao ensino e à pesquisa. Ela tem caráter interdisciplinar, projetos e atividades inseridas em
linhas programáticas e áreas temáticas relacionadas entre si. Seu desmembramento se dá em
quatro eixos temáticos: Solidariedade e Cidadania; Assistencial e de Saúde; Educativo, Cultural e
Esportivo e Conservação Ambiental.
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3.5 A comunicação com a sociedade.
3.5.1 Ouvidoria
Tem como objetivo maior exercer a função de acolhimento das demandas de todos os
estudantes, funcionários e professores do UNINORTE/LIU, mediando, contribuindo,
encaminhando e acompanhando as questões e sugerindo medidas de soluções na mediação
dos conflitos. A Ouvidoria do UNINORTE/LIU é um órgão de apoio que atua tanto na área
acadêmica quanto na área administrativa, posicionado logo abaixo da reitoria e presidência da
instituição. Os acadêmicos em sua maioria classificaram como bom (36,74%) e como muito
bom em 8,43% o serviço prestado pela Ouvidoria.

Gráfico 19 – Opinião dos acadêmicos sobre a Ouvidoria
Fonte: Pesquisa de Satisfação em 2012

Contudo tem-se um número expressivo de alunos, classificando esse serviço com regular. A
CPA nessa pesquisa não tem como inferir o porquê desse dado, contudo ficará em observação
para levantar as informações sobre esse fato e assim contribuir para melhorar ainda mais esse
atendimento.
A ouvidoria atua como agente de mudanças, isto é, a partir de observações, percepções e
conclusões permitidas pelos canais de comunicação que possui pode recomendar aos
departamentos pertinentes melhorias nas normas e procedimentos, oferecendo alternativas,
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identificando e analisando focos de conflitos. Atua ainda na mediação dos conflitos
apresentados, sem poder de decisão, mas de contribuição, encaminhando e acompanhando as
questões e sugerindo medidas de soluções.
No ano de 2013 foi realizado um desmembramento de classificação para identificar a
área/esfera de maior reincidência. A esfera Acadêmica (58%) vem liderando o ranking,
seguido da área Marketing (17%), Sem Especificação (10%), Financeiro (7%), Administrativo
- Diretoria Administrativa e Operação (6%), Presidência (3%) e Diretoria de Recursos
Humanos (1%). Na área Acadêmica, de um total de 829 registros, a Escola de Ciências
Humanas e Social (27%) foi a mais reincidente, seguido da Diretoria de Planejamento e
Apoio Acadêmico (21%), Escola da Saúde (20%), Escola de Ciências Exatas e Tecnologia
(18%), Escola de Licenciatura (12%) e Reitoria (2%).
Foi realizado o ranking dos 15 assuntos mais reincidentes. Dentre eles destacam-se: outros
assuntos (1º ranking) não especificados, seguido do mau atendimento, provão, conduta de
professor, curso de graduação, reprovação por falta (alunos matriculados após o inicio letivo),
EAD-Ensino à Distância, falta de lançamento de nota, demora no atendimento, avaliação
institucional, atendimento financeiro, conduta de funcionário do UNINORTE, disciplina de
dependência, trabalho de conclusão de curso e não impressão de boleto bancário.
Dos problemas resolvidos: Das 958 reclamações, 75% foram atendidas no prazo de oito dias e
25% não foram atendidas no prazo. Destas reclamações, 76% foram procedentes
solucionadas, 19% improcedente, 2,4% procedente não solucionada e 2% não resolvidas.

Gráfico: 20 - Evolução quantitativa de manifestações em 2012 e 2013.
Fonte: Relatório Ouvidoria 2013
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Ressaltamos a necessidade das áreas identificadas, possam implantar ações de (Processos,
Fluxograma, Pessoas e Tecnologia), com o objetivo do UNINORTE prestar os serviços com
eficiência e eficácia, gerando sustentabilidade de negócio, fortalecendo o relacionamento com
o cliente interno e externo, estimulando a mudança da cultura organizacional, ética e
comportamento organizacional, utilizando os recursos que nos aportam e os nossos
balizadores são as manifestações da comunidade com um todo.
2.7 Comunicação

A Política de Comunicação do UNINORTE é pautada, conforme detalhamento no PDI, na
Ética, Transparência e Profissionalismo. É objetivo desta, a política de fortalecer a imagem
institucional de um centro universitário que busca realizar sonhos e construir carreiras,
focando os conceitos de internacional, preocupando-se com a preparação de seus alunos para
um mercado de trabalho sem fronteiras, mas sempre respeitando suas raízes regionais.
Esta Política de Comunicação têm como público alvo Funcionários, Vizinhos/sociedade,
Fornecedores, Imprensa, Alunos (inclusive egressos), Professores e o Mercado. Desenvolve
ações com a imprensa, comunicação interna, comunicação mercadológica e relações com as
redes sociais, utilizando os mais diversos meios de comunicação.
A Gerência de Comunicação tem como missão fortalecer a imagem positiva do UNINORTE
frente aos públicos internos e externos, dotando a instituição de processos e tecnologias de
comunicação eficazes.
Contudo os acadêmicos demonstraram ter conhecimento dos objetivos e função do canal de
comunicação UNINORTE como mostra o gráfico 20 embora ainda um número significativo
afirmam ser esse conhecimento regular.

Hoje, como a facilidade de comunicação,

principalmente via e-mail, seria importante desenvolver atividades que estimulassem alunos,
professores acessarem os canais de comunicação do UNINORTE para que os mesmos se
mantenham informados dos acontecimentos do CENTRO e dos cursos que participam,
percebendo por exemplo qual a visão no mercado da Instituição que estudam.
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Grafico 21: Opinião dos alunos sobre o canal de comunicação UNINORTE
Fonte: Pesquisa de Satisfação 2013

O Canal de comunicação UNINORTE divide-se entre os setores de Relações com a Imprensa;
Relações com as Redes Sociais e Relações com o Colaborador (endomarketing). Adota como
estratégias:


Criar novos canais de comunicação;



Fortalecer o uso das mídias digitais;



Definir políticas de atuação;



Garantir a adequação e ou cumprimento das normas internacionais da Rede
Laureate para a área de comunicação;



Garantir a projeção do UNINORTE na Rede Laureate;



Mediar o UNINORTE com veículos de comunicação;



Editar material institucional;



Zelar pelo cumprimento de políticas de comunicação;



Desenvolver ações que beneficiem a imagem do UNINORTE;



Articular e acompanhar a imagem institucional da empresa

As ações com a imprensa objetivam administrar as informações ligadas à empresa
compatibilizando-se com os interesses dos seus públicos de forma a consolidar e salvaguardar
sua imagem os seus valores e seus princípios. São estratégias das ações com a imprensa:
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Implantar sistemas de medição qualitativa de retorno da imprensa coordenar e
administrar o fluxo de informações entre UNINORTE e a imprensa.



Realizar diagnósticos dos pontos fortes e fracos do UNINORTE, a luz das
diretrizes da política; de comunicação, elaborando dossiês de divulgação e/ou
defesa e planos de ação.



Atender às necessidades de comunicação dos clientes internos junto à imprensa,
propondo, planejando e executando ações pertinentes;



Cuidar para que o atendimento ao jornalista que procura o UNINORTE seja
prioritário em relação a qualquer outro trabalho;



Assegurar o cumprimento da política de portas abertas;



Elaborar um plano anual de ações de relações com a imprensa;



Coordenar a realização de um programa de treinamento em mídia para os líderes
da empresa que mantém contatos com a imprensa;



Coletar, selecionar e distribuir informações que possam auxiliar a Empresa na
elaboração e execução de suas estratégias.

A Comunicação Interna tem como missão promover o relacionamento e o alinhamento das
ações corporativas, permitindo que os colaboradores, como público administrativo interno, e
alunos, como público acadêmico interno, tenham o sentimento de pertencer e compartilhar
dos valores e missão institucionais. O UNINORTE dispõe hoje de vários canais de
comunicação com colaboradores e alunos, conforme descrição abaixo:


Jornal Universo UNINORTE: boletim eletrônico mensal com informações
voltadas para alunos e colaboradores.



Jornais dos Cursos: jornais informativos preparados pelas Escolas de Saúde,
Licenciaturas, Exatas e Humanas, com conteúdo acadêmico e focado nas
profissões.



Site do UNINORTE: traz informações diárias sobre o que acontece na instituição,
incluindo informações acadêmicas e institucionais. www.UNINORTE.com.br.



Sicanet: canal de comunicação oficial do UNINORTE entre aluno e professor.
Dispõe de caixa postal, área para download, planos de aula, frequência e outras
informações do dia a dia do aluno e professor.



Você é notícia: houseorgan impresso, de periodicidade mensal, com informações
sobre o que acontece no UNINORTE, no campo administrativo. Traz entrevista
com colaboradores (perfil) e também mostra o dia-a-dia.
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Intranet UNINORTE: canal de comunicação do RH da instituição com
informações

administrativas

importantes

para

a

vida

do

colaborador.

Intranet.UNINORTE.com.br.


Comunicação administrativa: via sistema Mailer de comunicação, envia
comunicados, e-mail marketing e SMS.



Contact Center: de contato com o publico interno e externo.



Clipping diário: boletim com informações sobre o UNINORTE na mídia, voltado
para coordenadores, gerentes e diretores.



Ouvidoria: departamento responsável pelo contato direto de alunos e
colaboradores sobre sugestões, críticas e denúncias relativas à vida acadêmicoadministrativa.



Canais reversos: caixas de sugestões;



TV UNINORTE: circuito interno de TV.



Café com Presidente: reuniões mensais com o presidente e reitor do UNINORTE

O UNINORTE participa hoje de todas as novas redes sociais. A instituição acredita na força
de relacionamento proporcionado por estas novas mídias e busca interagir com seu público
tanto interno quanto externo, com prospects e comunidade, oferecendo informação e também
prestando esclarecimentos como um Serviço de Atendimento ao Cliente on-line (SAC 2.0).
São canais utilizados para a comunicação via rede sociais:


Facebook: o UNINORTE possui perfil e página oficial. Conta também com
páginas específicas de cursos e projetos, como o UNINORTE Orienta,
International Office, Graduação Executiva e Pós-graduação.



Twitter: o UNINORTE dispõe de um perfil oficial, além de perfis de projetos
como UNINORTE Orienta e Pós-graduação.



Orkut: UNINORTE Oficial e UNINORTE Orienta



Formspring: rede social para esclarecimento de dúvidas dos alunos e prospects.



Fousquare: rede social de localização.



Instagram: rede social de troca de fotografia;



Picasa: rede social de exposição de fotos.



Linkedin: rede de profissionais.



Blog UNINORTE/Tmbler



Vimeo e YouTube: para vídeos institucionais;
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O UNINORTE tem hoje uma Gerência de Marketing responsável pela comunicação com o
mercado e a oferta dos vários serviços educacionais que a instituição dispõe. Com isto, o
UNINORTE comunica ao seu público os processos seletivos por meio de todas as mídias
tradicionais e alternativas: TVs, jornais, rádios, cinema e mídias digitais e sociais, além de
mídias alternativas como Outdoor, circuitos de TV, MUPs e outros.

2.8 Políticas de Atendimento aos Discentes

Ao aluno do UNINORTE/LIU é oferecido, paralelamente às atividades acadêmicas, cursos
em nível de extensão, semanas pedagógicas, atividades de pesquisa que possibilitam a
atualização e o aperfeiçoamento do educando, além do apoio psicopedagógico dado pelas
Coordenações dos cursos, pela Diretoria de Ensino de Graduação, pela Pró-Reitoria
Acadêmica e, se necessário, pelo SPA – Serviço de Psicologia Aplicada. São eles: Programa
de

Nivelamento

de

Conhecimento

como

propósito

reforçar

o

processo

de

ensino/aprendizagem, enfatizando habilidades e competências necessárias à sequência do
ensino superior. Núcleo de Apoio PsicoPedagógico, com objetivo de garantir aos discentes o
aprimoramento de suas aptidões, com um desenvolvimento cognitivo compatível às
necessidades do mercado.
O UNINORTE/LIU tem como política garantir o apoio necessário à plena realização do
aluno como universitário (nos âmbitos acadêmicos, culturais, sociais e políticos), bem como
desenvolver mecanismos que promovam condições socioeconômicas que viabilizem a
permanência daqueles de baixa renda na Instituição. Para tanto, estabeleceu políticas para o
acesso, seleção e permanência do estudante, nivelamento, bolsas, apoio, estágios e
intercâmbios e de acompanhamento ao egresso, abaixo descritas.
Em relação aos estágios supervisionados o UNINORTE tem como finalidade proporcionar a
complementação da formação e possibilitar ao universitário, o acesso ao campo profissional.
Os alunos mostraram-se satisfeito com o desenvolvimento dessa atividade e com a forma de
sua organização.
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Gráfico 22: Opinião dos alunos sobre estágio
Fonte: Pesquisa de Satisfação 2013

Além dos Estágios Curriculares, os alunos do Centro Universitário do Norte têm a
possibilidade de desenvolver o Estágio Extra-Curricular. Este serviço é organizado por um
setor específico instituição, o UNINORTE Carreiras (http://carreiras.UNINORTE.com.br/).
Este serviço é coordenado pela Profa. Lídice da Matta, que conta com outros dois auxiliares
administrativos.
O UNINORTE Carreiras possui parceria com outras instituições, os Centros de Integração,
para ampliar a oferta de vagas e maximizar a divulgação. São elas: Fundação de Apoio
Institucional Rio Solimões (UniSol), Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), Instituto
Euvaldo Lodi (IEL / Sistema FIEAM), Núcleo Brasileiro de Estágios (NUBE), Agência
Brasileira de Emprego e Estágio (ABRE), Central de Estágio Agente de Integração LTDA,
Companhia de Estágios, Instituto Cultural de Ensino Superior do Amazonas (ICESAM),
Serviços de Apoio Empresa Escola LTDA (SAEE), Super Estágios LTDA/ME, Usinas de
Talentos: treinamentos e desenvolvimento profissional. Os Centros de Integração realizam o
cadastramento e disponibilizam vagas de estágio. O portal da UNINORTE Carreiras também
disponibiliza todas as vagas ofertadas. Os estágios extracurriculares são sempre remunerados,
e são oferecidos para graduandos e também para graduados (neste caso, através do portal
SICA Egressos) do UNINORTE. Em 2013 um total de 3.468 desenvolveu estágio através do
UNINORTE CARREIRAS, conforme detalhamento no quadro 12:
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Centro de Integração

Quantidade de alunos

ABRE

26

Central de Estágios Agente de Integração LTDA

3

CIEE

1232

Companhia de Estágios

3

ICESAM

1

IEL

1118

NUBE

520

SAEE

1

Super Estágios LTDA/ME

6

UNISOL

190

Usinas de Talentos: Treinamentos e Desenv. Profissional

2

UNINORTE
TOTAL

366
3. 468

Quadro 12; Alunos que cursaram estágio curricular em 2013

Outro serviço prestado ao estudante se dá através da Empresa Junior. A Empresa Júnior do
UNINORTE é uma empresa multidisciplinar, sem fins lucrativos, e investe seus esforços no
tripé ensino, pesquisa e extensão em todas as suas atividades. Possui em seu quadro alunos do
1º ao 8º período de diversos cursos e estimula o retorno de alunos egressos como membros
honorários, criando oportunidades para estes últimos no corpo docente da instituição.
É dirigida por estudantes do 3º ao 7º período, distribuídos em cinco diretorias: Diretor
Presidente, Diretor de Projetos, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e Diretor de
Marketing, conselheiros do 8º período do curso de Administração, uma profa. Coordenadora,
uma profa. Vice – coordenadora, e atualmente quatro professores auxiliares, visando mostrar
aos alunos do UNINORTE/LAUREATE a real vivência do mercado de trabalho para aqueles
que ainda não estão atuando no mercado não sofrerem o impacto de um escritório e do mundo
corporativo, aqueles que têm experiências relembrarem as atividades desenvolvidas
anteriormente, atuando, ainda, como agentes multiplicadores dos conhecimentos adquiridos
para os colegas de classe.
Os discentes/consultores prestam serviços de diversas formas e em diversos segmentos,
orientados por docentes a conhecerem áreas diversificadas a fim de se tornarem profissionais
multidisciplinares, aptos a atuarem nas áreas de Administração, Turismo, Hotelaria,
Economia, Contabilidade, Marketing, Relações Internacionais, Gestão da Qualidade e de
Projetos, entre outros.
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Os serviços oferecidos pela Empresa Júnior são diversos e perpassam por consultoria e
assessoria em diversas áreas, com ênfase nas áreas administrativa, tributária e fiscal através
dos Projetos Consultoria e Plantão Fiscal, Cursos de Extensão e Capacitação Profissional,
Treinamentos, Palestras, Seminários, Pesquisas de Mercado, Eventos, Workshops, Ações
Sociais, Ações Ambientais, Apoio Logístico em Eventos e Colações de Grau, parcerias com as
diversas coordenações em diversos serviços. Atendimento ao público em geral do Uninorte e
público externo para esclarecimentos de dúvidas e orientações para aberturas e encerramento
de empresas, entre outros. Para melhor visualização e entendimento, segue o quadro com as
atividades desenvolvidas e algumas fotos que darão a dimensão atual da Empresa Júnior em
termos de Cursos, Ações Sociais, Prestação de Serviços e divulgação de Eventos no ano de
2013.

Descrição

Total

Participantes

Cursos

3

310

Ações Sociais

7

722

Prestações de Serviço

4

1088

Divulgação e Eventos

24

7509

Total

44

9629

Quadro 13: Total geral das atividades desenvolvidas em 2013

Figura 5: Feira Internacional da Amazônia - STUDIO 5
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Figura 6:

DESAFIO UNIVERSITÁRIO SEBRAE – premio 2º aluno de comunicação social, Prof.ª

motivadora e mulher empreendedora

O Centro Universitário do Norte valoriza o educando proporcionando acesso ao ensino
superior pelas seguintes formas:
a) Processo de Avaliação Contínua -PAC
b) Processo Seletivo Geral – PSG –
c) Transferência
d) Portador de Diploma de curso superior
e) Programa Universidade para Todos – PROUNI

Programas de Apoio Pedagógico e Financeiro
a) Programa de Apoio Pedagógico


Núcleo de Qualidade de Ensino



Serviço de Apoio Aplicada – SPA



Monitoria

b) Atendimento individual ao aluno: Considera a necessidade discente, procurando
conciliar um processo, junto ao corpo docente e/ou à IES, para efetivar a
minimização dos problemas.

São os seguintes os programas de apoio financeiro aos estudantes:
Fundo

de

financiamento

ao

estudante

do

ensino

superior

–

FIES:

UNINORTE/LAUREATE conta com este credenciamento que, em parceria com o MEC,
proporciona ao estudante dar continuidade a seus estudos, com descontos de até 50% do valor
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total

da

mensalidade

e

é

financiado

pela

Caixa

Econômica

Federal.

O

várias

instituições,

o

UNINORTE/LAUREATE
Convênios,

através

da

cooperação

técnica

com

UNINORTE/LAUREATE mantém parceria com as seguintes organizações, beneficiando seus
colaboradores:
Permuta: a instituição mantém parceria com várias empresas a cujos empregados que
estudam no UNINORTE/LAUREATE é oferecido um desconto que varia de 50% a 100%.
Concessão de bolsas internas: o UNINORTE/LAUREATE mantém um programa interno
que visa oferecer desconto da mensalidade para os cônjuges e filhos dos colaboradores e aos
mesmos, que possuam carga horária mínima de 20 horas semanais.
PROUNI – O UNINORTE/LAUREATE através do Programa Universidade para Todos, do
Governo Federal, está credenciado a conceder bolsas integrais e parciais aos alunos oriundos
de escolas públicas.
BOLSA UNIVERSIDADE – UNINORTE/LAUREATE através do Programa Bolsa
Universidade da Prefeitura de Manaus está credenciado a conceder bolsas integrais e parciais
aos alunos aprovados em exame de seleção específico.
O UNINORTE oportuniza o acesso ao ensino superior através das bolsas PROUNI, FIES e
Bolsa Universidade. 50% na mensalidade para os professores, funcionários e seus
dependentes nos cursos de Graduação e Pós-Graduação. Algumas iniciativas merecem
destaque, como por exemplo, a central de empregabilidade e o apoio psicopedagógico que as
escolas oferecem para seus alunos. A maioria dos cursos apresenta acompanhamento dos
egressos realizado por cursos e pela Coordenação do Estágio.
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EIXO 4 – Políticas de Gestão – Políticas de Pessoal, Organização e Gestão Institucional e
Sustentabilidade Financeira

4.1 Política de formação e capacitação docente

A Política de Formação e capacitação docente consta do Plano de Carreira Docente da
Instituição – PCD, e abrange um conjunto de princípios, normas e procedimentos,
constituindo-se instrumento essencial para a organização e a valorização do corpo docente da
Instituição. O plano de carreira normatiza os critérios de ingresso, enquadramento, ascensão,
regime de trabalho e remuneração, e as vantagens dos integrantes do Corpo Docente do
UNINORTE/LIU.
A carreira docente da Instituição é composta de três categorias funcionais. A categoria
funcional inicial é representada pelo docente do magistério superior I (DMS – I), podendo
progredir até a categoria de docente do magistério superior III (DMS-III). Essas categorias
funcionais são diretamente proporcionais às exigências de titulação, experiência e mérito
profissional.
A progressão obedece a processo contínuo de atualização profissional e produção científica
conjugado com o tempo de permanência no exercício do magistério na Instituição.

As

categorias de Professor Doutor, Professor Mestre e Professor Especialista possuem seis níveis
cada uma, sendo que o número de cargos em cada categoria, em relação ao efetivo docente,
deverá obedecer aos seguintes percentuais mínimos:
I - Trinta e três por cento de professores, no mínimo, com titulação acadêmica de mestrado ou
doutorado;
II - Sessenta por cento, no mínimo, de professores especialistas.
A Mantenedora, mediante proposta do Centro, fixará, anualmente, o número de cargos do
magistério superior, no Regime Horista – RH, no Regime de Tempo Parcial- TP e no Regime
de Tempo Integral -TI.
O número de cargos do magistério superior nos Regimes de Tempo Integral e de Tempo
Parcial, em relação ao efetivo docente obedece os percentuais mínimos exigidos pelo MEC:
I – 20% (vinte) do corpo docente contratados em regime de Tempo Integral, conforme
Resolução CNE/CES no 1, de 20 de janeiro de 2010;
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II – 40% (quarenta) do corpo docente contratados em regime de Tempo parcial.
II – 40%(quarenta) do corpo docente contratado em regime horista.
Quanto aos Critérios de Admissão e Progressão na Carreira, o processo de seleção é realizado
através de uma Banca Examinadora designada pela Coordenação do Curso e compreende as
etapas de análise curricular, entrevista e prova didática.
Com relação ao regime de trabalho, o docente integrante da carreira é contratado em regime
de tempo integral (TI), tempo parcial (TP) ou Horista (H). Para os Professores Tempo Integral
está incluído 20 horas em sala de aula e 20 horas semanais destinadas a trabalhos de extensão,
planejamento, avaliação e pesquisa. Quanto ao Tempo Parcial o docente é contratado para
exercer atividades em um período mínimo de 12 horas semanais de trabalho, desde que seja
no mínimo 25% das horas destinadas a trabalhos de extensão, planejamento, avaliação e
pesquisa. O docente contratado em regime de Trabalho Horista tem remuneração da sua
jornada de trabalho determinada pelo produto da carga horária pelo valor da hora-aula
referente à sua classificação no quadro de carreira docente.
Em casos eventuais e por tempo estritamente determinado, o UNINORTE/LAUREATE, pode
dispor da cooperação de professores visitantes ou colaboradores, aos quais ficam
resguardados os direitos e deveres da legislação trabalhista.
Em se tratando do Projeto de Qualificação e Formação Continuada do Docente, o
UNINORTE/LIU entende que a capacitação docente é um dos pilares da melhoria da
qualidade do ensino e do aperfeiçoamento didático-pedagógico dos Cursos de Graduação e
Pós-Graduação. A titulação docente vem sendo reconhecida, por inúmeros instrumentos de
avaliação (Avaliação dos Cursos de Graduação, Avaliação Externa, Avaliação das Condições
de Oferta dos Cursos de Graduação, Avaliação dos Programas de Pós-Graduação pela
CAPES, entre outros), como um dos critérios de qualificação e excelência da educação
superior.
Os alunos percebem que as atividades de Qualificação Docente refletem no desempenho dos
professores em sala de aula (gráfico 23). Os professores atuam de forma mais eficiente e
didática, relacionando conhecimentos práticos e teóricos, tornando o ambiente de sala de aula
mais respeitado. Além de existir admiração e respeito à figura do professor, favorecendo a
aprendizagem e facilitando a relação psicopedagógico.
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Gráfico 23: Opinião dos alunos sobre a prática pedagógica na sala de aula
Fonte: Pesquisa de Satisfação 2013

Nessa perspectiva, o UNINORTE/LIU investe no aprimoramento técnico-pedagógico de seus
professores, não medindo esforços para viabilizar as iniciativas de capacitação, desde que
cumpram duas condições básicas: enquadrem-se nas áreas prioritárias definidas pela própria
instituição e estejam respaldadas pelos aspectos legais inerentes à questão Entre as medidas de
apoio que o UNINORTE concede aos docentes em capacitação o afastamento – parcial ou
integral – de suas atividades acadêmicas e a manutenção dos vencimentos integrais.
A instituição incentiva para a qualificação (segunda graduação, especialização, mestrado e
doutorado) dos docentes do seu quadro permanente através de bolsa de qualificação. Para o
docente que ingressar e estiver regularmente matriculado em curso de mestrado ou doutorado
acadêmico, reconhecido pelo MEC/CAPES é concedida bolsa de qualificação no valor
equivalente a diferença entre o valor da remuneração da classe e nível máximos de sua atual
categoria e o valor do seu atual enquadramento. Poderá ser concedida bolsa integral para o
docente que desejar cursar uma segunda graduação na Instituição, desde que esta (segunda
graduação) seja de interesse da Instituição. Na Pesquisa de Satisfação com os Docentes estes
demonstraram estar satisfeitos com a política de formação da Instituição.
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Satisfação dos Professores com os programas de
aperfeiçoamente, atualização e formação dos
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Gráfico 24: Satisfação dos Professores com a política de formação da Instituição
Fonte: Pesquisa de Satisfação 2013

Além dos incentivos previstos no Plano de Carreira Docente, a instituição oferece os
seguintes estímulos:· concessão de auxílio para que os seus professores e funcionários
participem de congressos, seminários, simpósios e eventos similares, em sua área de atuação
ou em área afim; oferta de cursos de treinamento e atualização profissional, com gratuidade
integral, aos seus funcionários, divulgação e/ou publicação de teses, dissertações, monografias
ou outros trabalhos acadêmicos ou profissionais, de seu pessoal docente ou técnicoadministrativo; oferta de infraestrutura para que os seus professores e funcionários imprimam
ou editem suas produções científicas, sob o patrocínio da Entidade Mantenedora.
Assim, procedendo, o UNINORTE/LIU está cuidando dos docentes da instituição visando o
seu desenvolvimento profissional aliado a uma forte formação pedagógica com o
compromisso de oferecer aos seus discentes um ensino de excelência. Em 2013 foram
oferecidos os seguintes cursos, cumprindo o que está previsto no PDI.
Formação Permanente aos Docentes 2013
AÇÕES

2013

Curso de Formação em LIBRAS

x

Cursos On line

x

Curso de Formação do Professor Ingressante

x

Quadro 14: Ações realizadas em 2013 visando a formação docente
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4.2. Política de formação e capacitação do corpo técnico-administrativo

O Plano de Carreira Técnico Administrativo e a política de cargos e salários constam do PCS
da SODECAM/UNINORTE/LIU, definindo um sistema de ascensão e remuneração que,
permite retribuir o aumento da produtividade e o desenvolvimento, mantendo adequada a
relação vertical entre os salários, e com o objetivo de desenvolver e consolidar a sua equipe de
profissionais, a SODECAM/UNINORTE/LIU estabelece uma política de salários com as
seguintes diretrizes:
 Estabelecer padrões de remuneração a todos os funcionários operacionais,
administrativos e gerenciais, compatíveis com as atribuições do cargo e as condições do
mercado de trabalho.
 Recrutar e conservar pessoal competente, que possa contribuir para a continuidade e
melhoria do desempenho da empresa.
 Manter as despesas salariais dentro de parâmetros pré-fixados de forma a permitir seu
acompanhamento e controle.
 Abranger a área administrativo-técnica.

A presidência da SODECAM/UNINORTE/LAUREATE assegura aos seus funcionários, uma
política efetiva de salários e aprova as solicitações feitas de acordo com as diretrizes
estabelecidas.
A gerência de recursos humanos tem a responsabilidade de coordenar o sistema de cargos e
salários em todas as fases, bem como desenvolver e recomendar políticas de salários, analisar
os cargos e coordenar as avaliações.
Cabe a gerencia de RH aplicar a política salarial de acordo com os procedimentos
estabelecidos neste manual e divulgá-la a todos os colaboradores. Os cargos são classificados
de acordo com a natureza das atribuições: operacionais, administrativos, técnicos e gerenciais.
O salário de admissão e o ponto de partida da evolução salarial do funcionário e não
corresponde necessariamente ao mínimo da faixa, ressaltando o principio de que esse salário
não poderá ser superior ao de um funcionário mais antigo no mesmo cargo.
O sistema prevê quatro diferentes modalidades de revisão salarial. São concedidos reajustes
destinados a reconstituição dos salários, que para tanto, seguem os índices legais. Os índices
fixados são aplicados integralmente sobre o salário dos funcionários. As correções coletivas
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são aplicadas sem desconto dos demais aumentos individuais. Os aumentos por promoção
vertical são concedidos aos funcionários que passam a ocupar cargos classificados em graus
superiores.
4.3. Gestão Institucional

A estrutura acadêmico-administrativa do UNINORTE/LIU é composta por órgãos
Colegiados, executivos e de representação, em dois níveis hierárquicos:
1º São órgãos da administração superior:
 Conselho Universitário (CONSUNI);
 Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE); e
 Reitoria.
2º São órgãos da administração básica:
 Diretoria das escolas;
 Coordenadoria de curso;
 Colegiados de Curso;
 NDE.

Integram a Reitoria:
A Reitoria como instância executiva superior do UNINORTE/LIU, reúne em sua estrutura
geral, os seguintes órgãos:
I – Gabinete do Reitor;
II – Pró-Reitorias;
III – Assessorias;
IV – Órgãos Especiais;
V – Órgãos Suplementares;
VI – Diretoria das Escolas

O Centro Universitário dispõe de unidades suplementares destinadas a apoiar as atividades de
ensino, pesquisa e extensão, cabendo ao CONSUNI disciplinar a sua criação e funcionamento.
O Conselho Universitário (CONSUNI) é o órgão superior, de natureza deliberativa e
normativa e de instância final para todos os assuntos acadêmico-administrativos. O Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) é o órgão central de supervisão das atividades de
ensino, pesquisa e extensão, possuindo atribuições deliberativas, normativas e consultivas.
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O Colegiado de Curso é um órgão deliberativo e normativo que reúne todos os professores de
disciplinas componentes do currículo de um curso. A Reitoria, embora seja órgão executivo
da administração superior do Centro, pode, na pessoa do Reitor, tomar decisões, quando
necessárias, ad referendum dos respectivos Conselhos;
Os alunos e professores percebem que a gestão da Instituição e de seus cursos é democrática e
aberta para a participação de todos. Os gráficos tanto sobre a gestão dos coordenadores quanto
dos diretores apontam para essa realidade. Os professores também indicam nas suas opiniões
que a gestão é democrática como pode ser visualizada nos gráficos 25 e 26.

Gráfico 25: Opinião dos discentes sobre a gestão do coordenador do curso que participa
Fonte: Pesquisa de Satisfação 2013
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Gráfico 26: Satisfação dso docentes com o Diretor das Escolas
Fonte: Pesquisa de Satisfação com os docentes 2013
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Apesar de sermos uma instituição com aproximadamente 30.000 alunos, há um envolvimento
significativo entre alunos, coordenadores e diretores das escolas, evidenciando que a gestão
acadêmica é democrática e participativa. Os alunos e professores reconhecem que a direção e
coordenações dos cursos desenvolvem ações no sentido de melhorar o ambiente da instituição
em todos os departamentos.

4.4. Sistema de registro acadêmico

A Instituição vem investindo no sistema de arquivos e registro acadêmico. Atualmente,
encontram-se totalmente informatizados, permitindo ao aluno o acesso via Internet e através
de WEBSLIMS (quiosques eletrônicos), disponíveis em todas as unidades.
As instruções normativas sobre os procedimentos institucionais são disponibilizadas nos
canais de comunicação institucionais. O Sistema interno de controle acadêmico – SICA é um
sistema integrado desenvolvido pelo TI local, implementado em 2000 e hoje abrange todos os
setores envolvidos na área acadêmica, bem como administrativa, além de disponibilizar
informações de interesse do aluno e do professor na Internet com acesso personalizado, supre
as necessidades dos setores de matrícula – DRA - e todas as coordenações de curso, diretorias
pedagógicas, Diretoria de Pós-Graduação e Pesquisa, Diretoria de Extensão e Coordenação de
Estágio. Também é utilizado para o controle de acesso de alunos a Instituição.
Segundo a Pesquisa de Satisfação apesar de 39,22% dos alunos se mostrarem satisfeitos, é
preocupante o grau de alunos indiferentes.

Gráfico 27: Grau de Satisfação com a Secretaria Acadêmica
Fonte: Pesquisa de Satisfação 2013

69
Embora através do SICANET, sistema disponível na Internet, no qual o aluno pode obter
diversas informações sobre sua situação acadêmica e o investimento constante da
informatização dos processos de trabalho, visando o melhor atendimento e disponibilização
de informação para os seus alunos, há necessidade de melhorias dos serviços oferecidos.

4.5. Sustentabilidade financeira

Tendo em vista o significado social da continuidade dos compromissos na oferta da educação
superior, a distribuição dos recursos do UNINORTE em 2013 foi assim realizada:

Receitas próprias

R$172.723.513,84

Pessoal – remuneração de professores

R$37.430.354,68

Pessoal - pessoal técnico-administração/pedagógico

R$24.786.397,22

Pessoal – benefícios e encargos sociais

R$27.981.805,25

Total

R$71.121.397,60

O Centro Universitário do Norte tem sua fonte de receita proveniente de recursos próprios. A
proposta de orçamento do programa interno para 2013 foi elaborada a partir de critérios e
parâmetros definidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2013-2017, visando à
política estabelecer e tornar viável o planejamento financeiro para que os recursos
econômicos sejam otimizados, mas suficientes para a realização dos objetivos propostos pelo
UNINORTE/LIU.
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EIXO 5 – Infraestrutura
O UNINORTE dispõe de uma infraestrutura adequada para garantir um ensino de qualidade a
todos os seus alunos. Hoje, os cursos oferecidos pela instituição distribuem-se em oito
unidades: três localizadas na Avenida Joaquim Nabuco, uma na Avenida Recife, duas na Rua
Huascar de Figueiredo, outra na Rua Ramos Ferreira/Frei Lourenço e outra na Rua Emílio
Moreira. Além das Unidades de Ensino, o UNINORTE também dispõe de unidades
complementares, como o Escritório de Assistência Jurídica, Atendimento Psicológico (SPA –
Psicologia) e a Clínica de Odontologia, Clínica de Fisioterapia, Clínica de Atendimento
Nutricional (CAN – Nutrição).
Todas as unidades possuem sinalização, acesso para portadores de necessidades especiais,
áreas de lazer e convivência e bibliotecas. Tudo em perfeito estado de conservação. Todas as
salas são climatizadas e dispõe de Datashow e computador. De modo geral os acadêmicos
estão satisfeitos (39,39%) e muito satisfeitos (12,55%) com a infraestrutura do UNINORTE.

Gráfico 28: Satisfação dos acadêmicos com a infraestrutura do UNINORTE
Fonte: Pesquisa de Satisffação 2013

O número de insatisfação e de muito insatisfeito está relacionado com o mal funcionamento
de alguns instrumentos pedagógicos da sala de aula (computadores e Datashow) e a falta de
apoio pedagógico para auxiliar na utilização desses instrumentos. Esse dado alerta para
melhorarmos a disponibilidade desse serviço.
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Bibliotecas
O sistema de bibliotecas presta diversos serviços à comunidade: atendimento ao usuário;
consultas ao acervo pelo Biblionet: a pesquisa pode ser feita por AUTOR, TÍTULO ou
ASSUNTO e refere-se à base de dados de todo o acervo; empréstimo: para professores,
funcionários, alunos e usuários da comunidade em geral devidamente cadastrados no sistema;
reserva de material emprestado: via internet, renovação On-Line. A pesquisa constatou que
os alunos estão satisfeitos com os serviços prestados.

Gráfico 29 Satisfação dos acadêmicos com a infraestrutura do UNINORTE
Fonte: Pesquisa de Satisffação 2013

A Biblioteca da UNINORTE conta com um acervo de 177.600, pertencentes a 30.307 títulos
diferentes. Cerca de 50,1% destes livros encontram-se na Biblioteca Central, localizada na
Unidade 10 da UNINORTE. O restante do acervo está localizado em outras seis bibliotecas
setoriais, localizadas em diferentes unidades. Na planilha abaixo são especificados os
quantitativos de acervo, funcionários e equipamentos que compõem a infraestrutura do
Sistema Integrado de Biblioteca da UNINORTE.
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4

4

EXTINTORES NO ACERVO

1

1

2

2

2

EXTINTORES NO SALÃO

4

2

1

3

1

1

1

3

IMPRESSORA ADMINISTRAÇÃO
IMPRESSORA MATRICIAL

2

IMPRESSORA TÉRMICA

2

1

9

3

1

15

1

1

1

8

4

2

2

12

3

5

8

5

1

1

MESAS DA ADMINISTRAÇÃO

1

1

ROTEADOR WI FI

1

1

1

3

1

1

1

9

TERMINAIS ATENDIMENTO DE
REFERÊNCIA

2

4

3

9

4

3

2

27

TERMINAIS CONSULTA BiblioNet

3

2

7

3

3

2

20

9

28

32

27

4

112

TERMINAIS PARA USO DE
INTERNET

12

NO BREAK

1

BIBLIOTECÁRIOS

1

1

3

1

1

3

2

16

4

2

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

2

1

AUXILIAR DE BIBLIOTECA PCD
APRENDIZ

Quadro 7: Sistema Integrado de Biblioteca UNINORTE

9

4
1

2

7
2

31

1

5
3
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Salas de aula

As salas de aula são equipadas com quadro branco, refrigerador de ar, cadeiras com apoio e
estofadas no assento; equipamentos de multimídia fixos no teto (data show), computadores,
vídeo e caixa de som. Apesar dos acadêmicos alunos concordarem plenamente (22,84%) e
concordarem (24,03%) o índice de discordo e discordo plenamente está aumentando, reflexo
da falta de manutenção nos aparelhos em sala de aula.

Gráfico 30: Opinião dos alunos sobre os equipamentos disponíveis para a sala de aula
Fonte: Pesquisa de Satisfação 2013

Essa realidade foi constatada em 2013, contudo no final do semestre a instituição se
comprometeu em melhorar os equipamentos das salas de aula.
As Unidades Acadêmicas da Instituição contam também com salas de professores, salas de
coordenadores de cursos, salas de multimeios, laboratórios de pesquisa e de Informática,
equipados com microcomputadores, com acesso a internet, espaços administrativos
(secretarias), cantinas, espaços de convivência, entre outros.
Todas as unidades possuem banheiros femininos e masculinos, com pias e sanitários,
inclusive os adaptados para as pessoas com deficiência. Os estacionamentos nas unidades são
amplos assim como as áreas de convivência. Além de estacionamentos nas unidades o
UNINORTE possui o edifício garagem.
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Gráficos 31: satisfação dos alunos com os as áreas comuns/convivência do UNINORTE
Fonte: Pesquisa de Satisfação 2013

Em relação à infraestrutura, a instituição possui uma ótima estrutura. Todas as 13 unidades
dispõem de Projetores Multimídia (projetores e telas), computadores, DVDs e caixas de som.
A Pesquisa Institucional constatou a satisfação dos discentes e dos docentes em relação à
infraestrura.

Em geral, as metas constantes no PDI que se referem à infraestrutura foram cumpridas.
Possuindo infraestrutura adequada, tanto em quantidade quanto em qualidade. A fragilidade
ainda está em melhorar a disposição dos recursos pedagógicos dispostos na sala de aula e
aumentar o número de recursos humanos para atender à demanda, políticas de aquisição de
equipamentos e de expansão e/ou conservação do espaço físico necessário à adequada
implementação dos programas de ensino, pesquisa e extensão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, resultado de um trabalho coletivo, foi
elaborado em 2013 com vigência 2013-2017. Este plano reflete o novo modelo de gestão
desenhado para o UNINORTE/LIU. Com isso se fez necessário a avaliação das ações
previstas anteriormente, identificando os elementos que foram considerados como
fragilidades e forças, bem como os osbstáculos e fragilidades do processo. A partir desta
Autoavaliação foi possível redefinir os princípios e as diretrizes que fundamentam hoje a
concepção do UNINORTE/LIU contextualizada em seu espaço e tempo.
A Comissão Própria de Avaliação elaborou este relatório de Autoavaliação em conformidade
com a legislação vigente, após analisar o Plano de Desenvolvimento Institucional, juntamente
com as informações produzidas pelos diversos organismos da Administração e suas devidas
ações no ano de 2013.
Levando em consideração esse cenário de mudanças, a CPA do UNINORTE desenvolveu a
Autoavaliação institucional de 2013, usando pesquisa qualiquantitativa para analisar as ações
acadêmicas e administrativas da Instituição. Na abordagem quantitativa, utilizou-se dos dados
da avaliação de desempenho semestral realizada por professores, alunos e coordenadores de
cursos. Na qualitativa, foi analisado o desenvolvimento da Instituição a luz do PDI, a partir de
relatórios de ações realizadas nos diversos setores. Consta neste relatório, além da análise do
PDI, dados complementares a respeito das ações de pesquisa, extensão, NDE, NAP entre
outros.
O processo de Autoavaliação institucional 2013 traz para a prática da CPA/UNINORTE mais
uma vez a oportunidade ímpar de vivenciar o Ensino Superior em suas distintas partes, na
perspectiva de pensar e repensar o conjunto orgânico de suas especificidades. A riqueza dos
dados obtidos possibilitará ao Centro Universitário do Norte mais uma vez parar e refletir
sobre suas ações e assim dar continuidade a incansável luta pela qualidade de ensino, tão
almejada por todos os partícipes dessa comunidade acadêmica.
O compromisso da CPA/UNINORTE com a Universidade e a avaliação institucional pauta-se na
convicção de que, fazendo uso da ferramenta avaliativa, poderá fazer sua parte na complexa tarefa
de formar cidadãos livres, conscientes, compromissados com a Paz e a preservação da vida com
qualidade no planeta Terra.

COMISSÃO PRÓPRIA DE AUTOAVALIAÇÃO

