EDITAL DE PROCESSO SELETIVO GERAL 2014
A Sra. Presidente da Comissão Permanente do Processo Seletivo Geral do
Centro Universitário do Norte- UNINORTE, Professora Hilda Maria Tribuzy
de Magalhães Cordeiro, com base em dispositivos constantes do Regimento da
mencionada Instituição e no art. 32, § 3º da Portaria Normativa 40, de 12 de
dezembro de 2007, alterada pela portaria 23, de 1 de dezembro de 2010, torna
público o seguinte EDITAL DO PROCESSO SELETIVO GERAL 2014.
CURSOS DE GRADUAÇÃO: Administração: matutino/vespertino/noturno;
Arquitetura e Urbanismo: vespertino/noturno; Biomedicina: matutino/noturno;
Ciências Biológicas(Licenciatura): matutino/noturno; Ciência da Computação:
matutino/vespertino/noturno; Ciências - Matemática(Licenciatura): matutino/
noturno; Ciências - Química (Licenciatura): matutino/noturno; Ciências
Contábeis: matutino/vespertino/noturno; Ciências Econômicas: matutino/
noturno; Comunicação Social - Jornalismo: matutino/vespertino/noturno;
Comunicação Social - Publicidade e Propaganda: vespertino/noturno;
Comunicação Social – Rádio e TV: noturno; Direito: vespertino/noturno;
Educação Física (Licenciatura): matutino/vespertino/noturno; Enfermagem:
matutino/vespertino/noturno; Engenharia Ambiental: matutino/vespertino/
noturno; Engenharia Civil: matutino/vespertino/noturno; Engenharia da
Computação: noturno; Engenharia da Produção: matutino/vespertino/
noturno; Engenharia de Controle e Automação: noturno; Engenharia Elétrica:
matutino/vespertino/noturno; Engenharia Mecânica: matutino/vespertino/
noturno; Farmácia: matutino/vespertino/noturno; Fisioterapia: matutino/
vespertino/noturno; Fonoaudiologia: matutino/vespertino/noturno; Geografia
(Licenciatura): noturno; História (Licenciatura): matutino/noturno; Letras
- Língua Inglesa (Licenciatura): matutino/vespertino/noturno; Marketing:
matutino/noturno; Medicina Veterinária: matutino/noturno; Nutrição: matutino/
noturno; Odontologia: vespertino/noturno; Pedagogia (Licenciatura) matutino/
vespertino/noturno; Psicologia: matutino/vespertino/noturno; Relações
Internacionais: matutino/noturno; Serviço Social: matutino/vespertino/noturno;
Turismo: matutino/noturno. GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA: Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de Sistema: noturno; Tecnologia em Design Gráfico:
matutino/vespertino/noturno; Tecnologia em Estética e Cosmética: matutino/
noturno; Tecnologia em Gestão de Qualidade: matutino/noturno; Tecnologia
em Hotelaria: matutino; Tecnologia em Petróleo e Gás: matutino/noturno;
Tecnologia em Gestão da Produção Industrial: noturno; Tecnologia em Redes
de Computadores: noturno. GRADUAÇÃO EXECUTIVA (Semi-Presencial):
Administração; Serviço Social; Tecnologia em Gestão Comercial; Tecnologia em
Gestão de Negócios Imobiliários; Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos;
Tecnologia em Gestão Pública; Tecnologia em Logística; Tecnologia em
Marketing. Os cursos oferecidos em 2014 totalizam 14.766 vagas iniciais para
a modalidade presencial, observando o disposto no Decreto 5.786 de 24.05.2006.
A UNINORTE poderá realizar processos seletivos para vagas remanescentes
tanto quantos forem necessários para a ocupação das vagas totalizadas
neste edital. As datas de inscrições e realização dos processos seletivos para
vagas remanescentes serão amplamente divulgadas através dos meios de
comunicação local. As formas de processos seletivos para ingresso nos cursos
de graduação na UNINORTE são aquelas indicadas no seu Regimento Geral. A
UNINORTE se reserva o direito de abrir turmas com no mínimo 35 matrículas
realizadas no curso/turno ofertado por este edital, nas modalidades: presencial
e semipresencial. A UNINORTE participa do Programa de Financiamento
Estudantil - FIES entre outros Programas de Financiamentos e Bolsas. As
INSCRIÇÕES poderão ser realizadas nos vestibulares UNINORTE/2014.
LOCAL: Na Unidade X, localizada na Rua 10 de Julho, no. 873 - Centro ou pela
internet através do site: www.uninorte.com.br. DATA E LOCAL DO EXAME:
13 de outubro de 2013, o candidato fará o exame no endereço especificado no
Comprovante de Inscrição do Candidato - CIC, no qual consta o número de
inscrição, local e horário do exame. A UNINORTE poderá conceder descontos
aos ingressantes de todos os cursos em porcentagem a ser definida na Política
de Descontos, sendo aplicada a uma ou mais mensalidades; a depender do
período cursado, os descontos poderão ser de forma diferenciada, levando-se
em consideração os custos para realização desses cursos. A UNINORTE poderá
reajustar anualmente o valor do curso, levando em consideração a variação
proporcional de custos a título de pessoal e de custeio, bem como a introdução
de aprimoramentos no processo didático-pedagógico. O Edital, na sua íntegra,
encontra-se à disposição dos interessados na sede da Instituição, localizada na
Rua 10 de julho, 873 - Centro - Manaus - Amazonas. Este se aplica para todos os
Processos Seletivos da UNINORTE para ingresso no ano de 2014.

Manaus, 09 de setembro de 2013.
PUBLIQUE-SE
Professora Hilda Maria Tribuzy de Magalhães Cordeiro
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DO
PROCESSO SELETIVO GERAL.

