
 

ESCOLA DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA 

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manaus-AM 

2016



CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE – UNINORTE 
Laureate International Universities®  

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 
 

 
 

Diretor Geral 

Marcelo Frutuoso Medeiros 

 

Reitor  

          Antônio Geraldo Harb 

 

          Diretor de Operações 

Raimundo Expedito de Oliveira 

 

Diretor da Escola de Ciências Exatas e Tecnologia 

Jaime Kuck 

 

Coordenadora do Curso de Engenharia Ambiental 

Káren Lorena Lôbo Prado 

 

Supervisora Pedagógica 

Darlene Andrade Monteiro 

 



CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE – UNINORTE 
Laureate International Universities®  

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 
 

 
APRESENTAÇÃO 

Este Projeto Pedagógico visa o estabelecimento de um referencial 

básico para o Curso de Engenharia Ambiental do Centro Universitário do Norte 

– UNINORTE, integrante da rede global líder em ensino superior Laureate 

International Universities (LIU), contemplando as inovações  e as referências 

de ordem legal e técnica que influenciam a formação de profissionais da área 

de Engenharia Ambiental, atendendo ao disposto na Resolução CNE/CES nº 

11, de 11 de março de 2002, que estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia, e no parecer CNE/CES 

1.362/2001 do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior 

do Ministério da Educação, que definem os princípios, fundamentos, condições 

e procedimentos da formação de engenheiros. 

Este Projeto Pedagógico também está fundamentado na Resolução 447, 

de 22/09/2000 Seção I, Pág. 184/185 do CONFEA, baseada na Portaria 1.693, 

de 05 de dezembro de 1994 do MEC, que dispõe sobre o registro profissional 

do engenheiro ambiental e discrimina as competências profissionais dos 

egressos dos cursos de graduação em Engenharia Ambiental. 

Em sua estruturação, o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) está 

organizado de modo a explicitar o perfil do profissional egresso do curso e, 

principalmente, quais as ações necessárias para que este perfil seja atingido. 

Ele detalha, a partir de um conjunto de ações, os objetivos, as metodologias de 

ensino, os recursos materiais e humanos necessários ao êxito da proposta. 

A estrutura proposta para o curso de Engenharia Ambiental objetiva a 

formação de profissionais com capacitação abrangente e integrada sobre os 

processos físicos, biológicos e antrópicos envolvidos na transformação da 

natureza, com o intuito de criar, gerar e desenvolver novas tecnologias ou 

aplicação de tecnologias consolidadas para prevenção e controle da poluição 

ambiental. Nesse sentido, esse curso procurará formar especialistas que 

estudem os problemas ambientais de forma integrada nas dimensões 

ecológica, social, econômica e tecnológica, com vista a promover o 

desenvolvimento sustentável. 
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De forma geral, o profissional formado em Engenharia Ambiental deverá 

buscar a promoção do desenvolvimento econômico com baixo impacto 

ambiental, auxiliar empresas ou órgãos públicos a adequarem seu 

funcionamento à legislação vigente, proteger o ambiente dos danos causados 

pelas atividades humanas, seja em função da qualidade da água, do ar e do 

solo. Para tanto, deverá estar apto a realizar estudos de impacto ambiental e 

propor soluções que visam o aproveitamento racional dos recursos naturais, 

elaborar e executar planos, programas e projetos de gerenciamento de 

recursos hídricos, saneamento básico, tratamento de resíduos e recuperação 

de áreas contaminadas ou degradadas respeitando as peculiaridades do 

ambiente amazônico, visando ao desenvolvimento sustentável. 

O mercado de trabalho atual para profissionais nesta área está em 

franco desenvolvimento, principalmente devido às exigências legais de 

proteção ao meio ambiente. A crescente demanda de instalações de 

empreendimentos que exigem avaliações de impacto ambiental, tais como, 

usinas termelétricas, indústrias de base (química e petroquímica, de 

mineração, siderurgia e de papel e celulose) e grandes obras de infraestrutura 

(rodovias e ferrovias), tem fortalecido essa área, o que sugere um futuro 

promissor. Além disso, o mercado de crédito de carbono, mecanismo instituído 

para reduzir os níveis de poluição global, amplia consideravelmente as 

possibilidades para o profissional. Hoje o profissional de engenharia ambiental 

atua como um agente de integração entre as necessidades da população 

humana crescente e, a adequação destas necessidades à preservação dos 

recursos ambientais de maneira sustentável. 

Para proporcionar as competências e habilidades esperadas deste 

profissional, a UNINORTE oferece o curso de Engenharia Ambiental nos turnos 

vespertino e noturno, com duração mínima de 10 (dez) semestres ou 5 (cinco) 

anos, com carga horária total de 3.600 horas, das quais  3.320 horas destinada 

aos conteúdos curriculares, 160 horas para Estágio Supervisionado, 40 horas 

para a produção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e 80 horas para 

realização de Atividades Complementares. 
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Além disso, para uma melhor preparação profissional, o curso conta com 

prédios modernos e laboratórios específicos à área e com toda a estrutura de 

apoio oferecida pelo Centro Universitário do Norte: bibliotecas com amplo 

acervo, laboratórios de diversas áreas, salas de aula confortáveis e dotadas de 

tecnologia multimídia, que propiciam ao aluno um ambiente acadêmico 

adequado a uma formação sólida. 

Para uma melhor compreensão das atividades previstas para o Curso de 

Engenharia Ambiental, apresentamos este Projeto Pedagógico do Curso. 
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1. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO – PEDAGÓGICA 

1.1. Contexto Educacional 

1.1.1 Contextualização da IES 

A Sociedade de Desenvolvimento Cultural do Amazonas – SODECAM, 

CNPJ 63.692.180/0001-30, situada à rua 10 de Julho, n° 873, Centro – CEP 

69010-160, em Manaus – AM, Brasil, foi criada em outubro de 1991 como 

entidade jurídica de direito privado, constituída na forma de sociedade civil, de 

caráter educativo, técnico e cultural. O Estatuto desta Instituição foi registrado 

no Cartório de Registro Especial de Títulos e Documentos de Manaus, sob o 

número de ordem 174.071, Livro B, página 184, em 14/11/1991.  

Desde 14/04/2004, a SODECAM é a mantenedora do Centro 

Universitário do Norte – UNINORTE, credenciada pela Portaria n°. 995/2004, e 

recredenciada pela Portaria 1397/2010, em 14/12/2010. A SODECAM, 

responsável pela oferta de cursos/habilitações, é a mantenedora do Instituto 

Cultural de Ensino Superior do Amazonas – ICESAM. Ela iniciou, de fato, suas 

atividades no ensino superior em setembro de 1994, através da implantação do 

curso de graduação em Administração com ênfase em Análise de Sistemas, 

anteriormente ofertado pela Associação Educacional da Amazônia – 

ASSECAM, absorvida por força da Portaria nº 149, de 04 de fevereiro de 1999.   

Pelo Processo nº 23000.006259/98-65, foi solicitado à transferência da 

Mantenedora dos Cursos de Tecnologia em Processamento de Dados e 

Turismo do Instituto Manauara de Ensino Superior – IMES, mantida pela 

Sociedade Educacional de Manaus – SEMA, para o Instituto Cultural de Ensino 

Superior do Amazonas – ICESAM. Apesar do Parecer ter sido favorável pelo 

Conselho Nacional de Educação, a Instituição, em 09/10/1998, solicitou a 

sustação temporária do Processo, porque a SEMA havia firmado convênio para 

realização de projetos de pesquisa e desenvolvimento com empresas do 

Distrito Industrial da Zona Franca de Manaus, cujo prazo de vigência se 

encerrava apenas em 31/12/1999. Em virtude disso, a SEMA não poderia, à 

época, ser desativada. Em 01/12/1998, o Conselho Nacional de Educação, por 
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meio do Parecer nº 845/98, aprovou o pedido de arquivamento do Processo 

(fls. 78/79 do Processo nº 23000.006259/98-65). 

Em 2001, por meio do Processo nº 23000.006204/2001-49, foi 

novamente solicitado à transferência de mantenedoras. Tal pedido prendeu-se 

ao fato de que a Sociedade Educacional de Manaus – SEMA passou a ser 

composta pelos mesmos integrantes da Sociedade de Desenvolvimento 

Cultural do Amazonas – SODECAM, razão pela qual 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. 

O Centro Universitário do Norte – UNINORTE - iniciou suas atividades 

em 1998 com o nome fantasia de Faculdades Objetivo, cuja mantenedora era o 

Instituto Cultural de Ensino Superior do Amazonas (ICESAM). Na época, foram 

implantados os cursos de Serviço Social e Comunicação Social com habilitação 

em Publicidade e Propaganda. Em 1994, os cursos de Tecnologia em 

Processamento de Dados e Turismo do Instituto Manauara de Ensino Superior 

(IMES) e o curso de Administração com ênfase em Análise de Sistemas do 

Instituto Amazonense de Ensino Superior (IAMES) foram incorporados ao 

Centro. 

A UNINORTE foi credenciado em 14 de abril 2004 pela Portaria N° 

995/2004, recebendo o conceito máximo do Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), sendo recredenciado em 13 de dezembro de 2010. Em 08 de dezembro 

de 2010, recebeu o credenciamento para atuar na Educação à Distância. 

Nesse interim, a IES já conquistara o reconhecimento social pelo desempenho 

que vinha desenvolvendo na área do ensino superior privado.  

Em 2001, a UNINORTE implantou a Pós-Graduação Lato Sensu com a 

oferta gradativa de cursos, além de desenvolver atividades de iniciação 

científica, conforme política institucional, prevista no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI). 
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A visão da UNINORTE é ser referência no ensino superior de qualidade 

na Amazônia, formando profissionais para o mercado global. Enquanto sua 

missão é atuar por meio da educação superior na promoção da cidadania e do 

desenvolvimento sustentável da Amazônia. 

Atualmente, O Centro Universitário do Norte – UNINORTE oferece 

cursos e atividades de ensino, pesquisa e extensão, sendo a maior Instituição 

de Ensino Superior privado do Norte do país. A Instituição tem 11 Unidades 

acadêmicas, distribuídas em 10 unidades, localizadas no Centro de Manaus, 

onde são oferecidos mais de 50 cursos de graduação tradicional e tecnológico, 

de extensão e de pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu. Este em parceria 

com importantes universidades brasileiras.  

A estrutura acadêmica da UNINORTE constitui-se em quatro escolas: 

Escola de Licenciaturas; Escola de Ciências da Saúde; Escola de Negócios, 

Comunicação e Direito; e Escola de Ciências Exatas e Tecnologias.  

• Licenciaturas : abriga os cursos de licenciaturas, que formam 

profissionais para atender as crescentes demandas do Amazonas e 

do Brasil.  

• Negócios, Comunicação e Direito:   criada para produzir, difundir e 

aplicar conhecimentos nas áreas de humanidades. Trata dos 

aspectos do ser humano como indivíduo e como ser social, do 

desenvolvimento sustentável e bem-estar da sociedade local, 

regional, nacional e internacional. 

• Ciências Exatas e Tecnologias:  forma profissionais na área de 

exatas com ênfase no raciocínio lógico e no estratégico, aspectos 

importantes para resolver e organizar melhor a sociedade. 

• Saúde :  abrange os cursos da área de Ciências da Saúde para 

classificar e estudar a vida em todas as formas e evoluções. 

Em 2008, a UNINORTE passou a integrar a Laureate International 

Universities (LIU), rede global líder em ensino superior, presente em 29 países 
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e com mais de 1 milhão estudantes em 80 instituições, oferecendo cursos 

presenciais e à distância. 

O Centro Universitário do Norte – UNINORTE está presente na cidade 

de Manaus, capital do Estado do Amazonas, com suas 10 unidades 

concentradas em área urbana da cidade, atuando nas diversas áreas do 

conhecimento e capacitando a mão-de-obra da Região Norte. 

O Estado do Amazonas, situado na região Norte do país, é, entre as 27 

unidades federativas do Brasil, a mais extensa delas, visto que ocupa uma área 

de 1.570.745,680 km2. Ele detém o mais baixo índice de densidade 

demográfica do país, com 2,23 habitantes por quilômetro quadrado (IBGE). A 

população do Estado é de 3.538.359 habitantes, dentre os quais 728.495 

habitantes vivem na zona rural, sendo o segundo Estado mais populoso da 

região Norte. 

 

 
Figura 1. Área de atuação da IES: Estado Amazonas, localizado na região Norte do Brasil. 
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O Estado possui 62 municípios, que enfrentam uma distribuição espacial 

da população bastante desigual, visto que mais de 50% vive na capital, 

Manaus. Essa distribuição repercute diretamente sobre os problemas que a 

capital enfrenta nas últimas décadas: crescimento desordenado. 

Manaus, capital do Estado, está localizada na parte central da Amazônia 

Brasileira, na foz do rio Negro, afluente do rio Amazonas. Sua população é de 

1.832.423 habitantes, sendo considerado o sétimo município mais populoso do 

país e o maior da região Norte (IBGE, 2011). Possui uma área de 11.401,092 

km2 e a densidade demográfica é de 158,06 habitantes por quilômetro 

quadrado. 

Nos últimos vinte anos, o número de migrantes em Manaus (tanto do 

interior do Estado, quanto do resto do país) aumentou significativamente. A 

área urbana da cidade passa por um processo de “inchaço populacional” e não 

tem mais comportado esse contingente, que cada vez mais se dirige às zonas 

periféricas da cidade, tornando as áreas chamadas de expansão urbana em 

uma ocupação desordenada, rápida e crescente. 

A implantação da Zona Franca de Manaus, na década de 1970, mudou a 

configuração social, política e econômica da cidade, em função da chegada 

das atividades industriais que atraíram um grande número de pessoas em 

busca de emprego e melhorias na qualidade de vida.  

O Produto Interno Bruto (PIB) do Amazonas, o maior da região norte,é 

de R$ 49.824.579 bilhões. Enquanto o PIB per capita de Manaus atingiu R$ 

26.760,00, posicionando-o como o 6º maior entre os municípios brasileiros. 

Todo esse movimento decorre do crescimento do Pólo Industrial de Manaus e 

da movimentação de gás natural e petróleo (IBGE, 2014). 

No setor extrativista, a produção agropecuária é baseada no cultivo da 

mandioca, do cupuaçu, dos cítricos e das hortaliças. Enquanto a pecuária é 

representada principalmente por bovinos e suínos, com produção de carne e 

de leite. Ambas as atividades são destinadas ao consumo local. A pesca é 

abundante, para consumo e criação de peixes ornamentais, com exportação 

para os demais estados do país e exterior. 



CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE – UNINORTE 
Laureate International Universities®  

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 
 

 

6 
 

As indústrias situadas na cidade de Manaus têm o faturamento anual de 

18,9 bilhões de dólares, com exportações superiores a 2,2 bilhões de dólares. 

São mais de 500 fábricas de grande, médio e pequeno porte, que produzem 

em grande escala nacionalmente: televisores; monitores para PC, inclusive de 

LCD e plasma; cinescópios; telefones celulares; aparelhos de som; DVD 

players; relógios de pulso; aparelhos de ar condicionado; bicicletas e 

motocicletas; oferecendo mais de 120 mil empregos diretos somente em 

Manaus. (Fonte: SUFRAMA). 

A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), em parceria 

com instituições acadêmicas tecnológicas da região e empresas do PIM, 

investe na formação de capital intelectual, com o objetivo de multiplicar os 

recursos de ciência e tecnologia, capacitar pessoas e instituições, prover 

soluções e inovações que ampliem a competitividade das empresas e promova 

a abertura a novos caminhos do desenvolvimento sustentável. Sendo assim, 

foram criados o Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação do Pólo Industrial de 

Manaus (CT-PIM) e o Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA). 

O Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA) é um complexo de 

laboratórios, voltado a pesquisas básicas e aplicadas, transferências de 

tecnologia, incubação de empresas e prestação de serviços com a certificação 

de produtos, o patenteamento e o controle de propriedade industrial, a 

comercialização de produtos, os serviços e tecnologias. Instalado em Manaus, 

o CBA abre caminho ao pólo de bioindústria, quando empresas utilizam 

matéria-prima local na elaboração de produtos oriundos da biodiversidade. 

A biodiversidade da Amazônia tem atraído a atenção das indústrias 

nacionais e internacionais que utilizam produtos e essências naturais para 

formulação de medicamentos, vacinas e cosméticos, por isso a industrialização 

e a comercialização são em larga escala. Ciente do valor estratégico dessa 

potencialidade, o governo brasileiro, a comunidade científica e o setor privado 

executam o Programa Brasileiro de Ecologia Molecular para Uso Sustentável 

da Biodiversidade da Amazônia (PROBEM). 
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No Amazonas, ao longo de décadas, a floresta, uma das maiores 

riquezas da região, tem sofrido pela ação do homem. Há por parte do governo 

brasileiro a determinação de criar políticas para preservar o legado ecológico, 

incentivando, com isso, o desenvolvimento sustentável. Por conseguinte, no 

Amazonas o grande desafio é reduzir o desmatamento (INPE), visto que a 

floresta é economicamente viável e ambientalmente sustentável, pois é fonte 

de renda que deve ser preservada. As políticas são orientadas por ferramentas 

de gestão ambiental, atividades em áreas como agroindústria, turismo, 

bioindústria e piscicultura que garantam a produtividade e a rentabilidade, 

evitando a devastação do meio ambiente amazônico. 

O ecoturismo é o segmento que mais se expande (6% ao ano), 

conforme dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV). No Estado do Amazonas, 

hotéis de selva de categoria internacional oferecem incursões e outras 

atividades na floresta amazônica, além de empresas de cruzeiros fluviais e de 

pesca esportiva. 

Outra grande fonte de renda é a Refinaria Isaac Sabbá que recebe 

investimentos da PETROBRAS para sua ampliação. Manaus se transformará 

em um pólo petroquímico, porque possui jazidas de gás e de petróleo na Bacia 

do Urucu, com gasoduto pronto até o porto de Coari, no Solimões, e a Bacia do 

Juruá, também já em exploração. 

A dinamicidade das mudanças de natureza social, política, econômica, 

cultural e tecnológica, reflexo da globalização, repercute na necessidade das 

pessoas apropriarem-se do conhecimento sistematizado para fazer frente às 

novas exigências do mundo do trabalho e da própria sociedade. 

Nesse sentido, Manaus possui 1.303 escolas, destas 422 de ensino pré-

escolar, 723 de ensino fundamental e 158 de ensino médio, totalizando 

508.998 alunos matriculados, distribuídos em 50.453 alunos matriculados no 

ensino pré-escolar, 360.754 alunos matriculados no ensino fundamental e 

97.791 alunos matriculados no ensino médio. O município dispõe de 17.346 

professores, dentre os quais 2.056 docentes no ensino pré-escolar, 11.755 
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docentes no ensino fundamental e 3.535 docentes no ensino médio (INEP, 

2012). 

Quanto ao Ensino Superior, o estado tem 20 Instituições, das quais 2 

Federais, 1 Estadual e 17 Particulares (INEP, 2013). Os registros apontam que, 

em 2013, houve 137.179 matrículas em cursos de graduação no Estado do 

Amazonas, sendo 53.458 em instituições públicas e 83.721 em instituições 

particulares.  

Quanto à rede básica de saúde, o município de Manaus dispõe de 500 

estabelecimentos, distribuídos da seguinte forma: 13 Federais, 49 Estaduais, 

237 Municipais e 201 privados (DATASUS, 2012). 

Quanto ao saneamento, o abastecimento de água de Manaus é 

realizado pelo do Complexo de Produção da Ponta do Ismael, situado à 

margem esquerda do Rio Negro, localizado na zona Oeste da cidade, onde 

estão as instalações das estações de tratamento de água denominadas: 

Estação de Tratamento de Água I (ETA I), a mais antiga, operando desde 

1973; a Estação de Tratamento de Água II (ETA II), inaugurada no segundo 

semestre de 1998. Na zona Leste, está situada a estação ETA Mauazinho, que 

abastece o Distrito Industrial de Manaus , inaugurada em meados da década 

de 70. Atualmente, ela é responsável pelo abastecimento de outras áreas 

próximas às suas instalações no bairro Mauazinho, às margens do igarapé do 

mesmo nome, afluente do rio Negro. Em junho de 2013, entrou em operação o 

Programa Águas para Manaus (PROAMA) para auxiliar, principalmente, os 

bairros da zona Leste da capital. Existem, também, as estações de tratamento 

de água que funcionam 24horas por dia para o abastecimento da cidade. Hoje, 

Manaus conta ainda com 165 unidades de Centros de Produção de Águas 

Subterrâneas (CPAS), localizadas nas zonas Norte e Leste. O sistema de 

esgoto sanitário, existente na cidade de Manaus, tem uma extensão de 478 km 

de redes coletoras associadas a 60 estações de tratamento e 51 elevatórias, 

subdividindo-se em dois sistemas: um que abrange o centro da cidade e partes 

dos bairros Educandos, Morro da Liberdade, Santa Luzia e adjacências, 
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denominado de sistema integrado, e outro formado por vários sistemas 

isolados dispostos ao longo de toda a cidade (MANAUS AMBIENTAL, 2015). 

A limpeza urbana da cidade é realizada por meio de coleta em 

caminhões, sendo que 90,69% do lixo coletado é despejado no Aterro 

Controlado, localizado no Km 11 da estrada AM 010. 

A UNINORTE, no cumprimento de sua missão institucional, oferece 

atualmente a população da região metropolitana de Manaus mais de 57 cursos 

de graduação (bacharelado, licenciatura e tecnológicos) nas mais diferentes 

áreas do conhecimento, nas modalidades presencial e a distância, distribuídos 

em 10 unidades de ensino. Hoje, conta com um universo de 35.000 alunos, 

sendo a maior IES da cidade e o maior Centro Universitário da Região Norte. 

1.1.2 Contextualização do Curso 

1.1.2.1 Informações Gerais 

Quadro 1. Informações gerais do curso de Engenharia Ambiental da UNINORTE. 

Nome do Curso  Engenharia Ambiental 

Mantida  Centro Universitário do Norte 

Endereço  Av. Leonardo Malcher, 1141 – Centro. 

Atos Legais 

Autorização: Resolução 03 06/08/2007 

Reconhecimento de Curso: Portaria 604 de 

19/11/2013 D.O.U. 20/11/2013 

No. Parecer / Despacho: Portaria DIREG/MEC 

20/11/2013 

Aditamento de vagas:  

Resolução 08 22/04/2014 

Resolução 2 22/07/2014 

Mudança de endereço: Ofício Reitoria 52 

13/10/2014 

Conceito Preliminar do Curso 

(CPC) 
3 

Conceito do Curso (CC)  4 

Resultado do ENADE  1 

Turnos de Funcionamento  Vespertino e Noturno 
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Carga Horária do Curso  3.600 horas 

Tempo de Integralização 
Mínimo: 5 anos (10 semestres) 

Máximo: 10 anos  

Número de Vagas Autorizadas  160 vagas anuais 

Modalidade  Presencial (20% da carga horária em EAD) 

Coordenadora do Curso  MSc. Káren Lorena Lôbo Prado 

 

1.1.2.2 Justificativa 

Desde os primórdios, a humanidade vem provocando modificações no 

meio em que vive. Há mais de 100 mil anos, época em que o homem 

conseguiu dominar o fogo, as atividades por ele desenvolvidas vem 

transformando o meio ambiente. De início, as mudanças eram pequenas, mas 

se acentuaram ao longo do tempo e se tornaram mais intensas a partir do 

século XIX, quando o homem passou a utilizar mais a eletricidade e os 

combustíveis fósseis e a desenvolver tecnologias para exploração dos recursos 

naturais. 

A problemática ambiental certamente se constituiu em um dos maiores 

dilemas que a humanidade vive neste século. A análise da trajetória humana a 

partir de 1900 revela a descoberta e incorporação de diferentes formas de 

energia em um grande número de novos processos e técnicas que 

inegavelmente elevaram o padrão de vida e conforto no campo e nos centros 

urbanos. Na segunda metade do século passado, nos deparamos com um 

quadro inesperado e sombrio resultante desta veloz transformação das 

relações do ser humano e da natureza. 

Um agravante considerável a esta situação é a evidente explosão 

demográfica no planeta que demorou em torno de 1 (um) milhão de anos para 

atingir 3 (três) bilhões de habitantes e viu este número quase duplicar em 40 

(quarenta) anos. É inegável que uma rápida elevação da densidade 

demográfica aliada à má distribuição da população e à  injustiça na distribuição 

da riqueza, oriunda direta ou indiretamente do uso dos recursos naturais, criam 
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uma crescente demanda por estes recursos, provocando o esgotamento nos 

ecossistemas e baixa qualidade de vida nos centros urbanos. 

Até o final da década de 60, o conceito de desenvolvimento era sinônimo 

de crescimento econômico, totalmente dissociado da proteção ambiental. 

Desta forma, as ações antrópicas tomaram proporções que o meio ambiente 

não foi capaz de absorver, reagir e retomar sua condição inicial. Essa cadeia 

de reações desencadeadas pela exploração descontrolada dos recursos 

ambientais prejudicou todos os componentes dos ecossistemas, incluindo os 

próprios seres humanos. 

Ao longo do tempo, esses efeitos foram sentidos pelos próprios agentes 

causadores da destruição do meio ambiente e questionamentos começaram a 

ser levantados. A importância de uma exploração ordenada e que incorporasse 

novos conceitos começou a ser discutida, a fim de garantir recursos e manter o 

meio ambiente em condições adequadas para as gerações futuras. A partir da 

constatação do crescimento dos problemas ambientais, criou-se uma nova 

visão, por meio de mecanismos internacionais, de opção pela reforma dos 

processos de desenvolvimento, em atendimento ao conceito de 

desenvolvimento sustentável. Assim, muitos países institucionalizaram políticas 

para preservação dos recursos e controle dos impactos gerados pelas 

atividades antrópicas. 

A obrigatoriedade da incorporação das questões ambientais em 

qualquer projeto de engenharia, bem como nas exigências de mercado, tanto 

interno quanto externo, aumenta as oportunidades de trabalho para o 

engenheiro ambiental. Essas considerações apresentam um caráter global. 

Atualmente os países organizam-se para promover e incorporar a segurança 

do meio ambiente em seus processos de desenvolvimento. 

O cenário mundial dos próximos anos no campo das engenharias estará 

caracterizado por uma competição acirrada, na qual os produtos e serviços 

primarão pela qualidade, induzindo, logicamente, a competência como 

parâmetro fundamental na gerência conceptiva ou executiva das empresas e 

órgãos governamentais. O Brasil, devido as suas potencialidades, poderá ter 
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um papel importante, desde que acompanhe o desenvolvimento mundial, 

através da criação e modernização de políticas nas áreas de educação, saúde, 

habitação, emprego e meio ambiente.  

A Amazônia, com sua excepcional diversidade biológica e seu enorme 

potencial hídrico, apresenta uma grande variedade de problemas que requerem 

atenção especial, tais como o desmatamento da floresta tropical, 

desaparecimento de espécies endêmicas, aumento das fronteiras agrícola e 

pecuária de forma não planejada, uso inadequado das águas superficiais e 

subterrâneas, exploração mineral e a construção de hidrelétricas. 

O Estado do Amazonas, em particular, precisa gerenciar ainda o 

crescimento constante a partir do incentivo ao Distrito Industrial nos anos 60. 

Como consequência, a região vem se firmando como um Polo Industrial na 

área de eletros eletrônicos, gerando resíduos e efluentes que são lançados ao 

meio ambiente. 

Tais problemas constituem uma preocupação do ponto de vista da 

ocupação da região e, portanto, das novas perspectivas de seu 

desenvolvimento. Ainda que este desenvolvimento esteja vinculado às 

mudanças ambientais, é possível tomar medidas de preparação e de redução 

de seus efeitos à Natureza.  

À medida que a população humana cresce e novas tecnologias são 

desenvolvidas, ocorrem impactos crescentes sobre os ecossistemas naturais. 

A degradação física e a poluição, associadas ao cultivo, geração de energia, 

vida urbana e atividade industrial afetam, de forma adversa, a saúde humana e 

os serviço ecossistêmicos. Os problemas ambientais têm dimensões 

ecológicas, sociais, econômicas e políticas, de modo que uma abordagem 

multidisciplinar se torna necessária para que soluções sejam encontradas. 

Nesse contexto, o Engenheiro Ambiental surge como um profissional 

com formação nos mais variados campos do conhecimento, que pode dar uma 

contribuição importante para a mudança deste quadro, através do 

desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias que contribuam para a 

melhoria da qualidade de vida das populações. 
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Consciente deste cenário, o Centro Universitário do Norte – UNINORTE 

assume o compromisso educacional de preparar profissionais que poderão dar 

uma importante contribuição para o desenvolvimento do Estado, através da 

atuação destes engenheiros ambientais em órgãos e empresas públicas e 

privadas que atuam nas mais diversas áreas que têm inter-relações com o 

meio ambiente. 

1.1.2.3 Perfil Profissional da Coordenadora do Curso 

 

Quadro 2. Formação acadêmica e experiência profissional da Coordenadora do curso. 

Coordenadora do Curso  Káren Lorena Lôbo Prado 

Titulação  Mestre 

Formação Acadêmica 
Bacharel em Engenharia de PEsca 

Mestre em Biologia de Água Doce e Pesca Interior. 

Tempo de Exercício na 

IES 
7 anos (desde fevereiro de 2010) 

Tempo de Exercício na 

Coordenação do Curso 
6 anos (desde 01 abril de 2011) 

Exper iência Profissional 

na Área 
15 anos (desde 2003) 

 

 

1.1.2.5 Composição do Núcleo Docente Estruturante do Curso 

A composição, titulação, regime de trabalho e tempo de permanência dos 

membros do NDE do curso de Engenharia Ambiental são apresentados no 

Quadro 3. 
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 Quadro 3. A composição, titulação, regime de trabalho e tempo de permanência dos membros 

do NDE do curso de Engenharia Ambiental. 

COMPOSIÇÃO TITULAÇÃO 
REGIME DE 

TRABALHO 

PERMANÊNCIA 

NO NDE 

    Káren Lorena Lôbo Prado (Presidente) Mestre Integral 2014/1 

Alzira Miranda de Oliveira Doutora Integral 2009/1 

Mônica Rodrigues Queiroz Doutora Integral 2014/1 

Fabíola Aquino do Nascimento Mestre Integral 2014/2 

André Ricardo Ghidini Doutor Integral 2015/1 

 

1.1.2.6 Corpo Docente 

O corpo docente do curso é composto por cerca de 25 professores, com 

tempo médio de permanência no curso de 3,4 anos. Grande parte do docentes 

(92%) possui titulação obtida em programas de pós-graduação stricto sensu e 

são contratados em regime integral, parcial ou horista.  

 

1.2. Políticas Institucionais no Âmbito do Curso 

1.2.1 Políticas de Ensino de Graduação 

No Centro Universitário do Norte o ensino é visto como uma das 

dimensões que possibilita a democratização e o acesso ao conhecimento 

elaborado, transformando-o em ações práticas de intervenção no meio social e 

no mundo do trabalho. Nesse contexto, o conhecimento aparece como 

mediação do poder e como ferramenta da criação de símbolos por meio de um 

processo de internacionalização técnica e política, deixando de ser mecânica, 

projetando o trabalho como sentido.  

No intuito de garantir uma boa formação de nossos discentes o Centro 

Universitário do Norte - UNINORTE mantém seus cursos de graduação 

organizados academicamente em três áreas do conhecimento, no intuito de 

atender às demandas específicas com mais exatidão e assertividade:  

• Escola de Ciências Exatas e Tecnologia; 
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• Escola de Negócios, Comunicação e Direito; 

• Escola de Ciências da Saúde. 

As políticas de ensino do Centro Universitário do Norte são norteadas 

pelos seguintes conceitos: 

a) Práticas de ensino inclusivas 

Considerando que o acesso à educação superior no Brasil ainda é 

privilégio de uma pequena parcela da população com idade entre 18 e 24 anos, 

o Centro Universitário do Norte – UNINORTE tem o entendimento de que a 

inclusão e as políticas e práticas institucionais não se limitam à distribuição de 

bolsas. 

A inclusão passa também por abordagens pedagógicas postas em 

prática nas diversas formas de aula, nos princípios que norteiam a organização 

e implementação curricular, expressos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, 

nas mediações exercidas por todos os responsáveis aos atendimentos dos 

alunos, nas muitas atividades, projetos e programas que interligam e 

indissociam o ensino, a pesquisa e a extensão, nas dinâmicas que entrelaçam 

o acadêmico ao administrativo, numa vivência colegiada e democrática que 

exercita vida comunitária, nas parcerias estabelecidas para a concretização de 

nossos ideais acadêmicos, na cordialidade no trato e na vivência cotidiana da 

experiência de se trabalhar num Centro Universitário, no respeito às diferenças 

e na não-descriminalização de pessoas, entre outras. 

Desta forma, temos: 

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, é generalista, porque possibilita uma 

formação abrangente da problemática que envolve os contextos micros e 

macros sociais onde se inserem a profissão, mas adensada e adequada à 

rapidez da atualidade e consoante com as melhores tendências internacionais 

contemporâneas de duração de cursos, numa sociedade prenhe de recursos e 
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técnicas que interagem, complementam e dão dinâmica própria às 

aprendizagens significativas, em todos os campos do conhecimento.  

Hoje a resposta às exigências de uma formação mais rápida não é 

contraditória à constatação de que os jovens adentram a universidade em 

idades cada vez mais tenras e de que necessitam maior tempo para 

amadurecer sua formação acadêmica. Ao contrário, garante que variáveis e 

esforços pessoais possam ser atendidos e aparecem como estratégias 

sensíveis para entender que o(a) aluno(a) trabalhador(a), que compõe também 

o Centro Universitário (que é particular e confessional), estuda à noite por falta 

de opção. Muitos(as) ainda têm responsabilidades familiares, devem ver suas 

necessidades respondidas como um direito que possuem a uma formação de 

igual qualidade que a dos(as) estudantes do diurno. 

Cada aluno tem o seu tempo de dedicação pessoal, e seu ritmo próprio 

de aprendizagem que é condicionado por diversos fatores pessoais, de ordem 

familiar e/ou profissional. 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. 

b) Formação de cidadãos críticos, criativos e socia lmente responsáveis 

A formação crítica não se completa sem uma reação propositiva. A 

reação à crítica deve ser traduzida numa alternativa, numa solução, numa 

proposta criativa de superação de uma situação-problema. O cidadão criativo 

atua em prol de estilos de vida sustentáveis. São cidadãos que buscam 

soluções alternativas para problemas comuns ao dia-a-dia, voltados para um 

padrão de bem-estar social, baseado em produtos e serviços sustentáveis, que 

viabilizem soluções eficientes e acessíveis para o cotidiano das pessoas. São 

práticas de inovação sociais sustentáveis aplicados ao cotidiano e propiciando 

novos modos de vida responsáveis. 



CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE – UNINORTE 
Laureate International Universities®  

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 
 

 

17 
 

c) Uma comunidade de aprendizado contínuo 

Uma comunidade de aprendizado contínuo assume o compromisso de 

se atualizar e renovar o conhecimento permanentemente. Estas práticas 

devem promover o contato com o egresso que não apenas retorna para buscar 

novos conhecimentos, mas também para compartilhar experiências e renovar 

as perspectivas de formação profissional e humana. Desta forma, os 

programas de extensão, a pós-graduação lato sensu e o stricto sensu são 

práticas estratégicas de aprendizado contínuo e de trocas entre 

alunos(as),egressos e sociedade. 

A educação continuada, na perspectiva proposta aqui, contribui 

com a especialização e inserção do egresso em práticas profissionais 

específicas e contextualizadas por demandas, às vezes temporárias do 

mercado. Desta forma, a instituição consegue uma inserção flexível de 

mercado impulsionando dinâmicas que são diferenciadas da graduação. 

Com base nos esclarecimentos que orientam a organização didático-

pedagógica, Centro Universitário do Norte estabelece as políticas de ensino: 

• Manter os cursos com carga horária que atenda ao mínimo exigido 

pelas diretrizes curriculares que orientam cada curso, deixando 

eventuais especializações para programas a serem desenvolvidos em 

cursos de pós-graduação lato sensu. 

• Garantir que, nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação haja 

lugar para a iniciação científica, a prática da monitoria, as atividades 

culturais e artísticas, os estágios curriculares e extracurriculares e a 

participação em projetos de extensão junto à comunidade acadêmica e 

à comunidade externa; 

• Flexibilizar os currículos dos cursos de graduação de modo a conter 

pluralidade de linhas de pensamento, definir conteúdos teóricos 

básicos e práticas profissionalizantes essenciais para a constituição de 

competências e habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos, na 

perspectiva do “aprender a aprender”; 
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• Definir procedimentos para o bom andamento das atividades como 

estágio, TCCs, monografias, exercício da monitoria, iniciação científica 

e demais atividades práticas que interagem a matriz do curso; 

• Aprimorar ações de nivelamento de conteúdos que deveriam ter sido 

adquiridos pelos alunos no ensino medo, principalmente no que tange 

às competências necessárias para a expressão escrita em língua 

portuguesa e fundamentos de matemática, cálculo, física, química e 

biologia; 

• Elencar na organização curricular dos cursos de graduação, disciplina 

de formação sociocultural e ética de forma a sensibilizar os alunos 

sobre os acontecimentos de seu entorno social; 

• Adotar estratégias didático-pedagógicas adequadas ao fomento da 

capacidade empreendedora do aluno; 

• Incentivar o trabalho interdisciplinar; 

• Manter o acompanhamento do aluno egressos dos cursos de 

graduação, vistos não só como um instrumento de avaliação dos 

resultados finais do processo de ensino-aprendizagem, como também 

de apoio para o prosseguimento dos estudos, na perspectiva da 

educação continuada; 

• Manter políticas para renovação dos recursos materiais, equipamentos, 

laboratórios e bibliotecas de acordo com as necessidades 

demonstradas nos projetos pedagógicos dos cursos; 

• Valorização dos recursos humanos, como diretriz fundamental na 

consecução dos objetivos de ensino; 

• Manter os projetos pedagógicos dos cursos sempre atualizados a partir 

de suas avaliações internas e externas; 

• Dar continuidade aos cursos de capacitação específicos para as áreas 

de didática e metodologia do ensino aos docentes; 
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• Adequar as matrizes às novas exigências sociais, econômicas e da 

demanda local do mercado de trabalho, observadas as diretrizes 

curriculares para cada curso de graduação; 

• Estimular a prática de elaboração de recursos didáticos por meio do 

uso de novas tecnologias de comunicação e informação; 

• Aprimorar os instrumentos de avaliação do desempenho escolar do 

corpo discente e da avaliação dos docentes pelos discentes, com o 

propósito de aperfeiçoar o programa de avaliação institucional; 

• Aprimorar as ações integradoras das teorias e das práticas 

profissionais; 

• Promover e integração entre os membros do colegiado do curso 

visando a unidade de trabalho, a partir da identificação de objetivos 

comuns; 

• Aprimorar e incentivar o uso adequado da biblioteca e dos laboratórios 

como meio de aprendizagem; 

• Incentivar os programas de leitura para o corpo discente e docente. 

1.2.2 Política de Ensino de Pós-Graduação 

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 

da UNINORTE. 

A Política de Ensino de Pós-graduação da UNINORTE se define através 

das seguintes diretrizes: 

• Desenvolvimento da pós-graduação, entendida como instrumento de 

preparação de pesquisadores, capazes de explicitar, em sua ação 

acadêmica, a indissociabilidade ensino, extensão e produção científica 

institucionalizada; 
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• Efetivação de ações articuladas e parcerias com universidades e outras 

instituições de pesquisa nacionais, visando à cooperação científica, 

acadêmica, técnica e financeira, necessárias à qualificação dos 

programas interinstitucionais de pós-graduação stricto sensu; 

• Oferta dos cursos de pós-graduação definida a partir das carências 

pedagógicas e técnicas do corpo docente e técnico-administrativo do 

Centro, especialmente quando desenvolvidos através de cursos de 

aperfeiçoamento e de especialização; 

• Sensibilização aos egressos dos cursos de pós-graduação sobre a 

necessidade de seu próprio aperfeiçoamento e comprometimento com 

o desenvolvimento da Região Amazônica, tornando-os aptos à 

promoção da pesquisa institucionalizada e do trabalho com a 

comunidade regional e nacional; 

• Acompanhamento, controle e avaliação permanentes dos programas 

de pós-graduação; Implantação da modalidade de educação a 

distância; e 

• Melhoria da qualidade da gestão do ensino de pós-graduação.  

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 da UNINORTE. 

 

1.2.3. Políticas de Pesquisa e Extensão 

1.2.3.1. Iniciação Científica 

O Centro Universitário do Norte – UNINORTE, 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 
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seus objetivos educacionais. Por isso assume 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 benefício direto, tem-se um aluno em contato com as novas tecnologias e 

que aprende a buscar conhecimentos por conta própria. O discente aprende a 

lidar com cronogramas, trabalhar em equipe, melhorar seu raciocínio objetivo, 

buscar resultados, além de desenvolver textos científicos e apresentar 

trabalhos em eventos. 

A Iniciação Científica é um instrumento de formação que permite 

introduzir, na pesquisa cientifica, os estudantes de graduação potencialmente 

mais promissores. Os Programas de Iniciação Científica devem preparar não 

só melhores profissionais para o mercado de trabalho com também aprimorar a 

clientela de pós-graduação, proporcionando assim uma integração direta entre 

os cursos de graduação e pós-graduação. 

Ao lado disso, possibilitam que novos conhecimentos, adquiridos por 

meio da pesquisa sistematizada, se disseminem nos cursos de graduação, 

contribuindo para que a universidade se envolva integralmente com o 

desenvolvimento das atividades científicas e propicie uma formação global aos 

seus alunos. 

A UNINORTE, ao longo do quinquênio 2013-2017, pretende cumprir a 

seguinte linha de expansão, no que diz respeito a bolsas de Iniciação Cientifica 

(IC) (Tabela 1): 

Tabela 1. Número de bolsas de iniciação científica disponibilizadas pela IES. 

BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

2013 2014 2015 2016 2017 

50 50 50 50 50 

Desta maneira, o desenvolvimento da Iniciação Cientifica no Centro 

Universitário do Norte - UNINORTE trará, como resultado desse processo, 

egressos mais bem preparados e cidadão mais críticos e conscientes, pois o 
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espírito analítico-crítico, a inovação de soluções, a engenhosidade e o 

empreendedorismo, entre outras, são qualidades importantes trabalhadas na 

pesquisa e também, no processo de formação do acadêmico por desenvolver 

características desejáveis como autoconfiança, liderança e versatilidade. 

 

1.2.3.2. Extensão 

As atividades de extensão na UNINORTE 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. 

Com a visão ao aprimoramento do processo ensino-aprendizagem e à 

formação de cidadãos capazes de pensar criticamente frente às exigências 

coletivas, as atividades de extensão são prioritariamente exercidas pelo corpo 

discente, sob a orientação e coordenação de seus professores. 

As atividades de extensão implicam na necessidade de uma articulação 

permanente entre a Coordenação de Extensão e os Coordenadores das 

Escolas da UNINORTE, representados ou não por professores com a função 

de apoio à coordenação junto à Extensão. Cabe às coordenações de cursos 

por meio de seu corpo docente e discente, a execução das ações que constam 

das propostas apresentadas e o cadastro das mesmas na Coordenação de 

Extensão. 

As atividades de extensão da UNINORTE serão desenvolvidas por meio 

de: 

Núcleos Permanentes de Extensão –  atividades exercidas pela 

comunidade acadêmica de forma localizada e contínua, junto a diversos 

segmentos da sociedade, com o objetivo de refletir e construir, conjuntamente, 

propostas de solução para as questões advindas da realidade social, 

priorizando os segmentos mais carentes da sociedade; 
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Eventos de Extensão –  atividades realizadas no cumprimento de 

programas específicos, oferecidos com o objetivo de produzir, sistematizar e 

divulgar conhecimentos tecnologias e bens culturais podendo desenvolver-se 

em nível universitário ou não. Os eventos de extensão compreendem: Ciclos 

de conferências; Seminários; Fóruns; Ciclos de palestras; Reuniões técnicas; 

Concertos; Festivais; Manifestações artísticas e culturais; Espetáculos; 

Oficinas; Simpósios; Jornadas; Mostras; Simulados; Minicurso; Preparatórios; 

Semanas; Serviço Comunitário; Excursões; Atividades Desportivas; Cinema 

Literário; Outros de natureza semelhante; 

O critério de frequência mínima para cursos e eventos de extensão está 

estabelecido em seus respectivos projetos, não podendo ser inferior a 75%. 

Cursos de Extensão –  atividades programadas pelos cursos de 

Graduação e Pós-Graduação, visando socializar os conhecimentos produzidos 

na Instituição. 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. 

A Política de Extensão do Centro Universitário do Norte se define 

através das seguintes diretrizes: 

• A extensão deve ser embasada nas áreas de concentração de seus 

programas com a clara identificação dos desejos da sociedade 

amazônica, de forma que as ações e transformações geradas 

visem o pleno desenvolvimento da Região; 

• As atividades de extensão, diversificadas em modalidades e meios, 

devem confluir para que escritórios técnicos, institutos, incubadoras, 

clínicas, laboratórios, agências prestadoras de serviços, órgãos 

complementares, possam favorecer o aprendizado prático dos 

estudantes e envolvê-los em projetos específicos; 

• As atividades de extensão, especialmente as de natureza desportiva, 

artística e cultural, devem visar à valorização e à estimulação da 
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criação e difusão da arte e da cultura, sendo base para o 

desenvolvimento de programas de ensino e para a produção do saber, 

recolhendo insumos para a contínua revisão do fazer acadêmico; 

• Para que a UNINORTE e a sociedade se articulem em busca do 

fortalecimento local, é fundamental que as atividades de extensão 

sejam divulgadas, inclusive sob a forma de cronograma de ações, de 

sorte que, internamente, delas participem os docentes, funcionários e 

discentes e, externamente, o meio em que se insere. 

Nesta perspectiva, a extensão da UNINORTE 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. A extensão também prioriza 

como público alvo, segmentos da população excluída que não têm acesso aos 

conhecimentos científicos e técnicos necessários para equacionar problemas 

que dizem respeito às necessidades básicas para a sobrevivência humana, 

assim como a esfera da cultura que são relevantes para a autonomia e 

organização destes segmentos. 

A extensão da UNINORTE se desenvolve sob a forma de programas 

integrados ao ensino multiprofissional e internacionalidade, procurando mostrar 

ao aluno seu papel na sociedade em que se insere, bem como seu papel como 

cidadão do mundo. Para que a Extensão possa ser trabalhada de maneira 

global e produza resultados para o aluno, para o docente e para a comunidade, 

ela é baseada nos principais eixos temáticos: Solidariedade e Cidadania; 

Assistencial e de Saúde; Cultural e Esportivo e Educação Ambiental, 

Multiprofissionalidade e Internacionalização. O eixo Educativo foi excluído da 

lista pois a Coordenação de Extensão entende que todos os demais eixos 

devem possuir a Educação como alicerce para qualquer projeto, ação ou 

atividade. Pois se a Educação não for a base, o projeto, ação ou atividade 

precisará ser eternamente repetida em uma determinada comunidade, pois 

será reduzida a algo assistencialista resultando em poucos frutos imediatos, 

mas nenhum fruto duradouro. Mas os projetos com alicerce na Educação, 

produzirá agentes disseminadores dentro da própria comunidade e uma real e 
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duradora transformação será produzida em decorrência do projeto, ação ou 

atividade executada.  

Solidariedade e Cidadania  - As ações e projetos que integram esse 

eixo, procuram estabelecer valores sociais rígidos no que se refere à 

necessidade de o aluno ser solidário e cidadão. Isso se estabelece por meio de 

projetos e ações educativos, nas quais os alunos passam a conhecer seu papel 

e função dentro da sociedade na qual estão inseridos e isso tende de despertar 

neles o desejo pelo voluntariado como ferramenta para agregar valores sociais 

e humanitários dentro da comunidade onde estiverem inseridos.  

Assistencial e de Saúde : Participam desse eixo, ações voltadas para a 

prestação de serviços tanto para a comunidade interna quanto e/ou externa da 

Instituição, podendo inclusive gerar recursos para a mesma. Favorece o 

aprendizado prático dos alunos, envolvendo-os em projetos oferecidos ou 

contratados por terceiros, incluindo assessorias, consultorias e cooperação 

interinstitucional. Os projetos inseridos nas comunidades mostram, através da 

melhoria nos indicadores de saúde global, que a contrapartida da UNINORTE 

nessas comunidades produz frutos duradouros e que resultam na melhoria da 

qualidade de vida das populações atendidas por esses projetos. 

Cultural e Esportivo : O desenvolvimento cultural e esportivo de uma 

comunidade deve ser buscado pois são os principais meios de socialização do 

cidadão e uma ferramenta eficaz e comprovada para reduzir índices de 

criminalidade e aumentar o interesse por uma vida digna, por meio da 

educação e do trabalho. Assim, projetos inseridos nesse eixo procuram ampliar 

a participação e conhecimento da população sobre cultura e esportes, nas suas 

diferentes modalidades e áreas. 

Educação Ambiental:  Os projetos dentro desse eixo procuram trabalhar 

as áreas de Conhecimento Ambiental, preservação ambiental e coleta seletiva. 

Trata-se de um assunto de forte impacto social e é altamente estimulado pela 

Coordenação de Extensão. Muitas comunidades ainda estão na etapa de 

sensibilização para o Meio Ambiente na qual estão inseridas, enquanto que 

outras precisam de ações e treinamentos sobre como modificar um cenário de 
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destruição do meio ambiente para um cenário de preservação. Os projetos são 

adaptados aos cenários locais de cada comunidade.  

Multiprofissionalidade: A Coordenação de Extensão busca estimular a 

elaboração de projetos e atividades que envolva diversas áreas de 

conhecimento, de modo que a comunidade possa receber uma atenção mais 

globalizada. Para o aluno UNINORTE, essa experiência também é riquíssima 

pois permite conhecer outras realidades diferentes da sua e apresentar uma 

visão muito mais global e menos limitada, à medida que participa de atividades 

multiprofissionais.  

Internacionalidade: Em um mundo onde o conhecimento é globalizado, 

não podemos restringir os projetos a ações locais, mas procurar ideias e 

comparar ideias com outras realidades mundiais. O aluno deve estar preparado 

para abordar comunidades com culturas diferentes da sua, além do incentivo 

em fazer amizades e buscar parcerias mundiais. Muito importante também 

mostrar para as comunidades ideias que já funcionam em outros locais, que 

possam ser determinantes para modificar uma determinada realidade local. 

Além disso, o aluno UNINORTE, como parte da rede mundial Laureate 

International Universities, poderá abrir um mundo de conhecimento que uma 

determinada comunidade jamais teria oportunidade de conhecer.  

 

1.2.4 Política de Responsabilidade Social 

No contexto mundial e contemporâneo, vem ocorrendo um 

redimensionamento das exigências das empresas/instituições em relação a sua 

inserção social e as suas responsabilidades frente às necessidades da 

sociedade em que estão inseridas. 

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 

intencionistas, tendo como parâmetro os princípios de sua missão institucional, 
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a UNINORTE construirá sua política de Responsabilidade Social, visando à 

inclusão social e cidadania de seus discentes, docentes, funcionários e a 

sociedade em geral. 

A finalidade da implantação da política definida e, fundamentalmente, a 

promoção da inclusão social, do desenvolvimento econômico e social, da 

defesa do meio ambiente, da memória cultural e artística. Tais ações serão 

pautadas no comportamento ético e participativo dos processos de 

transformação social, oportunizando os benefícios do conhecimento acadêmico 

as ações de contribuição no enfrentamento das questões sociais e suas 

múltiplas configurações. 

A política de Responsabilidade Social da UNINORTE foi construída e é 

permanentemente repensada através da instauração de espaço de debates 

junto as comunidades interna e externa. Sua institucionalização implica no 

trabalho de análise de indicadores sociais internos e externos, considerados 

como indicativos das ações a serem desenvolvidas nas dimensões de ensino e 

extensão. 

A UNINORTE define como dimensões de sua política de 

Responsabilidade Social a formação de profissionais, o desenvolvimento de 

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. 

Para tanto foi preciso: programar a política de Responsabilidade Social 

definindo-a e adequando-a a legislação em vigor; considerar os impactos 

administrativos, financeiros e socioculturais desse processo; comprometer a 
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comunidade acadêmica com a promoção da ética e do desenvolvimento 

sustentável, além das metas e ações pertinentes já mencionadas. 

Desta feita, o Centro Universitário do Norte - UNINORTE, responsável 

pela formação do indivíduo enquanto agente social, une sua missão educativa 

a ações voltadas para o bem-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; 

• Trabalhos voltados às comunidades ribeirinhas; 

• Trabalhos de resgate e preservação do meio ambiente; 

• Assessoria jurídica a comunidade; 

• Atendimento psicológico a comunidade; 

• Incentivo às atividades sócio culturais; 

• Atendimento odontológico a comunidade; 

• Bolsas de estudo para alunos de baixa renda através do PROUNI, 

FIES e Bolsa Universitária. 

 

1.2.5 Política de Acessibilidade 

Plano de Promoção de Acessibilidade e atendimento prioritário, imediato 

e diferenciado para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, 

dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 

serviços de transporte, dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 

informação de tradutor de e interprete de Línguas Brasileiras de Sinais- 

LIBRAS. No que concerne o espaço físico, observa-se que a UNINORTE 
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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. 

Desta forma, propicia aos portadores de deficiência física e sensorial, 

condições básicas de acesso ao ensino superior, de mobilidade e de utilização 

de equipamentos e instalações em suas unidades de ensino, tendo como 

referência a Norma Brasil 9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

que trata da Acessibilidade de Pessoas com Deficiências e Edificações, 

Espaço, Mobiliário e Equipamentos Urbanos. 

Atualmente, o UNINORTE está totalmente adaptado para propiciar 

condições de acesso aos portadores de necessidades físicas. Nesse sentido, 

trabalha na intenção de garantir segurança e conforto dessas pessoas. Para 

elas, são asseguradas condições de acesso aos espaços de uso coletivo com 

eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, 

elevadores, rampas com corrimãos, lavabos, bebedouros, instalações 

sanitárias adequadas com barras de apoio nas paredes e que permitam o 

acesso de cadeira de roda, bem como, vagas reservadas nos estacionamentos 

próximos às salas de aula, aos ambientes utilizados nos cursos e ao local de 

trabalho. 

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. 

• flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo 

semântico. 
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• Aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade 

escrita, (para ouso de vocabulário pertinente às matérias do curso em 

que o estudante estiver matriculado). 

• materiais de informações aos professores para que se esclareça a 

especificidade linguística dos surdos. 

Destaca-se ainda que como pressupõe o Decreto Presidencial número 

5.626/2005, a LIBRAS está inserida como disciplina obrigatória nos cursos de 

licenciatura, bem como disciplina optativa para os demais cursos de 

graduação.  

Para os alunos com deficiência visual é disponibilizado um aluno 

monitor, para ajudar no desenvolvimento do acadêmico dentro da IES e no 

curso escolhido. 

É importante destacar que a UNINORTE 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 Apoio Psicopedagógico (NAPP) junto 

as coordenações dos cursos no que concerne a organização de atividades 

direcionadas para este objetivo. 

A Instituição está preocupada com a capacitação dos professores em 

estimulá-los ao constante processo de construção de competências, 

promovendo atividades de grupo e atendimento individualizado, visando ao 

aperfeiçoamento do atendimento aos alunos em todas as suas necessidades 

de aprendizagem e formação. 

Como se pode observar o atendimento às pessoas com necessidades 

especiais não se restringe a esfera estrutural e técnica, mas foca 

principalmente a humana, pois se acredita que professores sensíveis e 

conscientes para essa questão, capacitados pedagogicamente para atuarem 

junto a esses alunos, fortalecem a Instituição a efetivar com qualidade o 

processo de inclusão, compreendendo-o em toda sua amplitude e 

complexidade. 
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1.2.6 Política para a Educação em Direitos Humanos 

Os Direitos Humanos são frutos da luta pelo reconhecimento, realização 

e universalização da dignidade humana. Histórica e socialmente construídos, 

dizem respeito a um processo em constante elaboração, ampliando o 

reconhecimento de direitos face às transformações ocorridas nos diferentes 

contextos sociais, históricos e políticos. 

O tema dos Direitos Humanos transcende a concepção de igualdade e 

traz a discussão do reconhecimento das diferenças e da luta contra qualquer 

forma de preconceito e discriminação. 

A UNINORTE entende que uma educação de qualidade, que valoriza a 

formação integral do ser humano, permite a emancipação e o resgate da 

cidadania, bem como os direitos humanos que devem ser respeitados pelo 

Estado e todos os cidadãos. É pela educação que superamos as 

desigualdades sociais. 

Nesse contexto, a UNINORTE em seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional e Projetos Pedagógicos de Cursos, realiza a inserção dos 

conhecimentos concernentes à Educação em Direitos Humanos na 

organização dos seus currículos da seguinte forma: 

I. pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos 

Humanos e tratados interdisciplinarmente; 

II. como um conteúdo específico de uma das disciplinas já existentes no 

currículo escolar; 

III. de maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e 

disciplinaridade; 

IV. sendo componente curricular obrigatório para os cursos de formação 

de professores. 

Além do assunto estar incluso na organização dos currículos, o tema é 

abordado a partir de metodologias ativas, participativas, de diferentes 

linguagens. 
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Sendo a educação um processo contínuo e permanente, a UNINORTE 

entende que ela não se limita apenas aos conhecimentos transmitidos pelos 

componentes curriculares. O estudos dos Direitos Humanos e a formação de 

valores como respeito, cidadania, ética, a preocupação com o meio ambiente, a 

diversidade são adquiridos também através das diversas relações sociais. Por 

isso, em suas ações de extensão, a UNINORTE, desenvolve atividades 

voltadas para a promoção de Direitos Humanos, em diálogo com os segmentos 

sociais em situação de exclusão social e violação de direitos, assim como com 

os movimentos sociais e a gestão pública. 

 

1.2.7 Política da Educação das Relações Étnico-Raci ais e para o Ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e I ndígena 

A cidadania entendida como a prática do direito ao acesso aos mesmos 

bens e serviços comuns a todos os cidadãos. E o espaço para 

desenvolvimento do ser humano em todas as suas dimensões: econômicas, 

sociais, religiosas, dentre outras, exige exercício diário moldado pela ética nas 

relações sociais.  

As desigualdades e discriminações para com a população negra é 

herança cultural do tempo do Brasil colônia, a qual precisa ser definitivamente 

superada, partindo de ponto comum de formação social coletivo: a escola. Por 

isso, a função mediadora do Estado, implica o estabelecimento de sistemas de 

ensino democrático que promovam o livre acesso de todos os seus cidadãos, 

prioritariamente, das classes economicamente desfavorecidas ou 

historicamente marginalizadas. Observando a diversidade social, étnico-racial, 

o Conselho Nacional de Educação (CNE) interpretou as determinações da Lei 

no. 10.639/2003 que introduziu, na Lei no. 9.394/1996 das Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, e determinou a obrigatoriedade do ensino de história e 

cultura Afro-Brasileira e Africana na matriz curricular do ensino no Brasil.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana, nos termos do Parecer CNE/CP no. 3/2004 e da 

respectiva Resolução CNE/CP no. 1/2004 estabelecem a educação com foco 
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nas relações étnico-raciais como um núcleo dos projetos pedagógicos das 

instituições de ensino de diferentes graus. 

Nesse contexto, os Projetos Pedagógicos dos Cursos do Centro 

Universitário do Norte - UNINORTE incluem em seus conteúdos de disciplinas 

e em atividades curriculares que ministram o estímulo a reflexão sobre as 

relações étnico-raciais. Com esta estratégia se entende que as questões 

inerentes a essa temática poderão ser enriquecidas de modo interdisciplinar de 

modo que se possa contribuir com a formação de cidadãos com posturas 

transformadas em nível social, promovendo a valorização e práticas éticas e 

solidárias. 

No processo de ensino-aprendizagem a abordagem de temas 

relacionados às relações étnico-raciais favorece a superação de conceitos 

arraigados pelo empirismo: ditos populares, charges, etc., ou fomentados por 

radicalismos: religiosos, de gênero, de procedência, uma vez que através da: 

 

[...] educação das relações étnico-raciais tem por alvo a formação de 

cidadãos, mulheres e homens empenhados em promover condições 

de igualdade no exercício de direitos sociais, políticos, econômicos, 

dos direitos de ser, viver, pensar, próprios aos diferentes 

pertencimentos étnico-raciais e sociais. Em outras palavras, persegue 

o objetivo precípuo de desencadear aprendizagens e ensinos em que 

se efetive participação no espaço público. (SILVA, Petronilha Beatriz 

Gonçalves e Silva. Aprender, ensinar e relações étnico-raciais no 

Brasil.) p.2.  

Disponível em: revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/ 

download/.../2092.pdf Acesso em: 16 julho 2015. 

 

Para que a sociedade consolide essas premissas há necessidade do 

despertar da “consciência política e histórica da diversidade; fortalecimento de 

identidades e de direitos; ações de combate ao racismo e a discriminações”. 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988) 

A formação social brasileira tem origem em diferentes grupos étnico-

raciais – indígenas, africanos, europeus, asiáticos. Essa diversidade na matriz 
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genealógica permitiu o multiculturalismo, e este fomentou uma cultura multicor 

com traços físicos e místicos próprios. Apreender essa complexidade é ponto 

fundamental para uma cultura de tolerância, respeito e paz. Por isso, a 

Resolução CNE/CP n°. 1/2004 atua no sentido de promover, valorizar a 

identidade, cultura e história dos afro-brasileiros, a partir da garantia do 

reconhecimento e da igualdade entre as raízes africanas da nação brasileira, 

ao lado das indígenas, europeias e asiáticas. 

 

1.2.8 Políticas de Educação Ambiental 

A partir do domínio sobre o fogo, a humanidade, aperfeiçoou seus 

métodos para domínio sobre a natureza. Esse ponto comum a classe homo 

sapiens é o ponto central de uma história de subjugação que transforma o 

ambiente natural e seus compostos em recursos naturais. Essa habilidade, 

aperfeiçoada pelo trabalho, estimulou o desenvolvimento de novas habilidades 

e novas competências garantindo a perpetuação da espécie na Terra. 

Atualmente, tem-se uma sociedade baseada no consumo. 

Diuturnamente, novos produtos para novas necessidades são criados pelo 

sistema produtivo. Esse processo, muitas vezes, não respeitando a dinâmica 

natural de regeneração da natureza, ameaça a continuidade da vida como um 

todo no planeta. 

Nesse contexto, Estados, instituições e setores organizados da 

sociedade buscam a superação da chamada “cultura de risco” cuja causa e 

efeito condiz ao instituto subjetivo: desejo humano. Para Santos: 

 

[...] atualmente, as empresas hegemônicas produzem o consumidor 

antes mesmo de produzir os produtos. Um dado essencial do 

entendimento do consumo é que a produção do consumidor, hoje, 

precede à produção dos bens e dos serviços. Então, na cadeia 

causal, a chamada autonomia da produção cede lugar ao despotismo 

do consumo [...]. O consumo é o grande emoliente, produtor ou 

encorajador de imobilismos. Ele é, também, um veículo de 

narcisismos, por meio dos seus estímulos estéticos, morais, sociais; e 

aparece como o grande fundamentalismo do nosso tempo, porque 
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alcança e envolve toda gente. (SANTOS, Milton. Por uma outra 

globalização: do pensamento único à consciência universal. 6. ed. Rio 

de Janeiro: Record, 2001. P. 48;49) 

A UNINORTE, guiado por sua missão institucional, busca responder 

positivamente à construção de uma consciência ambiental que promova 

“aquisição de valores, competências e habilidades que lhe permitam o 

exercício da cidadania com melhores condições de empregabilidade, tendo 

como eixo norteador a busca de um modelo de desenvolvimento sustentável”. 

Nesse contexto, a UNINORTE em seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional e Projetos Pedagógicos de Cursos, realiza a inserção dos 

conhecimentos concernentes à Educação Ambiental na organização dos seus 

currículos da seguinte forma: 

I. pela transversalidade, mediante temas relacionados com o meio 

ambiente e a sustentabilidade socioambiental; 

II. como conteúdo dos componentes já constantes do currículo; 

III. pela combinação de transversalidade e de tratamento nos 

componentes curriculares. 

Nesse sentido, o Centro Universitário do Norte – UNINORTE realiza 

ações de ensino e extensão, assumindo o compromisso ético com a premissa 

ambiental. 

 

1.2.9 Política de Proteção dos Direitos da Pessoa c om Transtorno do 

Espectro Autista  

A Lei 12.764 de 27 de dezembro de 2012 institui a Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, 

reconhecendo os autistas, oficialmente, como pessoas com deficiência, 

assegurando o direito a todas as políticas de inclusão do país, entre elas, as de 

educação. 

O Transtorno do Espectro Autista aparece, geralmente, nos três 

primeiros anos de vida, comprometendo as habilidades de comunicação e 

interação social. O Transtorno do Espectro Autista é definido pela presença de 
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déficits persistentes na comunicação e interação social em múltiplos contextos. 

Este transtorno faz parte do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM-V). 

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a 

integrar a proposta pedagógica da escola regular para atender às 

necessidades educacionais especiais de alunos com deficiência, transtornos 

globais de desenvolvimento e de altas habilidades/superdotação.  A educação 

especial atende às especificidades dos alunos com deficiência e orienta a 

organização de redes de apoio a formação continuada, a identificação de 

recursos, aos serviços e o desenvolvimento de práticas colaborativas.  

Os alunos com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que 

apresentam alterações qualitativas das interações sócias recíprocas e na 

comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e 

repetitivo, incluindo-se nesse grupo os alunos com autismo. 

Na UNINORTE ao se inscrever, o candidato assinala que possui algum 

tipo de deficiência. E, durante a realização do vestibular, o candidato tem à sua 

disposição serviços como salas especiais, acesso às salas de aula, professor 

ledor, provas ampliadas e prorrogação para o término da prova. 

A UNINORTE desenvolve uma política para o atendimento aos alunos 

com deficiência, através do Núcleo de Apoio Psicopedagógico de cada Escola, 

Diretoria de Recursos Humanos e juntamente ao Serviço Aplicado de 

Psicologia, composto por pedagogos, psicopedagogos que de forma 

interdisciplinar desenvolvem ações referentes às questões que envolvam o 

aluno com necessidades especiais. 

Entre as ações desenvolvidas destacam-se: 

• Suporte pedagógico ao professor, quando necessário; 

• Reestruturação do ambiente já existente, facilitando o acesso; 

• Organização de cursos de capacitação dirigidos a professores e 

funcionários; 
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• Estimular e envolver a questão junto à comunidade acadêmica (corpo 

discente, corpo docente e administrativo), apoiando projetos de 

iniciação científica, cursos de extensão sobre a temática. 

 

1.2.10 Política de Defesa da Memória Cultural, da P rodução Artística e do 

Patrimônio Cultural 

O Centro Universitário do Norte - UNINORTE, sempre contemplou a 

responsabilidade social e o estímulo à cultura em seus valores, especialmente 

no que se refere à sua contribuição para a inclusão, o desenvolvimento 

econômico e social, a defesa do meio ambiente, da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio cultural. As atividades artística e cultural, a 

defesa do patrimônio artístico e a difusão das produções discentes são 

sustentadas por uma política institucional que contempla: 

• A valorização da produção artística e cultural como atividade 

acadêmica; 

• A ampliação das ações de expressão artística e cultural no ambiente 

interno da Instituição e em sua comunidade externa; 

• O incentivo à produção cultural sustentável; 

• A promoção de eventos artísticos e culturais abertos à comunidade; 

• A cooperação, por meio dos órgãos de promoção à cultura da 

Instituição no processo de desenvolvimento educacional e cultural; 

• O desenvolvimento de estratégias para a produção, distribuição e 

difusão da produção artística; 

• O estímulo aos docentes e aos estudantes para participação em 

concursos culturais e artísticos internos e externos; 

• A promoção e a divulgação de conhecimentos artísticos e culturais que 

constituem patrimônio da humanidade, com a comunicação do saber 

por meio do ensino, de publicações ou de outras formas de 

comunicação; 
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• A ampliação das ações em defesa do meio ambiente e do patrimônio 

cultural. 

• A hospedagem de ações que fortaleçam o compromisso com a 

preservação da memória histórica e do patrimônio cultural. 

As ações propostas pelas Escolas são planejadas e implantadas pelas 

coordenações de curso com a colaboração de suas respectivas equipes de 

docentes, de forma coerente com a organização curricular dos cursos que 

contemplam, em maior ou menor grau, a formação artística e cultural. As 

propostas são elaboradas visando proporcionar aos discentes possibilidades 

de transposição de conhecimentos para as práticas desenvolvidas, motivando 

o envolvimento e a participação em todas as etapas de execução. 

 

1.2.11 Política de Internacionalização  

O Centro Universitário do Norte - UNINORTE, sempre contemplou a 

responsabilidade social e o estímulo à cultura em seus valores, especialmente 

no que se refere à sua contribuição para a inclusão, o desenvolvimento 

econômico e social, a defesa do meio ambiente, da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio cultural. As atividades artística e cultural, a 

defesa do patrimônio artístico e a difusão das produções discentes são 

sustentadas por uma política institucional que contempla: 

A UNINORTE entende como fundamental que seu aluno e professor 

receba uma capacitação internacional. Isso deve-se não somente ao fato de 

pertencer à Rede Laureate International Universities, como também por 

compreender as exigências do mercado que busca por profissionais 

globalizados e com uma visão internacional desenvolvida. Assim sendo, 

considerando-se um currículo que premia competências e habilidades de 

maneira geral, as disciplinas são ensinadas de modo a mostrar a realidade 

mundial dentro de sua área de atuação. 

A UNINORTE não se limita a mostrar a importância da 

internacionalização na sala de aula. A IES procura contemplar o aluno com as 
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diversas oportunidades internacionais que ser membro da Rede Laureate 

International Universities pode oferecer: diversos cursos, diferentes 

oportunidades de mobilidade internacional, transmissão de diversos eventos 

internacionais, dentre outras oportunidades. Os alunos são estimulados a 

buscar a internacionalização também fora da sala de aula, por meio da oferta 

de cursos de inglês e de diversos convênios internacionais com outras 

universidades da rede. A importância dada à internacionalização não se limita 

ao corpo discente, sendo estendida também aos professores e demais 

colaboradores, por meio de premiação, imersão e diversos mecanismos de 

incentivo ao aprendizado do Inglês.  

Como explicado acima, diversas são as iniciativas de internacionalização 

ofertada a nossos alunos. Em detalhe, podemos destacar: 

• Laureate English Program: O Programa de inglês oferecido na 

Uninorte envolve diversas categorias. Por meio da parceria com a 

Cambridge University Press, oferecemos o curso semi-presencial 

Touchstone, onde os alunos têm a oportunidade de aprender o idioma 

com aulas presenciais com professores altamente qualificados. Além 

disso, a plataforma Cambridge LMS permite ao aluno aprofundar os 

conhecimentos adquiridos em sala de aula.  

• Intercâmbios Estudantis:  os alunos são estimulados a participar de 

intercâmbios e diversas parcerias foram firmadas com Universidades 

da rede para que o aluno possa estudar por um ou dois períodos, 

pagando a mesma mensalidade paga na UNINORTE. Em outras 

Instituições, o aluno recebe um grande desconto para realizar o 

intercâmbio estudantil. Além de adquirir proficiência em um idioma e 

conhecer uma cultura totalmente distinta, o intercâmbio estudantil 

permite ao aluno cursar disciplinas na Instituição destino que, após sua 

aprovação, poderá gerar equivalências na UNINORTE. Para isso, o 

aluno cursará disciplinas que foram previamente avaliadas pelo 

coordenador do curso. 
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• Transmissão de eventos internacionais:  diversos eventos são 

transmitidos ao vivo para nossos alunos. Entendemos que as 

transmissões são muito importantes pois podemos alcançar um grande 

público, com um custo baixo. Para muitos alunos essa é a única forma 

de participar de um evento internacional. Por isso, valorizamos muito 

esse tipo de iniciativa e incentivamos nossos professores, permitindo 

que seus alunos possam conhecer grandes nomes de suas áreas, sem 

que tenham que viajar para isso. 

• Aulas internacionais virtuais:  são incentivadas as aulas 

internacionais, onde professores de outros países, atuando em 

diferentes realidades possam compartilhar o conhecimento deles e 

trocar experiências com nossos alunos. Esse tipo de atividade é 

extremamente incentivada dentro da UNINORTE pois os alunos podem 

conhecer um pouco mais sobre a realidade de suas futuras profissões 

em outras regiões, podem receber uma diferente perspectiva sobre um 

determinado assunto ministrado e, em última instância, aprimorarem o 

idioma, quando essas aulas forem realizadas em outro idioma.  

• Diversos concursos de Bolsas e Participação em Prog ramas de 

Bolsas de Intercâmbio:  Por acreditar que os intercâmbios devam ser 

parte ativa da formação dos estudantes, participamos de diversos 

concursos de bolsas de estudos internacionais. Possuímos uma 

parceria muito profícua com o Santander Universidades, por meio do 

qual diversas bolsas são ofertadas a nossos estudantes. Além disso, 

somos credenciados no Programa Ciências sem Fronteiras da CNPq. 

Procuramos aumentar constantemente nossas parcerias para 

incentivar nossos alunos nos programas de intercâmbios. 

• Cursos de desenvolvimento acadêmico:  Os professores da 

UNINORTE são estimulados ao aperfeiçoamento constante. Para isso, 

diversos cursos e certificações gratuitas são fornecidos para que 

melhorar o desempenho de nosso corpo docente. Os cursos são 

oferecidos online, auto-instrutivos ou com instrutores renomados que 



CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE – UNINORTE 
Laureate International Universities®  

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 
 

 

41 
 

irão avaliar as atividades do docente. Os cursos são oferecidos em 

Português, Inglês e Espanhol. Por meio desses cursos, os professores 

aumentam sua rede de relacionamento dentro da rede Laureate, dentro 

e fora do Brasil. 

 

1.3 Objetivos do Curso 

1.3.1. Objetivo Geral 

O Projeto Pedagógico do Curso Engenharia Ambiental da UNINORTE 

visa criar uma estrutura pedagógica com critérios acadêmicos, objetivados a 

formar um engenheiro de formação generalista, que atua no planejamento, na 

avaliação e gestão ambiental, na engenharia e tecnologia ambiental, por meio 

de conhecimentos técnicos e científicos sólidos das atividades ambientais e 

suas implicações na cultura, no desenvolvimento socioeconômico e na 

qualidade de vida dos seres humanos. Tal objetivo entra em conformidade com 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para Cursos de Graduação em 

Engenharia, Resolução CNE/CES no11, de 11 de março de 2002. 

O Curso de Engenharia Ambiental busca proporcionar condições para a 

formação de um profissional com capacidade e aptidão para pesquisar, 

elaborar e prover soluções que permitam a harmonização das diversas 

atividades humanas com o meio físico e os ecossistemas, planejando, 

supervisionando, elaborando e coordenando projetos e serviços de Engenharia 

Ambiental. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

A UNINORTE ao oferecer o Curso Superior de Engenharia Ambiental, 

visa: 

1. Atender a Resolução CNE/CES No 11, de 11/03/02 (Conselho Nacional 

de Educação/Câmara de Educação Superior), que institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Engenharia; 
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2. Fomentar a prática do raciocínio lógico, crítico e analítico, para capacitar 

o futuro profissional a operar valores, pessoas, ambientes, problemas, 

tecnologias, políticas, para trabalhar com competência, conhecimentos, 

ética, criatividade, flexibilidade e responsabilidade nos diferentes 

âmbitos da Engenharia Ambiental. 

3. Formar um profissional generalista, com habilitação tanto nas áreas de 

recursos naturais, gestão, engenharia e tecnologia ambiental e que 

atenda às necessidades do mercado de trabalho regional e nacional;  

4. Proporcionar condições para a formação de um profissional com 

capacidade e aptidão para pesquisar, elaborar e prover soluções que 

permitam a harmonização das diversas atividades humanas com o meio 

físico e os ecossistemas; 

5. Ofertar conteúdos que proporcionem aos alunos compreensão clara da 

área de atuação da Engenharia Ambiental, integrando os diversos 

campos do conhecimento.  

6. Oferecer ao aluno condições de se tornar um bom profissional, um 

cidadão com pleno conhecimento das suas responsabilidades dentro da 

realidade atual de seu país, e das medidas a serem adotadas na 

promoção do bem-estar da sociedade. 

 

1.4 Perfil Profissional do Egresso 

Como previsto na resolução CNE/CES no11, de 11 de março de 2002, e 

contemplado no Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Ambiental, o 

egresso é um profissional de formação generalista, que atua no planejamento, 

na avaliação e gestão ambiental e na engenharia e tecnologia ambiental. 

Possui sólidos conhecimentos científicos das atividades ambientais e suas 

implicações nos seres humanos.  

O egresso do Curso de Engenharia Ambiental deverá ser um profissional 

apto a trabalhar em equipe, solucionar problemas, sendo ético e zelando pelo 

social. Além disso, deverá atuar nos aspectos de relacionamento Homem - 
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Meio Ambiente e seus efeitos na cultura, no desenvolvimento socioeconômico 

e na qualidade de vida, coordenar e supervisionar equipes de trabalho, realizar 

estudos de avaliação e viabilidade técnica, econômica e ambiental, fiscalizar 

obras e serviços técnicos como tratamento de efluentes, conforto e qualidade 

ambiental, recuperação de áreas degradadas, qualidade da água do ar, 

tratamento e gestão de resíduos sólidos, entre outros, além de efetuar vistorias, 

perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres. Considerando, em todas as 

suas atividades, a ética, a segurança, a legislação e os impactos ambientais.  

 

1.4.1 Competências e Habilidades  

As competências e habilidades, entendidas como essenciais, a serem 

desenvolvidas no decorrer do Curso de Engenharia Ambiental para atender o 

perfil profissional, têm como referência as indicadas na Resolução CNE/CES n° 

11/2002. 

 

1.4.1.1 Competências e Habilidades Gerais 

• Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e 

instrumentais à engenharia; 

• Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 

• Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 

• Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 

Engenharia Ambiental; 

• Identificar, formular e resolver problemas de engenharia ambiental; 

• Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 

• Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas ambientais; 

• Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas 

ambientais; 

• Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
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• Atuar em equipes multidisciplinares, sabendo transitar pelas diversas 

áreas do conhecimento fronteiriço das Engenharias, sabendo 

diferenciá-las; 

• Compreender e aplicar a ética e a responsabilidade profissionais; 

• Avaliar o impacto das atividades da engenharia ambiental no contexto 

social e ambiental, buscando promover o bem estar do ser humano; 

• Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 

• Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

 

1.4.1.2 Competências e Habilidades Específicas 

• Possuir sólida formação em Engenharia, a qual é de fundamental 

importância para a resolução de muitos problemas ambientais, ou seja, 

de ter ciência dos limites da ação do homem em sua Interação com o 

meio ambiente; 

• Compreender o verdadeiro sentido do desenvolvimento sustentável, 

podendo atuar na preservação, na recuperação e controle da qualidade 

da água, ar e solo; 

• Ser capaz de realizar diagnósticos ambientais, propondo medidas 

corretivas e preventivas através da aplicação de normas, técnicas e 

legislação em conformidade com os aspectos ambientais; 

•  Analisar os processos ambientais tanto de forma holística quanto 

reducionista; 

•  Possuir conhecimento para trabalhar nas áreas de Tecnologia 

Ambiental, Gestão Ambiental, Recursos Hídricos e Geologia Ambiental; 

• Atuar em empresas na área de gestão ambiental e no desenvolvimento 

de mecanismos limpos de produção; 

• Adaptar-se às mudanças do mundo contemporâneo, bem como ser 

agente de mudanças; 



CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE – UNINORTE 
Laureate International Universities®  

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 
 

 

45 
 

•  Ser agente de informação à sociedade em questões de interesse 

ambiental; 

• Ser capaz de compreender os métodos de produção, comunicação e 

transmissão articulada dos saberes, visando à integração entre ensino, 

pesquisa e extensão. 

1.5 Estrutura Curricular 

Quadro 4. Matriz curricular do curso de Engenharia Ambiental. 

PERÍODO CÓDIGO DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA  

    

1º 

PERÍODO 

P09A040 Álgebra Linear e Geometria Analítica 40 

B04C080 Cálculo Diferencial e Integral 80 

Z22B080 
Tecnologias na Formação Profissional 

(semipresencial) 
80 

DCV0004 Introdução à Engenharia   40 

DLC0007 Introdução à Mecânica 80 

 Total  320 

    

PERÍODO CÓDIGO DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA  

    

2º 

PERÍODO 

P11A080 Álgebra dos Espaços Vetoriais 40 

C26A080 Cálculo de Funções de Várias Variáveis 80 

M37A080 Desenho Técnico 80 

B62C080 Metodologia Científica (semipresencial) 80 

DLC0008 Introdução à Termodinâmica, Vibrações e Fluidos 80 

 Total  360 

    

PERÍODO CÓDIGO DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA  

    

3º 
PERÍODO 

C40A080 Equações Diferenciais Ordinárias 80 

L85A080 Computação Aplicada à Engenharia 80 

Q79B040 Introdução à Eletricidade e Magnetismo 40 

D32A080 Introdução à Estatística 80 

Z21B080 Comunicação Profissional (semipresencial) 80 

 Total  360 
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PERÍODO CÓDIGO DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA  

    

4º 

PERÍODO 

M80A080 Biologia Geral Aplicada 80 

C87C040 Cálculo Numérico (semipresencial) 80 

P09C080 Química Geral e Orgânica 80 

L90A040 Fenômenos de Transporte 40 

M83A080 Geologia e Solos 80 

 Total  360 

    

PERÍODO CÓDIGO DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA  

    

5º 
PERÍODO 

M86A080 Ecologia Aplicada 80 

M82A080 Recursos Hídricos  e Hidrologia 80 

L89A080 Resistência dos Materiais 80 

Z41B080 Microbiologia Ambiental 40 

A12A040 Estatística Aplicada 40 

 Total  320 

    

PERÍODO CÓDIGO DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA  

    

6º 
PERÍODO 

M87A080 Bioquímica Aplicada 80 

Q81B080 Poluição e Controle Ambiental 80 

M90A080 Climatologia e Meteorologia 80 

N09A040 Recursos Energéticos e Desenvolvimento 40 

Z23B080 Antropologia e Cultura (semipresencial) 80 

 Total  360 
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PERÍODO CÓDIGO DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA 

    

7º 
PERÍODO 

M96A080 Recuperação de Áreas Degradadas  80 

Q84B080 Legislação e Avaliação de Impactos Ambientais 80 

Q83B040 Cinética Aplicada e Cálculo de Reatores 40 

M18A040 Termodinâmica e Transmissão de Calor 40 

Z44B080 Desafios Contemporâneos (semipresencial) 80 

Z25B080 Tecnologias de Tratamento de Água e Efluentes 80 

 Total  400 

    

PERÍODO CÓDIGO DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA 

    

8º 

PERÍODO 

Z47B040 Hidráulica Aplicada ao Saneamento 40 

Q85B080 Sistemas de Informações Geográficas 80 

DEA0004 Optativa 40 

DEA0006 Ciência dos Materiais 40 

N05A080 Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos 80 

X06C080 Gestão de Projetos 80 

 Total  360 

    

PERÍODO CÓDIGO DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA 

    

9º 
PERÍODO 

Z48B080 Auditoria e Gestão Ambiental 80 

DEA0001 Estágio Supervisionado de Observação 80 

N07A040 Planejamento Ambiental e Urbanismo 40 

DEA0008 Tópicos Especiais Integradores 80 

Z45B080 Gestão das Organizações 80 

 Total  360 
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PERÍODO CÓDIGO DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA 

    

10º 
PERÍODO 

Z24B080 
Desenvolvimento Humano e Social 

(semipresencial) 
80 

C15C040 Educação Ambiental 40 

DEA0002 Estágio Supervisionado De Atuação 80 

M14A040 Ergonomia e Segurança Industrial 40 

Z46B040 Noções de Topografia 40 

DEAD003 Trabalho de Conclusão de Curso 40 

 Total  320 

 

Quadro 5. Resumo da distribuição de carga horária na matriz curricular do curso de Engenharia 

Ambiental. 

RESUMO C.H. 

  Carga Horária das Disciplinas  3.320 

Estágio Supervisionado de Observação 80 

Estágio Supervisionado de Atuação 80 

Trabalho de Conclusão de Curso 40 

Atividades Complementares 80 

Carga Horária Total do Curso 3.600 

 

Quadro 6. Disciplinas optativas oferecidas na matriz curricular do curso de Engenharia 

Ambiental. 

Disciplinas Optativas C.H. 

  Libras 40 

Modelagem Ambiental 40 

 

Atendendo ao Decreto N. 5.626/2005, Libras é ofertada como disciplina 

Optativa, no entanto, caso seja de seu interesse, os alunos também poderão 
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realizar a disciplina Modelagem Ambiental, conforme apresentado na matriz 

curricular.  

 

1.6 Componentes Curriculares 

1.6.1. Requisitos Legais e Normativos 

1.6.1.1 Libras, Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana, Educação em Direitos Humanos,  Políticas de Educação 

Ambiental e Promoção de Acessibilidade 

O Curso Engenharia Ambiental, para atender o Decreto N. 5.626/2005 , 

a Resolução CNE/CP N°01 de 17/06/2004 , a Lei N°9.795 de 27/04/1999  e o 

Decreto N°4.281 de 25/06/2002 , previu a inserção de Libras na estrutura 

curricular como disciplina optativa, de conteúdos disciplinares e atividades 

curriculares sobre a Educação Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana e, de modo transversal, contínuo e 

permanente, as Políticas de Educação Ambiental.  

O Decreto  N. 5.626 de 22/12/2005 prevê a inserção da disciplina de  

LIBRAS  na Educação Superior podendo, no entanto, ser ofertada como 

optativa. No Curso de Engenharia Ambiental, esta disciplina é oferecida no 

sétimo período como disciplina optativa , concorrendo com a disciplina 

Modelagem Ambiental.  

A Lei No. 9394/96, com a redação dada pelas Leis No. 10.639/2003 e 

No. 11.645/2008, e Resolução CNE/CP No. 1/2004, fundamentada no 

Parecer CNE/CP No. 3/2004 , tem como objetivo reconhecer e valorizar a 

identidade, cultura e história dos afro-brasileiros, bem como a garantir o 

reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da nação 

brasileira, ao lado das indígenas, europeias e asiáticas. No curso de 

Engenharia Ambiental foi contemplada por meio da disciplina Antropologia e 

Cultura , onde questões voltadas a pluralidade Étnico-Raciais foram 

introduzidas com o objetivo de formar cidadãos com posturas transformadas 

em nível social, promovendo a valorização e práticas anti-racistas. Essa 
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disciplina também atende ao Decreto 5.296 de 2 de dezembro de 2004 , que 

dispõe sobre portadores de necessidades especiais, além de abordar a cultura 

indígena. 

As Políticas de Educação Ambiental , previstas pela Lei N°9.795 de 

27/04/1999 e pelo Decreto N°4.281 de 25/06/2002 , tem como objetivo a 

construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos 

princípios de liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, 

responsabilidade e sustentabilidade. Para tanto, foram integralizadas no Curso 

de Engenharia Ambiental, de modo transversal, nas disciplinas: Poluição e 

Controle Ambiental, Ecologia Aplicada, Legislação e  Avaliação de 

Impactos Ambientais, Educação Ambiental e Auditoria  e Gestão 

Ambiental,  onde o tema é trabalhado de forma ampla, contemplando os 

seguintes tópicos: biodiversidade, licenciamento, atividades poluidoras, 

gerenciamento de recursos naturais, manejo sustentável dos recursos e 

qualidade ambiental. É valido ressaltar que a introdução desses tópicos 

contempla os objetivos do requisito legal sobre educação ambiental por 

trabalhar o entendimento do aluno sobre a complexidade ambiental, que 

supera os limites da natureza e envolve a interrelação de aspectos 

econômicos, políticos, culturais, éticos e sociais. 

As Políticas de Educação em Direitos Humanos , previstas na Parecer 

CNE/CP No. 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP No. 1, de 

30/05/2012, que determina que a educação em direitos humanos deverá estar 

presente na formação inicial e continuada de todos os profissionais das 

diferentes áreas do conhecimento. No curso de Engenharia Ambiental foi 

contemplada por meio das disciplinas Desenvolvimento Humano e Social e 

Desafios Contemporâneos . 
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1.6.1.2 Promoção de Acessibilidade e Atendimento Prioritário, Imediato e 

Diferenciado para Utilização, com Segurança e Autonomia, Total ou Assistida, 

dos Espaços, Mobiliários e Equipamentos Urbanos, das Edificações, dos 

Dispositivos, Sistemas e Meios de Comunicação e Informação de Tradutor 

/Intérprete de Língua Brasileira de Sinais -  LIBRAS. 

No que concerne o espaço físico, a UNINORTE 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. 

Desta forma, propicia aos portadores de deficiência física e sensorial, 

condições básicas de acesso ao ensino superior, de mobilidade e de utilização 

de equipamentos e instalações em suas unidades de ensino, tendo como 

referência a Norma Brasil 9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

que trata da Acessibilidade de Pessoas com Deficiências e Edificações, 

Espaço, Mobiliário e Equipamentos Urbanos.  

Atualmente, a UNINORTE está totalmente adaptado para propiciar 

condições de acesso aos portadores de necessidades físicas. Nesse sentido, 

trabalha na intenção de garantir a segurança e o conforto dessas pessoas. 

Para elas, são asseguradas condições de acesso aos espaços de uso coletivo 

com eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, 

elevadores, rampas com corrimãos, lavabos, bebedouros, instalações 

sanitárias adequadas com barras de apoio nas paredes e que permitam o 

acesso de cadeira de roda, bem como, vagas reservadas nos estacionamentos 

próximos às salas de aula, aos ambientes utilizados nos cursos e ao local de 

trabalho.  

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 
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expressa em texto escrito ou quando este não tenha expressado o real 

conhecimento do aluno. 

•  flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo 

semântico.  

• aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade 

escrita, (para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em 

que o estudante estiver matriculado).  

• materiais de informações aos professores para que se esclareça a 

especificidade linguística dos surdos.  

Destaca-se ainda que, como pressupõe o Decreto Presidencial número 

5.626/2005, LIBRAS está inserida como disciplina obrigatória nos cursos de 

Licenciatura e de Fonoaudiologia, bem como disciplina optativa para os demais 

cursos de graduação.  

Já aos alunos com deficiência visual, busca-se proporcionar, caso seja 

solicitada, impressora braile acoplada ao computador, sistema de síntese de 

voz, gravador e fotocopiadora que amplie textos, software de ampliação de 

tela, equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com 

visão subnormal, lupas, réguas de leitura, scanner acoplado a computador, 

bem como plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico dos conteúdos 

básicos em Braile em mídia de áudio.  

Para os alunos com deficiência visual é disponibilizado um aluno 

monitor, para ajudar no desenvolvimento do acadêmico dentro da IES e no 

curso escolhido. 

É importante destacar que a UNINORTE desenvolve ações permanentes 

de capacitação e preparação dos docentes para receber e acolher os discente 

portadores de necessidades especiais. Neste caso, existe um 

acompanhamento por parte do Núcleo de Atendimento Psicopedagógico  

(NAPP) junto às coordenações dos cursos no que concerne a organização de 

atividades direcionadas para este objetivo.  
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A Instituição preocupada com a capacitação dos professores estimula-os 

ao constante processo de construção de competências, promovendo atividades 

de grupo e atendimento individualizado, visando ao aperfeiçoamento do 

atendimento aos alunos em todas as suas necessidades de aprendizagem e 

formação.  

Como se pode observar o atendimento às pessoas com necessidades 

especiais não se restringe a esfera estrutural e técnica, mas foca 

principalmente a humana, pois acredita-se que professores sensíveis e 

conscientes para essa questão, capacitados pedagogicamente para atuarem 

junto a esses alunos, fortalecem a Instituição a efetivar com qualidade o 

processo de inclusão, compreendendo-o em toda sua amplitude e 

complexidade. 

 

1.6.2. Considerações sobre o Currículo 

A Coordenação e o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso 

definiram a estrutura curricular do curso de Engenharia Ambiental em 

consonância com a Resolução CNE/CES nº 11, de 11/03/2002, que instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os Cursos de Graduação em 

Engenharia; com a Resolução CNE/CES nº 2/2007, que propõe carga horária 

mínima para os cursos de Engenharia, na modalidade presencial de 3.600 

horas e com o Parecer CNE/CES nº 8/2007, que dispõe sobre o limite mínimo 

para integralização de 5 (cinco) anos para os cursos de Engenharia.  

 O Curso de Engenharia Ambiental, autorizado pela Resolução CONSUNI 

No 03 de 06 de agosto de 2007, com 100 vagas anuais autorizadas/previstas, 

tem duração mínima de 10 (dez) semestres/5 (cinco) anos e tempo de 

integralização máxima de 10 (dez) anos/20 (vinte) semestres. Oferece a 

titulação de Bacharel em Engenharia Ambiental, com carga horária total de 

3.600 horas, com 3.320 horas para os conteúdos curriculares, 160 horas de 

Estágio Supervisionado, 40 horas para a produção do Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC) e 80 horas para obtenção das Atividades Complementares. 
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1.6.2.1. Hora Aula x Hora de Relógio 

O curso de Engenharia Ambiental da UNINORTE define o cumprimento 

da carga horária total dos seus cursos, conforme dispõe a Resolução nº 3, de 2 

de julho de 2007 – CNE/CES, por meio de efetivo trabalho discente, na forma 

de Atividades Integradoras, que comporão a carga horária das disciplinas. 

Constituem Atividades Integradoras aquelas que, sob a orientação 

docente, desenvolvidas através de suportes pedagógicos em espaços 

extraclasse , como: oficinas, visitas técnicas, estudos dirigidos, seminários, 

projetos, atividades em biblioteca, estudos de caso, entre outros.  

As Atividades Integradoras não são acrescidas à carga horária do 

docente e não são realizadas nos horários das atividades presenciais, visto que 

são atividades acadêmicas desenvolvidas pelos discentes em horários 

diferentes daqueles destinados às atividades presenciais. Não podendo ser as 

mesmas utilizadas para reposição de aulas presenciais não ministradas pelos 

docentes. 

Relação de Atividades Integradoras. 

• Estudos Dirigidos 

• Visitas Técnicas* 

• Relatório 

• Estudos de Caso (caracterização, identificação de variáveis, apropriação 

teórica) 

• Desenvolvimento de Projetos 

• Atividades em Laboratório 

• Atividades em Biblioteca (pesquisa e elaboração de resultado) 

• Pesquisas e Atividades de Campo 

• Oficinas 

• Preparação de Seminários 

• Lista de Exercícios 
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• Leitura de texto 

*Desde que não sejam computadas como carga horária de aula. 

As Atividades Integradoras devem ser previstas pelo docente nos Planos 

de Ensino e detalhadas no Cronograma de Aulas das disciplinas, devendo ser 

apresentadas pelo professor no primeiro dia de aula da disciplina. 

Carga Horária de Disciplina curricular dos cursos da UNINORTE e da sua 

respectiva Atividade Integradora. 

Quadro 7. Carga horária da disciplina e carga horária de atividades integradoras 

correspondente. 

Carga Horária da Disciplina  
Carga Horária de Atividade 

Integradora  

  
40h 7h 

80h 14h 

120h 20h 

 

Todas as atividades acadêmicas realizadas pelos alunos, inclusive as 

atividades integradoras, deverão constar dos Planos de Ensino, bem como 

serem descritas pelos professores no sistema de registro acadêmico da 

Instituição. 

 

1.6.3 Conteúdos Curriculares  

O curso de Engenharia Ambiental do Centro Universitário do Norte tem a 

sua organização curricular definida em semestres pré-estabelecidos, 

caracterizando, assim, um curso seriado onde a sequência das disciplinas 

envolve uma lógica que integra e faz convergir os diversos tipos de 

conhecimentos. As disciplinas do curso estão divididas em: Disciplinas de 

Formação Básica, de Formação Profissional Geral e de Formação Profissional 

Específica, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (Resolução 

CNE/CES 11/2002): 
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Núcleo de Formação Básica: é constituído por disciplinas comuns a todos os 

cursos de Engenharia. Abrange assuntos de formação básica, com poucas 

variantes entre as engenharias. De acordo com o § 1º., do Art. 6º., da 

Resolução CNE/CES 11/2002, o núcleo de conteúdos básicos deve 

corresponder a cerca de 30% da carga horária mínima. No curso de 

Engenharia Ambiental da UNINORTE, este núcleo totaliza 1.560 horas (43,3% 

da carga horária) e é composto pelas seguintes disciplinas:  

Quadro 8. Disciplinas que compõem o Núcleo de Formação Básica no curso de Engenharia 

Ambiental.  

Disciplinas do Núcleo de Formação Básica  Carga Horária  

Metodologia Científica 80h 

Comunicação Profissional 80h 

Computação Aplicada à Engenharia 80h 

Desenho Técnico 80h 

Cálculo Diferencial e Integral 80h 

Cálculo de Funções de Várias Variáveis 80h 

Equações Diferenciais Ordinárias 80h 

Introdução à Mecânica 80h 

Introdução à Termodinâmica, Vibrações e Fluidos 80h 

Álgebra Linear e Geometria Analítica 40h 

Álgebra dos Espaços Vetoriais 40h 

Química Geral e Orgânica 80h 

Introdução à Engenharia 40h 

Desenvolvimento Humano e Social 80h 

Gestão das Organizações 80h 

Introdução à Eletricidade e Magnetismo 40h 

Introdução à Estatística 80h 

Biologia Geral Aplicada 80h 

Fenômenos de Transporte 40h 

Desafios Contemporâneos 80h 

Antropologia e Cultura 80h 

Tecnologias na Formação Profissional 80h 

Total  1.560h 
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Núcleo de Formação Profissional: disciplinas com conteúdos técnicos básicos 

da área de Engenharia Ambiental. O § 3º, do Art. 6º, da Resolução CNE/CES 

11/2002 exige 15% da carga horária mínima, para este conjunto. No curso 

Engenharia Ambiental da UNINORTE, este núcleo totaliza 1.080 horas (30% da 

carga horária) e é formado pelas disciplinas listadas no quadro abaixo: 

Quadro 9. Disciplinas que compõem o Núcleo de Formação Profissional no curso de 

Engenharia Ambiental. 

Disciplinas do Núcleo de Formação Profissional  Carga Horária  

Cálculo Numérico 80h 

Estatística Aplicada 40h 

Geologia e Solos 80h 

Poluição e Controle Ambiental 80h 

Resistência dos Materiais 80h 

Termodinâmica e Transmissão de Calor 40h 

Bioquímica Aplicada 80h 

Climatologia e Meteorologia 80h 

Ecologia Aplicada 80h 

Microbiologia Ambiental 40h 

Ciência dos Materiais 40h 

Sistemas de Informações Geográficas 80h 

Ergonomia e Segurança Industrial  40h 

Auditoria e Gestão Ambiental 80h 

Cinética Aplicada e Cálculo de Reatores 40h 

Gestão de Projetos 80h 

Noções de Topografia 40h 

Total  1.080h 

 

Núcleo de Formação Específica: este grupo se constitui em extensões e 

aprofundamentos dos conteúdos do núcleo profissionalizantes. O Art. 6º. da 

Resolução CNE/CES 11/2002 determina que este grupo seja composto pelo 

restante da carga horária total do curso. No curso Engenharia Ambiental da 

UNINORTE, a carga horária deste grupo alcança 960 horas, correspondendo a 

26,7% da carga horária.  
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Quadro 10. Disciplinas que compõem o Núcleo de Formação Específica no curso de 

Engenharia Ambiental. 

Disciplinas do Núcleo de Formação Específica  Carga Horária  

Recursos Hídricos e Hidrologia 80h 

Legislação e Avaliação de Impactos Ambientais 80h 

Recuperação de Áreas Degradadas 80h 

Modelagem Ambiental 40h 

Recursos Energéticos e Desenvolvimento 40h 

Tecnologias de Tratamento de Água e Efluentes 80h 

Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos 80h 

Planejamento Ambiental e Urbanismo  40h 

Estágio Supervisionado de Observação 80h 

Estágio Supervisionado de Atuação 80h 

Trabalho de Conclusão de Curso 40h 

Tópicos Especiais Integradores  80h 

Hidráulica Aplicada ao Saneamento 40h 

Educação Ambiental 40h 

Atividades Complementares 80h 

Total  960h 

 

A Figura 2 apresenta a distribuição dos núcleos de formação, disciplinas 

optativas, estágios e trabalho de conclusão de curso ao longo dos 10 (dez) 

semestres do curso de Engenharia Ambiental. 
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Figura 2. Distribuição semestral ,em horas, dos Núcleos de Formação do Curso de 

Engenharia Ambiental. 

 

1.7 Metodologia 

Muito embora os cursos de graduação tenham a função da formação 

profissionalizante, o que os caracteriza como curso de nível superior é 

justamente o compromisso com a construção do conhecimento e não apenas a 

transmissão. Neste sentido a metodologia de ensino, por paradoxal que possa 

parecer requer do professor que evite a utilização procedimentos 

metodológicos que fazem da ação educativa uma mera rotina pedagógica. 

A estrutura curricular do Curso de Engenharia Ambiental exige uma 

metodologia articulada, com o objetivo de construir um modelo de 

ensino/aprendizagem que compreenda a aplicação dos princípios fundamentais 

ao exercício da profissão de Engenheiro Ambiental. Essa metodologia propõe 

ações interdisciplinares que promovem maior apreensão, por parte dos 

discentes, dos conteúdos ministrados bem como de sua aplicabilidade, 

buscando o desenvolvimento sócio-político e cultural do aluno e de sua 

compreensão crítica da realidade, a fim de que seja capaz de aplicar seus 
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conhecimentos e cooperar para o desenvolvimento da sociedade que o cerca e 

ser um profissional altamente qualificado. 

Para tanto, além dos recursos de exposição didáticas, dos estudos 

práticos em sala de aula, estudos dirigidos e independentes, seminários entre 

outros, procedimentos metodológicos que assegurem a vida acadêmica com a 

realidade concreta da sociedade e aos avanços tecnológicos, incluindo, 

portanto, novas alternativas e novos recursos.  

Os conteúdos conceituais das unidades de estudo deverão ser 

disponibilizados pelos professores orientadores, através do portal, pelo menos 

uma semana antes dos encontros de trabalho (aula). Para cada encontro 

poderá o professor associar, via portal, links, filmes, textos diversos, artigos, 

assuntos para discussão, questionários de reflexão e lista de exercícios, entre 

outras estratégias de ensino e aprendizagem que buscam favorecer a auto-

aprendizagem. Estes recursos, disponibilizados previamente para os alunos, 

favorecem a análise\estudo prévio para que os encontros de trabalho (aulas) 

sejam mais produtivos.  

Todo material disponibilizado pelos professores/orientadores no Portal 

deverá ser mantido à disposição do aluno enquanto durar o seu vínculo com a 

instituição, possibilitando atividades de revisão e nivelamento constantes. 

As atividades práticas (laboratórios, visita técnica, trabalho de campo, 

entre outras) previstas na organização curricular serão executadas mediante 

roteiro com objetivos bem definidos e apoiadas nos conteúdos conceituais 

trabalhados.  

As práticas pedagógicas, de modo a desenvolver nos acadêmicos as 

competências e habilidades propostas pelo curso estão abaixo descritas: 

• Aulas expositivas para a obtenção e organização de dados/  

interpretação/ crítica/ decisão/ comparação/ resumo. 

• Estudo de textos para a identificação / obtenção e organização de 

dados/ interpretação/ crítica/ análise/ reelaboração/ resumo. 
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• Elaboração de Portfólio para a identificação / obtenção e organização 

de dados/ interpretação/ critica/ análise/ reelaboração/ resumo. 

• Tempestade Cerebral para a imaginação e criatividade / busca de 

suposições/ classificação. 

• Mapa Conceitual para a interpretação / classificação / crítica / 

organização de  dados/ resumo. 

• Estudos Dirigidos para a identificação / obtenção e organização de 

dados/  busca de suposições / aplicações de fatos e princípios a novas 

situações. 

• Solução de Problemas para a identificação / obtenção e organização 

de dados/ planejamento / imaginação / elaboração de hipóteses / 

interpretação/ decisão. 

• Grupo de Observação e de Verbalização para a análise / interpretação/  

crítica/ levantamento de hipóteses/ obtenção e organização de dados/ 

comparação/ resumo/ observação/ interpretação. 

• Dramatização para a decisão / interpretação / crítica / busca de 

suposições/ comparação/ imaginação. 

• Seminário para a análise / interpretação/crítica/levantamento de 

hipóteses/ busca de suposições/ obtenção de organização de dados/ 

comparação/ aplicação de fatos a novas situações. 

• Seleção de Filmes que utilizam técnicas  para o estudo dos casos 

apresentados/ análise/ interpretação/ crítica/ levantamento de 

hipóteses/ busca de suposições/ decisões/ resumo. 

• Estudo de Caso para a análise/ interpretação/ crítica/ levantamento de 

hipóteses/ busca de suposições/ decisões/ resumo. 

• Painel para a obtenção de dados/ crítica/ comparação/ elaboração de 

hipóteses/ organização de dados. 

• Ensino com Pesquisa para a observação/ interpretação/ classificação / 

crítica/ resumo/ análise/ hipóteses e busca de suposições/ decisão, 
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comparação e imaginação / planejamento, obtenção e organização de 

dados/ aplicação de fatos a novas situações. 

 

1.8 Estágio Curricular 

É considerado Estágio Curricular o ato educativo escolar supervisionado, 

desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 

produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em 

instituições de educação superior. O estágio faz parte do projeto pedagógico do 

curso, além de integrar o itinerário formativo do educando.  

O Estágio Curricular visa ao aprendizado de competências próprias da 

atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o 

desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. Ele é 

contemplado como um procedimento didático que conduz o aluno a situar, 

observar e aplicar, criteriosa e reflexivamente, princípios e referências teórico-

práticos assimilados entre a teoria e prática, sendo uma etapa de aplicação do 

conhecimento e do aperfeiçoamento de habilidades numa situação real.  

O Estágio Curricular apresenta-se de duas maneiras, a saber: 

 

1.8.1 Estágio Curricular Obrigatório 

No Curso de Engenharia Ambiental da UNINORTE, o Estágio Curricular,  

atividade obrigatória, deve ser realizado em indústrias, empresas comerciais, 

órgãos públicos, clínicas, hospitais, escolas, consultórios, laboratórios, 

fazendas, bibliotecas, entidades assistenciais, dentre outros, para se obter uma 

vivência do conhecimento acadêmico aplicado à realidade brasileira. Ele deve 

proporcionar a complementação do ensino e da aprendizagem, a fim de se 

constituir em um instrumento privilegiado de formação profissional, 

aperfeiçoamento técnico e de relacionamento humano.  

O Estágio Curricular Obrigatório deve ser realizado em empresas ou 

instituições conveniadas à UNINORTE, com orientação docente e supervisão 

local, devendo apresentar programação previamente definida em razão do 
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processo de formação do estudante, considerando o perfil do egresso, os 

objetivos do curso, as competências e habilidades a serem desenvolvidas. O 

estudante que realiza atividades profissionais em Organizações - em áreas 

correlatas ao seu curso - Núcleos de Extensão da UNINORTE e Programas de 

Iniciação Científica, pode requerer o aproveitamento para fins de Estágio 

Curricular Supervisionado do Curso de Engenharia Ambiental da UNINORTE.  

As atividades do Estágio Supervisionado no curso de Bacharelado em 

Engenharia Ambiental devem ser desenvolvidas no 9º e 10º semestre, com 80h 

horas, respectivamente, totalizando 160h horas. 

 

1.8.2 Estágio Curricular Não Obrigatório 

O Centro Universitário do Norte-UNINORTE autoriza a realização de 

estágio não-obrigatório aos seus alunos, desde que regularmente matriculados 

e em atividades correlatas ao curso, e em obediência plena ao que prescreve a 

Lei 11.788/2008, tendo a IES o direito de não assinar qualquer convênio de 

estágio que não esteja de acordo com a referida lei. 

Para gerenciar esta atividade a UNINORTE dispõe de uma Central de 

Empregabilidade que fomenta a colocação dos discentes nas vagas ofertadas 

pelas empresas. Em parceria com as coordenações dos cursos a Central de 

Empregabilidade faz um acompanhamento da vida acadêmica dos alunos 

estagiários durante cada semestre, com intuito de mantê-los estudando e ao 

mesmo estagiando de acordo com que rege a Lei sobre estágios. 

O recrutamento desses alunos para o estágio é realizado através do 

Banco de currículo (conhecido como Chance) que a UNINORTE possui, além 

da divulgação das vagas por cartazes, pelo site da UNINORTE e pela caixa 

postal dos alunos. 

Atualmente a UNINORTE trabalha, nesta modalidade, em parceria com 

os seguintes agentes de integração: 

• Instituto Euvaldo Lodi – IEL; 

• Núcleo Brasileiro de Estágio Ltda- NUBE; 
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• Centro de Integração Empresa -Escola- CIEE; 

• Gelre Trabalho Temporário S/A. 

 

1.9 Atividades Complementares 

O Projeto pedagógico do Curso de Engenharia Ambiental adota a filosofia 

de que a educação é concebida como um instrumento que oferece ao indivíduo 

a oportunidade de construir sua própria formação intelectual. Para tanto, 

propõe ao discente a flexibilidade curricular através de atividades 

complementares, as quais poderão ser realizadas em qualquer fase do curso. 

Desta forma atendendo as Diretrizes Curriculares Nacionais para Cursos de 

Graduação em Engenharia, conforme a Resolução CNE/CES n.o 11, de 11 de 

dezembro de 2002.  

As Atividades Complementares têm por objetivo estimular a prática de 

estudos independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, de 

permanente e contextualizada atualização profissional específica, sobretudo 

nas relações com o mundo do trabalho, estabelecidas ao longo do curso.  

No curso de Engenharia Ambiental da UNINORTE a carga horária de 

Atividades Complementares é de 80 (oitenta) horas até o final do curso.  

As Atividades Complementares desenvolvidas durante o curso abrangem 

as modalidades de ensino, pesquisa e extensão. Assim, serão consideradas 

atividades complementares:  

• Atividades Solidárias (Voluntário); 

• Curso de Idiomas; 

• Cursos (ministrado por Docentes) 

• Cursos Profissionalizantes e/ou Acadêmicos (ouvinte) 

• Disciplina Optativa (ouvinte) 

• Eventos Científicos (organização ou participante) 

• Eventos Culturais (participante) 
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• Monitoria 

• Palestra (facilitador ou ouvinte) 

• Seminários, mini cursos e oficinas em Engenharia Ambiental e áreas 

afins (ouvinte) 

• Visitas Técnicas (participante do grupo) 

• Estágio extracurricular 

• Projeto de Pesquisa (autoria e execução) 

• Artigos Completos 

• Defesa de Monografia/dissertação/tese (ouvinte) 

Outras atividades não referidas poderão ser computadas, desde que 

devidamente aprovadas pela Coordenação de Curso. Algumas atividades 

extraclasses são realizadas em parceria com outras instituições de ensino e de 

pesquisa, entidades de classe e órgãos representativos ligados ao setor, para 

proporcionar ao aluno maiores oportunidades na obtenção de conhecimento, 

bem como a conveniência da proximidade com profissionais da área. É licito, 

nesses casos, esclarecer que as atividades não são realizadas por meio de 

convênios, mas pela interação e proximidade de interesses entre os grupos 

supracitados. 

Visando a elucidação das atividades consideradas como complementares 

para o Curso de Engenharia Ambiental e da quantidade de horas mínimas e 

máximas que podem ser incorporadas, está divulgado o Manual de Atividades 

Curriculares do Curso de Engenharia Ambiental, que conterá todas as 

diretrizes necessárias para o entendimento do aluno.  

 

1.10 Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é obrigatório e consta na matriz 

curricular do Curso de Engenharia Ambiental do Centro Universitário do Norte, 

conforme a Resolução No 11, de 11 de Março de 2002, que estabelece as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia, Cap. 
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II, Art. 5o, §1, “Deverão existir os trabalhos de síntese e integração dos 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso, sendo que, pelo menos um deles 

deverá se constituir em atividade obrigatória como requisito para a graduação.” 

O TCC consiste em um trabalho que poderá ser apresentado em dois 

formatos: Artigo Técnico-Científico ou Estudo de Caso. O trabalho deve ser 

elaborado individualmente, sob a orientação obrigatória de um Docente 

Orientador, integrante do corpo docente da UNINORTE e da modalidade de 

Engenharia, podendo optativamente constar como Co-Orientador(a), sendo um 

profissional graduado(a), não obrigatoriamente vinculado à Instituição. Após a 

entrega do material impresso, uma banca examinadora pré-selecionada pelo 

coordenador do Trabalho de Conclusão de Curso, composta por professores 

da  UNINORTE ou de outra instituição, avaliará o produto gerado pelo (s) aluno 

(s) e emitirá parecer final após a defesa pública do trabalho. 

Todas as diretrizes do TCC serão descritas com mais detalhes no Manual 

de Trabalho de Conclusão do Curso de Engenharia Ambiental. 

 

1.11 Apoio ao Discente 

A UNINORTE 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. 

As diretrizes básicas da política de acesso, seleção e permanência do 

aluno na UNINORTE são: 

• Ampliar o programa de acompanhamento ao corpo discente, 

nomeadamente ao nível de apoio pedagógico e atendimento; 

• Ampliar o acesso e permanência de alunos provenientes de famílias 

menos favorecidas, orientando a busca de financiamento por meio dos 
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Programas do Governo Federal: PROUNI e FIES e do Programa de 

Financiamento Municipal: Bolsa Universidade; 

• Assegurar os direitos individuais e sociais previstos na Constituição e 

legislação específica, principalmente para aqueles portadores de 

necessidades especiais; 

• Viabilizar o acesso e permanência na instituição, e garantir a igualdade 

de condições para o pleno desempenho acadêmico; 

• Otimizar o aproveitamento do corpo discente, fazendo com que todos 

aproveitem ao máximo os anos que passarão como acadêmicos; 

• Ampliar as ações decorrentes das pesquisas,  estudos e análises 

para identificação dos dados sobre ingressantes, evasão e ociosidade, 

bem como a aplicação de medidas corretivas; 

• Investir na qualidade do atendimento discente no sentido de atender os 

seus direitos, prestar informações e orientações, acompanhar com 

atenção os trâmites burocráticos e organizar todos os detalhes 

referentes ao semestre letivo. 

Assim, espera-se garantir condições adequadas que subsidiem não só o 

ingresso do discente, mas também sua permanência e conclusão do curso 

almejado. A seguir estão descritas de forma detalhada as políticas de acesso 

empregadas na instituição. 

 

1.11.1 Políticas de Acesso 

A UNINORTE valoriza o educando proporcionando-lhe acesso ao ensino 

superior pelas seguintes formas: 

Processo de Avaliação Contínua – PAC  – Processo seletivo 

sequenciado a que se submetem aqueles que ainda estão cursando o ensino 

médio e que pretendem, após sua conclusão, ingressar em curso de 

graduação; 
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Processo Seletivo Geral – PSG  – exame classificatório a que se 

submetem aqueles que concluíram o ensino médio ou equivalente e desejam 

ingressar em curso de graduação; 

Transferência – quando o aluno oriundo de outra IES, no decorrer do 

curso de graduação, solicita transferência através de solicitação de vaga. A 

transferência pode ser obrigatória ou facultativa; 

Portador de Diploma de curso superior  – pode ser admitido através 

de processo seletivo especial, aberto por edital. Destina-se à matrícula de 

graduados as vagas remanescentes do PSG. 

Programa Universidade para Todos – PROUNI – Programa do 

Governo Federal, no qual a UNINORTE está credenciada e que concede 

bolsas de estudos parciais ou integrais, usando como base a nota obtida no 

ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio. 

 

1.11.2 Programas de Apoio Pedagógico e Financeiro 

1.11.2.1 Programa de Apoio Pedagógico 

São os seguintes os programas de apoio pedagógico aos discentes: 

Comissão de Qualidade de Ensino : Integra as inúmeras providências 

no Centro Universitário do Norte, no intuito de manter a excelência no ensino. 

Partindo da realidade do público-alvo, desenvolve atividades sob a 

coordenação de cada curso, de acordo coma sua especificidade, contribuindo 

para a capacitação do discente. 

Serviço de Apoio Aplicado – SPA : É uma clínica-escola que, voltada à 

formação acadêmica de alunos, também cumpre função social de atendimento 

a pessoas carentes. O SPA propicia aos alunos do Curso de Psicologia a 

vivência profissional nas áreas clínicas, organizacional, escolar e comunitária, 

contribuindo para a formação acadêmica, através da integração do 

conhecimento com a prática. Através do SPA, o projeto Escuta Emergencial 

possibilita à comunidade interna da UNINORTE um espaço de acolhida e 

amparo de cunho emergencial, efetivado por profissionais docentes do Curso 
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de Psicologia, atendendo à demanda em momentos/situações de crise, perdas, 

luto, desesperanças, dentre outras dificuldades emergentes que possam 

causar algum tipo de sofrimento psicossocial. 

Monitoria:  Favorece uma melhor formação acadêmica do aluno, 

intensificando a sua participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão 

conduzidos por docentes. A seleção ocorre no início de cada semestre de 

acordo com o estabelecido no regimento geral da IES. 

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. 

 

1.11.2.2 Programa de Apoio Financeiro 

São os seguintes os programas de apoio financeiro aos estudantes: 

Fundo de financiamento ao estudante do ensino super ior – FIES : A 

UNINORTE 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 total da mensalidade e é financiado pela Caixa Econômica 

Federal. 

Convênios , através da cooperação técnica com várias instituições, a 

UNINORTE mantém parceria com as seguintes organizações, beneficiando 

seus colaboradores: 

Permuta:  a instituição mantém parceria com várias empresas a cujos 

empregados que estudam na UNINORTE é oferecido um desconto que varia 

de 50% a 100%. 

Concessão de bolsas internas: a UNINORTE 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. 
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PROUNI – a UNINORTE 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  – a UNINORTE 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. 

1.11.3 Estímulo à Permanência 

Ao aluno da UNINORTE 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 das Escolas, pela Pró-Reitoria Acadêmica e, se necessário, pelo SPA 

– Serviço de Psicologia Aplicada. São eles: 

Programa de Nivelamento de Conhecimento : A UNINORTE mantém 

um programa de nivelamento que tem como propósito reforçar o processo de 

ensino/aprendizagem, enfatizando habilidades e competências necessárias à 

sequência do ensino superior. Visa, portanto, suprir as dificuldades dos alunos 

ingressos na graduação, nas disciplinas básicas do Ensino Médio, evitando a 

evasão e a repetência. 

Núcleo de Apoio Psicopedagógico : Tem como objetivo garantir aos 

discentes o aprimoramento de suas aptidões, com um desenvolvimento 

cognitivo compatível às necessidades do mercado, além de diminuir o nível de 

ansiedade existente, oportunizando abordar os aspectos afetivos e sociais, 

para que sejam diagnosticados casos como: problemas de aprendizagem do 

aluno, baixo rendimento escolar, dificuldade de socialização etc. 

 

1.11.4 Organização Estudantil 

O Centro Universitário do Norte permite e estimula a participação dos 

discentes através do DCE – Diretório Central dos Estudantes e dos Centros 

Acadêmicos, estes, por curso. 
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Os órgãos estudantis têm participação efetiva na promoção de 

atividades desportistas, artísticas, culturais e acadêmicas, além de gozarem de 

autonomia para realização de seus próprios eventos. 

O representante do DCE tem assento nos órgãos colegiados 

deliberativos. 

 

1.12 Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação d o Curso 

A política adotada pela Instituição para a avaliação institucional visa 

assegurar uma sistemática de avaliação interna e externa, que contemple as 

dimensões qualitativa e quantitativa, vitais para o acompanhamento e o 

aperfeiçoamento do modelo de gestão atual. Para o sucesso do planejamento 

e da gestão organizacional, e para que os objetivos e metas aqui definidos 

sejam efetivamente atingidos, é fundamental que haja um acompanhamento 

efetivo de todo o processo de elaboração e implantação do PDI, bem como, 

verificar se os resultados obtidos estão em consonância com os planejados. O 

acompanhamento dos objetivos e das ações realizadas permite que os 

mesmos possam ser revistos e alterados, ante o dinamismo do processo 

educacional. 

Sendo assim, seja para cuidar que as ações estejam sendo cumpridas, 

seja para rever as metas inicialmente estabelecidas, a UNINORTE faz o 

constante acompanhamento do Plano de Desenvolvimento Institucional, dos 

objetivos traçados e das metas estabelecidas por meio de um processo bem 

definido de avaliação. 

Neste sentido, os objetivos e as metas que foram fruto de ampla 

discussão devem ser acompanhados por toda a comunidade acadêmica. A 

avaliação do desenvolvimento institucional é um processo de criação de 

cultura, de busca contínua de atualização e de autossuperação pelos atores-

sujeitos e de autorregulação institucional, em nível das estruturas de poder e 

do sistema, assegurando, assim, sintonia com as mudanças operadas no 

entorno, na economia, na ciência e na tecnologia. 
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Pressupõe o envolvimento e a disposição de cada ator-sujeito do 

processo universitário na busca de patamares superiores de qualidade e de 

relevância de seu fazer acadêmico. Trata-se de um processo de mudança e de 

melhoria lento, gradual, com avanços e retrocessos, de não acomodação, de 

compromisso com o futuro. 

A avaliação do desenvolvimento institucional é um processo contínuo de 

busca da qualidade do fazer universitário e pressupõe e exige predisposição à 

mudança. Desta forma, a política para a avaliação institucional está assentada 

nos seguintes objetivos: 

• Orientar a gestão institucional, em suas dimensões política, acadêmica 

e administrativa, para promover os ajustes necessários à elevação do 

seu padrão de desempenho, em consonância com a Lei n. 10.861, de 

14 de abril de 2004. 

• Reformular as políticas gerais da Instituição e implementar as medidas 

apontadas pelo processo avaliativo mediante o compromisso da 

administração. 

• Aprimorar o sistema de geração, captação e sistematização dos dados 

acadêmicos e administrativos, permitindo assim melhor planejamento 

organizacional, bem como a avaliação continuada dos produtos e 

processos. 

• Incrementar o Processo de Avaliação Institucional, interna e externa, 

realizando estudos e diagnósticos das atividades-fim e das atividades-

meio, identificando em que medidas elas se articulam e correspondem 

à missão da Instituição na formação do profissional, na produção, 

divulgação e aplicação do conhecimento. 

• Tornar permanente a avaliação institucional das atividades acadêmicas 

e administrativas como um dos pilares da melhoria da qualidade. 

Assim, a avaliação do desenvolvimento institucional implica a criação de 

uma metodologia de acompanhamento ordenado das ações e prioridades, 

analisando a distância entre o pretendido e o realizado com a finalidade de 
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contribuir para o aprimoramento dos processos acadêmicos e administrativos e 

de sua imagem institucional junto à sociedade, tendo como parâmetro de 

eficácia o alcance social das atividades, a eficiência do funcionamento e o 

crescimento destas atividades. 

Desde a criação da Comissão Própria de Avaliação em 2004, o 

acompanhamento da operacionalização do Plano de Desenvolvimento 

Institucional passou a ser uma das atribuições da CPA, tendo em vista que 

uma das dimensões avaliadas no processo de autoavaliação diz respeito ao 

PDI e seus desdobramentos na gestão acadêmica e administrativa da 

UNINORTE.  

Para o cumprimento de seus objetivos e responsabilidades a 

CPA/UNINORTE tem equipe técnica própria e estrutura de apoio definidas pela 

Reitoria. É coordenada por Profissional designado por Portaria da Reitoria da 

UNINORTE. Seus integrantes têm mandato de 03 (três) anos, sendo permitida 

uma indicação por igual período. Sua composição ocorre através de eleição 

direta, em que os representantes do Corpo Docente são indicados pelos 

Diretores das Escolas, a saber: 

• Escola de Ciências Exatas e Tecnologia; 

• Escola de Negócios, Comunicação e Direito; 

• Escola de Ciências da Saúde; 

• Escola de Licenciaturas. 

O representante do pessoal Técnico Administrativo é indicado pelo 

Recursos Humanos. 

O representante do corpo discente é indicado pelo Diretório Central dos 

Estudantes – DCE, deve estar regularmente matriculado na Instituição, 

cursando entre o terceiro (3º) e o quinto (5º) semestre.  

O representante da sociedade civil é indicado por entidade de natureza 

pública ou privado, convidado pela administração Superior do Centro 

Universitário do Norte- UNINORTE, sendo garantida a alternância. 
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Atualmente a CPA é composta por: 

• 1 presidente; 

• 1 representante do corpo docente da escola de exatas; 

• 1 representante do corpo docente da escola de humanas; 

• 1 representante do corpo docente da escola de saúde; 

• 1 representante do corpo docente da escola das licenciaturas; 

• 1 representante do corpo discente; 

• 1 representante do corpo-técnico administrativo; 

• 1 representante da sociedade civil. 

 

1.13 Atividades de Tutoria  

Os tutores são responsáveis pelo gerenciamento da disciplina, 

elaboração de atividades para o ambiente virtual de aprendizagem, 

acompanhamento aos alunos, elaboração e aplicação das avaliações, 

orientação dos alunos nos estudos e construção na construção do 

conhecimento. Estão divididos em tutores presenciais e a distância, com 

atribuições distintas, conforme a seguir. 

 

1.13.1 Tutor à Distância 

São atribuições do tutor a distância: 

I - participar da realização dos processos de ensino e de aprendizagem; 

II - mediar a aprendizagem dos alunos; 

III - esclarecer dúvidas de conteúdos através do correio eletrônico, do 

ambiente virtual e/ou por telefone; 

IV - realizar fóruns de discussão no ambiente virtual de aprendizagem; 

V - acompanhar a frequência e a participação dos alunos nas atividades 

propostas em consonância com o projeto pedagógico; 
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VI - promover espaços de construção coletiva de conhecimento; 

VII - conduzir processos de avaliação da aprendizagem: i) realizar e 

corrigir as atividades avaliativas a distância; ii) corrigir as atividades 

avaliativas aplicadas presencialmente; 

VIII - motivar, orientar, acompanhar e avaliar o desempenho dos alunos; 

IX - selecionar material de apoio e sustentação teórica aos conteúdos; 

X - Conhecer a fundamentação pedagógica da EAD e do curso; 

XI – promover a resolução de conflitos/dúvidas (via Moodle, se 

necessário por outros meios como telefone, e-mail); 

XII - postar e acompanhar as atividades nas ferramentas síncronas (em 

tempo real), como Chat, videoconferência, teleconferência; assíncronas 

(fora do tempo real), como fóruns, lista de discussão, Wikis e outros; 

XIII - promover a interatividade na plataforma, promovendo para isso 

encontros individuais e coletivos nas diversas ferramentas do ambiente 

virtual de aprendizagem; 

XIV - fornecer feedback ao(s) tutor(es) presenciais da disciplina e 

coordenador do curso, sobre as dificuldades que os alunos estão tendo 

no curso ou na utilização do material; 

XV - participar das atividades de planejamento e redirecionamento do 

projeto pedagógico, quando necessário. 

 

1.14 Material Didático Institucional  

Os recursos didáticos impressos utilizados pela EAD da UNINORTE são 

produzidos especificamente para uso nessa modalidade, em dois momentos. O 

primeiro compreendeu, exclusivamente, a produção interna, correspondente 

aos anos 2008 a 2012, por equipe composta por profissionais do CED – 

coordenação de recursos didáticos, revisores de linguagem e estrutura EAD – 

e professores conteudistas da própria UNINORTE, para a produção de livros-
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textos no formato digital (e-books), incluídas atividades de diagramação, 

revisão normativa e revisão de língua portuguesa. 

O segundo momento aconteceu a partir de 2013, passando a 

UNINORTE a compartilhar do material didático produzido pelas Instituições de 

Ensino Superior (IES) integrantes da Laureate International Universities. 

O recurso didático para ser adotado precisa estar em consonância com 

as diretrizes curriculares dos cursos, condizente com a ementa da disciplina, 

com as demandas pedagógicas do curso e, sobretudo, com as competências e 

habilidades definidas no perfil profissional do egresso. 

De modo geral, destacam-se como etapas principais do processo de 

elaboração e produção dos materiais didáticos pelas IES da Rede: 

a) Capacitação sobre a linguagem apropriada para a produção de 

recursos didáticos na EAD; 

b) Estruturação de um roteiro pelos docentes conteudistas, com base na 

ementa da disciplina e nos eixos norteadores do projeto pedagógico 

(diversidade, historicidade, autonomia), com o intuito de delinear o 

conteúdo programático do livro; 

c) Aprovação desse roteiro por um outro professor especialista no 

assunto; 

d) Início da obra, conforme cronograma de acompanhamento proposto 

pela coordenação de produção de recursos didáticos para a EAD da IES 

produtora, que, por sua vez, orquestra o trabalho das revisoras (de 

linguagem e estrutura EAD, normativa e de língua portuguesa) e da 

equipe de diagramação. Após a etapa de diagramação, há também a 

revisão tipográfica, realizada pelas revisoras da equipe de produção de 

recursos didáticos das IES produtoras; 

e) Discussão do projeto gráfico com apoio de especialistas na área da 

editoração e da comunicação, com base numa estrutura de divisão do 

livro-texto em quatro capítulos que contemplem seções de 

contextualização do conteúdo, definição das competências e habilidades 
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que se espera ao final de cada capítulo, apresentação da teoria, 

aplicação desta teoria em situações práticas do cotidiano e profissional e 

indicação de complementação da leitura em outras fontes de estudo. 

Para complementar a aprendizagem e minimizar a distância física entre 

aluno e professor, outros recursos didáticos são incorporados para mediar as 

relações interpessoais. Assim, cada unidade é composta de videoaulas, que 

suprem a necessidade dos alunos com relação ao elemento visual; de quiz 

com perguntas e respostas sobre o conteúdo estudado; e de games com 

situações problemas do cotidiano acadêmico e profissional, no qual são 

apresentadas situações para o aluno escolher a que melhor se adequa para a 

resolução do problema apresentado. 

 

1.15 Mecanismos de Interação entre Docentes, Tutore s e Estudantes   

A proposta pedagógica desenvolvida pela EAD UNINORTE utiliza a 

Plataforma Moodle  para gerenciar seu ambiente virtual de aprendizagem. O 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)  funciona como uma sala de aula 

online estruturada de forma didática e dinâmica, disponibilizando ferramentas 

de interação aluno-aluno e aluno-professor. A comunicação pode ser síncrona 

e assíncrona. A primeira refere-se à comunicação que acontece 

simultaneamente ou em tempo real. Já a segunda dispensa a questão da 

simultaneidade, podendo a mensagem ser lida e respondida em outro 

momento. 

As possibilidades de interação são potencializadas pelo uso criativo de 

tecnologias como mensagens, chats, e-mails, murais eletrônicos, agenda e 

fóruns de discussão mediados por professores das disciplinas. Esta sistemática 

permite uma interação satisfatória, possibilitando ao aluno manter uma 

aproximação com os seus pares e com os professores e, ainda, que acessem a 

qualquer tempo, o material didático e os conteúdos de cada disciplina. 

Por meio do bloco Mensagens e do E-mail  o aluno da UNINORTE pode 

estabelecer uma comunicação assíncrona com colegas e professores da 

turma. Estes recursos permitem uma interação particular entre professor e 
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aluno. O Chat é outro recurso à disposição do professor para permitir que os 

alunos tenham uma discussão síncrona, em tempo real, sobre determinado 

assunto. Apesar de permitir a interação em tempo real, o Chat  acaba não 

sendo tão utilizado por conta da sua desvantagem em relação ao 

aprofundamento das discussões dos temas em debate, considerando que não 

há tempo suficiente para amadurecer uma ideia.  

O Fórum  é um dos recursos mais utilizados em ambientes virtuais de 

aprendizagem em função da possibilidade de comunicação sem a necessidade 

de que alunos e professores estejam, no mesmo momento, conectados ao 

ambiente. Trata-se, portanto, de um recurso assíncrono onde cada membro 

poderá acessá-lo no momento que desejar.  

Por meio do Fórum debate-se determinado assunto ou tema de forma 

que todos os participantes possam expressar suas ideias. Os mais comumente 

usados nos cursos são: “Fórum de Tópicos Gerais” e “Fórum com uma Única 

Discussão Simples”. O “Forum Geral” é útil para grandes discussões, 

permitindo ao professor monitorar/guiar seus alunos ou para fóruns sociais 

guiados pelos próprios alunos. O professor assume a responsabilidade de 

elaborar conclusões sobre os temas, entrelaçando-os. O Fórum de única 

discussão simples é útil para discussões curtas o com tempo limitado que 

abordam um único tema ou assunto. Este tipo de fórum é bastante produtivo 

quando o professor está interessado em manter os alunos focados em um 

único assunto. 

Em relação à interação assíncrona, o aluno tem à sua disposição o 

Material Didático Impresso (MDI) , disponível para navegação e download no 

AVA . Ao acessar o MDI, o aluno interage por meio da leitura do conteúdo e 

durante a realização das atividades propostas.  

O aluno ainda conta com outra possibilidade de interação no AVA  que é 

a seção da Agenda .  Esse recurso contribui para que o aluno possa se manter 

informado das atividades que serão realizadas durante todo o ano letivo. Desta 

forma, será possível a realização das atividades em momentos agendados ou 

de livre escolha dos participantes. 
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Outro recurso de interação é o Mural Eletrônico , uma ferramenta de 

comunicação que faz uma analogia com os murais de avisos presentes nas 

instituições, servindo como ferramenta assíncrona de transmissão de 

informações diretamente para todos os membros cadastrados no AVA .  

No Mural encontra-se banner de avisos, link para fazer download de 

documentos importantes ao andamento do aluno no curso, também se usa 

para monitorar o acesso dos cursistas à plataforma, sinalizando para os alunos 

que deixam de acessar por certo tempo. Neste espaço o aluno também tem a 

possibilidade de ver os colegas que estão online no momento e interagir mais 

rapidamente por mensagens. 

Para assuntos acadêmicos (acompanhamento de notas, frequências, 

matrículas, entre outros) os alunos contam com a equipe da Secretaria de 

Registro Acadêmico  e do Centro de Educação à Distância – CED. Este 

último dispõe de 04 linhas para o atendimento direto do aluno. O horário de 

funcionamento das 8h às 22h, de 2ª à 6ª feiras, também podendo a qualquer 

tempo encaminhar E-Mail com suas questões com tempo de resposta de até 

72h. 

 

1.16 Procedimentos de avaliação dos Processos de En sino-Aprendizagem 

A sistemática de avaliação do estudante está regulamentada no Capítulo 

VI do Regimento Geral do Centro, intitulado: Da avaliação do rendimento 

escolar, assim dispõe em seu Art. 95: A avaliação do rendimento escolar será 

contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos, incidindo, no caso de ensino presencial, sobre a frequência e o 

aproveitamento escolar, ambos reprováveis por si mesmos. No ensino à 

distância, somente o aproveitamento escolar será considerado como critério de 

reprovação, porém conforme o Dec. 5.622, há obrigatoriedade de momentos 

presenciais para a avaliação do discente. 

A frequência às aulas e demais atividades curriculares no ensino 

presencial é obrigatória, sendo vedado expressamente o abono de faltas. As 

exceções permitidas estão previstas em lei.  
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Para o ensino presencial, será obrigatória a frequência às aulas e 

demais atividades curriculares de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) 

da carga horária total programada para cada disciplina, sendo considerado 

reprovado o aluno que não atingir este percentual de frequência.  

A verificação e o registro da frequência são de responsabilidade do 

professor e o seu controle, para efeito do artigo anterior, da Secretaria de 

Registro Acadêmico.  

A  avaliação do rendimento escolar será registrada por disciplina, a cada 

bimestre, no histórico do acadêmico. A média final será composta por 02 (duas) 

notas, mas, quando for o caso, será acrescida de 1 (uma) terceira nota. 

A primeira nota será de responsabilidade específica do docente, que 

estabelecerá a forma e a quantidade de avaliações para determinação dessa 

nota, devendo ser utilizados, no mínimo, dois instrumentos de avaliação para 

sua composição, em que um deles seja a aplicação de uma prova individual. 

Na primeira avaliação, essa prova individual será constituída, obrigatoriamente, 

de questões objetivas e questões discursivas, compondo cada grupo de 

questões 50% da nota total. 

A segunda nota será o resultado de avaliação por meio de uma prova 

interdisciplinar, individual, aplicadas aos alunos que cursam todas as 

disciplinas de um dado período cumulativo e abrangente, e cujo resultado será 

utilizado para todas as disciplinas do período. Estão excluídos dessa prova 

interdisciplinar os alunos do 1° período dos cursos tecnológicos e do 1° e 2° 

período dos cursos de licenciatura e bacharelado. Será aplicada avaliação 

específica elaborada pelo docente, devendo levar em consideração o disposto 

acima. 

Não fará a prova interdisciplinar o aluno que não estiver cursando todas 

as disciplinas do período em que está matriculado. Nesta situação, serão 

aplicadas provas específicas para as disciplinas, em data a ser determinada 

pela coordenação de seu curso, com notas individualizadas. O aluno que 

estiver cursando uma dada disciplina como dependência ou suplementação 

fará prova específica dessa disciplina para obtenção da segunda nota. Se o 
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aluno obtiver a média semestral ponderada menor que 7,0 pontos, uma terceira 

avaliação (exame final) será aplicada. Essa avaliação será uma prova 

individual constituída, obrigatoriamente, de questões objetivas e questões 

discursivas, compondo cada grupo de questões 50% da nota total. O conteúdo 

do exame final será correspondente ao ministrado durante todo o semestre 

letivo. 

O aluno que estiver matriculado em curso cuja matriz curricular seja 

alterada, e tiver reprovado em alguma disciplina da matriz curricular anterior, 

deverá cursar novamente a disciplina em que reprovou como disciplina em 

dependência, ainda que outra seja oferecida no lugar da disciplina reprovada. 

A UNINORTE poderá criar um conjunto de disciplinas institucionais, 

oferecidas, preferencialmente, em EAD, que deverão ser cursadas pelos 

alunos matriculados no decorrer de seus períodos regulares. A avaliação do 

rendimento escolar deverá ocorrer, preferencialmente, ao longo das unidades 

componentes do Programa. 

As avaliações, tanto no ensino presencial quanto no ensino a distância, 

serão, como regra geral, presenciais. aluno que, por motivo justo e 

comprovado, deixar de comparecer às avaliações de rendimento na data fixada 

pelo professor, poderá ser concedida segunda oportunidade, desde que 

requerida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da prova 

de segunda chamada, junto à Coordenação de seu curso. 

Será concedida revisão de nota quando requerida no prazo máximo 48h 

(quarenta e oito) horas após a divulgação das mesmas. Poderá ser requerido a 

justificativa de faltas, nos casos previstos em lei, no prazo determinado no 

Calendário Acadêmico. 

Os instrumentos de avaliação serão os mais diversificados possíveis, 

tais como exercícios, trabalhos escolares orais e escritos, testes objetivos, 

provas discursivas, seminários, feiras culturais, jornadas pedagógicas, projetos, 

relatórios e atividades de monitoria, entre outros. Os critérios para avaliação do 

rendimento escolar deverão ser estabelecidos pelos professores e informados 

previamente para os alunos, destacando-se prioritariamente, o 
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desenvolvimento do raciocínio, do senso crítico e da capacidade de relacionar 

conceitos e fatos, associar causa e efeito, analisar e tomar decisões. 

A avaliação do rendimento do aluno em cada uma das disciplinas é feita 

atribuindo-se uma nota expressa em grau numérico de 0,0 a 10,0 (zero a dez), 

com aproximação até a primeira casa decimal.  

O cálculo para composição das médias semestral e final se dará da 

seguinte forma: 

Média Semestral: 

[1ARE (peso 1) + 2 ARE (peso 2)] / 3 ≥ 7,0 (APROVADO) 

Média Final: 

[Média Semestral + Nota do Exame Final] / 2 ≥ 5,0 (APROVADO) 

Será considerado aprovado na disciplina o aluno que atender 

simultaneamente os seguintes critérios: 

I - Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às aulas e 

demais atividades, no caso do ensino presencial e; 

II - Média de aproveitamento igual ou superior a 7,0 (sete); 

III – Média de aproveitamento no exame final igual ou superior a 5,0 

(cinco). 

O aluno será considerado reprovado na disciplina se ocorrerem qualquer 

uma das seguintes situações: 

I - A sua frequência for inferior a setenta e cinco por centro, no caso do 

ensino presencial; 

II - A sua média de aproveitamento for inferior a quatro; 

III- A sua média de aproveitamento com o exame final inferior a cinco. 

A avaliação do rendimento das disciplinas Estágio Supervisionado, 

Trabalho de Conclusão de Curso, Trabalho Final e Monografia, será 

normatizada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, em consonância 

com o Colegiado de cada curso. 
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É promovido ao período seguinte o aluno que lograr aprovação em, no 

mínimo, 02 (duas) disciplinas do período em que estiver matriculado. O aluno 

que, ao final de um período houver acumulado 05 (cinco) ou mais disciplinas 

em dependência ou em suplementação, não será considerado aprovado para o 

próximo período, independentemente do número de disciplinas em que tenha 

sido aprovado no período em que está matriculado. 

O aluno somente poderá cursar os dois últimos períodos de qualquer 

curso de graduação se tiver no máximo 02 (duas) disciplinas pendentes. 

O aluno que tiver extraordinário aproveitamento, com coeficiente de 

rendimento acumulado igual ou superior a 7,0 nos estudos e submeter-se a 

exame por disciplina aplicado por banca examinadora especial poderá ter 

abreviada a duração de seu curso. Veda-se o exame por disciplina a aluno que 

esteja cursando, tenha cursado ou tenha a cursar disciplinas em dependência. 

A Banca Examinadora, indicada pela coordenação do curso do aluno e 

homologada pela Reitoria, será constituída por três professores habilitados com 

formação na área de conhecimento da disciplina objeto do exame. O estudante 

que desejar submeter-se ao exame objeto deste artigo deverá requerê-lo por 

escrito junto à Coordenação do seu Curso e o pedido deve ser apreciado e 

decidido pela Direção da Escola a que se vincula o estudante. Deferido o 

pedido, o Reitor expedirá um ato designando a banca examinadora, 

determinando o programa e a bibliografia que serão exigidos e definindo data e 

local do exame. O resultado do exame deve ser registrado em ata especial, nos 

arquivos da Secretaria de Registro Acadêmico do Centro Universitário e no 

histórico escolar do aluno a ele submetido. 

Os critérios de aprovação nos exames mencionados serão definidos 

pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão, em normas complementares. 

 

1.17 Número de Vagas 

O curso de Engenharia Ambiental oferece 100 (cem) vagas anuais, nos 

turnos vespertino e noturno. 
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1.18 Atividades de Extensão  

As Atividades de Extensão no curso de Engenharia Ambiental 

configuram-se como ações contínuas de caráter educativo, social e cultural, 

possibilitando socialização de saberes coletivos entre a universidade e a 

sociedade. Desta maneira, visa reafirmar a extensão universitária como prática 

acadêmica, entendendo-a como indispensável para a formação de profissionais 

cidadãos permitindo socializar e democratizar os conhecimentos, preparando 

seus profissionais não somente com a estratégia do ensino-transmissão, mas 

complementando a formação com a estratégia do ensino-aplicação, 

viabilizando a relação transformadora entre universidade e sociedade.  

A orientação metodológica do currículo do Curso de Engenharia 

Ambiental supõe a articulação das atividades básicas do ensino superior: 

ensino-pesquisa e extensão. Assim, pretende-se o envolvimento de 

professores e estudantes em ação de extensão desde o início do curso.  

As atividades de extensão na UNINORTE, de modo geral, são 

coordenadas pela Coordenação de Extensão (descrita no item 1.2.3.2), por 

meio de programas que acontecem ciclicamente, por meio 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 do Curso de Engenharia Ambiental são 

planejadas e executadas atendendo às demandas internas e externas, e estão 

voltadas a diferentes áreas do conhecimento, relevantes para a formação 

acadêmica e profissional do discente.  

Dentre as atividades desenvolvidas no curso, pode-se destacar: 

• Cursos de extensão 

• Palestras  

• Eventos 
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• Educação Ambiental 

• Produção Científica 

As atividades são prioritariamente exercidas pelo corpo discente, sob a 

orientação e coordenação de seus professores, que implicam na necessidade 

de uma articulação permanente entre Coordenação de Extensão, Direção das 

Escolas, e Coordenações de Curso e de seus respectivos programas. 

 

1.19 Interdisciplinaridade e Transversalidade 

As mudanças de caráter socioeconômico, político e cultural ocorridas nas 

últimas décadas, bem como, o advento de novas tecnologias, trouxeram novos 

contextos para a educação, de forma que não é mais possível a permanência 

de um currículo fragmentado e descontextualizado, no qual o ensino é baseado 

na simples transmissão de informações. 

Desta forma, é importante acompanhar tais mudanças, buscando 

alternativas que permitam romper as práticas pedagógicas tradicionais, 

cabendo aos profissionais de ensino adaptar-se às novas realidades e preparar 

indivíduos com uma formação sólida e abrangente que favoreça o 

desenvolvimento de habilidades e competências indispensáveis ao pleno 

exercício da cidadania. 

Consciente de que a educação deve cumprir um papel econômico, 

científico e cultural, no qual o aluno não deve somente conhecer, mas aprender 

a fazer, a viver e a ser, o Curso de Engenharia Ambiental da UNINORTE 

buscou incorporar ao seu currículo, temas que valorizassem não apenas a 

formação acadêmica e o mercado de trabalho, mas também a subjetividade de 

cada indivíduo com suas respectivas relações entre si.  

Neste contexto, os conceitos de interdisciplinaridade e transversalidade 

surgem como ferramentas eficazes para promover a inovação dos conteúdos 

curriculares, trabalhando de forma paralela ao aprendizado acadêmico, 

diminuindo a linearidade e fragmentação presentes no currículo e favorecendo 

a criatividade e a subjetividade de cada indivíduo, juntamente a valores éticos e 
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morais que sejam capazes de transcender os limites das diversidades de raça, 

cor, sexo, cultura, classe social, religião ou política. 

A interdisciplinaridade propõe a intercomunicação entre as disciplinas, 

visando um objetivo comum, respeitando as particularidades de cada disciplina, 

permitindo ao aluno tratar, de forma integrada, os conteúdos comuns às 

diversas áreas. No Curso de Engenharia Ambiental, a interdisciplinaridade é 

trabalhada por meio de disciplinas, projetos e atividades que permitem ao aluno 

integralizar os conteúdos das diferentes disciplinas, respeitando a 

indissociabilidade ensino/pesquisa/extensão: 

I – Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): visa proporcionar ao aluno o 

aprofundamento de temas abordados no decorrer do curso, promovendo a 

interdisciplinaridade, a pesquisa, o desenvolvimento da capacidade de 

comunicação oral e escrita e a articulação teoria-prática. 

II – Estágio Curricular Obrigatório: visa assegurar o contato do formando com 

situações, contextos e instituições, permitindo que conhecimentos, habilidades 

e atitudes se concretizem em ações profissionais.  

III – Iniciação Científica: visa introduzir os alunos na pesquisa científica, 

permitindo ao mesmo trabalhar de forma integrada os conteúdos das diferentes 

disciplinas, constituindo um instrumento de apoio teórico e metodológico à 

realização de um projeto que contribua na formação profissional do aluno. 

IV – Semana de Engenharia e Tecnologia/Concurso de Engenhosidade: o 

objetivo deste evento anual é socializar os conhecimentos produzidos nas 

diferentes áreas da Engenharia e Tecnologia dentro da Escola de Ciências 

Exatas e Tecnologia, por meio da apresentação de palestras, mini-cursos, 

exposições de trabalho científicos e tecnológicos, de forma a promover sinergia 

e interdisciplinaridade de áreas afins e garantir um espaço de troca de 

conhecimento e experiências entre profissionais externos, professores e 

estudantes internos e externos. Dentro deste evento, acontece o Concurso de 

Engenhosidade que propõe congressista o desenvolvimento de inovações na 

área da engenharia e tecnologia, utilizando as ferramentas desenvolvidas em 

sala ou em seus projetos de TCC, tornando assim, a Engenharia e a 
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Tecnologia mais palpáveis para os estudantes, estimulando a criatividade e 

colocando em prática conceitos de engenharia e tecnologia modernos. O 

desafio é a realização de uma engenhosidade específica que atenda às regras 

de originalidade, inovação e aplicabilidade. 

V – Projetos de Extensão: os projetos de extensão têm por objetivo fundir o que 

se aprende e produz na universidade e aplicar no desenvolvimento de uma 

comunidade, possibilitando ao aluno a construção da cidadania e a 

sistematização do conhecimento que é criado dentro e fora dela.  

A transversalidade pode ser definida como uma ferramenta pedagógica 

cuja finalidade é proporcionar ao aluno a possibilidade de adquirir uma visão 

mais crítica e compreensiva acerca da realidade social, com sua inserção 

participativa na mesma, onde por meio do uso dos temas transversais, 

promove uma relação entre os conteúdos e seus respectivos contextos. Temas 

Transversais tratam de processos que estão sendo intensamente vividos pela 

sociedade, pelas comunidades, pelas famílias, pelos alunos e educadores em 

seu cotidiano. São debatidos em diferentes espaços sociais, em busca de 

soluções e de alternativas, confrontando posicionamentos diversos em relação 

à intervenção no âmbito social e na atuação pessoal. 

Assim sendo, o Curso de Engenharia Ambiental adota estratégias 

didático-pedagógicas para viabilizar os objetivos da Educação Ambiental 

(enunciados pela Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, art. 5º e Decreto Nº 4.281 

de 25 de junho de 2002) e das Relações Étnico-raciais e para o ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana ((Lei n° 11.645 de 10 de março de 

2008; Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004), especialmente no 

que se refere à transversalidade: 

I – Educação Ambiental: desenvolvimento de uma compreensão integrada do 

meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos 

ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, 

culturais e éticos. 

II - A Educação das Relações Étnico-Raciais: divulgação e produção de 

conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem 
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cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e 

de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos 

legais e valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia 

brasileira.  

III - Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana:  tem por objetivo o 

reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-

brasileiros, bem como a garantia de reconhecimento e igualdade de 

valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, 

europeias, asiáticas. 

IV – Educação em Direitos Humanos: determina que a educação em direitos 

humanos deverá estar presente na formação inicial e continuada de todos os 

profissionais das diferentes áreas do conhecimento. No curso de Engenharia 

Ambiental foi contemplada por meio das disciplinas 

No Quadro 11 são apresentadas algumas disciplinas que abordam de forma 

direta e/ou transversal os temas acima descritos. 
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Quadro 11. Descrição das estratégias e disciplinas que trabalham os Temas Transversais no Curso de Engenharia Ambiental.

Disciplina Ementa 

Introdução à 

Engenharia 

Universidade, conhecimento e métodos de estudo. História da Engenharia.  Engenharia, 

Sociedade e Meio Ambiente. Ciência e Tecnologia. Pesquisa Tecnológica. O 

Engenheiro e os Processos de Comunicação. O Projeto de Engenharia: Formulação, 

Análise, Busca de Soluções, Decisão e Apresentação Final. Fatores Relativos ao Projeto. 

Modelagem, Simulação e Otimização. 

Relações Étnico

Cultura Afro-Brasileira e Africana e 

Educação Ambiental: apresenta o papel 

do engenheiro na sociedade e sua 

responsabilidade com o meio ambiente, 

com a ética e o respeito à pluralidade 

cultural da sociedade brasile

Desenvolvimento 

Humano e Social 

Transformações do ser humano e das relações de trab alho nas diferentes 

configurações geográficas.  Cidadania e responsabilidade social. Sustentabilidad e 

ambiental. Questões ambientais globais.  Economia solidária e mercado de trabalho. 

Transformações do ser humano com a evolução tecnológica.   

Educação Ambiental: aborda temas 

relacionados à sustentabilidade e 

responsabilidade social, bem como as 

transformações do ser humano e das 

relações de trabalho nas dife

configurações geográficas:

rural, público x privado; v

industrialização e 

Antropologia e 

Cultura 

Diversidade cultural no mercado de trabalho (Conceito de cultura, diversidade cultural, 

alteridade, etnocentrismo e suas relações com o homem no mercado de trabalho). 

Sociedade do conhecimento e o mercado de trabalho (Sociedade do conhecimento e 

cultura, híbridos culturais, trocas culturais, tecnologia, globalização, diferentes gerações  e 

suas relações com o homem no mercado de trabalho). Identidades sociais e o mercado 

de trabalho . As questões étnico-raciais no mercado de trabalho (  o negro, o índio, a 

Relações Étnico

Cultura Afro-Brasileira e Africana: 

discute a construção da sociedade 

brasileira, a pluralidade 

racial do país: o

mulher, a pessoa com necessidades 
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mulher, a pessoa com necessidades especiais, a reli gião e o gênero na sociedade 

brasileira, inclusão).   

especiais, a religião e o gênero na 

sociedade brasileira discutidos à luz das  

relações do homem no mercado de 

trabalho, bem como a inclusão. 

Química Geral e 

Orgânica 

Ciência, Química e Meio Ambiente . Matéria. Tipos de Substâncias. Ligação Química. 

Ácidos e Bases. Soluções. Reações Químicas. Estequiometria. Termoquímica. Processos 

espontâneos e eletroquímicos. Eletrólise. Estrutura dos compostos orgânicos.. 

Propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos. Isomeria. Estudo da estrutura, 

mecanismos e reatividades: hidrocarbonetos alifáticos, alicíclicos e aromáticos, 

compostos oxigenados, nitrogenados, sulfurados, halogenados e heterocíclicos. Testes 

de solubilidade. Síntese de compostos orgânicos.Técnicas de determinação de 

compostos orgânicos. 

Educação Ambiental: aborda temas 

relacionados à utilização e  conservação 

dos recursos e sua importância da 

preservação do meio ambiente. 

Transversal 

Desafios 

Contemporâneos 

Desafios sociais na profissão (doutrinas sociais, relações interpessoais no meio 

profissional). Desafios éticos na profissão (questões éticas e mor ais das boas 

práticas do mercado de trabalho, princípios dos dir eitos humanos).  Desafios do 

mercado globalizado na profissão. Desafios políticos na profissão. 

Direitos Humanos: aborda questões 

éticas e morais das boas práticas do 

mercado de trabalho e os  princípios dos 

direitos humanos. 

Direta 

Educação 

Ambiental 

Conceitos de Educação Ambiental. Históricos interna cional, nacional e local da EA. 

Estudo da Lei Federal 9.795 – de Educação Ambiental  e sua sinergia com as leis 

irmãs de desenvolvimento sustentável (Recursos Hídr icos; Unidades  de 

Conservação; Estatuto das Cidades; Saneamento Básic o e Mudanças Climáticas). 

Educação Ambiental e ação transformadora. Educação no processo de gestão 

ambiental. Operacionalização das atividades em Educ ação Ambiental. Metodologia 

para a Concepção de Planos, Programas e Projetos de  EA. 

Educação Ambiental: aborda diferentes 

aspectos relacionados ao meio 

ambiente e à Educação ambiental. 

 

Direta 
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Auditoria e Gestão 

Ambiental 

Uso racional dos recursos naturais . Conceitos de gestão ambiental. Fundamentação 

de Controle da Qualidade Ambiental. Instrumentos de gestão e suas implementações: 

conceitos e pratica. Base legal e institucional para a gestão ambiental. Métodos e 

Procedimento de Ação. Valoração do Ativo e Passivo Ambiental nos estudos de 

alternativas e de viabilidade. A questão ambiental sob o enfoque econômico . Política e 

Gestão ambiental. Sistemas de gestão ambiental e suas alternativas. Normas ambientais. 

Análise Ambiental de produtos e processos. Sistemas de produção e materiais recicláveis. 

Certificação de produtos (selo verde). Educação ambiental na empresa . Conceitos 

fundamentais em auditoria ambiental. Auditorias Ambientais: Legislação, Classificação, 

Aplicações, Planejamento e Execução. Certificação ambiental. Norma ISO 14001. 

Metodologia para condução de auditorias internas. Gerenciamento das informações. 

Condução das entrevistas com auditados. Pratica de Auditoria de desempenho ambiental. 

Auditorias ambientais como instrumento de gestão em políticas públicas. 

Educação Ambiental: aborda diferentes 

aspectos relacionados ao meio 

ambiente nos âmbitos ecológico, legal, 

político, sociais, econômico, científico, 

cultural e ético, bem como aspectos 

relacionados à Educação ambiental. 

 

Direta 

Transversal 

Poluição e Controle 

Ambiental 

Conceitos e tipos de Poluição: hídrica, do solo e atmosférica. Compostos poluidores e 

contaminantes ambientais. Resíduos sólidos e Efluentes Líquidos. Diagnóstico ambiental. 

Metodologias de coleta e análise de amostras de água e de organismos vivos. Conceitos 

e identificação de impactos ambientais: bióticos, abióticos e antrópicos. Controle e 

Monitoramento ambiental. Saúde ambiental: epidemiologia descritiva, epidemiologia de 

doenças transmissíveis e não transmissíveis associadas à água, excretas, e resíduos 

(sólidos, tóxicos e perigosos). Vigilância ambiental. Educação Ambiental: importância, 

estratégias e consequências no controle da poluição . 

Educação Ambiental: aborda diferentes 

aspectos relacionados ao meio 

ambiente nos âmbitos ecológico, legal, 

político, sociais, econômico, científico, 

cultural e ético, bem como aspectos 

relacionados à Educação ambiental. 

 

Direta 

Legislação e 

Avaliação 

Ambiental 

O meio ambiente dentro da esfera política, econômic a e social; Políticas e atos 

considerativos do meio ambiente na história do Bras il; Constituição de 1988; 

Competências constitucionais em matéria ambiental; Política Nacional do Meio 

Educação Ambiental: aborda diferentes 

aspectos relacionados ao meio 

ambiente nos âmbitos ecológico, legal, 

Direta 
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Ambiente; SISNAMA; Sistema Nacional do Meio Ambient e; Padrões de Qualidad e, 

CONAMA e Zoneamento Ambiental; SNUC (Sistema de Uni dades de Conservação); 

Código Florestal; Avaliação de impactos ambientais;  Licenciamento Ambiental; 

Atividades específicas de fauna, flora, recursos hí dricos e minerais; Valoração 

ambiental; Responsabilidade ambiental (administrati va, civil e penal). 

político, sociais, econômico, científico, 

cultural e ético, bem como aspectos 

relacionados à Educação ambiental. 

 

Ecologia Aplicada 

Introdução à Ecologia. Níveis de organização dos sistemas ecológicos e funcionamento. 

Estrutura de ecossistemas. Biomas. Fluxo de matéria e energia. Ciclos biogeoquímicos. 

Ecologia de populações: especiação, interações abió ticas, atributos populacionais . 

Fatores limitantes e controladores. Ecologia de comunidades. Sucessão ecológica. Ações 

antrópicas. Mudanças Globais. Ecologia e Educação Ambiental.  

Relações Étnico-Raciais/Educação 

Ambiental:discute os conceitos de raça 

do ponto de vista genético e a formação 

da população brasileira, além de 

abordar temas relacionados ao meio 

ambiente, sustentabilidade e educação 

ambiental. 

Transversal/ 

Direta 

Demais disciplinas 

A globalização dos conhecimentos e preocupação mundial com questões relacionadas ao meio ambiente e o desenvolvimento 

sustentável, bem como as discussões acerca da tolerância social, religiosa, sexual permitem argumentações relacionadas aos 

Temas Transversais surjam no ambiente acadêmico, independente do conteúdo disciplinar ou tópico trabalhado, permitindo ao 

profissional de educação que o mesmo conduza discussões que abordem tais questões, bem como que professores e alunos 

partilhem experiências profissionais e pessoais relacionadas. Além disso, a elaboração de projetos/trabalhos, palestras e eventos 

permitem a abordagem transversal de tais tópicos. 

Transversal 
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1.20 Disciplinas Semipresenciais 

O Centro Universitário do Norte – UNINORTE fazendo uso do que 

prescreve a Lei de Diretrizes e Bases da Educação- LDB em seu art. 80 e a 

Portaria no 4.059, de 10 de dezembro de 2004, oferecerá aos alunos dos 

cursos presenciais reconhecidos, 20 %(vinte por cento) da carga horária total 

em regime semipresencial. O curso de Engenharia Ambiental possui 720h de 

sua carga horária disponibilizada nesse formato (Quadro 12). 

As disciplinas ofertadas na modalidade semipresencial, previstas neste 

PPC , serão desenvolvidas a partir metodologias de ensino e aprendizagem 

que privilegiem o uso integrado de tecnologias da informação e comunicação 

para que os objetivos do curso sejam alcançados, bem como para favorecer o 

desenvolvimento do perfil do egresso que se pretende formar. 

Em cumprimento a portaria nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004, em seu 

art. 2º, na modalidade semipresencial, as avaliações de rendimento escolar se 

darão de forma presencial. 

Quadro 12. Disciplinas oferecidas na modalidade semipresencial no curso de Engenharia 

Ambiental. 

Disciplina C.H. 

  Tecnologias na Formação Profissional  80h 

Metodologia Científica 80h 

Comunicação Profissional 80h 

Cálculo Numérico 80h 

Antropologia e Cultura 80h 

Desafios Contemporâneos 80h 

Gestão de Projetos 80h 

Gestão das Organizações 80h 

Desenvolvimento Humano e Social 80h 

Total  720h 

Carga Horária Total do  Curso  3.600h 

%de Disciplinas na Modalidade Semipresencial  20% 
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1.21 Estímulo às Atividades Acadêmicas 

1.21.1 Monitoria  

O programa de monitoria da UNINORTE visa à incorporação do aluno em 

atividades auxiliares as tarefas docentes, oportunizando a consolidação da sua 

formação acadêmica e a melhoria da qualidade de aprendizagem e 

qualificação pessoal do discente. O Curso de Engenharia Ambiental incentiva a 

monitoria institucional e voluntária, reconhecendo-a como uma atividade 

complementar na formação acadêmica. 

Os principais critérios para execução do Programa de Monitoria do Curso 

de Engenharia Ambiental são:  

• Os alunos do Curso de Engenharia Ambiental são incluídos no 

programa a partir do previsto no plano anual de monitoria institucional; 

• Os monitores são selecionados considerando, além bem como aptidão 

para as atividades auxiliares de ensino e extensão, seu rendimento na 

disciplina durante o curso e o seu desempenho na prova de seleção. 

Além destes aspectos, são considerados o seu coeficiente de 

rendimento e o fato de estar cursando no mínimo o 3º (terceiro) 

período; 

• Acompanhamento constante das atividades dos monitores pelo 

professor/orientador que tem a responsabilidade de encaminhá-lo em 

sua iniciação na atividade docente no ensino superior; 

• Não é permitida a regência de classe não assistida pelo 

professor/orientador, bem como o envolvimento do monitor em 

quaisquer atividades administrativas, ainda que relacionadas às ações 

de docência. 

1.21.2 Programa de Iniciação Científica (PIC) 

A Iniciação Científica é um instrumento de formação que permite 

introduzir na pesquisa científica os estudantes de graduação potencialmente 

mais promissores. O Programa de Iniciação Científica prepara não só melhores 

profissionais para o mercado de trabalho como também aprimora o alunado 
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preparando-o para a pós-graduação, proporcionando assim uma integração 

direta entre os cursos de graduação e pós-graduação. Ao lado disso, possibilita 

que novos conhecimentos adquiridos através da pesquisa sistematizada se 

disseminem nos cursos de graduação, contribuindo para que o centro 

universitário se envolva integralmente com o desenvolvimento das atividades 

científicas e propicie uma formação global aos seus alunos. 

O Programa de Iniciação Científica transcende o horizonte de formação 

de alunos – meta que por si só já justificaria todos os esforços – e se coloca na 

altura do aperfeiçoamento da própria instituição universitária.  

O Programa de Iniciação Científica da UNINORTE tem como Objetivo 

Geral:   

• Estimular e apoiar a iniciação a pesquisa no âmbito da UNINORTE 

e a política de formação de pessoal para a atividade de pesquisa.  

E como Objetivos Específicos:  

• Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa; 

• Estimular o envolvimento de professores/pesquisadores na 

atividade de formação para a pesquisa; 

• Estimular a intensificação qualitativa e quantitativa da produção 

científica; 

• Despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre 

estudantes de graduação. 

Sendo assim, os principais objetivos da iniciação científica são: estimular 

a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre os estudantes de 

graduação, mediante participação em projetos de iniciação científica, 

orientados por professores/pesquisadores, possibilitando ao iniciante a 

aprendizagem de técnicas e métodos, o desenvolvimento do pensar e do criar 

cientificamente, aprimorando o seu espírito crítico. As atividades de Iniciação 

Científica poderão acontecer em duas modalidades a saber: 

 



CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE – UNINORTE 
Laureate International Universities®  

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 
 

 

96 
 

• Iniciação Cientifica com bolsa: Aquela desenvolvida com 

remuneração financeira.  

• Iniciação Científica Voluntária: Aquela desenvolvida sem 

remuneração financeira.  

No entanto, todas as atividades científicas são desenvolvidas igualmente, 

como também os compromissos no programa.  

Programa Voluntário:  O programa voluntário permite que alunos 

conduzam uma pesquisa sob orientação de um professor pesquisador 

qualificado e seguindo rigorosamente os moldes do programa remunerado. 

Para participar do Programa Voluntário o candidato deve possuir um orientador 

que atenda aos requisitos do Programa.  

Programa Com Bolsa:  O programa com bolsa pode ser iniciado com a 

inscrição, juntamente com um professor pesquisador, no Programa de Iniciação 

Científica da UNINORTE, cujo processo será avaliado pela coordenação de 

pesquisa de cada escola acadêmica da UNINORTE.  

Comitê de Pesquisa da UNINORTE:  Cada escola possui seu Comitê de 

Pesquisa, composto por coordenadores de curso e docentes. 

 

1.21.2.1 Bolsa de Iniciação Científica 

Bolsa de Iniciação Científica A Bolsa de Iniciação Científica é uma 

modalidade de financiamento seletivo de alguns dos melhores alunos, para 

atuarem na Iniciação Científica. É um estímulo ordenado, metódico e criterioso 

de formação da mentalidade científica mediante a participação no 

desenvolvimento de uma investigação que tem início, meio e fim e cujos 

resultados são atingidos pelo aluno em função da execução de um plano de 

trabalho. Deste modo, a bolsa de Iniciação Científica é também um instrumento 

de fomento à formação de recursos humanos.  
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1.21.2.2 Valor e Duração das Bolsas 

O valor da bolsa do Programa de Bolsa de Iniciação Científica da 

UNINORTE será de meio salário mínimo descontado no boleto bancário da 

mensalidade, exceto no boleto de matrícula, se o valor da mensalidade for 

menor que o da bolsa, o aluno não receberá a diferença. No caso do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, o valor da bolsa será de acordo 

com o Convênio realizado com as Agências de Fomento à Pesquisa. A duração 

das bolsas não devem ultrapassar 12 meses, podendo ser renovadas por igual 

período.  

1.21.2.3 Programa de Bolsa de Iniciação Científica da UNINORTE (PROBIC)  

Programa de Bolsa de Iniciação Científica da UNINORTE (PROBIC) É um 

programa interno, destinado exclusivamente a alunos dos cursos de graduação 

da UNINORTE, financiado com recursos da própria UNINORTE. 

Institucionalizado por Portaria expedida pela Reitoria da UNINORTE. 

 

1.22 Coerência do Currículo com as Diretrizes Curri culares Nacionais 

A Organização Curricular proposta atende às Diretrizes Curriculares 

Nacionais (Resolução CNE/CES no11, de 11 de março de 2002), nos núcleos 

de formação orienta a construção do conhecimento garantindo a formação de 

profissional com as habilidades e competências definidas no perfil do egresso 

da seguinte forma: 

a) Competências Profissionais Gerais:  incluem-se os processos, os 

métodos e as abordagens físicas, químicas, matemáticas e estatísticas 

como suporte à formação.  Também estão incluídas disciplinas 

relacionadas, como um todo, aos processos de meio ambiente, à 

proteção, recuperação e melhoria de qualidade do ambiente. As áreas 

do conhecimento propostas levarão em conta a formação global do 

profissional tanto técnico-científica quanto comportamental.  

Os componentes curriculares que trabalham estes conteúdos estão 

descritos no Quadro 13: 
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Quadro 13 Componentes Curriculares que trabalham as Competências e Habilidades 

estabelecidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais. 

COMPETÊNCIAS ESTABELECIDAS NAS 

DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS  
DISCIPLINAS/UNIDADES CURRICULARES  

I. Aplicar conhecimentos matemáticos, 

científicos, tecnológicos e instrumentais 

à engenharia; 

• Álgebra dos Espaços Vetoriais 

• Álgebra Linear e Geometria Analítica 

• Cálculo de Funções de Várias Variáveis 

• Cálculo Diferencial e Integral 

• Cálculo Numérico 

• Computação Aplicada à Engenharia 

• Desenho Técnico 

• Equações Diferenciais Ordinárias 

• Introdução à Eletricidade e Magnetismo 

• Introdução à Estatística 

• Introdução à Mecânica 

• Introdução à Termodinâmica, Vibrações e 

Fluidos 

• Gestão das Organizações 

• Metodologia Científica 

• Química Geral e Orgânica 

• Resistência de Materiais 

• Comunicação Profissional 

• Desafios Contemporâneos 

II. Projetar e conduzir experimentos e 

interpretar resultados; 

• Biologia Geral Aplicada 

• Bioquímica Aplicada 

• Ciência dos Materiais 

• Cinética Aplicada e Cálculos de Reatores 

• Computação Aplicada à Engenharia 
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• Ecologia Aplicada 

• Estatística Aplicada 

• Fenômeno de Transporte 

• Geologia e Solos 

• Introdução à Eletricidade e Magnetismo 

• Introdução à Estatística 

• Introdução à Mecânica 

• Introdução à Termodinâmica, Vibrações e 

Fluidos 

• Química Geral e Orgânica 

• Gestão das Organizações 

• Gestão de Projetos 

III. Conceber, projetar e analisar 

sistemas, produtos e processos; 

• Ciência dos Materiais 

• Climatologia Aplicada 

• Ecologia Aplicada 

• Geologia e Solos 

• Microbiologia Ambiental 

• Poluição e Controle Ambiental 

• Recuperação de Áreas Degradadas 

• Recursos Hídricos e Hidrologia 

• Tecnologias de Tratamento de Água e 

Efluentes 

• Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos 

• Noções de Topografia 

• Hidráulica Aplicada ao Saneamento 

IV. Planejar, supervisionar, elaborar e 

coordenar projetos e serviços de 

engenharia 

• Legislação e Avaliação de Impactos 

Ambientais 

• Cinética Aplicada e Cálculo de Reatores 
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• Auditoria e Gestão Ambiental  

• Introdução à Engenharia 

• Metodologia Científica 

• Comunicação Profissional 

• Resistência de Materiais 

• Tecnologias de Tratamento de Água e 

Efluentes 

• Recuperação de Áreas Degradadas 

• Gestão de Projetos 

• Estatística Aplicada 

• Planejamento Ambiental e Urbanismo 

• Ergonomia e Segurança Industrial  

V. Identificar, formular e resolver problemas 

de engenharia 

• Cinética Aplicada e Cálculo de Reatores 

• Fenômenos de Transporte 

• Recuperação de Áreas Degradadas 

• Resistência de Materiais 

• Termodinâmica e Transmissão de Calor 

• Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos 

• Tecnologias de Tratamento de Água e 

Efluentes 

• Poluição e Controle Ambiental 

• Legislação e Avaliação de Impactos 

Ambientais 

• Modelagem Ambiental 

• Recuperação de Áreas Degradadas 

• Ecologia Aplicada 

VI. Desenvolver e/ou utilizar novas 

ferramentas e técnicas 

• Ciência dos Materiais 

• Cinética Aplicada e Cálculo de Reatores 
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• Sistemas de Informações Geográficas 

• Recuperação de Áreas Degradadas 

• Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos 

• Tecnologias de Tratamento de Água e 

Efluentes 

• Hidráulica Aplicada ao Saneamento 

• Modelagem Ambiental 

• Auditoria e Gestão Ambiental 

• Microbiologia Aplicada 

VII. Supervisionar a operação e a 

manutenção de sistemas 

• Climatologia e Meteorologia 

• Geologia e Solos 

• Poluição e Controle Ambiental 

• Tecnologias de Tratamento de Água e 

Efluentes 

• Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos 

• Auditoria e Gestão Ambiental 

• Recursos Hídricos e Hidrologia 

•  Hidráulica Aplicada ao Saneamento 

• Noções de Topografia 

• Sistemas de Informações Geográficas 

VIII. Avaliar criticamente a operação e a 

manutenção de sistemas 

• Auditoria e Gestão Ambiental  

• Climatologia e Meteorologia 

• Geologia e Solos 

• Legislação e Avaliação de Impactos 

Ambientais 

• Poluição e Controle Ambiental 

• Tecnologias de Tratamento de Água e 

Efluentes 
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• Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos 

IX. Comunicar-se eficientemente nas formas 

escrita, oral e gráfica 

• Estágio Supervisionado de Atuação 

• Estágio Supervisionado de Observação 

• Estatística Aplicada 

• Introdução à Engenharia 

• Introdução à Estatística 

• Metodologia Científica 

• Modelagem Ambiental 

• Comunicação Profissional 

• Trabalho de Conclusão de Curso 

• Tópicos Especiais Integradores 

• Estatística Aplicada 

• Educação Ambiental 

X. Atuar em equipes multidisciplinares 

• Auditoria e Gestão Ambiental 

• Legislação e Avaliação de Impactos 

Ambientais 

• Estágio Supervisionado de Atuação 

• Estágio Supervisionado de Observação 

• Auditoria e Gestão Ambiental 

• Recuperação de Áreas Degradadas 

• Ecologia Aplicada 

XI. Compreender e aplicar a ética e a 

responsabilidade profissionais 

• Legislação e Avaliação de Impactos 

Ambientais 

• Desafios Contemporâneos 

• Desenvolvimento Humano e Social 

• Antropologia e Cultura 

• Auditoria e Gestão Ambiental 
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• Introdução à Engenharia 

XII. Avaliar o impacto das atividades da 

engenharia no contexto social e 

ambiental 

• Legislação e Avaliação de Impactos 

Ambientais 

• Ecologia Aplicada 

• Auditoria e Gestão Ambiental 

• Educação Ambiental 

• Planejamento Ambiental e Urbanismo 

• Poluição e Controle Ambiental 

• Recuperação de Áreas Degradadas 

• Tecnologias de Tratamento de Água e 

Efluentes 

• Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos 

• Recursos Energéticos e Desenvolvimento 

XIII. Avaliar a viabilidade econômica de 

projetos de engenharia 

• Legislação e Avaliação de Impactos 

Ambientais 

• Auditoria e Gestão Ambiental 

• Gestão das Organizações 

• Planejamento Ambiental e Urbanismo 

• Recursos Energéticos e Desenvolvimento 

XIV. Assumir a postura de permanente busca 

de atualização profissional 

• Auditoria e Gestão Ambiental 

• Legislação e Avaliação de Impactos 

Ambientais 

• Climatologia e Meteorologia 

• Poluição e Controle Ambiental 

• Gestão das Organizações 

• Antropologia e Cultura 

• Desenvolvimento Humano e Social 

• Desafios Contemporâneos 
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• Legislação e Avaliação de Impactos 

Ambientais 

• Planejamento Ambiental e Urbanismo 

• Recuperação de Áreas degradadas 

• Recursos Energéticos e Desenvolvimento 

• Comunicação Profissional 

• Sistemas de Tratamento de Água e Efluentes 

• Sistemas de Informações Geográficas 

Aplicadas 

 

b) Competências Profissionais Específicas:  incluem-se os conteúdos 

(teóricos e práticos) dos processos físicos, químicos e biológicos aplicados ao 

meio ambiente, incluindo os naturais e os alterados, com disciplinas voltadas 

ao conhecimento das estruturas e funções dos componentes dos 

ecossistemas, de modo a conhecer o funcionamento e as relações de 

interações dos processos físicos, químicos e biológicos nos ambientes. 

 

1.23 Coerência do Currículo com os Objetivos do Cur so 

O currículo do Curso Superior de Engenharia Ambiental está coerente 

com os objetivos do curso, com o compromisso do Centro Universitário do 

Norte e com a região onde está inserido, orientando a formação de 

profissionais com senso de realidade global, nacional, regional e local, com 

qualificação para compreender assuntos econômicos, científicos, tecnológicos 

e sociais voltados para as questões ecológicas e ambientais, para a ética, para 

a responsabilidade socioambiental e cidadania, de forma que o Curso possa 

formar cidadãos que possam ampliar o meio em que vivem, levando não 

somente sua formação técnica, mas, e sobre tudo, sua formação humana, 

preservando o meio ambiente. 

  O inter-relacionamento entre as disciplinas do curso leva o egresso ao 

cumprimento dos objetivos do curso. O quadro seguinte relaciona os objetivos 
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propostos para o curso e as respectivas atividades acadêmicas desenvolvidas 

ao longo do currículo que atinge tais objetivos: 

Quadro 14. Disciplinas/Unidades Curriculares relacionadas aos objetivos do curso de 

Engenharia Ambiental. 

OBJETIVOS DO CURSO DISCIPLINAS/UNIDADES CURRICULARES 

I. Fomentar a prática do raciocínio lógico, crítico 

e analítico, para capacitar o futuro profissional 

a operar valores, pessoas, ambientes, 

problemas, tecnologias, políticas, para 

trabalhar com competência, conhecimentos, 

ética, criatividade, flexibilidade e 

responsabilidade nos diferentes âmbitos da 

Engenharia Ambiental. 

• Cálculo Diferencial e Integral 

• Cálculo de Funções de Várias Variáveis 

• Equações Diferenciais Ordinárias 

• Gestão das Organizações 

• Desenvolvimento Humano e Social 

• Introdução à Mecânica 

• Introdução à Termodinâmicas Vibrações e 

Fluidos 

• Introdução à Eletricidade e Magnetismo 

• Introdução à Estatística 

• Introdução à Engenharia 

• Auditoria e Gestão Ambiental 

• Computação Aplicada à Engenharia 

• Álgebra Linear e Geometria Analítica 

• Álgebra dos Espaços Vetoriais 

• Modelagem Ambiental 

• Química Geral e Orgânica 

• Desafios Contemporâneos 

• Comunicação Profissional 

• Cálculo Numérico 

II. Formar um profissional generalista, com 

habilitação tanto nas áreas de recursos 

naturais, gestão, engenharia e tecnologia 

ambiental e que atenda às necessidades do 

• Auditoria e Gestão Ambiental 

• Legislação e Avaliação de Impactos 

Ambientais 
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mercado de trabalho regional e nacional • Climatologia e Meteorologia 

• Ecologia Aplicada 

• Estágio Supervisionado de Atuação 

• Estágio Supervisionado de Observação 

• Desenvolvimento Humano e Social 

• Geologia e Solos 

• Microbiologia Ambiental 

• Biologia Geral e Aplicada 

• Planejamento Ambiental e Urbanismo 

• Gestão das Organizações 

• Poluição e Controle Ambiental 

• Recuperação de Áreas degradadas 

• Recursos Energéticos e Desenvolvimento 

• Recursos Hídricos e Hidrologia 

• Comunicação Profissional 

• Tecnologias de Tratamento de Água e 

Efluentes 

• Sistemas de Informações Geográficas 

Aplicadas 

• Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos 

• Modelagem Ambiental 

• Cinética Aplicada e Cálculo de Reatores 

•  Ergonomia e Segurança Industrial 

III. Proporcionar condições para a 

formação de um profissional com capacidade e 

aptidão para pesquisar, elaborar e prover 

soluções que permitam a harmonização das 

diversas atividades humanas com o meio físico 

e os ecossistemas; 

• Legislação e Avaliação de Impactos 

Ambientais 

• Climatologia Aplicada 

• Desafios Contemporâneos 

• Ecologia Aplicada 
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• Estágio Supervisionado de Atuação 

• Estágio Supervisionado de Observação 

• Geologia e Solos 

• Auditoria e Gestão Ambiental 

• Educação Ambiental 

• Microbiologia Ambiental 

• Planejamento Ambiental e Urbanismo 

• Poluição e Controle Ambiental 

• Recuperação de Áreas degradadas 

• Recursos Energéticos e Desenvolvimento 

• Recursos Hídricos e Hidrologia 

• Tecnologias de Tratamento de Água e 

Efluentes 

• Sistemas de Informações Geográficas  

• Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos 

• Modelagem Ambiental 

•  Trabalho de Conclusão de Curso 

IV. Ofertar conteúdos que proporcionem 

aos alunos compreensão clara da área de 

atuação da Engenharia Ambiental, integrando 

os diversos campos do conhecimento.  

• Auditoria e Gestão Ambiental 

• Legislação e Avaliação de Impactos 

Ambientais 

• Ciência dos Materiais 

• Bioquímica Aplicada 

• Biologia Geral e Aplicada 

• Climatologia e Meteorologia 

• Desenvolvimento Humano e Social 

• Ecologia Aplicada 

• Estágio Supervisionado de Atuação 

• Estágio Supervisionado de Observação 
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• Geologia e Solos 

• Introdução à Engenharia 

• Microbiologia Ambiental 

• Cinética Aplicada e Cálculo de Reatores 

• Planejamento Ambiental e Urbanismo 

• Poluição e Controle Ambiental 

• Recuperação de Áreas degradadas 

• Recursos Energéticos e Desenvolvimento 

• Recursos Hídricos e Hidrologia 

• Hidráulica Aplicada ao Saneamento 

• Noções de Topografia 

• Tecnologias de Tratamento de Água e 

Efluentes 

• Sistemas de Informações Geográficas  

• Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos 

• Modelagem Ambiental 

• Educação Ambiental 

V. Oferecer ao aluno condições de se 

tornar um bom profissional, um cidadão com 

pleno conhecimento das suas 

responsabilidades dentro da realidade atual de 

seu país, e das medidas a serem adotadas na 

promoção do bem-estar da sociedade. 

• Legislação e Avaliação de Impactos 

Ambientais 

• Desenvolvimento Humano e Social 

• Antropologia e Cultura 

• Desafios Contemporâneos 

• Auditoria e Gestão Ambiental 
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1.24 Coerência do Currículo com o Perfil do Egresso  

O currículo do Curso de Engenharia Ambiental apresenta uma proposta 

multi e transdisciplinar, proporcionando integração de diferentes áreas do 

conhecimento humano que possuam  interface direta ou indireta com o meio 

ambiente, o aperfeiçoamento e a atualização técnico-científica que permitam 

elaborar e prover soluções que busquem a harmonização das diversas 

atividades humanas com o meio físico e com os ecossistemas. 

A capacitação do profissional está baseada no desenvolvimento de 

competências para o exercício do pensamento profissional crítico, da ética e da 

cidadania.   

Tabela 3. Conteúdos Curriculares que trabalham a formação do perfil do egresso. 

PERFIL DO EGRESSO ATIVIDADES ACADÊMICAS RELACIONADAS 

I. Atuar nos aspectos de 

relacionamento Homem - Meio Ambiente e 

seus efeitos na cultura, no desenvolvimento 

socioeconômico e na qualidade de vida 

Exercitada, principalmente, nas disciplinas: 

• Auditoria e Gestão Ambiental 

• Legislação e Avaliação de Impactos Ambientais 

• Desenvolvimento Humano e Social 

• Educação Ambiental 

• Legislação e Avaliação de Impactos Ambientais 

• Planejamento Ambiental e Urbanismo 

• Poluição e Controle Ambiental 

• Recuperação de Áreas degradadas 

• Recursos Energéticos e Desenvolvimento 

• Tecnologias de Tratamento de Água e Efluentes 

• Sistemas de Informações Geográficas  

• Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos 

• Ecologia Aplicada 

• Educação Ambiental 

• Gestão das Organizações 
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II. Coordenar e supervisionar equipes 

de trabalho 

• Auditoria e Gestão Ambiental 

• Legislação e Avaliação de Impactos Ambientais 

• Gestão de Projetos 

• Estágio Supervisionado de Atuação 

• Estágio Supervisionado de Observação 

• Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos 

• Introdução à Engenharia 

• Recuperação de Áreas Degradadas 

III. Realizar estudos de viabilidade 

técnico-econômica 

• Legislação e Avaliação de Impactos Ambientais 

• Auditoria e Gestão Ambiental 

• Gestão das Organizações 

• Gestão de Projetos 

• Poluição e Controle Ambiental 

• Planejamento Ambiental e Urbanismo 

• Recursos Energéticos e Desenvolvimento 

IV. Executar e fiscalizar obras e 

serviços técnicos; 

• Legislação e Avaliação de Impactos Ambientais 

• Auditoria e Gestão Ambiental l 

• Legislação e Avaliação de Impactos Ambientais 

• Planejamento Ambiental e Urbanismo 

• Poluição e Controle Ambiental 

• Recuperação de Áreas Degradadas 

• Tecnologias de Abastecimento e Tratamento de 

Água 

• Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos 

• Ergonomia e Segurança Industrial 

V. Efetuar vistorias, perícias e 

avaliações, emitindo laudos e pareceres 

• Legislação e Avaliação de Impactos Ambientais 

• Auditoria e Gestão Ambiental  



CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE – UNINORTE 
Laureate International Universities®  

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 
 

 

111 
 

• Ecologia Aplicada 

• Planejamento Ambiental e Urbanismo 

• Poluição e Controle Ambiental 

• Recuperação de Áreas Degradadas 

• Tecnologias de Tratamento de Água e Efluentes 

• Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos 

• Comunicação Profissional 

VI. Considerar a ética, a segurança, a 

legislação e os impactos ambientais. 

• Legislação e Avaliação de Impactos Ambientais 

•  Auditoria e Gestão Ambiental 

• Ergonomia e Segurança industrial 

• Educação Ambiental 

• Poluição e Controle Ambiental 

• Introdução à Engenharia 

VII. Gerenciar pessoas e projetos e 

capacidade de trabalhar em equipe 

• Auditoria e Gestão Ambiental 

• Legislação e Avaliação de Impactos Ambientais 

• Gestão de Projetos 

• Desenvolvimento Humano e Social 

• Introdução à Engenharia 

• Gestão das Organizações 

VIII. Ter capacidade de atender às 

exigências mais modernas do mercado de 

trabalho. 

• Legislação e Avaliação de Impactos Ambientais 

• Auditoria e gestão Ambiental 

• Ciência dos Materiais 

• Introdução à Engenharia 

• Modelagem Ambiental 

• Gestão das Organizações 

• Noções de Topografia 

• Hidráulica Aplicada ao Saneamento 
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• Comunicação Profissional 

• Estágio Supervisionado de Observação 

• Estágio Supervisionado de Atuação 

IX. Planejamento e gestão ambiental e 

Engenharia e tecnologia ambiental 

Competência adquirida através das disciplinas 

específicas ministradas durante todo o curso. 

X. Tomada de decisão 

No decorrer de todo o curso, o aluno é colocado 

diante de situações de práticas profissionais, de 

forma a estimular a tomada de decisões 

adequadas que levem em consideração: a ética e 

a coerência social. 

XI. Comunicação 

Estimulada através das disciplinas: Introdução a 

Engenharia, Metodologia Científica, Comunicação 

Profissional, Estágios Supervisionados de 

Observação e Atuação ministradas no decorrer do 

Curso. 

XII. Liderança 

Estimulada principalmente em atividades de 

prática profissional, pois sinalizam um bom 

preparo do profissional que deve estar pronto para 

atuar em situações em que necessitem de 

decisões rápidas e senso de liderança. 

 

1.25 Formas de Ingresso 

O Centro Universitário do Norte valoriza o educando proporcionando 

acesso ao ensino superior pelas seguintes formas: 

• Processo de Avaliação Contínua – PAC – Processo Seletivo 

subsequenciado, a que se submetem aqueles que ainda estão 

cursando o ensino médio e que pretendem após sua conclusão, 

ingressar em cursos de graduação; 

• Processo Seletivo Geral- PSG – exame Classificatório a que se 

submetem aqueles que concluíram o ensino médio, ou equivalente e 

desejam ingressar em curso de graduação; 
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• Transferência – quando o aluno oriundo de outra IES, no decorrer do 

curso de graduação, solicita transferência por meio de solicitação de 

vaga.  

• Portador de Diploma de curso superior – pode ser admitido por meio de 

processo seletivo especial, aberto por edital. Destinam-se à matrícula 

dos graduados, as vagas remanescentes do PSG; 

• Programa Universidade para Todos – PROUNI – Programa do Governo 

Federal, no qual a UNINORTE está credenciado e que concede bolsas 

de estudos parciais ou integrais, usando como base a nota obtida no 

Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. 

• Seleção por Desempenho Escolar – por meio do resultado do Enem, a 

seleção de desempenho escolar é feita por meio de processo seletivo e 

classificatório a que se submetem aqueles que concluíram o ensino 

médio ou equivalente e que tenham participado do último Exame 

Nacional de Ensino Médio, obtendo média final igual ou superior a 4,5 

(quatro vírgula cinco). No caso da demanda ser superior a oferta, a 

classificação dos candidatos dar-se-á por entrevista até o 

preenchimento das vagas definidas pelo Conselho de Ensino e 

Pesquisa e Extensão. 
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1.26 Ementário  

PRIMEIRO PERÍODO 

DISCIPLINA: Álgebra Linear e Geometria Analítica CH: 40 horas 

EMENTA 

Matrizes. Cálculo de Determinantes. Sistemas de Equações Lineares. Vetores. 

Equações da Reta e do Plano. Ângulos, Distâncias e Interseções. Geometria 

Analítica Plana. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LIPSCHUTZ, S. Álgebra Linear: Teoria e Problemas. Coleção Schaum. 3ª ed.  

São Paulo: McGraw-Hill-Maron Books, 1994. 

BOLDRINI, J.L. Álgebra Linear. 3ª ed. São Paulo: Harbra, 1980. 

CALLIOLI, C.; DOMINGUES, H.H.; COSTA, R.C.F. Álgebra Linear e 

Aplicações. 7ª ed. São Paulo: Atual, 1990. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LEON, S. J. Álgebra Linear com Aplicações. 4ª  ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

KOLMAN, B. Introdução à Álgebra Linear com aplicações. 6ª ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 1999. 

STEINBRUCH, A. Geometria Analítica. São Paulo: Makron Books, 2006. 

ANTON, H. A.; RORRES, C. Álgebra Linear com Aplicações. 8ª ed. Porto 

Alegre: Bookman. 2001. 

BOULOS, P.; CAMARGO, I. Geometria Analítica: Um Tratamento Vetorial. 3ª 

ed. São Paulo: Makron Books. 1987.  

DISCIPLINA: Cálculo Diferencial e Integral CH: 80 horas 

EMENTA 

Números reais. Funções. Limites. Derivadas. Integração. Técnicas de 

integração. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ÁVILA, G. Cálculo das Funções de Uma Variável - V.1. 7ª ed. Rio de Janeiro: 

LTC. 2009. 

GUIDORIZZI, H. l. Um Curso de Cálculo - V.1. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC. 



CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE – UNINORTE 
Laureate International Universities®  

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 
 

 

115 
 

2001. 

LEITHOLD, L. Cálculo com Geometria Analítica – V.1. 3ª ed. São Paulo: 

Harbra. 1994. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HOFFMANN, L. D.; BRADLEY, G. l. Cálculo: Um Curso Moderno e Suas 

Aplicações. 7ª ed. Rio de Janeiro: LTC. 2008. 

ANTON, H. Cálculo: Um Novo Horizonte – V.1. 6ª ed. Porto Alegre: Bookman. 

2000. 

STEWART, J. Cálculo – V.1. 6ª ed. São Paulo: Thomson Pioneira. São Paulo. 

2009. 

LARSON, R.E.; HOSTETLER, R.P.; EDWARDS, B.H. Cálculo com Aplicações. 

4ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1998. 

GONÇALVES, M. B.; FLEMMING, D. M. Cálculo A: Funções, Limite, Derivação 

e Integração. 6ª ed. Rio de Janeiro: Prentice Hall do Brasil. 2007. 

DISCIPLINA: Introdução à Engenharia  CH:40 horas  

EMENTA 

Universidade, conhecimento e métodos de estudo. História da Engenharia.  

Engenharia, Sociedade e Meio Ambiente. Ciência e Tecnologia. Pesquisa 

Tecnológica. O Engenheiro e os Processos de Comunicação. O Projeto de 

Engenharia: Formulação, Análise, Busca de Soluções, Decisão e Apresentação 

Final. Fatores Relativos ao Projeto. Modelagem, Simulação e Otimização. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BAZZO, W. A.; PEREIRA, L. T. V. Introdução à Engenharia: Conceitos, 

Ferramentas e Comportamentos. 2ª ed. Florianópolis: UFSC, 2010.  

HOLTZAPPLE, M.T.; REECE, W.D. Introdução à Engenharia. Rio de Janeiro: 

LTC, 2006.  

BROOKMAN, J. B. Introdução à Engenharia: Modelagem e Solução de 

Problemas. 1ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DYM, C. L.; LITTLE, P.; ORWIN, E.; SPJUT, R. E. Introdução à Engenharia: 

Uma Abordagem Baseada em Projeto. 3ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. 

SCHANAID, F.; ZARO, M. A.; TIMM, M. I. Ensino de Engenharia - Do 
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Positivismo à Construção das Mudanças para o Século XXI. 1ª ed. São Paulo: 

Empório do Livro, 2006. 

CASAROTTO FILHO, N. Engenharia de Projeto/Engenharia Simultânea. Belo 

Horizonte: Atlas, 1999. 

PAHL, G.; BEITZ, W.; FELDHUSEN, J.; GROTE, K. Projeto na Engenharia. 1ª 

ed. Edgard Blücher, 2005. 

BAZZO, W.A.; PEREIRA, L.T.V.; LINSINGEN, I.V. Educação Tecnológica: 

Enfoques para o Ensino da Engenharia. 2ª ed. UFSC, 2008. 

DISCIPLINA: Introdução à Mecânica CH: 80 horas 

EMENTA 

Estática da Partícula: 1ª. e 3ª. Leis de Newton e Condições de Equilíbrio. 

Cinemática da Partícula: Velocidade Média, Velocidade Instantânea, 

Movimento em uma Dimensão e Movimento em um Plano. Dinâmica da 

Partícula: Conservação do Momento Linear, Colisões, Trabalho, Energia e 

Conservação da Energia. Cinemática da Rotação. Dinâmica da Rotação. 

Gravitação. Atividades de Laboratório. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

RESNICK, R.; HALLIDAY, D.; KRANE, K. S. Física - V.1. Rio de Janeiro: LTC, 

2008. 

SERWAY, R. A.; JEWETT Jr, J. W. Princípios de Física: Mecânica Clássica- 

V.1. São Paulo: Thomson Pioneira, 2011. 

YOUNG, H. D., FREEDMAN, R. A. Física I – Mecânica. Rio de Janeiro: 

Prentice- Hall, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SERWAY, R. A.; JEWETT Jr., J. W. Princípios de Física – V.2. 3ª ed. São 

Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005. 

NUSSENZVEIG, H.M. Curso de Física Básica 1 - Mecânica. 4ª ed. São Paulo: 

Edgard Blücher, 2002. 

ALONSO, M.; FINN, E.J. Física - Um Curso Universitário - V1. 2ª ed. São 

Paulo: Edgard Blücher, 1972. 

SEARS, F. Física, V1 - Mecânica. Addison Wesley Brasil, 1997. 

HALLIDAY, D; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física 1 - 
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Mecânica. 8ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 

DISCIPLINA: Tecnologias na Formação Profissional CH: 80 horas 

EMENTA 

Pesquisar com tecnologia (localização de informações da internet através de 

mecanismos de busca e avaliação da qualidade da informação 

coletada).Organização com tecnologia (auxílio na realização de tarefas e na 

classificação de arquivos). Comunicação com tecnologia (utilização de 

ferramentas diversas para comunicação, tendo responsabilidade e adaptando 

aos vários contextos sociais). Criação com tecnologia (utilização de 

ferramentas na produção de produtos criativos). Aprendizado com tecnologia 

(desenvolvimento acadêmico e profissional). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PARENTE, André (Org.). Tramas da rede: novas dimensões filosóficas, 

estéticas e políticas da comunicação. Porto Alegre: Sulina, 2004. 

KENSKI, Vani Moreira. Tecnologias e ensino presencial e a distância. 

Campinas: Papirus, 2012.  

RECUERO, Raquel. Redes sociais na internet. 2 ed. Porto Alegre: Sulinas, 

2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LEMOS, Andre. Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura 

contemporânea; 6 ed. Porto Alegre: Sulina, 2013, 296 p. 

LEVY, Pierre. Cibercultura. 2.ed. São Paulo: Editora 34, 2000. 

QUALMAN, Erik. Socialnomics: como as mídias sociais estão transformando a 

forma como vivemos e fazemos negócios ; Socialnomics como as mídias 

sociais estão transformando a forma como vivemos e fazemos negócios. São 

Paulo: Saraiva, 2011. 

LEÃO, Lucia (Org.). O chip e o caleidoscópio: reflexões sobre as novas mídias; 

O chip e o caleidoscópio reflexões sobre as novas mídias. São Paulo: Editora 

SENAC, 2005. 

SANTAELLA, Lucia. Culturas e artes do pós-humano: da cultura das mídias à 

cibercultura. 3. ed. São Paulo: Paulus, 2008. 
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SEGUNDO PERÍODO 

DISCIPLINA: Álgebra dos Espaços Vetoriais CH: 40 horas 

EMENTA 

Espaços Vetoriais. Subespaços. Bases. Aplicações Lineares. Núcleo e 

Imagem. Transformações Lineares e Matrizes. Produto Interno. Autovalores e 

Autovetores. Formas Bilineares. Diagonalização de Matrizes. Operadores 

Especiais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LIPSHULTZ, S. Álgebra Linear: Teoria e Problemas. Coleção Schaum. São 

Paulo: Mcgraw-Hill-Makron Books, 1994. 

STEINBRUCH, A. Álgebra Linear. São Paulo: McGraw-Hill-Makron Books, 

1987. 

CALLIOLI, C.; DOMINGUES, H. H.; COSTA, R. C. F. Álgebra Linear e 

Aplicações. São Paulo: Atual, 1990. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

STEINBRUCH, A. Geometria Analítica. São Paulo: Editora McGraw-Hill-Makron 

Books, 2006. 

BOLDRINI, J. L. Álgebra Linear. 3ª ed. São Paulo: Harbra, 1986. 

LANG, S. Álgebra Linear. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2003.  

ANTON, H.; BUSBY, R. C. Álgebra Linear Contemporânea. Porto Alegre: 

Bookman, 2006. 

DOMINGUES, H.H. Álgebra Moderna. 4ª ed. São Paulo: Atual, 1982. 

DISCIPLINA: Cálculo de Funções de Várias Variáveis CH: 80 horas 

EMENTA 

Sequências e Séries Infinitas. Derivadas Parciais. Integrais Múltiplas. Integrais 

de Linha e de Superfície. Operadores: Gradiente, Divergente e Rotacional. 

Teoremas: de Green, de Gauss e de Stokes. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANTON, H. Cálculo - V.2. Porto Alegre: Bookman, 2007. 

LEITHOLD, L. Cálculo Com Geometria Analítica - V.2. São Paulo: Harbra, 

1994. 
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GUIDORIZZI, H.L. Um Curso de Cálculo - V2. 4ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GONÇALVES, M. B.; FLEMMING, D. M. Cálculo B: Funções de Várias 

Variáveis. Integrais Duplas e Triplas. São Paulo: Makron Books, 2006. 

MUNEM, M. A., FOULIS, D. J. Cálculo – Vol 2. Rio de Janeiro: LTC, 1982. 

SWOKOWSKI, E. W. Cálculo com Geometria Analítica – Vol 2. 2ª ed. São 

Paulo: Makron Books, 1994. 

STEWART, J. Cálculo – V.2. 5ª Edição. São Paulo: Thomson Learning, 2009. 

HUGHES-HALLETT, D. Cálculo: A Uma e a Várias Variáveis. Rio de Janeiro: 

LTC, 2011. 

DISCIPLINA: Desenho Técnico CH: 80 horas 

EMENTA 

O Desenho no Projeto de Engenharia. O Material de Desenho. As Normas e o 

Gerenciamento do Desenho. Desenho Geométrico. Teoria das Projeções. 

Projeções Ortográficas. Vistas Ortográficas Secundárias e Seccionais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GIESECKE, F. E. Comunicação Gráfica Moderna. Porto Alegre: Bookman. 

2002. 

SILVA, A. RIBEIRO, C.T.; DIAS, J.; SOUSA, L.; Desenho Técnico Moderno. 4ª 

ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

RIBEIRO, C. P. D; PAPAZOGLOU, R.S. Desenho Técnico para Engenharias. 

1ª ed. Curitiba: Juruá, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FRENCH, T. E.; VIERCK, C. J. Desenho Técnico e Tecnologia Gráfica. 6ª ed. 

São Paulo: Globo. 2005. 

MANFÉ, G; POZZA, R.; SCARATO, G. Desenho Técnico Mecânico – V.1. 1ª 

ed. São Paulo: Hemus. 2008. 

MONTENEGRO, G. A. Desenho Arquitetônico. 4ª ed. São Paulo: Edgard 

Blücher, 2007. 

CARVALHO, B.A. Desenho Geométrico. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 

2000. 

LEAKE, J.; BORGERSON, J. Manual de Desenho Técnico para Engenharia - 
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Desenho, Modelagem e Visualização. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 

DISCIPLINA: Introdução à Termodinâmica, Vibrações e  

Fluidos  
CH:80 horas  

EMENTA 

Física Ondulatória. Estática dos Fluidos. Dinâmica dos Fluidos. Calor e 

Primeira Lei da Termodinâmica. Teoria Cinética dos Gases. Segunda Lei da 

Termodinâmica. Introdução à Mecânica Quântica e Relativística. Introdução à 

Física Atômica e Nuclear.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

RESNICK, R.; HALLIDAY, D.; KRANE, K. S. Física - V2. Rio de Janeiro: LTC, 

2008. 

SERWAY, R. A.; JEWETT Jr, J. W. Princípios de Física V2 – Movimento 

Ondulatório e Termodinâmica. São Paulo: Thomson Pioneira, 2009. 

YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Física II – Termodinâmica e Ondas. São 

Paulo: Makron Books, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALONSO, M FINN; E. J. Física: Um Curso Universitário - V.2. São Paulo: 

Edgard Blücher, 1972. 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física: Gravitação, 

Ondas e Termodinâmica –V2. 8ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

SONNTAG, R.E; BORGNAKKE, C.; WYLEN, G.J.Van; Fundamentos da 

Termodinâmica. São Paulo: Edgard Blücher, 2003. 

TIPLER, P.A.; Física para Cientistas e Engenheiros: Mecânica, Oscilações e 

Ondas, Termodinâmica. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.  

NUSSENZVEIG, H.M. Curso de Física Básica 2 - Fluidos, Oscilações e Ondas, 

Calor. 4ª ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. 

DISCIPLINA: Metodologia Científica (EAD) CH: 80 horas 

EMENTA 

Metodologia científica para a informação (Tipos de conhecimento, ciência e 

método, fontes de informação científica, citação e referenciação científica 

(ABNT) x direitos autorais). Organização técnico-científica (Abordagens de 

pesquisa, estruturação de textos técnico-científicos). Método científico 
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(definição da amostra e implicações éticas, coleta de dados, análise de dados, 

noções de estatística para o pesquisador).Apresentação de resultados 

científicos(Tipos de apresentação dos dados de uma pesquisa e discussão à 

luz da literatura, analogias, inferências, deduções e conclusões ). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES. Metodologia Científica. São 

Paulo, 2015. 

MICHEL, M.H. Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais. 2ª ed. 

São Paulo: Atlas, 2009. Disponível em: Minha Biblioteca 

ANDRADE, M.M. de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 

Elaboração de trabalhos na graduação. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

Disponível em: Disponível em: Minha Biblioteca 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

APOLINÁRIO, F. Dicionário de metodologia científica: Um guia para a produção 

do conhecimento científico. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2011. Disponível em: 

Disponível em: Minha Biblioteca 

NETO, J.A.M. Metodologia científica na era da informática. 3ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2008. Disponível em: Minha Biblioteca 

RAMOS, A. Metodologia da pesquisa científica: Como uma monografia pode 

abrir o horizonte do conhecimento. São Paulo: Atlas, 2009. Disponível em: 

Minha Biblioteca 

GIL, A.C. Metodologia do ensino superior. 4ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 

2005. Disponível em: Minha Biblioteca. 

LAKATOS, E.M.; MARCONI, M. de A. Fundamentos de metodologia científica. 

7ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
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TERCEIRO PERÍODO  

DISCIPLINA: Computação Aplicada à Engenharia CH: 80 horas 

EMENTA 

Introdução à História da Computação. Conceito de Algoritmo. Abstração. 

Metodologia de Desenvolvimento de Algoritmos. Tipos de Dados Básicos. 

Estruturas de Controle. Desenvolvimento de Algoritmos. Comandos e 

Programação no Ambiente do Aplicativo MATLAB. Introdução ao Estudo de 

uma Linguagem Estruturada: C/C++.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GUIMARÃES, A. M; LAGES, A. C. Algoritmos e Estruturas de Dados. Rio de 

Janeiro: LTC, 1994. 

MANZANO, J. A. N. G; OLIVEIRA, J. F. Algoritmos: Lógica para 

Desenvolvimento de Programação de Computadores. 21ª ed. São Paulo Érica, 

2008. 

LOPES, A.; GARCIA, G. Introdução à Programação: 500 Algoritmos 

Resolvidos. São Paulo: Campus, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SALVETTI, D. D.; BARBOSA, L. M.. Algoritmos. São Paulo: Makron Books, 

1998. 

SOUZA, M.A.F.; GOMES, M.M.; SOARES, M.V. Algoritmos e Lógica de 

Programação. São Paulo: Thomson Pioneira, 2008. 

VILARIM, G. O. Algoritmos: Programação para Iniciantes. Rio de Janeiro: 

Ciência Moderna, 2004.  

CHAPMAN, S.J. Matlab Programming for Engineers. 4th ed. Toronto: Thomson 

Learning, 2008. 

DEITEL, M.H; DEITEL, P. J. C. C++ Como Programar. Rio de Janeiro: Prentice 

Hall, 2006. 

DISCIPLINA: Comunicação Profissional (EAD) CH: 80 horas 
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EMENTA 

O ato de ler e escrever; Linguagem; Comunicação; Ortografia e gramática da 

Língua Portuguesa; Texto e ideia; Técnicas de Construção de Textos; 

Correspondência e Redação Técnica. Introdução ao conceito de lógica; Lógica 

e suas divisões; Argumento e raciocínio, dedução e indução; Lógica 

proposicional; Operações lógicas e tabelas-verdade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

TOMASI, C.; MEDEIROS, J.B. Comunicação empresarial. 3ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

PAULINO, R. de C.R. Comunicação e comunidades virtuais: participação e 

colaboração. Florianópolis: Insular, 2012. 

HOHLFELDT, A.; MARTINO, L.C.; FRANÇA, V.V. (Orgs.). Teorias da 

comunicação: conceitos, escolas e tendências. 13ª ed. Petrópolis: Vozes, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 MENDES, E.; JUNQUEIRA, L.A. Costacurta. Comunicação sem medo: um 

guia para você falar em público com segurança e naturalidade. São Paulo: 

Gente, 1999.  

FIORIN, J.L.; SAVIOLLI, F.P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: 

Ática, 2006.  

BORDENAVE, J.E.D. Além dos meios e mensagens: introdução à comunicação 

como processo, tecnologia, sistema e ciência. 9ª ed. Petrópolis: Vozes, 2001. 

BUENO, W. da C. Comunicação empresarial: políticas e estratégias. São 

Paulo: Saraiva, 2009. 

MACARENCO, I.; TERCIOTTI, S.H. Comunicação Empresarial na prática. 2ª 

ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2006. Disponível em: Minha Biblioteca 

Universitária 3.0. 
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DISCIPLINA: Equações Diferenciais Ordinárias (EDO) CH: 80 horas 

EMENTA 

Equações Diferenciais Ordinárias de Primeira e Segunda Ordem: Tipologia e 

Soluções. Aplicações das Equações Diferenciais. Solução pela Transformada 

de Laplace Real. Aplicações. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GUIDORIZZI, H.L. Um Curso de Cálculo V3. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC. 2001. 

DIACU, F. Introdução às Equações Diferenciais: Teoria e Aplicações. 1ª ed. Rio 

de Janeiro: LTC. 2004. 

BOYCE, W. E.; DIPRIMA, R.C. Equações Diferenciais Elementares e 

Problemas de Valores de Contorno. 7ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FIGUEIREDO, D. G. Análise de Fourier e Equações Diferenciais Parciais. 

Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Rio de Janeiro, 2012. 

BRONSON, R.; COSTA, G. Equações Diferenciais - Coleção Schaum. 3ª ed. 

São Paulo: Artmed. 2008. 

ARNOLD, V. Equações Diferenciais Ordinárias. Moscovo: Mir Publishers, 1985. 

SIMMONS, G. Equações Diferenciais: Teoria, Técnica e Prática. São Paulo: 

McGraw Hill. 2008. 

ZILL, D. G.; CULLEN, M. R. Equações Diferenciais – V1. 3ª ed. São Paulo: 

Makron Books. 2008. 

DISCIPLINA: Introdução à Eletricidade e Magnetismo CH: 40 horas 

EMENTA 

Carga Elétrica e Lei de Coulomb. Campo elétrico. A Lei de Gauss. Potencial 

Eletrostático. Capacitância. Propriedades dos Dielétricos. Corrente Elétricas, 

Resistência e Força Eletromotriz. Circuitos e Instrumentos de Corrente 

Contínua. O Campo Magnético. Forças Magnéticas Sobre Condutores de 
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Corrente. O Campo Magnético de uma Corrente. Lei da Indução de Faraday. 

Circuitos Elementares de Corrente Alternada. Equações de Maxwell. Ondas 

Eletromagnéticas. Aplicações em Engenharias de Energias e Meio Ambiente.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

TIPLER, P. A. Física: Eletricidade, Magnetismo e Ótica- V2. 5ª ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2006.  

NUSSENZVEIG, M.H. Curso de Física Básica Vol 3 - Eletromagnetismo. 4ª ed. 

São Paulo: Edgard Blucher, 2002. 

YOUNG, H.D; FREEDMAN, R.A. Física III: Eletromagnetismo. 12ª ed. São 

Paulo: Pearson, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HALLIDAY, R. Física 3. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.  

ALONSO, M. Física - Um Curso Universitário V2. São Paulo: Edgard Blücher,   

1972.   

HALLIDAY, D. Fundamentos de Física V3. Rio de Janeiro: LTC, 2009.  

SERWAY, R. A.; JEWETT Jr., J.W. Princípios de Física V3: Eletromagnetismo. 

2ª ed. São Paulo: Thomson, 2009.  

CABRAL, F. Física 3. São Paulo: Harbra, 2002.   

DISCIPLINA: Introdução à Estatística CH: 80 horas 

EMENTA 

Conceitos Básicos de Estatística. Freqüência. Medidas de Posição. Medidas de 

Dispersão. Momento, Assimetria e Curtose. Teoria Elementar da Probabilidade. 

Distribuições: Binomial, Normal, Poisson, Student e Qui-Quadrado. Teoria 

Elementar da Amostragem. Teoria Elementar da Estimação. Teoria da Decisão 

Estatística: Testes de Hipóteses e Significância. Ajustamento de Curvas. Teoria 

da Correlação: Correlação Parcial e Múltipla. Delineamento de Experimentos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DE FARIAS, A. A.; SOARES, J. F.; CÉSAR, C. C. Introdução à Estatística. 2ª 
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ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

FONSECA, J. S., MARTINS, G. A. Curso de Estatística. 6ª ed. São Paulo:  

Atlas, 2006. 

MAGALHÃES, M. N.; DE LIMA, A. C. P. Noções de Probabilidade e Estatística. 

5ª ed. São Paulo: EDUSP, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

TRIOLA, M. F. Introdução à Estatística. 7ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

DOWNING, D. Estatística Aplicada. São Paulo: Saraiva, 2002. 

MEYER, P. L. Probabilidade: Aplicações à Estatística. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2006. 

BUSSAB, W.O.; MORETTIN, P.A. Estatística Básica. 5ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2002. 

SPIEGEL, M.R. Estatística: 383 Problemas Resolvidos e 416 Problemas 

Suplementares. São Paulo: Makron Books, 2006. 

 

QUARTO PERÍODO  

DISCIPLINA: Biologia Geral Aplicada CH: 80 horas 

EMENTA 

Introdução à Biologia. Origem da vida. Evolução: espécie e sistema de 

classificação. Células procarióticas e eucarióticas. Morfologia, ecologia e 

classificação dos organismos vivos (reino Monera, Protista, Fungi, Plantae e 

Animalia). Código genético e reprodução.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALBERTS, B., BRAY, D., HOPKIN, K., JOHNSON, A., LEWIS, J., RAFF, M., 

ROBERTS, K., WALTER, P. Fundamentos da Biologia Celular. 2ª ed. São 

Paulo: Artmed, 2006.  

HICKMAN, C. P.; ROBERTS, L. S.; LARSON, L. Princípios Integrados de 

Zoologia. 11ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2004.  

JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 9ª Ed. Rio de 
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Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

NULTSCH, W. Botânica geral. 10ª ed. São Paulo: Artmed, 2000. 

RAVEN, P. H.; EVERT, F.; EICHHORN, S. E. Biologia Vegetal. 7ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.  

STORER, I. T.; STEBBINS, R.C. Zoologia Geral. 6ª ed. São Paulo: Nacional, 

1995. 

ORR, R.T. Biologia dos Vertebrados. 5ª ed. São Paulo: Roca, 1986. 

FUTUYMA, D. J. Biologia Evolutiva. Ribeirão Preto: FUNPEC, 2002. 

DISCIPLINA: Cálculo Numérico (EAD) CH: 80 horas 

EMENTA 

Noções sobre Operações Aritméticas em Computadores. Aproximação em 

Série de Taylor. Raízes de Equações. Sistemas de Equações Algébricas 

Lineares e Não-lineares. Interpolação Polinomial. Diferenças Finitas. Integração 

Numérica. Solução Numérica de Equações Diferenciais Ordinárias.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARROSO, L. C.; BARROSO, M. A.; CAMPOS, F. F.; CARVALHO, M. L. B.; 

MAIA, M. L. Cálculo Numérico - com Aplicações. 2ª ed. São Paulo: Harbra, 

1987. 

RUGGIERO, M. A. G. Cálculo Numérico: Aspectos Teóricos e Computacionais. 

São Paulo: McGraw Hill, 2008. 

CAMPOS FILHO, F.F. Algoritmos Numéricos. 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

PUGA, L. Z.; TARCIA, J. H.M.; PUGA, A. Cálculo Numérico. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: LCTE, 2012. 

FRANCO, N.B. Cálculo Numérico. São Paulo: Pearson Brasil, 2006. 

SPERANDIO, D.; MENDES, J. T.; SILVA, L.; HENRY M. Cálculo Numérico: 

Características Matemáticas e Computacionais dos Métodos Numéricos. Rio de 
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Janeiro: Prentice Hall. 2006. 

BOULOS, P. Pré-cálculo V1. 1ª ed. São Paulo: Makron Books, 1999. 

BURIAN, R.; LIMA, A.C. Fundamentos de Informática: Cálculo Numérico. Rio 

de Janeiro: LTC, 2007. 

 

DISCIPLINA: Fenômenos de Transporte CH: 40 horas 

EMENTA 

Sistemas de Unidades. Propriedades Básicas da Matéria. Comportamento 

Estático dos Fluidos. Balanços de Massa, Quantidade de Movimento e Energia. 

Elementos de Hidráulica. Modos de Transferência de Calor: Condução, 

Convecção e Radiação.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FOX, R. W.; MCDONALD, A. T. Introdução à Mecânica dos Fluidos. 6ª ed. Rio 

de Janeiro: LTC, 2006. 

INCROPERA, F. P.; DEWITT, D. P. Fundamentos de Transferência de Calor e 

de Massa. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

ROMA, W.N.L. Fenômenos de Transporte para Engenharia. São Carlos: RIMA, 

2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRUNETTI, F. Mecânica dos fluidos. 2ª ed. São Paulo: Pearson Brasil, 2008.  

MUNSON, B. Fundamentos da Mecânica de Fluidos. 4ª ed. São Paulo: Edgard 

Blücher, 2004. 

TIPLER, P. Física para Cientistas e Engenheiros V1. Rio de Janeiro: LTC, 

2011. 

KREITH, F. Princípios de Transferência de Calor. São Paulo: Editora Pioneira-

Thomson Learning, 2003. 

SCHMIDT, F.W. HENDERSON, R. E.; WOLGEMUTH, C. H. Introdução às 

Ciências Térmicas: Termodinâmica, Mecânica dos Fluidos e Transferência de 
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Calor. São Paulo: Edgar Blücher, 2004. 

DISCIPLINA: Geologia e Solos CH: 80 horas 

EMENTA 

Origem e Formação do Universo. Composição das Rochas e Minerais. 

Estrutura Geológica da Terra. Movimentos Tectônicos.  Rochas Sedimentares, 

Ígneas e Metamórficas: origem, classificação e formas de ocorrência, 

importância geotécnica. Aspectos Geomorfológicos. Intemperismo. 

Investigações geológicas e geotécnicas: técnicas, mapas e sensoriamento 

remoto. Noções de hidrogeologia. Aplicações da Geologia na Engenharia 

Ambiental: escavações, encostas e barragens. Prática de Campo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LEINZ, V.; AMARAL, S. E. Geologia Geral. São Paulo: Nacional, 1970. 

PRESS, F.; SIEVER, R.; JORDAN, T. GROTZINGER, J. Para Entender a 

Terra. 4ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

GUERRA, A.J.T.; CUNHA, S.B. Geomorfologia e Meio Ambiente. 4ª ed. São 

Paulo: Bertrand Brasil, 1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

WICANDER, R.; MONROE, J.S. Fundamentos de Geologia. São 

Paulo:Cengage Learning, 2009. 

POPP, J.H. Geologia Geral. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 

TEIXEIRA, W.; TOLEDO, M. C. M.; FAIRCHILD, T. R.; TAIOLI, F. (Orgs.) 

Decifrando a Terra. 2° Edição.  São Paulo: Oficina de Textos, 2009.  

BITAR, O.Y. Meio Ambiente e Geologia. 1ª ed. São Paulo: SENAC, 2004. 

LEPSCH, I.F. Formação e Conservação dos Solos. 2ª ed. São Paulo: Oficina 

de Textos, 2010. 

DISCIPLINA: Química Geral e Orgânica CH: 80 horas 

EMENTA 
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Ciência, Química e Meio Ambiente.. Matéria.Tipos de Substâncias. Ligação 

Química. Ácidos e Bases. Soluções. Reações Químicas. Estequiometria. 

Termoquímica. Processos espontâneos e eletroquímicos. Eletrólise. Estrutura 

dos compostos orgânicos.. Propriedades físicas e químicas dos compostos 

orgânicos. Isomeria. Estudo da estrutura, mecanismos e reatividades: 

hidrocarbonetos alifáticos, alicíclicos e aromáticos, compostos oxigenados, 

nitrogenados, sulfurados, halogenados e heterocíclicos. Testes de solubilidade. 

Síntese de compostos orgânicos.Técnicas de determinação de compostos 

orgânicos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

RUSSEL, J. B. Química Geral V1. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil. 1994. 

CHANG, R. Química Geral – Conceitos Essenciais. 4ª ed. São Paulo: McGraw-

Hill/Artmed, 2010. 

MCMURRY, J. Química Orgânica V1. 7ª ed. São Paulo: Thomson Pioneira, 

2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRADY, J. E.;  HUMISTON G. E. Química Geral V1. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 1996. 

ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química: Questionando a Vida Moderna e 

o Meio Ambiente. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

KOTZ, J. C.; TREICHEL JR., P. M.; WEAVER, G.C. Química Geral e Reações 

Químicas Vol 1. 1ª ed. São Paulo: Thomson Pioneira, 2009. 

MCMURRY, J. Química Orgânica V2. 7ª ed. São Paulo: Thomson Pioneira, 

2011. 

SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. B. Química Orgânica V2. 9ª ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2001. 
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QUINTO PERÍODO  

DISCIPLINA: Ecologia Aplicada CH: 80 horas 

EMENTA 

Introdução à Ecologia. Níveis de organização dos sistemas ecológicos e 

funcionamento. Estrutura de ecossistemas. Biomas. Fluxo de matéria e 

energia. Ciclos biogeoquímicos. Ecologia de populações: especiação, 

interações abióticas, atributos populacionais. Fatores limitantes e 

controladores. Ecologia de comunidades. Sucessão ecológica. Ações 

antrópicas. Mudanças Globais. Ecologia e Educação Ambiental. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ODUM, E. P.; BARRETT, G.W. Fundamentos de Ecologia. 1ª ed. São Paulo: 

Thomson Pioneira, 2011. 

RICKLEFS, R. E. A Economia da Natureza. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan. 2011.   

TOWNSEND, C. R.; BEGON, M.; HARPER, J. L. Fundamentos em Ecologia. 3ª 

ed. São Paulo: Artmed, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BROWN, J.H. e LOMOLINO, M.V. - Biogeografia. Ribeirão Preto: FUNPEC, 

2006. 

FUTUYMA, D. J. Biologia Evolutiva. Ribeirão Preto: FUNPEC, 2002. 

PINTO-COELHO, R. M. Fundamentos de Ecologia. São Paulo: Artmed. 2002. 

JORGENSEN, S. E.; FATH, B.D. A New Ecology: Systems Perspective. 1st ed. 

Elsevier Science, 2007. 

LAROCA, S. Ecologia: Princípios e Métodos. Petrópolis: Vozes, 1995. 

DISCIPLINA: Estatística Aplicada CH: 40 horas 

EMENTA 

Amostragem. Técnicas de Amostragem. Estimação Estatística. Testes de 
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Hipóteses e Significância. Regressão e Correlação Linear Simples e Múltipla. 

Delineamento de Experimentos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FONSECA, J.S. Estatística Aplicada. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

SPIEGEL, M.R. Estatística: 383 Problemas Resolvidos e 416 problemas 

suplementares. São Paulo: Makron Books, 2006. 

MAGALHÃES, M. N.; DE LIMA, A. C. P. Noções de Probabilidade e Estatística. 

5ª ed. São Paulo: EDUSP, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MOORE, D. S. A Estatística Básica e sua Prática. Rio de Janeiro: LTC, 2005. 

MEYER, P. L. Probabilidade: Aplicações à Estatística. Rio de Janeiro: LTC, 

2006. 

BUSSAB, W.O.; MORETTIN, P.A. Estatística Básica. 5ª ed. São Paulo: Saraiva 

2002. 

DOWNING, D. Estatística Aplicada. São Paulo: Saraiva 2002. 

DE FARIAS, A. A.; SOARES, J. F.; CÉSAR, C. C. Introdução à Estatística. 2ª 

ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

DISCIPLINA: Microbiologia Ambiental CH: 40 horas 

EMENTA 

Introdução à microbiologia. Estudo da morfologia e estrutura bacteriana. 

Metabolismo microbiano. Genética microbiana. Contribuição da microbiologia 

para a engenharia ambiental. Microbiologia ambiental: habitats, controle de 

crescimento e reservatórios ambientais. Usos das propriedades dos micro-

organismos na preservação e biorremediação ambiental. Significância sanitária 

dos micro-organismos. Seleção de exames de qualidade. Biorremediação. 

Padrões microbiológicos de qualidade. Atividades de laboratório. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PELCZAR Jr., J.M. Microbiologia: Conceitos e Aplicações, V. I e II, 2º ed. São 
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Paulo: Makron Books, 1996. 

TRABULSI, L. R. Microbiologia. São Paulo: Atheneu, 2008.  

TORTORA, G.J.; FUNKE, B.R.; CASE, C.L. Microbiologia. 8ª ed. São Paulo: 

Artmed, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARBOSA, H.R.; TORRES, B.B. Microbiologia básica. São Paulo: Atheneu, 

1998. 

BLACK, J. G. Microbiologia - Fundamentos e Perspectivas. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2002. 

HARVEY, R. A.; CHAMPE, P.B.; FISHER, B.D. Microbiologia Ilustrada. 2ª ed. 

Sao Paulo: Artmed, 2008. 

MADIGAN, M. T.; MARTINKO, J.M.; DUNLAP, P.V.; CLARK, D.P. Microbiologia 

de Brock. 12ª ed. São Paulo: Artmed, 2010. 

KONEMAN E. W.; WASHINGTON C. WINN JR. Diagnóstico Microbiológico: 

Texto e Atlas Colorido. Rio de Janeiro: Médica e Científica, 2008. 

DISCIPLINA: Recursos Hídricos e Hidrologia CH: 80 horas 

EMENTA 

Ciclo hidrológico. Abundância e distribuição da água no planeta. Balanço 

hídrico. Precipitação. Evaporação e Evapotranspiração. Infiltração. Escoamento 

superficial. Reservatórios e água subterrânea. Controle de enchentes e 

inundações. Características físicas e químicas da água. Estrutura, 

funcionamento e metabolismo de ecossistemas aquáticos. Usos múltiplos e 

conflitos de uso dos recursos hídricos. Parâmetros da qualidade da água. 

Padrões ambientais de qualidade da água e os instrumentos legais 

(Resoluções do CONAMA no 357/2005 e no 274/2000, Portaria no 518/2004). 

Causas de degradação e poluição dos recursos hídricos. Conservação de 

recursos hídricos. Medidas de Proteção. Bacias hidrográficas. Bacia 

Amazônica. Bacia hidrográfica como unidade de gestão. Características 

climáticas. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

TEIXEIRA, W.; TOLEDO, M. C. M.; FAIRCHILD, T. R.; TAIOLI, F. (Orgs.) 

Decifrando a Terra. 2ª ed.  São Paulo: Oficina de Textos, 2009.  

PINTO, N. L. S.; HOLTZ, A. C. T.; MARTINS, J. A. Hidrologia Básica. São 

Paulo: Edgard Blücher, 1976.  

TUCCI, C. E. M. Hidrologia: Ciência e Aplicação. 4ª ed. Porto Alegre: 

UFGRS/ABRH, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ESTEVES, F. A. Fundamentos de Limnologia. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

Interciência/FINEP. 2011.  

FELICIDADE, N.; MARTINS, R.C.; LEME, A.A. Uso e Gestão dos Recursos 

Hídricos no Brasil - Velhos e Novos Desafios para a Cidadania - V1 - 2ª ed. São 

Carlos: RIMA, 2006. 

CANHOLI, A.P. Drenagem Urbana e Controle de Enchentes. São Paulo: 

Oficina de Textos, 2005. 

TUNDISI, J.G; TUNDISI, T.M.  Recursos Hídricos no Século XXI. 1ª ed. São 

Paulo: Oficina de Textos, 2011. 

LIBÂNEO, M. Fundamentos de Qualidade e Tratamento de Água. 3ª ed. 

Campinas: Átomo, 2010. 

DISCIPLINA: Resistência dos Materiais CH: 80 horas 

EMENTA 

Esforço cortante, normal e momento fletor. Diagrama de esforços normais, 

cortante e momento feltro. Esforços externos solicitantes e resistentes. 

Conceito de Tensão. Tensão normal, tangencial e de esmagamento. Tensão 

deformação. Carregamento axial. Torção.  Tensões em vigas. Flambagem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BEER, F.P.; JOHNSTON JR., E RUSSELL. Resistência dos Materiais. 3ª ed. 

Rio de Janeiro: Makron Books, 1995.  



CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE – UNINORTE 
Laureate International Universities®  

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 
 

 

135 
 

HIBBELER, R. C. Resistência dos Materiais. 7ª ed. Rio de Janeiro: Prentice 

Hall, 2012. 

PARETO, L. Resistência e Ciência dos Materiais. São Paulo: Hemus, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MELCONIAN, S. Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais. 18 ª ed. São 

Paulo: Érica, 2007. 

POPOV, E. P. Introdução à Mecânica dos Sólidos. São Paulo: Edgard Blucher. 

1978. 

SÁNCHEZ, E. Elementos de Mecânica dos Sólidos. Rio de Janeiro: 

Interciência, 2000. 

MARGARIDO, A. F. Fundamentos de Estruturas: Um Programa para Arquitetos 

e Engenheiros que se Iniciam no Estudo das Estruturas. São Paulo: Zigurat. 

2001. 

BOTELHO, M.H.C. Resistência dos Materiais: Para Entender e Gostar. 1ª ed. 

São Paulo: Edgard Blücher, 2012. 

 

SEXTO PERÍODO  

DISCIPLINA: Antropologia e Cultura (EAD) CH: 80 horas 

EMENTA 

Diversidade cultural no mercado de trabalho (Conceito de cultura, diversidade 

cultural, alteridade, etnocentrismo e suas relações com o homem no mercado 

de trabalho). Sociedade do conhecimento e o mercado de trabalho (Sociedade 

do conhecimento e cultura, híbridos culturais, trocas culturais, tecnologia, 

globalização, diferentes gerações e suas relações com o homem no mercado 

de trabalho). Identidades sociais e o mercado de trabalho. As questões étnico-

raciais no mercado de trabalho (o negro, o índio, a mulher, a pessoa com 

necessidades especiais, a religião e o gênero na sociedade brasileira, 

inclusão). 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES. Antropologia e cultura 

brasileira. São Paulo, 2015. 

LARAIA, R.de B. Cultura: Um conceito antropológico. 24a reimp. Rio de 

Janeiro: Horge Zahar, 2011. 

GOMES, M.P. Antropologia: Ciência do homem, filosofia da cultura. São Paulo: 

Contexto, 2008. Disponível em: Biblioteca Virtual Universitária 3.0. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BOSI, Al. (Org.). Cultura Brasileira: Temas e Situações. 4ª ed. São Paulo: Ática, 

2003. Disponível em: Biblioteca Virtual Universitária 3.0. 

 GOMES, M. P. Os índios e o Brasil. São Paulo: Contexto, 2012. Disponível 

em: Biblioteca Virtual Universitária 3.0.  

MATTOS, R.A. de. História e cultura afro-brasileira. São Paulo: 

Contexto/UNESCO, 2007. Disponível em: Biblioteca Virtual Universitária 3.0.  

PINSKY, J. (Org.). 12 faces do preconceito. 10ª ed. São Paulo: Contexto, 2011. 

Disponível em: Biblioteca Virtual Universitária 3.0.  

CHICARINO, T. (Org.). Antropologia social e cultural. São Paulo: Pearson, 

2014. Disponível em: Biblioteca Virtual Universitária 3.0. 

DISCIPLINA: Bioquímica Aplicada CH: 80 horas 

EMENTA 

Introdução à bioquímica. Constituintes químicos da célula: carboidratos, 

lipídeos, esteróides, proteínas e ácidos nucléicos. Enzimas e coenzimas. 

Bioenergética: oxidações biológicas. Respiração celular, ciclo de Krebs e 

cadeia respiratória. Fotossíntese. Expressão Gênica e Síntese Proteica. 

Metabolismo energético dos carboidratos, lipídeos e proteínas. Contaminantes: 

conceitos e tipos, xenobióticos, relação entre estrutura e atividade biológica de 
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alguns contaminantes. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BERG. J. M. Bioquímica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  

LEHNINGER, A. L. Princípios de Bioquímica. São Paulo: Edgard Blücher, 2006. 

TYMOCZKO, J. L.; STRYER, L.; BERG, J.M. Bioquímica Fundamental. 1ª ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAMPBELL, M. K. Bioquímica. 3ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.  

CONN, E. E. Introdução à Bioquímica. 4ª ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1984.  

ROSKOSKI, R. JR. Bioquímica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997.  

MARZZOCO, A. Bioquímica Básica - 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan. 2007.   

VOET, D.; VOET, J. G.; PRATT, C. W. Fundamentos de Bioquímica: A Vida em 

Nível Molecular. 2ª ed. São Paulo: Artmed, 2008. 

DISCIPLINA: Climatologia e Meteorologia  CH: 80 horas 

EMENTA 

Introdução ao estudo do clima. Conceitos e definições: clima e tempo. 

Meteorologia e Climatologia. Concepções científicas e escalas de abordagem 

na climatologia. Fundamentos de Astronomia. Composição, massa e estrutura 

da atmosfera terrestre.  A interação dos elementos (temperatura, umidade e 

pressão, vento, precipitação, insolação, nebulosidade) do clima com os fatores 

da atmosfera geográfica. Balanço de radiação. Variação espacial e temporal 

dos elementos do clima. As escalas dos movimentos atmosféricos. Circulação 

e dinâmica atmosférica. Sistemas produtores de tempo. Classificação e 

circulação do clima terrestre. Fenômeno ENOS; Poluição atmosférica: efeito 

estufa, aquecimento global, inversão térmica, chuva ácida, ilhas urbanas de 

calor, smog fotoquímico. Mudanças climáticas regionais, globais e extremos 

climáticos. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AYOADE J. O. , J. Introdução à Climatologia dos Trópicos. 9ª ed. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. 

CAVALCANTI, I.F.A.; FERREIRA, N.J.; SILVA, M.G.A.J.; DIAS, M.A.F.S. 

Tempo e Clima no Brasil. 1ª ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2009. 

MENDONÇA, F.; DANNI-OLIVEIRA, I. M. Climatologia - Noções Básicas e 

Climas do Brasil. 1ª ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CONTI, J.B. Clima e Meio Ambiente. 7ª ed. São Paulo: Atual, 2011. 

ZAVATTINI, J. A. Estudos do Clima no Brasil. Campinas: Alínea, 2004. 

KANDEL, R. A Evolução dos Climas. Lisboa: Terramar, 1990. 

FELLENBERG. Introdução aos Problemas da Poluição Ambiental. 1ª ed. São 

Paulo: EPU, 2012. 

DEMILLO, R. Como Funciona o Clima. São Paulo: Quark Books, 1998. 

DISCIPLINA: Poluição e Controle Ambiental  CH: 80 horas 

EMENTA 

Conceitos e tipos de Poluição: hídrica, do solo e atmosférica. Compostos 

poluidores e contaminantes ambientais. Resíduos sólidos e Efluentes Líquidos. 

Diagnóstico ambiental. Metodologias de coleta e análise de amostras de água e 

de organismos vivos. Conceitos e identificação de impactos ambientais: 

bióticos, abióticos e antrópicos. Controle e Monitoramento ambiental. Saúde 

ambiental: epidemiologia descritiva, epidemiologia de doenças transmissíveis e 

não transmissíveis associadas à água, excretas, e resíduos (sólidos, tóxicos e 

perigosos). Vigilância ambiental. Educação Ambiental: importância, estratégias 

e consequências no controle da poluição. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DERÍSIO, J. C. Introdução ao Controle da Poluição Ambiental. 3ª ed. São 

Paulo: Signus, 2012.  

FELLENBERG, G. Introdução aos Problemas da Poluição Ambiental. São 
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Paulo: EPU, 2012.  

MANO, E.B.; PACHECO, E.B.A.V.; BONELLI, C.M.C. Meio Ambiente, Poluição 

e Reciclagem. São Paulo: Relativa, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

PHILIPPI Jr., A.; PELICIONI, M. C. F. Educação Ambiental e Sustentabilidade - 

Col. Ambiental. Barueri: Manole, 2005.  

MAGOSSI, L.R.; BONACELLA, P.H. Poluição das Águas. 2ª ed. São Paulo: 

Moderna, 2003. 

ROCHA, J.C.; ROSA, A.H.; CARDOSO, A.A. Introdução à Química Ambiental. 

2ª ed. Porto Alegre: Bookman,2010. 

VESILIND, P. A.; MORGAN, S.M. Introdução à Engenharia Ambiental. 2ª ed. 

São Paulo: Cengage Learning, 2011.  

PEREIRA, M.G. Epidemiologia: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2008. 

SÉTIMO PERÍODO 

DISCIPLINA: Cinética Aplicada e Cálculo de Reatores  CH: 40 horas 

EMENTA 

Taxas de reações. Modelos teóricos. Determinação de parâmetros cinéticos. 

Mecanismos e cinética de reações homogêneas e não elementares, 

enzimáticas e poliméricas. Isotermas de adsorção.  Cinética de reações 

heterogêneas. Fator de efetividade. Balanço de massa e energia em reatores 

ideais. Reatores batelada, CSTR, PFR isotérmicos, adiabáticos e não 

isotérmicos. Reatores catalíticos. Combinação, comparação e estabilidade 

térmica de reatores contínuos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FOGLER, H. S. Elementos de Engenharia das Reações Químicas. 3ª edição. 

Rio de Janeiro: LTC, 2009.  

LEVENSPIEL, O. Engenharia das Reações Químicas. São Paulo: Edgard 

Blücher, 2000.  
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SOUZA, A.A. de; FARIAS, R.F.; Cinética Química: Teoria e Prática. 1ª ed. 

Campinas: Alínea, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HOUGHEN, O.A.; WATSON, K.M.; RAGATZ, R.A.Princípios dos Processos 

Químicos. Porto: Lopes da Silva, 1984. 

SCHMAL, Cinética e Reatores: Aplicação na Engenharia Química. 1ª ed. Rio 

de Janeiro: Synergia, 2010. 

HILL Jr, C.G. An Introduction to Chemical Engineering: Kinetics and Reactor 

Design. New York: John Wiley & Sons, 1977. 

LAIDLER, K.J. Chemical Kinetics. 3rd ed. New York: Harper & Row, 1987.  

ROBERTS, G.W., Reações Químicas e Reatores Químicos. Rio de Janeiro: 

LTC, 2010. 

DISCIPLINA: Desafios Contemporâneos (EAD) CH: 80 horas 

EMENTA 

Desafios sociais na profissão (doutrinas sociais, relações interpessoais no meio 

profissional). Desafios éticos na profissão (questões éticas e morais das boas 

práticas do mercado de trabalho, princípios dos direitos humanos). Desafios do 

mercado globalizado na profissão. Desafios políticos na profissão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES. Desafios Contemporâneos. 

São Paulo, no prelo. 

ROBBINS, S.P. Fundamentos do Comportamento Organizacional. 7ª ed. São 

Paulo: Pearson, 2004. Disponível em: Biblioteca Virtual Universitária 3.0. 

CAMPOS JÚNIOR, D. Até quando? Ensaios sobre dilemas da atualidade. São 

Paulo: Manole, 2008. Disponível em: Biblioteca Virtual Universitária 3.0: 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARBOSA, A. de F. O Mundo globalizado: Política, sociedade e economia. 5ª 
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ed. São Paulo: Contexto, 2010. Disponível em: Biblioteca Virtual Universitária 

3.0. 

DAMERGIAN, Si. Para além da barbárie civilizatória: O amor e a ética 

humanista. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2009. Disponível em: Biblioteca 

Virtual Universitária 3.0. 

PAVIANE, J. Estudos de ética: Da aprendizagem à religião. Caxias do Sul: 

EDUCS, 2011. Disponível em: Biblioteca Virtual Universitária 3.0. 

SAMPAIO, T.S.; SALOMÃO, C.; NUESDEO, F. Poder econômico (Direito, 

pobreza, violência e corrupção). São Paulo: Manole, 2009. Disponível em: 

Biblioteca Virtual Universitária 3.0. 

WEBER, O.J. Ética, educação e trabalho. Curitiba: InterSaberes, 2013. 

Disponível em: Biblioteca Virtual Universitária 3.0. 

DISCIPLINA: Legislação e Avaliação de Impactos 

Ambientais 

CH: 80 horas 

EMENTA 

O meio ambiente dentro da esfera política, econômica e social; Políticas e atos 

considerativos do meio ambiente na história do Brasil; Constituição de 1988; 

Competências constitucionais em matéria ambiental; Política Nacional do Meio 

Ambiente; SISNAMA; Sistema Nacional do Meio Ambiente; Padrões de 

Qualidade, CONAMA e Zoneamento Ambiental; SNUC (Sistema de Unidades 

de Conservação); Política Nacional de Resíduos Sólidos; Código Florestal; 

Avaliação de impactos ambientais; Licenciamento Ambiental; Atividades 

específicas de fauna, flora, recursos hídricos e minerais; Valoração ambiental; 

Responsabilidade ambiental (administrativa, civil e penal). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SÁNCHEZ, L. H. Avaliação de Impacto Ambiental: Conceitos e Métodos. 1ª ed. 

São Paulo: Oficinas De Texto, 2008. 

TRENNEPOHL, C.; TRENNEPOHL, T. D. Licenciamento Ambiental. 4ª ed. 
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Niterói: Impetus, 2011. 

PINTO, A. L. T. Legislação de Direito Ambiental. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MIRRA, A.L.V. Impacto Ambiental. 4ª ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2008. 

BECHARA, E. Licenciamento e Compensação Ambiental. 1ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

FARIAS, T. Licenciamento Ambiental - Aspectos Teóricos e Práticos. 1ª ed. 

Belo Horizonte: Fórum, 2011. 

ABREU FILHO, N.P. Constituição Federal, Legislação Administrativa e 

Legislação Ambiental. São Paulo: Verbo Jurídico, 2007. 

ANTUNES, P. B. Política Nacional do Meio Ambiente; Comentários à Lei 6.938 

de 31 de agosto de 1981. 1ª ed. Rio de janeiro: Lúmen Júris, 2005. 

DISCIPLINA: Recuperação de Áreas Degradadas CH: 80 horas 

EMENTA 

Conceituação e caracterização de área degradada. Fontes e efeitos da 

degradação de ambientes: causas e consequências no solo, na atmosfera e 

nos corpos de água. Diagnóstico de degradação do solo e da água. Resiliência, 

homeostase, resistência e elasticidade ambiental. Restauração, reabilitação e 

revegetação. Principais estratégias de Recuperação de Áreas Degradadas. 

Técnicas de recuperação envolvendo medidas físicas, biológicas e fisico-

biológicas. Planejamento e projetos de obras de recuperação. Mecanismos de 

avaliação da eficiência de projetos de recuperação de áreas degradadas. 

Parâmetros legais definidores de projetos de recuperação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MARTINS, S.V. Recuperação de Áreas Degradadas: Ações em Áreas de 

Preservação Permanente, Voçorocas, Taludes Rodoviários e de Mineração. 

Viçosa: Aprenda Fácil, 2009.  

MARTINS, S.V. Recuperação de Matas Ciliares. 2ª ed. Viçosa: Aprenda Fácil, 
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2011. 

ARAÚJO, G. H. S.; ALMEIDA, J. R.; GUERRA, A. J. T. Gestão Ambiental de 

Áreas Degradadas. 8ª ed. Rio de. Janeiro: Bertrand Brasil, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ART, H.W. Dicionário de Ecologia e Ciências Ambientais. 2ª ed. São Paulo: 

UNESP/Companhia Melhoramentos, 2001. 

GUERRA, A.J.T. Erosão e Conservação dos Solos: Conceitos, Temas e 

Aplicações. 2ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999. 

WONG, M.H. Remediation And Management Of Degraded Lands. 1st ed.  

Lewis Publishers, 1999. 

BRANCO, S.M. Ecossistêmica: Uma Abordagem Integrada dos Problemas do 

Meio Ambiente. São Paulo: Edgar Blücher, 2002. 

ALMEIDA, H.M. Mineração e Meio Ambiente na Constituição Federal. São 

Paulo: LTr, 1999. 

DISCIPLINA: Tecnologias de Tratamento de Água e 

Efluentes 

CH: 80 horas 

EMENTA 

Principais Parâmetros de Qualidade da Água; Introdução aos Processos de 

Tratamento de Água e Efluentes; Coagulação; Floculação; Sedimentação; 

Flotação; Filtração e Desinfecção; Processos Oxidativos de Tratamento de 

Água e Efluentes; Processos Oxidativos Avançados; Adsorção; Troca Iônica; 

Membranas: Microfiltração, Ultrafiltração, Nanofiltração, Osmose Inversa e 

Eletrodiálise; Processos Biológicos Associados à Membranas. Legislação 

ambiental correlata. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

RICHTER, C.A.; AZEVEDO NETTO, J.M. Tratamento de Água: Tecnologia 

Atualizada. São Paulo: Edgard Blücher, 2003. 

HELLER, L.; PÁDUA, V.L. Abastecimento de Água para Consumo Humano Vol 
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1. Belo Horizonte: UFMG, 2010. 

RICHTER, C.A. Água – Métodos e Tecnologia de Tratamento. São Paulo: 

Edgard Blücher. 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SANTANNA JUNIOR, G.L. Tratamento Biológico de Efluentes - Fundamentos e 

Aplicações. 1ª ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2010. 

ANJOS JUNIOR, A.H. dos. Gestão Estratégica do Saneamento. 1ª ed. Barueri: 

Manole, 2011. 

RIBEIRO, M.C. Microbiologia Prática: Roteiro e Manual – Bactérias e Fungos. 

São Paulo: Atheneu, 2000. 

AZEVEDO NETTO, J. M. Manual de Hidráulica. 8ª ed. São Paulo: Edgard 

Blücher, 1998.  

CAVINATTO, V.M. Saneamento Básico: Fontes de saúde e Bem-Estar. São 

Paulo: Moderna, 1992. 

DISCIPLINA: Termodinâmica e Transmissão de Calor CH: 80 horas 

EMENTA 

Termodinâmica clássica. Conceitos Básicos. A primeira lei da termodinâmica. A 

segunda Lei da termodinâmica. Entropia. Processos reversíveis e potenciais 

termodinâmicos. Irreversibilidade e disponibilidade. Ciclos de potência e 

refrigeração. Condução de calor. Ciclos de potência e de refrigeração. Mistura 

de gases. Mistura de gás-vapor. Relações termodinâmicas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SONNTAG, R.E; BORGNAKKE, C.; WYLEN, G.J.Van; Fundamentos da 

Termodinâmica. São Paulo: Edgard Blücher, 2003. 

INCROPERA, F. P; WITT, D. P. Transferência de Calor e de Massa. 5ª ed. Rio 

de Janeiro: LTC, 2008.  

MORAN, M. J.; SHAPIRO, H. N. Princípios de Termodinâmica para 



CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE – UNINORTE 
Laureate International Universities®  

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 
 

 

145 
 

Engenharia. 4ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CENGEL, Y. A.; BOLES, M. A. Termodinâmica. 5ª ed. Mcgraw-Hill 

Interamericana, 2006. 

MORAN, M.J.; et al. Introdução à Engenharia de Sistemas Térmicos: 

Termodinâmica, Mecânica dos Fluidos e Transferência de Calor. Rio de 

Janeiro: LTC, 2012.  

BRAGA FILHO, W. Fenômenos de Transporte para Engenharia. Rio de 

Janeiro: LTC, 2006.  

LUIZ, A.M. Termodinâmica: Teoria e Problemas. 1ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2012. 

MALISKA, C. R. Transferência de Calor e Mecânica dos Fluidos. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2004. 

 

OITAVO PERÍODO  

DISCIPLINA: Ciência dos Materiais CH: 40 horas 

EMENTA 

Definição e propriedades dos materiais. Estrutura interna dos materiais. 

Relação entre as propriedades dos materiais e suas estruturas internas. 

Análises para determinação de propriedades e controle de qualidade dos 

materiais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CALLISTER JUNIOR, W.D. Ciência e Engenharia de Materiais: uma 

introdução. Rio de Janeiro: LTC, 2008.  

ASKELAND, D. R. Ciência e Engenharia dos Materiais. 1ª ed. São Paulo: 

Cengage, 2011. 

SHACKELFORD, J.F. Ciência dos Materiais. 6ª ed. Rio de Janeiro: Pearson, 

2008. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

PARETO, L. Resistência e Ciência dos Materiais. São Paulo: Hemus, 2003. 

RODRIGUES, J.A.; LEIVA, D.R. Engenharia de Materiais para Todos. São 

Carlos: EDUFSCAR, 2007. 

VAN VLACK, L. H. Princípios de Ciência e Tecnologia dos Materiais. Rio de 

Janeiro: Campus, 1984. 

VAN VLACK, L.H. Princípio de Ciência dos Materiais. 4ª ed. São Paulo: Edgard 

Blücher, 1970. 

MANO, E. B.; MENDES, L. C. Introdução a Polímeros, 2ª ed. São Paulo: 

Edgard Blücher,1999. 

DISCIPLINA: Gestão de Projetos (EAD) CH: 80 horas 

EMENTA 

Definição de projeto. Aspectos gerais de projetos, suas características, 

abordagem por fases com customização dos conceitos para projetos de 

Tecnologia da Informação. Etapas de um projeto: Escopo, Tempo, Custos, 

Qualidade, Recursos Humanos, Comunicação, Riscos, Aquisições e 

Integração. Ferramentas de planejamento e controle dos projetos. Conceitos 

em um plano de projeto integrado. Controle físico e financeiro de projetos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DINSMORE, P.C. AMA - Manual de Gerenciamento De Projetos. Rio de 

Janeiro: Brasport, 2009. 

BATISTA, E.O. Sistemas de Informação: o uso consciente da tecnologia para o 

gerenciamento. São Paulo: Saraiva, 2006. 

HELDMAN, K. Gerência de Projetos: guia para o exame oficial do PMI. Rio de 

Janeiro: Campus, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

VIANA, R.V. Gerenciamento de projetos: Estabelecendo diferenciais 

competitivos. Rio de Janeiro: Brasport, 2005. 
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HELDMAN, K. Gerência de Projetos: Fundamentos – Um Guia Prático para 

quem quer Certificação de Projetos. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 

BOENTE, A. Gerenciamento e Controle de Projetos. Rio de Janeiro: Axcel 

Books do Brasil, 2003. 

BUENO, G. MS Project 2010 & Gestão de Projetos. 2ª ed. São Paulo: Pearson, 

2011. 

SMITH, S. Faça Acontecer!: Ferramentas Testadas e Aprovadas para o 

Gerenciamento de Projetos. Clio, 1997. 

DISCIPLINA: Hidráulica Aplicada ao Saneamento  CH: 40 horas 

EMENTA 

Propagação de ondas: amortecimento em reservatórios, amortecimento em 

canais; Princípios e ensaios para exploração; Coeficientes de 

transmissibilidade hídrica. Escoamento permanente forçado e livre; 

Escoamento transitório forçado e livre; Empuxo hidromecânico; Máquinas 

hidráulicas; Instalações de recalque; Hidrometria; Linhas adutoras e órgãos 

acessórios: Classificação e dimensionamento. Peças especiais. Reservatórios 

de distribuição: capacidade, tipos e tubulações. Rede de distribuição: 

recomendações de projeto, dimensionamento, rede ramificada e rede malhada. 

Método de Hardy-Cross. Noções de Operação de sistemas. Tratamento de 

água e esgoto; Laboratório: chaminé de equilíbrio, empuxo hidromecânico; 

Escoamento turbulento, hidraulicamente rugoso e hidraulicamente liso, 

escoamento laminar, medidor venturi, medidor Parshall; orifícios, bocais e 

vertedores; Escoamento ondulatório livre; escoamento em meio poroso; 

Hidrostática e equilíbrio relativo; Laboratórios: orifícios e bocais, escoamento 

permanente em canais, vertedores de soleira espessa, ressalto hidráulico, 

permeabilidade. Tópicos de hidráulica aplicada ao saneamento. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AZEVEDO NETTO, J. M. Manual de Hidráulica. 8ª ed. São Paulo: Edgard 

Blücher, 1998.  

PINTO, N. L. S.; HOLTZ, A. C. T.; MARTINS, J. A. Hidrologia Básica. São 
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Paulo: Edgard Blücher, 1976. 

TUCCI, C. E. M. Hidrologia: Ciência e Aplicação. 3ª ed. Porto Alegre: 

UFGRS/ABRH, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GARCEZ, L. N.; ALVAREZ, G. A. Hidrologia. São Paulo: Edgard Blücher, 1988. 

BAPTISTA, M.B; LARA, M. Fundamentos de Engenharia Hidráulica. 3ª ed. Belo 

Horizonte: UFMG, 2010.  

CREDER, H. Instalações Hidráulicas e Sanitárias. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2011. 

GRIBBIN, J.E. Introdução à Hidráulica, Hidrologia e Gestão de Águas Pluviais. 

3ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009. 

CHADWICK, A.; MORFETT, J. Hidráulica em Engenharia Civil e Ambiental. 1ª 

ed. Lisboa: Instituto Piaget, 1998. 

DISCIPLINA OPTATIVA: Libras CH: 40 horas 

EMENTA 

Introdução: aspectos clínicos, educacionais e sócio-antropológicos da surdez. A 

Língua de Sinais Brasileira – Libras: características básicas da fonologia. 

Noções básicas de léxico, de morfologia e de sintaxe com apoio de recursos 

áudio-visuais; Noções de variação. Práticas Libras: desenvolver a expressão 

visual-espacial. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Estado Especial. O tradutor e 

intérprete de língua brasileira de sinais e língua portuguesa. Brasília: MEC, 

SEESP. 2004. 

CASTRO, A. R.; CARVALHO, I. S. Comunicação por Língua Brasileira De 

Sinais. 3ª ed. Brasília, DF: SENAC, 2011. 

FALCÃO, L.A. Surdez, Cognição visual e libras: estabelecendo novos diálogos. 

2ª ed. Luiz Alberico. 2011. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, EC. Atividades Ilustradas em Sinais de LIBRAS. São Paulo: 

Revinter, 2004. 

BRASIL. Lei nº 10.436, de 24/04/2002. 

BRASIL. Decreto nº 5.626, de 22/12/2005. 

SKLIAR, C. A Surdez. 1ª ed. Mediação Editora: 1998. 

SÁ, N. R. L. Educação de surdos: a caminho do bilingüismo. Niterói: EDUFF, 

1999. 

DISCIPLINA OPTATIVA: Modelagem Ambiental CH: 40 horas 

EMENTA 

Teoria geral de sistemas. Estruturas de Dados Digitais: modelos vetorial e 

matricial. Topologia. Bancos de Dados Convencionais e Geográficos. 

Modelagem, Armazenamento e Manipulação de Dados. Consulta e Análise 

Espacial. Mapeamento Digital. Sistemas aplicativos: Comerciais e Software 

Livre. Análise e modelagem de sistemas ambientais. Conceituação, 

desenvolvimento e aplicação. Programação linear e não-linear. Interfaces de 

utilização e modelagem Matemática em sistemas ambientais. Modelos de 

simulação aplicados a casos de cunho ambiental. Estudos de técnicas de 

simulação em situações e problemas ambientais. Atividades em laboratório. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHRISTOFOLETTI, A. Modelagem de Sistemas Ambientais. 1ª ed. São Paulo: 

Edgard Blücher, 1999. 

SPIRO, T. G. e STIGLIANI, W. M. - Química Ambiental. 2ª ed. São Paulo: 

Pearson, 2009. 

MANO, E.B.; PACHECO E. B. A. V.; BONELLI C. M. C. Meio Ambiente, 

Poluição e Reciclagem. 2ª ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2010.   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BERTALANFFY, L. V. Teoria Geral dos Sistemas. 1ª ed. Petrópolis: Vozes, 



CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE – UNINORTE 
Laureate International Universities®  

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 
 

 

150 
 

2010. 

CAVALCANTI, I. F. A et al. Tempo e Clima no Brasil. 1ª ed. São Paulo: Oficina 

de Textos, 2009. 

SOUZA, A. C. Z. de; PINHEIRO, C. A. M. Introdução à Modelagem, Análise e 

Simulação de Sistemas Dinâmicos. Rio de Janeiro: Interciência, 2008. 

FORD, A. Modeling the Environmental. An Introduction To System Dynamics 

Modeling Of Environmental Systems. 2nd ed. Island Press, 2010. 

FRAGOSO JUNIOR, C.R.; FERREIRA, T.F.; MARQUES, D.M.L.M. Modelagem 

Ecológica em Ecossistemas Aquáticos. 1ª ed. São Paulo: Oficina de Textos, 

2009. 

 

DISCIPLINA: Sistemas de Informações Geográficas CH: 80 horas 

EMENTA 

Definição e conceitos de Sistemas de Informações Geográficas (SIG). Histórico 

e controvérsias. O SIG como disciplina. Compontentes básicos de um SIG. 

Sistemas de referência para utlização em SIG. integração com Global 

Positioning System (GPS) e Sensoriamento Remoto (SR). O uso de escalas. 

Modelos de dados e de representação espacial. Funções fundamentais do SIG. 

SIG e Web. Aplicações em Engenharia Ambiental. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BLASCHKE, T.; KUX, H. Sensoriamento Remoto e SIG Avançados. 2ª ed. São 

Paulo: Oficina de Textos, 2007.  

JENSEN, J.R. Sensoriamento Remoto do Ambiente - Uma Perspectiva em 

Recursos Terrestres. 1ª ed. São José dos Campos: Parêntese, 2011. 

NOVO, E.M.L.M. Sensoriamento Remoto: Princípios e Aplicações. 4ª ed. São 

Paulo: Edgard Blüncher, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LANG, S.; BLASCHKE, T. Análise da Paisagem com SIG. 1ª ed. São Paulo: 
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Oficina de Textos, 2009. 

HORNING, N.; ROBINSON, J.A.; STERLING, E.J.; TURNER, W.; SPECTOR, 

S. Remote Sensing for Ecology and Conservation: A Handbook of Techniques. 

New York: Oxford University Press, 2010. 

FLORENZANO, T. G. Imagens de Satélite para Estudos Ambientais. São 

Paulo: Oficina de Textos, 2002.  

PONZONI, F.J.; SHIMABUKURO, Y.E. Sensoriamento Remoto no Estudo da 

Vegetação. 1ª ed. São José dos Campos: Parêntese, 2009. 

SILVA. J.X. da; ZAIDAN, R.T. Geoprocessamento e Meio Ambiente. 1ª ed. 

Bertrand do Brasil, 2011. 

DISCIPLINA: Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos  CH: 80 horas 

EMENTA 

Conceituação e Caracterização de Resíduos Sólidos: domiciliares, públicos, de 

serviços de saúde, industriais. Problemas ambientais. Conceituação e 

Classificação dos Processos. Processos Biológicos. Processos Térmicos. 

Resíduos Industriais: Normas e Legislação Aplicadas a Resíduos Industriais. 

Processos de Tratamento de Resíduos Industriais. Disposição de Resíduos no 

Solo. Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. Legislação Aplicada ao 

Controle da Qualidade do Solo. Tecnologia de Controle da Poluição do Solo. 

Processos e Operações de Tratamento. Regularização, Homogeneização e 

Separação. Processos Especiais de Controle da Poluição do Solo. Sistemas de 

gestão de resíduos sólidos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

JACOBI, P. Gestão Compartilhada de Resíduos Sólidos no Brasil – Inovação 

com Inclusão Social. 1ª ed. São Paulo: Annablume, 2006. 

SISINNO, C.L.S., OLIVEIRA,R.M. Resíduos Sólidos, Ambiente e Saúde: Uma 

Visão Multidisciplinar. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2000. 

RIBEIRO, D. V.; MORELLI, M. R. Resíduos Sólidos: Problema ou 

Oportunidade. 1ª ed. Rio de Janeiro: Interciência. 2009. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARTHOLOMEU, D.B.; CAIXETA-FILHO, J.V. Logística Ambiental de 

Resíduos Sólidos. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

PINTO, T. de P. Manejo e Gestão de Resíduos da Construção Civil: Como 

Implantar um Sistema de Manejo e Gestão dos Resíduos da Construção Civil 

nos Municípios Vol 1. Brasília: Caixa, 2005. 

TONANI, P. Responsabilidade Decorrente da Poluição por Resíduos Sólidos. 

2ª ed. São Paulo: Método, 2011. 

ARAGÃO, M. A. S. Código dos Resíduos. São Paulo: Almedina. 2004. 

TCHOBANOGLOUS, G. KREITH, F. Handbook of Solid Waste Management. 

2nd ed. MacGraw-Hill, 2002. 

 

NONO PERÍODO  

DISCIPLINA: Auditoria e Gestão Ambiental CH: 80 horas 

EMENTA 

Uso racional dos recursos naturais. Conceitos de gestão ambiental. 

Fundamentação de Controle da Qualidade Ambiental. Instrumentos de gestão e 

suas implementações: conceitos e pratica. Base legal e institucional para a 

gestão ambiental. Métodos e Procedimento de Ação. Valoração do Ativo e 

Passivo Ambiental nos estudos de alternativas e de viabilidade. A questão 

ambiental sob o enfoque econômico. Política e Gestão ambiental. Sistemas de 

gestão ambiental e suas alternativas. Normas ambientais. Analise Ambiental de 

produtos e processos. Sistemas de produção e materiais recicláveis. 

Certificação de produtos (selo verde). Educação ambiental na empresa. 

Conceitos fundamentais em auditoria ambiental. Auditorias Ambientais: 

Legislação, Classificação, Aplicações, Planejamento e Execução. Certificação 

ambiental. Norma ISO 14001. Metodologia para condução de auditorias 

internas. Gerenciamento das informações. Condução das entrevistas com 

auditados. Pratica de Auditoria de desempenho ambiental. Auditorias 
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ambientais como instrumento de gestão em políticas públicas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, J. R. Normalização, Certificação e Auditoria Ambiental. 1ª ed. Rio de 

Janeiro: Thex. 2008. 

CAMPOS, L.M.S. Auditoria Ambiental - Uma Ferramenta de Gestão. 1ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

CERQUEIRA, J. P. Auditorias de Sistemas de Gestão: ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001, ISO/IEC 17025, AS 8000, ISO 19011:2002. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LA ROVERE, E. L.; D´AVGNON, A.; PIERRE, C.V.; KLIGERMAN, D.C.; SILVA, 

H.V.O.S.; BARATA, M.M.L.; MALHEIROS, T.M.M. Manual de Auditoria 

Ambiental. 3ª ed. Rio de Janeiro: QualityMark, 2000. 

KRÜGER, H. Planejamento, Acompanhamento e Avaliação em Projetos de 

Gestão Ambiental: Instrumentos e Experiências. Manaus: GTZ, 2002. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 

14015:2003 - Gestão ambiental - Avaliação Ambiental de Locais e 

Organizações (AALO). Rio de Janeiro: ABNT, 2003. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 

19011:2012 - Diretrizes para Auditoria de Sistemas de Gestão. Rio de Janeiro: 

ABNT, 2012. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 14001: 

Sistemas de Gestão Ambiental – Requisitos com Orientação para Uso. Rio de 

Janeiro: ABNT, 2004. 

DISCIPLINA: Estágio Supervisionado de Observação CH: 80 horas 

EMENTA 

Estágio realizado em empresas, desenvolvendo tarefas típicas do trabalho de 

engenheiro ambiental, sob supervisão e orientação do professor designado. 

Regulamento próprio. Durante o desempenho nestas disciplinas, o aluno será 
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acompanhado por professor orientador. O relatório será avaliado pelo 

Coordenador do Estágio e demais membros, conforme definido no 

Regulamento de Estágio do Supervisionado. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Vide Regulamento de Estágio Supervisionado. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Vide Regulamento de Estágio Supervisionado 

DISCIPLINA: Gestão das Organizações CH: 80 horas 

EMENTA 

Princípios da Economia e estruturas de mercado. As políticas econômicas: 

fiscal, cambial, monetária e de comércio exterior. Os cenários econômicos: 

internacional, nacional e regional. A evolução das Teorias da Administração e a 

Administração contemporânea. As dimensões da Gestão das Organizações e o 

papel do Indivíduo nas Organizações. As funções do Administrador. Legislação 

Ambiental. Viabilidade de empreendimentos e impactos ambientais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração. 8ª ed. Rio de 

Janeiro: Campos, 2011. 

ROSSETTI, J. P. Introdução à economia. 20ª ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

MAXIMIANO, A.C.A. Teoria geral da administração: Da revolução urbana à 

revolução digital. São Paulo: Atlas, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à administração. 5ª ed. São Paulo: Atlas 

2009. 

PINDYCK, R.S.; RUBINFELD, O. Microeconomia. 6ª ed. Rio de Janeiro: 
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Prentice-Hall, 2010. 

LACOMBE, F.J.M. Comportamento organizacional fácil. São Paulo: Saraiva, 

2012.  

BARBIERI, J.C. Gestão ambiental empresarial: Conceitos, modelos e 

instrumentos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  

CHIAVENATO, I. Comportamento organizacional: a dinâmica do sucesso das 

organizações. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

DISCIPLINA: Planejamento Ambiental e Urbanismo CH: 40 horas 

EMENTA 

Conceito e Histórico do Planejamento Ambiental. Etapas do Planejamento. 

Metodologia do Planejamento Ambiental. Planejamento Participativo: forças 

sociais e ecológicas. Conceitos, Métodos e Técnicas de Planejamento 

Territorial (regional, urbano e rural). Gestão Territorial e Ambiental. Plano 

Diretor Urbano. Definição e tipos de Projetos. Avaliação de tendências recentes 

de gestão ambiental e urbana, nacionais e internacionais. Impactos Ambientais 

e funcionamento urbano. Zoneamento ecológico e econômico. Análise de risco. 

Linhas básicas da elaboração de uma proposta; Técnicas de elaboração e 

desenho de projetos. Inserção do planejamento no sistema de gestão 

ambiental. Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade Urbana. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SANTOS, R.F. dos. Planejamento Ambiental - Teoria e Prática. 1ª ed. São 

Paulo: Oficina de Textos, 2004. 

ALMEIDA, J.R. de. Política e Planejamento Ambiental. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

Thex, 2004. 

ROSS, J.L.S. Ecogeografia do Brasil - Subsídios para Planejamento Ambiental. 

1ª ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SOUZA, M. A. Mudar a Cidade: Uma Introdução Crítica ao Planejamento e à 
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Gestão Urbanas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011. 

FRANCO, M. A. R. Planejamento Ambiental para a Cidade Sustentável. 2ª ed. 

São Paulo: Annablume, 2001. 

LIMA, A. Zoneamento Ecológico-Econômico: À Luz dos Direitos 

Sócioambientais. 1ª ed. Juruá, 2012. 

SANTOS, M. A Urbanização Brasileira. São Paulo: EDUSP, 2009. 

PINHEIRO, W.M. Políticas Públicas: O Planejamento Municipal como Base 

para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. Manaus: Valer, 2008. 

DISCIPLINA: Tópicos Especiais Integradores  CH: 80 horas 

EMENTA 

Tópicos atuais de interesse à realização de pesquisas ou tendências atuais na 

área de Engenharia Ambiental e que não estejam presentes em outras 

disciplinas do curso. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Bibliografia da área de enfoque constante na biblioteca. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Bibliografia da área de enfoque constante na biblioteca. 

 

DÉCIMO PERÍODO  

DISCIPLINA: Desenvolvimento Humano e Social  (EAD) CH: 80 horas 

EMENTA 

Transformações do ser humano e das relações de trabalho nas diferentes 

configurações geográficas. Cidadania e responsabilidade social. 

Sustentabilidade ambiental. Questões ambientais globais. Economia solidária e 

mercado de trabalho. Transformações do ser humano com a evolução 
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tecnológica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES. Desenvolvimento humano e 

social. São Paulo, 2015. 

FERRÉOL, Gilles; NORECK, Jean-Pierre. Introdução Sociologia. São Paulo: 

Atica, 2012. Disponível em: Biblioteca Virtual 3.0.  

FLORES-MENDOZA, C.; COLOM, R. (cols.). Introdução à psicologia das 

diferenças individuais. Porto Alegre: Grupo A, 2006. Disponível em: Minha 

Biblioteca. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANGELONI, M.T. Organizações do conhecimento: Infra-estrutura, pessoas e 

tecnologia. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. Disponível em: Minha Biblioteca.  

BARROS, C.S.G. Pontos de psicologia do desenvolvimento. 12ª ed. São Paulo: 

Ática, 2012. Disponível em: Minha Biblioteca.  

FRANÇA, A.C.L. Psicologia do trabalho: Psicossomática, valores e práticas 

organizacionais. São Paulo: Saraiva, 2008. Disponível em: Minha Biblioteca.  

GOULART, I.B. (org.). Psicologia organizacional e do trabalho teoria pesquisa e 

temas correlatos. 3ª ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2012. Disponível em: 

Biblioteca Virtual Universitária 3.0.  

KOLLER, S.H. (org.). Ecologia do desenvolvimento Humano: pesquisa e 

intervenção no Brasil. 2ª ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2012. Disponível 

em: Biblioteca Virtual Universitária 3.0. 

DISCIPLINA: Educação Ambiental CH: 40 horas 

EMENTA 

Conceitos de Educação Ambiental. Históricos internacional, nacional e local da 

EA. Estudo da Lei Federal 9.795 – de Educação Ambiental e sua sinergia com 



CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE – UNINORTE 
Laureate International Universities®  

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 
 

 

158 
 

as leis irmãs de desenvolvimento sustentável (Recursos Hídricos; Unidades  de 

Conservação; Estatuto das Cidades; Saneamento Básico e Mudanças 

Climáticas). Educação Ambiental e ação transformadora. Educação no 

processo de gestão ambiental. Operacionalização das atividades em Educação 

Ambiental. Metodologia para a Concepção de Planos, Programas e Projetos de 

EA. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LOUREIRO, C.F. Sociedade e Meio Ambiente – A Educação Ambiental em 

Debate. São Paulo: Cortez, 2002. 

DIAS, G. F. Educação Ambiental: Princípios e Práticas. São Paulo: Gaia, 2003.  

LEFF, E. Saber Ambiental: Sustentabilidade, Racionalidade, Complexidade, 

Poder. 5ª ed. Petrópolis: Vozes, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CUNHA, S. B.; GUERRA, J. T. (ORGS.). A Questão Ambiental: Diferentes 

Abordagens. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 2010. 

CAMARGO, A.L. de B.; Desenvolvimento Sustentável: Dimensões e Desafios. 

1ª ed. Rio de Janeiro: Papirus, 2003. 

VICTORINO, C.J.A. Canibais da Natureza: Educação Ambiental, Limites e 

Qualidade de Vida. Petropólis: Vozes, 2000. 

TOZONI-REIS,  M.F.C. Educação Ambiental: Natureza, Razão e História. 

Campinas: Autores Associados, 2004. 

GALIAZZI,  M. do C.; FREITAS, J. V. (Orgs.) Metodologias Emergentes de 

Pesquisa em Educação Ambiental. 2ª ed. Ijuí: Unijuí2007. 

DISCIPLINA: Ergonomia e Segurança Industrial CH: 40 horas 

EMENTA 

Fundamentos de ergonomia. Fundamentos de fisiologia do trabalho. 

Fundamentos de psicologia do trabalho. A análise ergonômica dos postos de 

trabalho. Condições técnicas de trabalho. Condições ambientais de trabalho. 

Condições organizacionais de trabalho. A gestão da segurança e da saúde no 
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trabalho. Medidas de controle de Engenharia e Pessoais referentes a riscos 

Normas: NR15, NR16 e NR7. Técnicas de Análise de Riscos. Ergonomia de 

sistemas de produção. Medidas emergenciais. Acidente de trabalho, estatística 

e legislação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GONÇALVES, E. A. Manual de Segurança e Saúde no Trabalho. 5ª ed. São 

Paulo: LTR, 2011. 

PAOLESCHI, B. Guia Prático de Segurança do Trabalho. São Paulo: Érica, 

2009. 

IIDA, I. Ergonomia: Projeto e produção. 2ª ed. São Paulo: Edgard Blücher, 

2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KROEMER K.H.E.; GRANDJEAN, E. Manual de Ergonomia: adaptando o 

trabalho ao homem. 5ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.  

DUL, J; WEEDMEESTER, B. Ergonomia Prática. São Paulo: Edgard Blücher, 

2004. 

ABRAHÃO, J. Introdução à Ergonomia - da prática à teoria. 1ª ed. São Paulo: 

Edgard Blücher, 2009. 

LIMONGI-FRANÇA, A. C. L. Qualidade de Vida no Trabalho – QVT. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

SALIBA, T. M. Legislação de Segurança, Acidente do Trabalho e Saúde do 

Trabalhador. 7ª ed. São Paulo: LTR, 2010. 

DISCIPLINA: Estágio Supervisionado de Atuação CH: 80 horas 

EMENTA 

Estágio realizado em empresas, desenvolvendo tarefas típicas do trabalho de 

engenheiro ambiental, sob supervisão e orientação de professor designado. 

Regulamento próprio. Durante o desempenho nestas disciplinas, o aluno será 

acompanhado por professor orientador e, ao final, elaborará um relatório que 

será avaliado pelo coordenador do estágio e demais membros conforme 
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definido no Reulamento de Estágio Supervisionado do Curso. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Vide Regulamento de Estágio Supervisionado. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Vide Regulamento de Estágio Supervisionado. 

DISCIPLINA: Noções de Topografia CH: 40 horas 

EMENTA 

Introdução e Definições. Medições Diretas de Distâncias. Levantamento com 

Trena e Balizas. Operações com ângulos. Avaliação de ângulos utilizando trena 

e balizas. E.F.A. (Tolerância e Distribuição). Azimutes e Rumos (Vantes e Rés). 

Declinação Magnética; Métodos e Processos de Levantamento Topo gráfico. 

Cálculo de Coordenadas Parciais. Erro de Fechamento Linear (Tolerância e 

Distribuição), Coordenadas Totais. Cálculo de Área pelo Método de Gauss; 

Cálculo das distâncias e Rumos das Divisas. Memoriais descritivos 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GONCALVES, E. A. Manual de Segurança e Saúde no Trabalho. 5a ed. São 

Paulo: LTR, 2011. 

PAOLESCHI, B. Guia Prático de Segurança do Trabalho. São Paulo: Erica, 

2010. 

IIDA, I. Ergonomia: Projeto e produção. 2a ed. São Paulo: Edgard Blucher, 

2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KROEMER K.H.E.; GRANDJEAN, E. Manual de Ergonomia: adaptando o 

trabalho ao homem. 5? ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.  
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DUL, J; WEEDMEESTER, B. Ergonomia Pratica. São Paulo: Edgard Blucher, 

2004. 

ABRAHÃO, J. Introdução a Ergonomia - da pratica a teoria. 1a ed. São Paulo: 

Edgard Blucher, 2009. 

LIMONGI-FRANCA, A. C. L. Qualidade de Vida no Trabalho - QVT. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

SALIBA, T. M. Legislação de Segurança, Acidente do Trabalho e Saúde do 

Trabalhador. 7a ed. São Paulo: LTR, 2010. 

DISCIPLINA: Recursos Energéticos e Desenvolvimento CH: 40 horas 

EMENTA 

Fontes de energia: petróleo; gás natural; carvão mineral; biomassa; energia 

solar, eólica, nuclear, termelétrica. Fontes Alternativas no contexto da produção 

de energia: geotérmica, marítima; política e balança energética mundial e 

nacional. Políticas econômicas de energia elétrica nos seus aspectos 

relacionados com o papel que ocupa no desenvolvimento dos países. Os 

aspectos espaciais na produção e distribuição de energia. A relação entre os 

sistemas energéticos, do avanço das técnicas de transporte dos insumos e do 

modelo de desenvolvimento adotado em cada país ou região. Modelo de 

desenvolvimento nacional e as opções de fontes e usos da energia que isto 

implica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BERMANN, C. Energia no Brasil: Para Quê? Para Quem? São Paulo: Livraria 

da Física, 2001. 

REIS, L. B.; FADIGAS, E. A. A.; CARVALHO, C. E. Energia, Recursos Naturais 

e a Prática do Desenvolvimento Sustentável. Barueri: Manole, 2012. 

HINRICHIS, R.A; KLEINBACH, M.; REIS, L.B. Energia e Meio Ambiente - 

Tradução da 4ª edição americana. 1ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 



CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE – UNINORTE 
Laureate International Universities®  

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 
 

 

162 
 

PEREIRA, M.J. Energia – Eficiência e Alternativas. 1ª ed. Rio de Janeiro: 

Ciência Moderna, 2009. 

PALZ, W. Energia Solar e Fontes Alternativas. 1ª ed. São Paulo: Hemus, 2002. 

VECCHIA, R. O Meio Ambiente e as Energias Renováveis: Instrumentos de 

Liderança Visionária para a Sociedade Sustentável.  Barueri: Manole, 2010. 

CUNHA, E. C.N.; REIS, L.B. Energia Elétrica e Sustentabilidade. Barueri: 

Manole, 2006. 

REIS, L.B. Geração de Energia Elétrica. 2ª ed. Barueri: Manole, 2011. 

DISCIPLINA: Trabalho de Conclusão de Curso CH: 40 horas 

EMENTA 

Trabalho individual, visando ao aprofundamento de questões teóricas ou 

práticas. O trabalho de Conclusão de Curso obedecerá ao Regulamento para 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para o Curso de Engenharia Ambiental 

do UNINORTE, conforme Parágrafo Único do Art. 7º das Diretrizes Curriculares 

dos cursos de Engenharias, Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, 

“É obrigatório o trabalho final de curso como atividade de síntese e integração 

de conhecimento”. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso e Manual de Diretrizes 

Técnicas do Trabalho de Conclusão de Curso. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso e Manual de Diretrizes 

Técnicas do Trabalho de Conclusão de Curso. 
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1.27. Atendimento aos Discentes 

O propósito do Curso de Engenharia Ambiental, no que concerne ao 

atendimento ao discente tem como foco a qualidade da informação e a 

resolução das demandas com eficácia. 

A partir desse referencial é disponibilizado aos discentes, atendimentos 

nos setores administrativos e acadêmicos, bem como na área docente. A 

coordenação do curso realiza atendimento individual ao aluno, considerando 

suas necessidades, procurando conciliar um processo junto ao Corpo Docente 

e/ou à Instituição.  

A moderna preocupação dos órgãos formadores, no que diz respeito ao 

processo de ensino-aprendizagem, está direcionada à participação do aluno 

como sujeito ativo na apreensão de seus conhecimentos. Neste sentido, o 

Curso de Engenharia Ambiental da UNINORTE, disponibiliza atividades intra e 

extraclasses, a fim de que o aluno integre-se no contexto sócio-cultural e 

educativo, bem como, a partir de uma prática cotidiana de reflexão que rompa 

com os paradigmas da educação tradicional, se torne sujeito de sua própria 

história. 

A IES pratica formas variadas e inclusivas de acesso a seus cursos, 

além disso, a permanência dos discentes nos cursos é garantida por meio de 

políticas de incentivo que perpassam situações acadêmicas, sociais e  

financeiras. 

1.27.1.  Política de Bolsa 

São os seguintes os programas de apoio financeiro aos estudantes: 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Super ior – FIES : A 

UNINORTE 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 total da mensalidade e é financiado pela Caixa Econômica 

Federal. 
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Convênios : Através da cooperação técnica com várias instituições, a 

UNINORTE mantém parceria várias instituições, beneficiando seus 

colaboradores: 

Permuta : A instituição mantém parceria com várias empresas a cujos 

empregados que estudam na UNINORTE é oferecido um desconto que varia 

de 50% a 100%. 

Concessão de Bolsas Internas : A UNINORTE 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. 

Programa Universidade para Todos - PROUNI : A UNINORTE através 

do , do Governo Federal, está credenciado a conceder bolsas integrais e 

parciais aos alunos oriundos de escolas públicas. 

BOLSA UNIVERSIDADE – PBU : A UNINORTE 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.  

 

1.27.2. Internacionalização 

Estão disponíveis aos discentes do curso de Engenharia Ambiental, de 

acordo com a Política de Internacionalização da UNINORTE, diferentes 

atividades e programas que permitem a capacitação internacional dos alunos, 

tais como: cursos de inglês, intercâmbio em instituições da rede Laureate em 

diferentes países, transmissão de eventos internacionais, aulas internacionais 

virtuais, concursos e prêmios.  

É importante destacar que todos os docentes também podem participar 

das atividades descritas acima, além de cursos de desenvolvimento acadêmico 

oferecidos online em Português, Inglês e Espanhol.  
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1.27.3. Programas de Nivelamento 

O Nivelamento no UNINORTE tem por objetivo principal minimizar 

lacunas da formação básica do aluno, estimulando o ato de estudar, facilitando 

sua aprendizagem e, assim, contribuindo de para a redução das taxas de 

evasão, em especial nos casos em que a faixa etária é elevada, formada 

principalmente por pessoas que estiveram por longo período de tempo 

distantes do ambiente escolar. 

Os alunos ingressantes do curso Engenharia Ambiental passam por 

Nivelamento Institucional obrigatório na primeira semana de aula, onde são 

abordados os conteúdos das disciplinas básicas Cálculo, Álgebra e Introdução 

a Mecânica. 

Além do nivelamento inicial, aulas de Cálculo e Física serão ministradas 

gratuitamente aos sábados durante todo o semestre. Este curso será 

ministrado por um professor da Instituição, ou por ela contratados para este 

fim, e as turmas serão preferencialmente compostas de forma a permitir que o 

aluno, de acordo com sua disponibilidade de tempo e horário, possa freqüentá-

lo. Esta atividade não é obrigatória, seu objetivo é oferecer a todos os alunos 

condições de acompanhar os conteúdos das disciplinas regulares dos cursos. 

 

1.27.4. Representação Estudantil 

Cada turma deve ter um representante estudantil, cuja principal função é 

servir de elo de comunicação entre a coordenação e a turma. Além disso, o 

representante discente atua como um mediador de conflitos, e é responsável 

por discutir mecanismos de melhoria didático-pedagógica dos professores, e, 

juntamente, com o professor zelar pelo comportamento dos membros da turma 

para uma boa convivência e, consequentemente, um ambiente propício ao 

processo ensino-aprendizagem. 

 



CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE – UNINORTE 
Laureate International Universities®  

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 
 

 

166 
 

1.27.5. Outras Atividades 

• Integração de Calouros: cujo objetivo é, conforme sua denominação, 

integrar o ingressante no ambiente institucional em nível superior. 

Nesse evento são apresentados os mecanismos de acesso dos alunos 

aos sistemas informatizados, bem como o funcionamento de alguns 

setores como S.R.A (Setor de Registro Acadêmico), biblioteca, além do 

sistema de avaliação, papel do coordenador e suas atribuições, área de 

atuação do egresso do curso, entre outros. São apresentadas também 

palestras motivacionais e de cunho auto reflexivo para que o aluno 

possa preparar-se para a nova etapa em sua vida acadêmica. 

 

1.27.6. Sistemas de Comunicação Informatizados 

A UNINORTE seguindo as tendências tecnológicas da era moderna, 

investe na informatização de vários serviços, com o intuito de agilizar e facilitar 

o atendimento aos discentes. Dessa forma, além dos meios tradicionais, a IES 

oferece dois mecanismos de comunicação, a saber: 

• Fale Conosco:  a UNINORTE coloca à disposição diferentes canais 

de atendimento (e-mail, central telefônica, fax) para que alunos, 

professores, funcionários e a comunidade em geral entrem em 

contato com os diferentes setores a Instituição 

• Email institucional: todos os colaboradores, professores e alunos da 

UNINORTE possuem uma caixa de email institucional para facilitar a 

comunicação e o envio de arquivos não suportados pelo Sistema 

SICANET. 

• SICANET: é um sistema informatizado, através do qual o aluno pode 

acompanhar seu histórico de notas e faltas, bem como estabelecer 

comunicação não só com seus professores e colegas de turma, como 

também com a coordenação do curso e até mesmo colaboradores de 

outros âmbitos, como Reitoria e diretorias da IES. 
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• Ouvidoria:  serviço de atendimento aos discentes, docentes e 

funcionários. As reclamações/solicitações podem ser feitas via correio 

eletrônico ou pessoalmente. 

 

1.27.7.  Apoio Psicopedagógico 

O Núcleo de Atendimento Psicopedagógico e Social do Curso de 

Engenharia Ambiental do Centro Universitário do Norte possui o compromisso 

de desenvolver atividades relevantes e benéficas ao processo de 

aprendizagem. Dentro da Instituição de Ensino Superior, acredita-se que a 

atuação de um Núcleo de Atendimento Psicopedagógico e Social deve voltar-

se para os fatores que interferem no processo educacional, participando, junto 

com as lideranças (Coordenadores de curso, professores e representantes de 

turma), da remoção de barreiras que possam impedir o acesso do aluno ao 

conhecimento.  

No que tange à forma de atendimento, o mesmo será realizado de modo 

individual ou grupal, conforme a demanda apresentada. Procurar-se-á, através 

da triagem, identificar as necessidades e dificuldades vivenciadas no âmbito 

acadêmico, ou fatores externos, peculiares a cada aluno, ainda através do 

encaminhamento do docente que de alguma forma entenda que os eventos 

possam interferir no comportamento do discente.  

O atendimento é realizado por um profissional de pedagogia, em regime 

integral. Caso seja necessário, o discente será encaminhado ao Serviço de 

Atendimento Psicológico da IES. 

 

1.27.8.  Professor Conselheiro 

A cada semestre, os alunos elegem, por voto direto, um docente que irá 

desempenhar a função de Professor Conselheiro da turma. Cabe ao professor 

conselheiro analisar e conhecer o perfil da turma no que ser refere ao 

aproveitamento e frequência nas disciplinas, incentivar, sugerir e promover 

ações para melhorar o nível de aprendizagem dos alunos, atuar como 
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mediador entre os discentes e os docentes e a Coordenação, buscando criar 

um ambiente social favorável ao processo de ensino-aprendizagem, além de 

auxiliar a Coordenação a estabelecer estratégias para evitar índices elevados 

de reprovação e evasão. 

 

1.28. Acompanhamento aos Egressos 

O sistema de acompanhamento de egressos dos cursos da UNINORTE 

deve ser entendido como um instrumento de auxílio para a melhoria da 

qualidade de ensino e tem, como desdobramento, pesquisas contínuas sobre 

os egressos e suas atividades profissionais, além de mantê-los informados 

sobre outras atividades da instituição que possam beneficiá-los. 

Ao observar a trajetória dos ex-alunos da UNINORTE, temos fontes de 

informações gerenciais que auxiliarão nas tomadas de decisões sobre o 

planejamento do curso, arranjos didáticos, servindo como uma das avaliações 

da Instituição, além de verificarmos como está inserido no mercado de trabalho 

os egressos dos cursos oferecidos na IES. 

Este sistema de acompanhamento de egressos significa para a 

UNINORTE a integração da instituição empregadora, da escola e da sociedade 

e mostra o processo de inserção do egresso no mundo do trabalho, permitindo 

a revelação da situação e desempenho do profissional na sua atividade, além 

de oferecer subsídios para a avaliação da Instituição. 

A instituição necessita avaliar constantemente o ensino que oferece. Este 

sistema de monitoramento permite avaliar os cursos, gerando indicadores de 

desempenho, incentivando a criação de parcerias com empresas, atraindo 

mais alunos anualmente e permitindo detectar as deficiências curriculares e as 

necessidades de criação de novos cursos de pós-graduação e de estratégias 

para a melhoria do corpo docente, possibilitando a integração e a comunicação 

dos egressos com a Instituição.  
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2. CORPO DOCENTE 

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estrututrante 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão consultivo de 

coordenação didática integrante da Administração Superior, responsável pela 

concepção dos Projetos Pedagógicos dos Cursos da UNINORTE e tem por 

finalidade elaborar, implantar, implementar, atualizar e complementar a política 

de ensino, pesquisa e extensão e acompanhar a sua execução, ressalvada a 

competência dos Conselhos Superiores, possuindo caráter deliberativo e 

normativo em sua esfera de decisão.  

É vedado ao Núcleo Docente Estruturante - NDE deliberar sobre assuntos 

que não se relacionem exclusivamente com os interesses do curso.  

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante:  

I- Conduzir o processo de elaboração do projeto pedagógico do curso 

definindo sua concepção e fundamentos;  

II- Atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso;  

III- Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no 

colegiado de curso, sempre que necessário;  

IV- Fixar as diretrizes gerais dos programas das disciplinas do curso e 

suas respectivas ementas e bibliografias, recomendando, ao coordenador do 

curso, modificações dos programas para fins de compatibilização;  

V- Acompanhar os trabalhos das comissões internas do curso: comissão 

interna de avaliação de curso, estágio, TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), 

entre outras que sejam formadas;  

VI- Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os 

eixos estabelecidos pelo projeto pedagógico;  

VII- Emitir pareceres das propostas de ensino, pesquisa e extensão no 

âmbito do curso, quando solicitado;  

VIII- Sugerir providências de ordem didática, científica e administrativa 

que se entendam necessárias ao desenvolvimento das atividades do Curso;  
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IX- Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de graduação.  

O Núcleo Docente Estruturante será constituído:  

I- pelo coordenador do curso como seu presidente;  

II- por professores do curso, nestes incluído o coordenador, como 

estabelecido pelas normas do Ministério da Educação que regem a matéria. 

Os parâmetros de composição do NDE estão apresentados no quadro 

abaixo: 

 

2.2. Atuação da Coordenadora 

A Coordenação de Curso, órgão executivo da Administração Acadêmica 

da UNINORTE, é exercida pelo coordenador, designado pelo Reitor, para 

mandato de dois anos, permitida a recondução.  

A função da Coordenação de Curso é de gestão e visa à obtenção dos 

resultados definidos em forma de metas específicas para a sua área, do ponto 

de vista das estratégias institucionais, do projeto pedagógico do curso e dos 

programas em que o mesmo esteja inserido.  

O Coordenador de Curso de Graduação, no exercício das funções 

gestoras inerentes ao cargo, além do compromisso com o empreendedorismo, 

com a visão de futuro e com os valores e princípios adotados pela UNINORTE, 

deve especificamente demonstrar competência como gestor político-

estratégico, acadêmico, administrativo e institucional.  

São atribuições gerais do Coordenador de Curso:  

Composição do NDE Cinco membros do Curso 

Titulação do NDE 100% Stricto Sensu 

Regime de trabalho 100% regime parcial ou integral  
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I – superintender, coordenar, acompanhar e controlar o funcionamento do 

curso sob a sua direção;  

II – coordenar a elaboração e atualização permanente do projeto 

pedagógico do curso em consonância com as correspondentes diretrizes 

curriculares nacionais e com o apoio do respectivo Colegiado de Curso;  

III – especificar e propor a infraestrutura necessária à realização e 

execução do projeto pedagógico do curso, observando-se os padrões de 

qualidade fixados pela UNINORTE;  

IV – zelar pela integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão 

no âmbito do curso, com o apoio e supervisão da Diretoria da respectiva 

Escola;  

V – coordenar o planejamento e o controle das atividades de ensino, de 

pesquisa e extensão e as atividades complementares previstas no projeto 

pedagógico do curso, assegurando-lhes integração e articulação vertical e 

horizontal;  

VI – presidir o Colegiado de Curso e o Núcleo Docente Estruturante;  

VII – administrar, de forma ética, os relacionamentos, criando condições 

favoráveis ao desenvolvimento de um clima de respeito e cordialidade 

acadêmica;  

VIII – realizar visitas periódicas às turmas do curso e reuniões com os 

seus representantes, registrando expectativas e informações que contribuam 

para a melhoria das condições de ensino;  

IX – coordenar a elaboração e implantação de manuais de procedimentos 

específicos do curso, visando à padronização e à otimização dos processos de 

trabalho, em consonância com as normas da UNINORTE;  

X – articular-se com o mercado de trabalho, visando à constante 

adequação do curso e do processo seletivo dos seus candidatos às 

necessidades e exigências econômicas, políticas e sociais;  
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XI – definir o público-alvo, o mercado e as estratégias necessárias à 

consolidação da imagem e do conceito do curso e programas e projetos a ele 

relacionados, apoiando as atividades de divulgação do Curso e de captação de 

novos alunos;  

XII – estabelecer parcerias visando à integração da comunidade interna e 

externa e à obtenção de melhores resultados nas atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e ação comunitária;  

XIII – propor a criação de cursos e programas de pós-graduação e de 

extensão ou ação comunitária, nas modalidades presenciais e à distância, 

através da elaboração de projetos que demonstrem a viabilidade administrativa 

e financeira da proposta;  

XIV – promover a avaliação integrada dos processos de trabalho e dos 

resultados esperados da gestão do curso, mediante a análise das estratégias 

empregadas e dos níveis de consecução das metas estabelecidas, segundo 

parâmetros qualitativos e quantitativos;  

XV – promover a avaliação do desempenho dos docentes e dos seus 

colaboradores técnico-administrativos, identificando necessidades e propor 

ações para a sua qualificação;  

XVI – gerenciar aspectos acadêmicos e administrativos relacionados com 

os alunos vinculados ao curso. 

 

2.3. Experiência Profissional, de Magistério Superi or e de Gestão  

Acadêmica da Coordenadora  

2.3.1 Formação Acadêmica 

• Graduação em Engenharia de Pesca . Universidade Federal do 

Amazonas – UFAM, Manaus, AM. 1998 a 2003. 

• Mestre em Biologia de Água Doce e Pesca Interior . Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia – INPA, Manaus, AM. 2003 a 2005. 
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2.3.2 Experiência de Magistério Superior e de Gestã o Acadêmica 

• Desde 2011- Atual - Coordenadora do Curso de Engenharia 

Ambiental do Centro Universitário do Norte - UNINORTE; 

• Desde 02/2010. Professora de Ensino Superior no Centro 

Universitário do Norte – UNINORTE, Manaus - Am.   

• Desde de 2009. Participação em bancas de Monografia em 

Instituições de Ensino Superior de Manaus, Amazonas. 

 

2.3.2 Experiência Profissional 

• De 2007 a 2010 participou como pesquisadora do Instituto de 

Inteligência Socioambiental Estratégica da Amazônia/ I-PIATAM. 

Em 2010 participou da elaboração do Estudo Ambiental 

Simplificado da Arena da Amazônia.  

• Em 2009 participou do Estudo de Impactos Ambientais (EIA) e 

Relatório de Impactos Ambientais (RIMA) de um Complexo de 

PCHs dos rios Ituxi e Endimari. 

• Em 2008 participou da elaboração: Estudo Prévio de Impactos 

Ambientais - EPIA e Relatório de Impactos Ambientais - RIMA da 

USINA ENERSISA e do Relatório de Controle Ambiental do Campo 

de Gás Natural Azulão. 2008 

• Em 2007 participou do processo de Licenciamento Ambiental de 

uma loja do grupo Carrefour. 

• Em 2006 participou do Estudo da Biodiversidade no Entorno da 

Refinaria Isaac Sabbá – Projeto Muruatá.  

• Em 2005: participou da elaboração do Plano de Controle Ambiental 

do Estaleiro Rio Amazonas – ERAM, do Relatório Ambiental 

Simplificado da Usina Termelétrica Jaraqui e da Usina 

Termoelétrica Tambaqui. 
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• Desde 2003 participa de Projetos de pesquisa, incluindo o projeto 

“Inteligência Socioambiental estratégica da indústria do petróleo na 

Amazônia - PIATAM IV”. Função: Pesquisadora/Coordenadora de 

Área. 

 

2.4 Regime de Trabalho da Coordenadora do Curso 

A Coordenadora do Curso Engenharia Ambiental é contratada sob o 

regime de 40 horas (tempo Integral) divididas entre os turnos de funcionamento 

do curso, visando a atender a todas as demandas dos alunos e professores e, 

demais atribuições destinadas para administração e condução do curso.  

Além da rotina administrativa, a coordenadora dispõe de 8 horas 

semanais para ministrar disciplinas específicas do curso, que diminuídas do 

total, estabelece uma relação de 3,1 entre o número de vagas anuais 

autorizadas (100) e as horas semanais dedicadas à coordenação (32 h). 

Também se dedica ao planejamento e supervisão das atividades acadêmicas 

referentes às aulas práticas, visitas técnicas e projetos de extensão, que 

permitem o desenvolvimento das habilidades e competências desejáveis ao 

futuro profissional. A constante presença da coordenadora garante que as 

metas institucionais propostas sejam continuamente perseguidas, além de 

viabilizar a frequente avaliação dos procedimentos adotados. 

 

2.5 Titulação do Corpo Docente do Curso 

O corpo docente do curso de Engenharia Ambiental é composto por 25 

professores, dos quais cerca de 92% possui titulação obtida em programas de 

pós-graduação stricto sensu.  

 

2.6 Titulação do Corpo Docente do Curso – Percentua l de Doutores 

Cerca de 32%dos docentes do curso de Engenharia Ambiental possuem 

o título de doutor. 
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2.7 Regime de trabalho do Corpo Docente do Curso 

Os docentes do curso de Engenharia Ambiental são contratados em 

regime integral, parcial ou horista. Cerca de 56% dos docentes do curso são 

contratados em regime parcial ou integral. 

 

2.8 Experiência Profissional do Corpo Docente do Cu rso 

Quanto a experiência profissional, cerca de 80% dos docentes possuem 

mais de 02 (anos) anos de experiência fora do magistério.  

 

2.9 Experiência de Magistério Superior do Corpo Doc ente do Curso 

Cerca de 92% dos docentes do curso de Engenharia Ambiental possuem 

mais de 03 (anos) anos de experiência de docência em ensino superior. 

 

2.10 Relação entre o Número de Docentes e o Número de Vagas 

A relação entre o número de docentes e o número de alunos do curso de 

Engenharia Ambiental é de 13,8. 

 

2.11 Funcionamento do Colegiado do Curso 

O Colegiado de Curso é um órgão e natureza deliberativa, consultiva e 

auxiliar, com função de analisar e propor medidas didático-pedagógicas, 

administrativas e disciplinares para o funcionamento dos cursos de graduação 

e para a sua integração nos diversos programas de pesquisa e de extensão.  

O Colegiado de Curso é composto:  

I. Pelo Coordenador do Curso, seu presidente nato,  

II. Por todos os membros do corpo docente do curso;  

III. Por um representante do corpo discente escolhido por seus 

pares.  
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O Membro definido no inciso III poderá ser o Presidente do Diretório 

Central dos Estudantes (DCE) ou outro representante do corpo discente, 

indicado por seus pares, com mandato de um ano, com direito a uma 

recondução.  

Na ausência do coordenador do curso, presidirá o Colegiado do Curso um 

professor indicado pelo diretor da escola a que pertence o curso.  

Compete ao Colegiado de Curso:  

I. Decidir, em grau de recurso, sobre aceitação de matrículas de 

alunos transferidos ou portadores de diplomas de graduação, 

aproveitamento de estudos, adaptação e dispensa de disciplinas, de 

acordo com este regimento geral, com o estatuto e demais normas 

aplicáveis;  

II. Deliberar, em primeira instância, sobre os projetos de ensino, 

pesquisa e extensão de seu curso;  

III. Promover e coordenar seminários, grupos de estudos e outros 

programas para o aperfeiçoamento de seu quadro docente, assim como 

indicar, à Reitoria, professores para participarem de cursos de pós-

graduação;  

IV. Aprovar linhas, programas e projetos de pesquisa, em 

consonância com as políticas e diretrizes da UNINORTE e de acordo 

com a especificidade do curso;  

V. Sugerir programas e projetos de extensão e de ação 

comunitária, de acordo com as políticas e diretrizes do Centro 

Universitário, contemplando ações concretas de atuação do curso em 

consonância com o seu projeto pedagógico;  

VI. Opinar sobre a participação de alunos e professores em 

eventos culturais e científicos relevantes para a formação profissional e 

para o curso;  

VII. Emitir parecer, quando solicitado, sobre o mérito da produção 

científica de professores do curso;  
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VIII. Exercer as demais funções que lhe forem delegadas.  

O Colegiado de Curso reúne-se, em sessão ordinária, duas vezes durante 

o semestre letivo e, em sessão extraordinária, sempre que for convocado pelo 

Coordenador do Curso. 

 

2.12 Produção Científica, Cultural, Artística e Tec nológica 

O corpo docente do curso de Engenharia Ambiental possui 24 

publicações em periódicos nos últimos 3 anos. 

 
 

3. INFRAESTRUTURA 

O Centro Universitário do Norte dispõe de uma infraestrutura adequada 

para garantir um ensino de qualidade a todos os seus alunos. Atualmente, os 

cursos oferecidos pela instituição distribuem-se em catorze unidades 

localizadas no centro da cidade nos seguintes logradouros: Avenida Joaquim 

Nabuco, Avenida Recife, Rua Huascar de Figueiredo, Rua Ramos Ferreira/Frei 

Lourenço e Rua Emílio Moreira e Rua Leonardo Malcher. 

Além das Unidades de Ensino, o Centro também dispõe de unidades 

complementares, como a Empresa Júnior, Escritório de Assistência Jurídica, o 

Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), Biotério - Centro de Experimentação 

Animal e o Centro de Treinamento na Vivenda Verde, além desses espaços 

dispõe de 5 Auditórios, Espaço Cultural UNINORTE (com Teatro) e Barco-

escola.  

O Centro Universitário do Norte 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 do local, revitalizando assim uma das avenidas mais antigas de 

Manaus. 
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3.1 Gabinetes de Trabalho para Professores de Tempo  Integral 

Os gabinetes de trabalho para os professores de tempo integral são 

disponibilizados na sala dos professores e, aqueles que compõem o Núcleo 

Docente Estruturante, utilizam a sala destinada a este. 

Ambas as salas atendem de forma excelente aos requisitos limpeza, 

dimensão, iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade. Além 

disso, possuem computadores ligados a internet e rede wireless. 

 

3.2 Espaço de Trabalho para a Coordenação do Curso e Serviços 

Acadêmicos 

Na unidade em que funciona o curso de Engenharia Ambiental, há uma 

sala especificamente destinada à coordenação do curso, com toda a estrutura 

necessária para o desempenho das funções do coordenador: computador, 

acesso a internet e rede wireless, armários, mesa. As dependências atendem 

aos requisitos limpeza, dimensão, iluminação, acústica, ventilação, 

conservação e comodidade. 

 

3.3 Sala dos Professores 

A UNINORTE disponibiliza sala de professores e de reuniões, 

atendendo de forma excelente aos requisitos limpeza, dimensão, iluminação, 

acústica, ventilação, conservação e comodidade necessária as atividades 

desenvolvidas, com computadores ligados a internet e rede wireless. 

.   

3.4 Sala de Aulas 

Cada Unidade dispõe de salas amplas, climatizadas, equipadas com 

carteiras confortáveis acolchoadas, data show, computadores interligados a 

internet, som, tela de projeção e aparelho de DVD. 
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3.5 Acesso dos Alunos aos Equipamentos de Informáti ca  

O Curso de Engenharia Ambiental disponibiliza acesso aos 

equipamentos de informática, por meio de laboratórios de Informática, 

laboratório de Geoprocessamento e biblioteca. Os equipamentos podem ser 

utilizados em qualquer turno de funcionamento do curso tanto para as aulas, 

como para uso individual dos alunos. A proporção de disponibilidade de 

equipamento atende satisfatoriamente aos alunos do curso, considerando o 

total de alunos matriculados, e tem possibilitado a realização de pesquisas pela 

Internet, bem como a elaboração e formatação de trabalhos acadêmicos e a 

utilização dos serviços de correio eletrônico.  

Para facilitar o acesso e garantir a segurança da informação, cada aluno 

possui um login e senha exclusivos, sem os quais não seria possível acessar 

os microcomputadores. Além dos computadores com acesso à internet, o 

prédio também disponibiliza rede sem fio, wireless, que são acompanhados por 

equipe técnica especializada e atualizados de acordo com a necessidade. Além 

disso, os computadores do laboratório de Informática estão equipados com 

softwares usuais e imprescindíveis, tais como: Br office, Symatec, VNC Viewer, 

OCS, Oracle;  e o laboratório de Geoprocessamento com softwares 

específicos: ArcGIS 10.0, com licença adquirida do fabricante, e o Spring, cujo 

download é livre. 

 

3.6 Bibliografia Básica 

Os livros que compoem a bibliografia básica do curso de Engenharia 

Ambiental estão em consonância com os Programas das disciplinas, sendo 

previstos 3 (três) títulos por disciplina. 

3.7 Bibliografia Complementar 

A Bibliografia Complementar do curso atende às indicações de 5 

referências, de acordo com o programa das disciplinas, com todos os títulos  

disponibilizados nas Bibliotecas da Instituição.  
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3.6. Periódicos Indexados 

O curso de Engenharia Ambiental possui assinaturas de periódicos 

especializados, abrangendo as principais áreas temáticas do curso.Entre os 

títulos podemos destacar: 

 

3.7 Biblioteca 

A biblioteca que serve ao Curso de Engenharia Ambiental está 

localizada a Rua Leonardo Malcher, 1.141 - Centro, no mesmo prédio de 

funcionamento do Curso. É uma biblioteca setorial que tem por função 

subsidiar, por meio da disponibilização de recursos informacionais 

diversificados, as atividades de ensino, pesquisa e extensão social e 

tecnológica, procurando cumprir, com dinamismo seu papel instrumental e 

social e contribuindo para o crescimento informacional da comunidade 

acadêmica. 

A missão é disponibilizar para a comunidade universitária os recursos 

bibliográficos e informativos necessários ao desempenho das atividades de 

investigação, ensino, educação permanente e extensão cultural, além de criar e 

desenvolver o hábito da leitura. 

A seleção de novos títulos para o acervo bibliográfico se dá a partir de 

propostas de professores e coordenadores do curso. Os títulos são analisados 

pelos coordenadores do curso e, posteriormente, adquiridos para atender à 

proposta pedagógica do curso e às necessidades das disciplinas. 

Os recursos destinados à aquisição/expansão do acervo são 

estabelecidos pela Mantenedora da Instituição, obedecendo ao cronograma de 

evolução do acervo bibliográfico. As aquisições são efetuadas dentro da 

política de atualização e expansão do acervo. 

A biblioteca está integrada ao COMUT – Programa de Comutação 

Bibliográfica, sendo esta, Biblioteca Solicitante. 
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Com a implantação dos cursos na modalidade à distância e 

semipresencial, a UNINORTE disporá de acervo digitalizado, uma biblioteca 

virtual, para atender a demanda dos alunos e professores da instituição. 

Os Serviços oferecidos são SICABIBLIOTECA - O sistema atende as 

necessidades de processamento técnico, tais como: catalogação; classificação; 

consulta ao acervo; empréstimo domiciliar; devolução; assim como relatórios 

de estatística de empréstimo e devolução por biblioteca, podendo ser analisada 

tanto por dia, quanto por mês. 

Os alunos e professores dispõem do sistema Rede Pergamum , 

interligado online, disponível na página Institucional, onde podem pesquisar o 

acervo e sua disponibilidade no dia do acesso. 

Para facilitar a comunicação com os discentes e docentes, a UNINORTE 

disponibiliza em murais e folders informações e avisos sobre atualizações e 

eventos. 

O Horário de Funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira: 8:00h às 

22:00h e sábado: 8:00h às 18:00h. 

 

3.7.1 Base de Dados e Periódicos 

A UNINORTE firmou uma parceria com um portal de periódicos e artigos 

científicos, o EBSCO host, com cerca de 135.000 títulos disponíveis. Por meio 

dele, alunos e professores de graduação e pós-graduação do UNINORTE têm 

acesso a artigos de revistas internacionais e nacionais gratuitamente. O portal 

pode ser acessado em qualquer unidade (intranet) do UNINORTE, bastando 

para isso acessar o link: search.ebscohost.com.  

 

3.8 Registro Acadêmico 

O registro acadêmico é totalmente informatizado através do SICANET, 

onde discentes e docentes podem utilizar de forma excelente os serviços 
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disponíveis, tais como: boletim de notas, lançamento de notas, controle de 

freqüência, controle de atividades complementares, entre outras. 

O site da UNINORTE permite ao aluno acompanhar a vida da IES e de 

seu curso, tendo acesso ao PDI, ao PPC e ao PPI, bem como se mantendo 

informado acerca de atividades de pesquisa extensão e quadro docente entre 

outras. 

 

3.9 Laboratórios Especializados 

Para propiciar associação da teoria à prática, são previstas atividades 

técnico-científicas em laboratórios. O Curso de Engenharia Ambiental da 

UNINORTE disporá de laboratórios de uso compartilhado com os demais 

cursos da instituição. Durante a fase de implantação do curso de Engenharia 

Ambiental, a construção de um laboratório de determinado período semestral, 

bem como o comissionamento de seus equipamentos, será concluída sempre 

no semestre anterior ao uso. 

Os laboratórios do curso deverão ter como responsável global um 

Professor Laboratorista, com atribuições de gestão e operacionalização das 

instalações. Cada laboratório de per si, porém, contará com um Técnico 

Laboratorista com a função de operação física dos sistemas. Esses técnicos se 

reportarão hierarquicamente ao Professor Laboratorista enquanto superior 

imediato. 

Os alunos terão acesso aos laboratórios das disciplinas durante seus 

respectivos semestres, mediante reserva agendada pelo professor responsável 

por uma disciplina. Os professores poderão acompanhar suas turmas nas 

práticas de laboratório, quando necessário para complementação, e/ou 

direcionamento didático. 

Os laboratórios incorporam o conceito de interdisciplinares compondo os 

recursos para a prática pedagógica e profissional dos alunos. Tais espaços 

compõem a chamada infraestrutura básica para o empreendimento do curso. 
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Em detalhamento os laboratórios podem ser revelados a partir do manual de 

laboratórios. 

O Curso de Engenharia Ambiental utiliza 11 (onze) laboratórios: cinco 

comuns a outros cursos, relacionados às disciplinas básicas e 6 (seis) 

laboratórios que apoiarão disciplinas específicas. Os laboratórios 

especializados do curso de Engenharia Ambiental possuem equipamentos 

modernos e de última geração, constituindo unidades de ensino e investigação, 

voltadas para a formação integral de graduandos e para a prestação de 

serviços à comunidade interna e externa à Instituição, através de análises e 

pareceres técnicos. A prestação de serviços à comunidade externa é parte 

integrante de projetos institucionais de cunho social que buscam a melhoria da 

qualidade de vida para a comunidade. Os serviços oferecidos são gratuitos e 

atendem a diferentes órgãos e instituições de caridades. 

Segue, abaixo, a descrição dos Laboratórios comuns e especializados do 

curso de Engenharia Ambiental:  

 

3.9.1. Laboratórios Comuns 

A) Laboratório de Física 

Este laboratório é comum para todos os cursos de Engenharia da 

UNINORTE. Na Engenharia Ambiental apoia as disciplinas: Introdução a 

Mecânica; Introdução a Termodinâmica, Vibrações e Fluidos e Introdução a 

Eletricidade e Magnetismo. 

Objetivo: Propiciar contato vivencial dos alunos com a Física, como ciência 

básica da engenharia. 

 

Resumo da infraestrutura:  

Sala com capacidade para grupos de 30 (trinta) alunos, contendo: 

conjuntos didáticos para práticas em Mecânica, com colchão de ar linear, 

balanças de medição de força, dispositivos para quedas de corpos e aríete, e 
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dispositivo de vasos comunicantes; conjuntos didáticos para práticas em 

Termologia, contendo banhos térmicos com termômetros de escala celcius e 

fahrenheit, para experimentos de balanços de calor; conjuntos didáticos para 

práticas em Eletricidade, Magnetismo e Eletromagnetismo, contendo 

dispositivos tais como bobinas, circuitos instrumentados e dispositivos para 

experimentos com campos elétricos; manuais de operação; e acessórios e 

peças de reposição. O laboratório contará ainda com um 1 (um) 

microcomputador dotado de softwares de apoio didático, uma 1 (um) 

impressora, mesas para alunos, armários e compressor de ar de serviço. 

B) Laboratório de Informática 

Este laboratório é comum para todos os cursos de Engenharia. Na Engenharia 

Ambiental apoia as disciplinas: Computação Aplicada a Engenharia, Cálculo 

Numérico, Introdução à Estatística, Metodologia do Estudo e Estatística 

Aplicada. 

Objetivo:  Proporcionar contato vivencial dos alunos com linguagens e 

softwares específicos da área. 

Resumo da infraestrutura:  

Sala com capacidade para grupos de 30 (trinta) alunos, contendo mesas 

coletivas (bancadas) com seis 6 (seis) terminais de microcomputadores 

operando em rede particular com um servidor, onde se instalarão os softwares 

de uso, cujo acesso é restrito ao Técnico de Laboratório responsável. O 

laboratório disporá ainda de 1 (uma) impressora e de armários. 

C) Laboratório de Química 

Este laboratório é comum para todos os cursos de Engenharia. Na 

Engenharia Ambiental apoia as disciplinas: Química Geral e Orgânica, Poluição 

e Controle Ambiental, Tecnologias de Tratamento de Água e Efluentes e 

Bioquímica Aplicada.  

Objetivo: Propiciar contato vivencial dos alunos com a Química, enquanto 

ciência básica da engenharia.  

Resumo da infraestrutura: 
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Sala com capacidade para grupos de 30 (trinta) alunos contendo, em 

geral em mesas coletivas (bancadas): balanças analíticas, conjunto destilador 

de água, aparelho de ponto de fusão, chapas aquecedoras, viscosímetro 

cinemático, espectrofotômetro, vários balões e condensadores de destilação 

pirex, vários beckers pirex, várias provetas graduadas pirex, vários tubos de 

ensaio pirex, várias pipetas graduadas, vários Erlenmeyers, vários tipos de 

funil, vários Kitassatos, termômetros a álcool e mercúrio, dissecador, capela 

exaustora de gases, bem como vários outros materiais de uso comum e de 

sistemas e materiais de segurança e higiene; e sistemas utilitários de apoio, de 

gás, ar comprimido, elétrico e água.  

D) Laboratório de Fenômenos de Transporte 

Este laboratório é comum para todos os cursos de Engenharia. Na 

Engenharia Ambiental apoia a disciplina Fenômenos de Transporte. 

Objetivo:  Prover infraestrutura para a realização de atividades práticas e 

treinamento em Fenômenos de Transporte, além das atividades de aulas, o 

Laboratório de Transporte disponibiliza seus equipamentos para atender a 

demanda de alunos na elaboração de atividades extra classe e pesquisa dos 

cursos de graduação. 

Resumo da infraestrutura: 

Sala com capacidade para grupos de 30 (trinta) alunos, contendo um 

computador com monitor; Data Show; condicionador de ar tipo spilt system (45 

000 btu/h a 60 000 btu/h); armários para armazenamento dos equipamentos; 

escaninhos para alunos guardarem o material; bancadas para ensaios; 

compressor de ar de pequeno porte (12 a 20 bar), impressora jato de tinta 

conjugada com scanner, mesas de escritório convencionais, mesas tipo 

bancada para 5 alunos, armário de escritório com gavetas, armário de 

escritório com prateleiras, pias de lavatório em aço inox. 

E) Laboratório de Planejamento Gráfico (Pranchetas)  

Este laboratório é comum para todos os cursos de Engenharia. Na 

Engenharia Ambiental apoiará as disciplina de Desenho Técnico.  
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Objetivo:  Prover infraestrutura para a realização de aulas de Desenhos, 

Projetos e outras atividades dos cursos de Engenharia e Design além das 

atividades de aulas. 

Resumo da infraestrutura: 

Pranchetas baixa med.1,00x0,70x0,80 com estrutura de ferro; 

Computador com monitor; Data-show; Réguas paralelas; Cordoamento para as 

pranchetas; Plásticos para recobrir as pranchetas azul ou verde; -Esquadros 

profissionais 30, 45 e 60 graus (para Professor); Compasso e Transferidor 

profissionais (para Professor). 

 

3.9.2 Laboratórios Específicos 

A) Laboratório de Biologia 

Este laboratório é comum para os cursos de Engenharia Ambiental e 

Biologia e foi construído para fomentar as aulas práticas de Biologia Geral 

Aplicada, Bioquímica Aplicada, Ecologia Aplicada e Microbiologia Ambiental.  

Objetivo:  Promover infraestrutura para aulas práticas das disciplinas na área 

das Ciências biológicas. 

Resumo da infraestrutura: 

Bancadas com armário nas paredes; Geladeira; Forno microondas; 

Estufa de esterilização; Estufa de secagem; Agitador de bancada; Bicos de 

bulsen; Microscópios ópticos; Lupas estereoscópica; Vidrarias em geral (placas 

de petri, copo de becker - diferentes volumes, tubos de ensaio, erlemeyer, 

balão de fundo chato, bastão de vidro, provetas – diferentes volumes, frascos 

com tampa, entre outros); Agitador de tubo; Autoclave; Destilador de água; 

Alça de drigald; Produtos químicos – diversos; Tesouras cirúrgicas – diferentes 

tamanhos; Pinças – diferentes tamanhos; Bisturis; 5 Cubas de coloração de 

lâmina; Espectrofotômetro. 
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B) Laboratório de Geociências 

Este laboratório é comum para os cursos Engenharia Ambiental, 

Tecnologia em Petróleo e Gás, Geografia e Biologia. No Curso de Engenharia 

Ambiental apoia a disciplina de Geologia e Solos.  

Objetivo:  Prover infraestrutura para a realização de aulas práticas de Geologia 

e solos. 

Resumo da infraestrutura:  

Bancadas; Pias; Armários; Jogo de peneiras mecânicas; Agitador 

eletromecânico; Estufa de esterilização e secagem; Fotocolorímetro; Escovas 

com fio de bronze; Máquina fotográfica digital; Curvímetro; Lupas binocular; 

Martelos geológicos para rochas duras; Carta de cores de solos ; Cartas do 

IBGE; Aparelho GPS (sistema de posicionamento global); Cartas planimétricas 

e de imagem de radar; Coleção: O ciclo das rochas; Coleção de réplicas de 

fósseis: 27 réplicas de fósseis; Guia; Rochas ígneas, sedimentares, 

metamórficas; Pantógrafos; Escalímetros. 

C) Laboratório de Geoprocessamento 

Este laboratório é comum para os cursos: Engenharia Ambiental, 

Tecnologia do Petróleo e Gás e Geografia. Na Engenharia Ambiental apoia a 

disciplina Sistemas de Informações Geográficas. 

Objetivo:  Prover infraestrutura para a realização de aulas práticas de Sistemas 

de Informações Geográficas dos cursos de Engenharia e tecnológicos. 

Resumo da infraestrutura: 

Computadores; GPS; Estereoscópicos; Restituidor Digital ScreenScope; 

Mapoteca; Mesas digitalizadoras; Plotters da Calcomp; Scanners; Impressoras; 

Mesa de Luz; Câmera digital; Curvímetro; Bancadas; Computador com monitor; 

Softwares: Envi, ArcView, ArcIms, ArcInfo, SPRING, SDE, IDRISI, 

Spans,Transcad, Microstation, MGE, GHEO, MapInfo 7.0, Mapviewer 5.0, 

Maptitude,·Er. Mapper, Arc GIS com extensões,·Geomedia, Contour, Spline, 

Geofit, Poten, Minitab, Statistica, MATLAB, Corel Draw. 
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D) Laboratório de Análise de Águas  

Este laboratório é comum para os cursos: Engenharia Ambiental, 

Geografia e Biologia. Na Engenharia Ambiental apoia as disciplinas Poluição 

ambiental, Tecnologias de Tratamento de Água e Efluentes, Tratamento e 

Gestão de Resíduos Sólidos. 

Objetivo:  Propiciar aos alunos ambiente adequado para o estudo e 

monitoramento de parâmetros de qualidade em águas e efluentes industriais 

dos cursos de Engenharia e tecnológicos. 

Resumo da infraestrutura: 

Bancadas; Pias; Medidores de pH; Medidor de oxigênio dissolvido; 

Incubadoras e analisadores de DBO5; Digestor/Destilador para determinação 

de nitrogênio; Turbidímetro; Analisador de cloro; Analisador de flúor;  

Cromatógrafo gasoso; Balanças analíticas; Detector por condutividade térmica; 

Holder para microextração em fase sólida; Capela de exaustão de gases; 

Geladeira; Refrigerador; Destilador de água; Vidrarias em geral ((placas de 

petri, bastão de vidro fino, copo de becker - diferentes volumes, erlemeyer, 

balão de fundo chato, balão de fundo redondo, balão com canaleta lateral, 

Kitassato, provetas – diferentes volumes, frascos com tampa, placas de petri, 

tubos de ensaio, provetas – diferentes volumes, frascos com tampa, entre 

outros); Pipeta graduada de (1mL, 2 mL , 5 mL , 10 mL , 20 mL , 25 mL); Pipeta 

volumétrica (1mL, 2mL, 5mL, 10mL, 20mL, 25mL, 50mL, 100mL); Pipeta de 

pauster; Bureta; Cabeça de destilação; Cadinho de porcelana; Cápsula de 

porcelana 5-70; Conjunto de almofariz e pistilo; Frasco de borel com tampa; 

Funil de buchner; Funil de decantação (tipos: bola e pêra); Funil simples 

(diferentes tamanhos); Funil de placa porosa; Garrafão de vidro de 9000 mL; 

Termômetro de álcool –10 a 110°C; Termômetros de mercúrio; Tubos (vidro e 

plástico)  para centrífuga; Vidro de relógio; Vidro de relógio diferentes 

tamanhos; Argola de ferro para funil (diferentes tamanhos) Bandeja de plástico 

e de alumínio (diferentes tamanhos); Barrilhete; Bico de bunsen; Bico de 

merck; Copo de isopor; Espátulas metálicas; Garras de madeira; Garras 

metálicas; Mufla; Pêras de sucção de borracha com três esferas; Pipetador tipo 
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seringa; Picetas; Pinça metálica; Suporte com base para bureta; Suporte para 

tubo de ensaio; Tela de amianto; Kit de primeiros socorros; Óculos de proteção.  

E) Laboratório de Caracterização e Tratamento de Re síduos 

Este laboratório é comum para os cursos: Engenharia Ambiental, 

Geografia e Biologia. Na Engenharia Ambiental apoia a disciplina Tratamento e 

Gestão de Resíduos Sólidos. 

Objetivo:  Propiciar aos alunos ambiente adequado para o estudo da 

caracterização e tratamento de resíduos. 

Resumo da infraestrutura:  

Bancadas; Pias; Digestor/Destilador para determinação de nitrogênio; 

Cromatógrafo gasoso; Balanças analíticas; Holder para microextração em fase 

sólida; Detector por ionização em chama; Capela de exaustão de gases; 

Geladeira; Refrigerador; Destilador de água; Vidrarias em geral ((placas de 

petri, bastão de vidro fino, copo de becker - diferentes volumes, erlemeyer, 

balão de fundo chato, balão de fundo redondo, balão com canaleta lateral, 

Kitassato, provetas – diferentes volumes, frascos com tampa, placas de petri, 

tubos de ensaio, provetas – diferentes volumes, frascos com tampa, entre 

outros); Pipeta graduada de (1mL, 2 mL , 5 mL , 10 mL , 20 mL , 25 mL); Pipeta 

volumétrica (1mL, 2mL, 5mL, 10mL, 20mL, 25mL, 50mL, 100mL); Pipeta de 

pauster; Bureta; Cabeça de destilação; Cadinho de porcelana; Cápsula de 

porcelana 5-70; Conjunto de almofariz e pistilo; Frasco de borel com tampa; 

Funil de buchner; Funil de decantação (tipos: bola e pêra); Funil simples 

(diferentes tamanhos); Funil de placa porosa; Garrafão de vidro de 9000 mL; 

Termômetro de álcool –10 a 110°C; Termômetros de mercúrio; Tubos (vidro e 

plástico)  para centrífuga; Vidro de relógio; Vidro de relógio diferentes 

tamanhos; Argola de ferro para funil (diferentes tamanhos) Bandeja de plástico 

e de alumínio (diferentes tamanhos); Barrilhete; Bico de bunsen; Bico de 

merck; Espátulas metálicas; Garras de madeira; Garras metálicas; Mufla; Pêras 

de sucção de borracha com três esferas; Pipetador tipo seringa; Picetas; Pinça 

metálica; Suporte com base para bureta; Suporte para tubo de ensaio; Tela de 

amianto; Kit de primeiros socorros; Óculos de proteção.  
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F) Laboratório de Hidráulica e Hidrologia 

Este laboratório é comum para os cursos de Engenharia Ambiental e 

Engenharia Civil. Na Engenharia Ambiental apoia a disciplina de Recursos 

Hídricos e Hidrologia e Hidráulica Aplicada ao Saneamento. 

Objetivo:  Proporcionar aos alunos ambiente adequado para o estudo de 

hidrologia e hidráulica. 

Resumo da infraestrutura: canal para experimentos hidráulicos, 

conjunto de estudo de lei de Boyle, Mariot e Charles, Cortador de tubos de ½ a 

2”, geofone mecânico; Aquecedor 101.Multigás geral; Bomba centrífuga 

Schnaider BC 92 BG; Bomba d’agua (elétrica),com saída de ag. ¾. Pot 500W; 

Chave corrente para tubo até 2”Mod 210/6; Chave para porca lavatório ZM-1 

FIX; Chave corrente para tubo até 4 ½’T. Pesado mod.210/6; Conjunto de 

medição hidráulica completo. Mod. II38D/EA; Conjunto básico para mecânica 

dos Fluidos; Geofone Mecânico; Maçaricos para solda a gás; Moto-Bomba com 

vazão Shneider BC 92 JB; Moto-Compressor Wayne Wetzel 3.6/60; Prensa 

para demonstração hidráulica; Tornos de bancada GRIRGWELL Nº 3( 

encanador); Tornos de bancada nº 3 Tramontina. 

 

 

 


