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Conheça alguns setores importantes
Central de Atendimento ao Candidato - (CAC)
A CAC é o setor onde você fará sua primeira matrícula e terá
informações sobre formas de ingresso na instituição, Vestibular
agendado, além de informações e agenda de palestras sobre o
FIES.
Horário de funcionamento: 08h às 20h, de segunda a sexta.
Telefone: 3212-5000
Local: Av. Getúlio Vargas, 760, Centro.
Central de Atendimento ao Aluno - (CAA)
A CAA é o setor que, após a efetivação da sua matrícula, dará a
você o suporte necessário em todos os processos referentes à sua
vida acadêmica, como também assuntos relacionados a
pagamento de mensalidades, impressão de segunda via de
boleto, negociação de débitos, renovação de matrículas, entre
outros.
Horário de funcionamento: 08h às 20h, de segunda a sexta.
Telefone: 3212-5000
Local: Unidade 10- Rua 10 de Julho, 873, Centro.
SRA
A SRA (Secretaria de Registro Acadêmico) é responsável pela
emissão de todos os documentos acadêmicos. Como:
declarações, comprovantes de matrículas, demonstrativos de
notas / faltas / dar entrada em solicitações como alteração de
dados cadastrais e Certificado de conclusão de curso,
aproveitamentos de estudos e diplomas.
Horário de funcionamento: 08h às 20h, de segunda a sexta.
Telefone: 3212-5000
Local: Central de Relacionamento - Unidade 10 - Rua 10 de
Julho, 873, Centro.
Bolsa e Financiamento
É o setor onde você poderá obter informações relacionadas à
bolsa do Prouni, Bolsa Universidade, Processo/documentação
de Financiamento do FIES dentre outros assuntos relacionados
à bolsa de estudos.
Horário de funcionamento: 08h às 20h, de segunda a sexta.
Telefones: 3212-5151 ou 5200.
Local: Central de Relacionamento - Unidade 10 - Rua 10 de
Julho, 873, Centro.
Biblioteca
A UniNorte oferece aos seus alunos uma ampla estrutura de
bibliotecas. São elas: Biblioteca Central, localizada na Unidade
10 e mais seis bibliotecas distribuídas nas Unidades 4, 7, 9, 11,
12 e 13.

Calendário Acadêmico
No calendário acadêmico estão todas as informações sobre o
planejamento acadêmico anual da instituição, como data de início
das aulas, períodos de avaliações, feriados, recessos etc. Para ter
acesso ao calendário acadêmico basta consultar o site
www.uninorte.com.br ou acessar seu Sicanet.
UniNorte Carreiras
É o setor direcionado para assuntos relacionados a contrato de
estágio entre a instituição e empresas, além de oferecer aos nossos
alunos palestras gratuitas sobre carreira profissional. Acesse nosso
site para mais informações: www.uninorte.com.br
Horário de funcionamento: 08h às 20h, de segunda a sexta.
Telefones: 3212-5115 ou 5037
Local: Central de Relacionamento - Unidade 10 - Rua 10 de julho,
873, Centro.
O Sicanet
É o portal do Aluno onde você poderá acessar informações sobre sua
nota, pasta dos professores, acervo de livros, frequência, secretaria
online, pagamento de mensalidade e renovação de matrícula. Você
acessa também o SRAnet, onde pode imprimir documentos como
declarações de matrícula. Agora você pode baixar o App SicaMobile
para Android.
O Sicaext
É o portal que disponibiliza inscrição e matrícula em cursos de
extensão
em
diversas
áreas
de
ensino
acessando
sicanet.uninorte.com.br/extensao.
Frequência nas Aulas
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê 200 dias letivos e
frequência obrigatória de 75% em cada disciplina. Portanto, o aluno
deve ficar atento à carga horária de cada disciplina. A frequência é
registrada a partir do primeiro dia de aula.
Catraca Eletrônica
O acesso às unidades da UniNorte é restrito a funcionários e alunos.
A entrada de crianças é proibida em todas as Unidades de Ensino.
Tais medidas são adotadas por questão de segurança.
Ao registrar sua digital na catraca eletrônica o aluno também registra
sua frequência (conferida pelo professor em sala de aula).
Estacionamento
A UniNorte oferece estacionamento nas unidades: 3, 6, 4, 7, 9, 11 e
em área atrás da Beneficente Portuguesa com vagas limitadas. Para
entrar nos estacionamentos, basta informar o código de sua
matrícula.

Rede Laureate
Líder global no segmento de
Educação, a Laureate International Universities provê
acesso ao ensino superior de
qualidade em instituições
inovadoras do mundo todo.
A Rede Laureate é formada
por 80 instituições, que
oferecem cursos presenciais
e on-line. Mais de 950 mil
estudantes fazem parte da
comunidade acadêmica, que
está presente em 29 países da
América do Norte, America
Latina, Europa, África do
Norte, Ásia/Pacífico e Oriente Médio. Saiba mais sobre a
Laureate acessando:
www.laureate.net

