
Entrada franca no Projeto 
Clube da Leitura

Gestão em Recursos Humanos tem 
ótima avaliação pelo MEC

Faça o curso de Gestão 
Tributária Municipal

Curso de Plano de Negócios  

Uso e ocupação do solo urbano é 
tema de curso de extensão

Educação Física realiza 
curso de Handebol de Areia

A coordenação do Curso de Direito realiza no dia 
19.03, das 9h às 10h na Unidade 7, o Projeto Clube 
da Leitura com o objetivo de estimular os interessa-
dos pela leitura e escrita no treinamento de textos 
jurídicos diversificados para a socialização do co-
nhecimento cientÍfico. Os professores Anderson Vital 
e Marcelo Oliveira vão coordenar as aulas e o curso 
valerá 12 horas complementares. Vagas limitadas. 
Entrada gratuita. 

O curso de Tecnologia em Gestão de Recursos 
Humanos, modalidade EaD, do Centro Universitário 
do Norte (UniNorte), integrante da rede internacional 
de universidades Laureate, conquistou nota 4, do Mi-
nistério da Educação, em uma escala que vai de 1 a 
5. A equipe de avaliadores do MEC esteve in loco no 
final de fevereiro, analisando estrutura, metodologias 
e corpo docente, entre outros itens. Para a professo-
ra Viviane Novo, coordenadora do curso, esta é uma 
excelente notícia, pois o reconhecimento demonstra 
que o curso está na direção certa. 

Inserir o aluno na problemática do Sistema Tribu-
tário Municipal e propiciar o entendimento necessá-
rio para atuar com segurança em conformidade é 
o que a coordenação de Administração realiza nos 
dias 01 a 19.03, das 8h às 12h na Unidade 6, o curso 
de Gestão Tributária Municipal.  Coordenado pelo 
Mestre Adão Marques, o curso abrange alunos de 
administração, contabilidade e direito. O valor para 
aluno está R$ 100 e para público externo R$ 120. Ins-
crições via http://sicanet.uninorte.com.br/extensao.

Se você tem uma ideia empreendedora e não 
sabe como planejar, nem tomar decisões iniciais e 
básicas para seu próprio negócio, o curso de Plano 
de Negócios é uma solução viável para fortalecer 
seus negócios, acontece nos dias 12,19 e 26.03, das 
8h às 11h40, no Laboratório de Informática na Unida-
de 6. O público alvo são alunos de administração, 
contabilidade e economia. O valor para alunos é de 
R$ 50 e para público externo é de R$70. Inscreva-se 
pelo http://sicanet.uninorte.com.br/extensao. 

A relação entre o tamanho de um terreno e a 
quantidade de pessoas nele é uma das coisas que 
ajudam a definir o que pode ou não ser construído 
em um lugar. Essa é uma das normas de ‘Uso e Ocu-
pação do Solo Urbano’ que os alunos podem ver 
mais a fundo no curso de extensão oferecido pelo 
curso de Arquitetura e Urbanismo. Interessados po-
dem se inscrever até dia 22.03, no link: http://sicanet.
uninorte.com.br/extensao. É aberto tanto para alu-
nos quanto para público externo e custa R$100,00. O 
curso será no período de 22 a 23.03, das 14h às 18h, 
na Unidade 8.

A coordenação de Educação Física realiza do dia 16 
a 18 de março, das 19h30 às 22h, na Unidade 13, o curso 
de Handebol de Areia sob a coordenação do professor 
Odivaldo de Souza Marques no valor de R$ 10. O curso 
tem vagas limitadas, inscreva-se pelo sicaext. 

Este boletim é produzido pela Gerência de Comunicação da UniNorte a partir de informações fornecidas 
pelas coordenações de curso. Para participar, basta enviar um e-mail para assessoria@uninorte.com.br. 
O fechamento de cada edição ocorre toda quinta-feira. 

assessoria@uninorte.com.br
3212-5193  
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Clínica de Fisioterapia realiza 
atendimentos ao público

Escola de Exatas oferece minicurso de 
Processo de Pesquisa para TCC

As pessoas que precisam de tratamento fisioterá-
pico podem contar com a Clínica de Fisioterapia da 
UniNorte. Os atendimentos estão sendo realizados de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Serviços como: 
reabilitação traumatológica, neurologia e hidrotera-
pia estão sendo oferecidos de maneira gratuita. Os 
interessados devem ter o encaminhamento médico, 
junto com o RG e CPF.  A Clínica é no 1º andar da 
Unidade 15, que está localizada na Av. Getúlio Var-
gas, nº730 - Centro. Mais informações podem ser ob-
tidas no telefone: 3212-5512 ou vindo pessoalmente 
na clínica. Mais informações: 3212-5512.

Fazer pesquisa para 
o tão temido Trabalho 
de Conclusão de Cur-
so, o famoso TCC, não é 
tão fácil quanto se ima-
gina e exige um bom 
tempo do aluno em 
cima de diversos livros. 
Além da pesquisa, você 
ainda se depara com 
termos como regras da 
ABNT, referencial teóri-
co, alinhamento entre 

os parágrafos. Pen-
sando em sanar todas 
essas dúvidas, o curso 
de Engenharia Elétri-
ca está oferecendo o 
curso ‘Processo de Pes-
quisa para TCC’, com 
o objetivo de ensinar 
novas ferramentas para 
a construção das ativi-
dades do TCC. Porém, 
é apenas para alunos 
finalistas dos cursos de 

Exatas. Os interessados 
podem se inscrever no 
link http://sicanet.uni-
norte.com.br/extensao 
até o dia 26 de março. 
O valor é de R$100,00 e 
é limitado a 30 vagas. 
O curso será realizado 
no período de 26.03 a 
23.04, no Laboratório de 
Geoprocessamento da 
Unidade 9 e tem carga 
horária de 20 horas. 

Inscrições abertas 
para as eleições
2016 da Empresa 
Júnior

O Inovatec UniNorte divulga o Brasil Startup Con-
nection, que tem como objetivo oferecer aos parti-
cipantes uma imersão nos dias 18, 19 e 20 de março, 
no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, em Be-
lém (PA). Trata-se de um programa intensivo de em-
preendedorismo  e é voltado principalmente para 
universitários. Interessados em participar devem ir à 
Coordenação do Inovatec ou enviar e-mail para: 
euler.souza@uninorte.com.br .

Para mais informações, acessar o link:
http://belem.3daystartup.org/

Conhecido pela forma espontânea e irreverente 
de cuidar e se relacionar com os animais, o biólo-
go e naturalista Richard Rasmussen é o convidado 
em mais uma edição do Ciclo de Palestras Presen-
ça UniNorte. O evento será no dia 22 de março, às 
19h30, no Manaus Plaza Centro de Convenções. As 
inscrições são gratuitas para alunos e professores e 
devem ser realizadas pelo: https://cadastros.uninor-
te.com.br/palestra-richard-rasmussen/  Inscreva-se!

Que tal participar de uma aula aberta com os 
professores de pós explicando qual o melhor curso 
que se encaixa para você, além de tirar dúvidas e 
saber a importância de se ter uma especialização 
no currículo? A Pós-Graduação da UniNorte está pro-
movendo Open Day dos cursos de MBA no dia 18 de 
março, a partir das 19h, no Manaus Plaza. O evento 
é aberto e limitado a 60 vagas. Basta se cadastrar no 
site www.uninorte.com.br.

Estão abertas as inscrições para as 
eleições 2016 da Empresa Júnior. Os alu-
nos que quiserem participar estarão con-
correndo à Diretoria Executiva e Con-
selho Administrativo da Empresa Jr e as 
inscrições das chapas devem ser feitas 
até o dia 18 de março, na Sede da Em-
presa Júnior, localizada na Unidade 15, 
1º andar (térreo). Confira o Edital com-
pleto e participe. 

Inovatec UniNorte divulga 
oportunidades para empreender

Últimas vagas para o Ciclo de 
Palestras com Richard Rasmussen

Open Day dos cursos de MBA

Escola dE saúde

Escola dE exatas


