
ENGENHARIA AMBIENTAL













COLETA SELETIVA NA ESCOLA DE CIÊNCIAS EXATAS E 

TECNOLOGIA - UNINORTE

Local: Uninorte/Unidade 12

Período: 01 de maio a 30 de junho de 2015

Descrição: Alunos do curso de Engenharia Ambiental

desenvolveram ações ambientais na Unidade 12 da Escola de

Exatas e Tecnologia – UNINORTE como o objetivo de realizar

um descarte ambientalmente adequado aos resíduos sólidos:

papel, plástico, metal, óleo, tetra pak, pilhas, baterias e raios x

durante o semestre de 2015/1.



SEMANA DO MEIO AMBIENTE - A IMPORTÂNCIA DA 

CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL.

Local: Unidade 12

Período: junho de 2015

Descrição: Com o objetivo de transformar os discentes do curso

de Engenharia Ambiental do UNINORTE em agentes

multiplicadores das boas práticas da Educação Ambiental.



IV MOSTRA ACADÊMICA – TÓPICOS ESPECIAIS INTEGRADORES

Local: Unidade 12

Período: 01 a 03 de julho de 2015

Descrição: Os alunos do 7º e 8º períodos do curso de

Engenharia Ambiental – UNINORTE expuseram durante três

dias os projetos e trabalhos desenvolvidos ao longo do

semestre com intuito de fortalecer o aprendizado em sala de

aula e a construção dos seus projetos de conclusão de curso.



RECEPÇÃO AOS CALOUROS

Local: UNINORTE, Unidade 12

Período: 29 de setembro de 2015

Descrição: Apresentação do curso aos calouros realizados pelos

professores do colegiado.



PROGRAMA ORIENTA

Local: Centro Educacional Arthur Virgílio Filho

Período: 07 de outubro de 2015

Descrição: Realização de intervenções e palestras com o

objetivo de apresentar o curso de Engenharia Ambiental aos

estudantes de uma escola de ensino fundamental e médio.



CLASSE ESPELHO

Local: Unidade 12

Período: 10 de novembro de 2015

Descrição: A classe espelho tem como objetivo proporcionar a

troca de experiência entre estudantes da rede Laureate. Neste

caso, a conversa foi entre os estudantes do curso de

engenharia ambiental do UNINORTE/BRASIL e de uma

universidade Laureate/PERÚ.



PROJETOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Educação Ambiental e Responsabilidade Social

Local: PROSAMIN – Manaus - Am

Período: Mês de junho de 2015

Descrição: Com o objetivo de transformar os discentes do curso

de Engenharia Ambiental do UNINORTE em agentes

multiplicadores das boas práticas da Educação Ambiental, os

estudantes de Engenharia Ambiental do UNINORTE

participaram de uma ação ambiental do projeto PROSAMIM:

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RESPONSABIBLIDADE SOCIAL.



DOAÇÃO DE BRINQUEDOS

Local: UNINORTE, Unidade 12

Período: setembro de 2015

Descrição: Doação de brinquedos realizado durante o mês de

setembro de 2015. Os brinquedos foram destinados ao hospital

João Lúcio.



PROJETO CINE-LITERÁRIO SUSTENTÁVEL

Local: UNINORTE, Unidade 12

Período: Início – 27 de agosto de 2015, Atual

Descrição: Os alunos do curso de Engenharia Ambiental

iniciaram a exposição de acervo de livros e filmes com o

objetivo de motivar os discentes da unidade 12 da escola de

ciências exatas e tecnologias a prática da leitura. Para a

exposição do acervo doado pelos estudantes da instituição foi

montada uma estante utilizando material reciclado.



CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E COLETA SELETIVA

Local: bairro da Glória

Período: 19 de setembro de 2015

Descrição: Os alunos das disciplinas de tópicos integradores e

tratamento e gestão de resíduos sólidos do curso de

Engenharia Ambiental – UNINORTE desenvolveram atividades

de responsabilidade social junto à comunidade do Bairro da

Glória (Manaus – AM). As atividades realizadas foram: coleta

seletiva, oficina de pintura com crianças, entrega de lixeira de

carro para moradores, doação de livros, oficinas de

compostagem, etc.



GLOBAL DAY – HERE FOR GOOD

Local: Ponta Negra

Período: 12 à 18 de outubro de 2015

Descrição: Os alunos das dez turmas do curso de Engenharia

Ambiental realizaram atividades com o objetivo de

conscientização ambiental e responsabilidade social da

população amazonense que frequenta a praia da Ponta Negra

para recreação/lazer.



COLETA DE KIT-HIGIENE

Local: UNINORTE; Unidade 12

Período: outubro de 2015

Descrição: Doação dos alunos da escola de ciências exatas e

tecnologias de kits de higiene para o abrigo Moacir Alves.



RESPONSABILIDADE SOCIAL

DOAÇÃO DE LEITE

Local:  Instituto Nacer

Período: Mês de junho de 2015

Descrição: Arrecadação e doação de leite em pó para o

Instituto Nacer que cuida de crianças carentes..



PROJETOS INTERDISCIPLINARES

I GINCANA AMBIENTAL

Local: Parque do Mindú

Período: 14/11/2015

Descrição: A gincana ambiental teve como objetivo estimular o

processo de ensino-aprendizagem, a integração, a cooperação,

o trabalho em grupo, a participação e, finalmente, motivar e

divertir a turma do 6º período.



SEMANA DE ENGENHARIA

Local: UNINORTE, Unidade 9

Período: 23 à 27 de novembro de 2015

Descrição: O objetivo da semana de engenharia é integrar os

conceitos adotados pelas disciplinas do curso de engenharia

ambiental, por meio de palestras, apresentação de protótipos,

de painéis, etc, fazendo com que os discentes possam interagir

com temas que farão parte da vida profissional.



PROJETOS DE PESQUISA

Título: Índices de vegetação para Amazônia – caracterização 

do Desmatamento e Mudanças de uso da Terra.

Orientado: Júlio Anggas Saenz

Orientadora: Dra. Mônica Rodrigues Queiroz

Período: 10 de fevereiro de 2015 à 18 de dezembro de 2015



VISITAS TÉCNICAS

Visita Técnica à Hidrelétrica de Balbina –AM

Local: Vila de Balbina – AM

Período: 22 de maio de 2015

Descrição: O objetivo da visita técnica foi facilitar o processo de

ensino-aprendizagem na disciplina de Recursos Energéticos e

Desenvolvimento, associando os conceitos teóricos vistos em

sala de aula à prática de uma usina hidrelétrica.



Visita ao Bosque da Ciência - INPA

Local: Manaus - AM

Período: 03 de julho de 2015

Descrição: O objetivo da visita técnica foi facilitar o processo de

ensino-aprendizagem, associando os conceitos teóricos vistos

em sala de aula à prática de uma usina hidrelétrica.



VISITA TÉCNICA

Visita Técnica à empresa Manaus Ambiental – Complexo Ponta 

do Ismael – ETA II

Local: Manaus - Am

Período: 08 de abril de 2016

Descrição: O objetivo da visita técnica foi facilitar o processo de

ensino-aprendizagem na disciplina de Tecnologias de

tratamento de água e efluentes, associando os conceitos

teóricos vistos em sala de aula à prática de um sistema de

captação e tratamento de água para abastecimento.



Visita Técnica à empresa Ceras Jonhson – ETE Opersan

Local: Manaus - Am

Período: 30 de abril de 2016

Descrição: O objetivo da visita técnica foi facilitar o processo de

ensino-aprendizagem na disciplina de Tecnologias de

tratamento de água e efluentes, associando os conceitos

teóricos vistos em sala de aula à prática de um sistema de

tratamento de efluentes domésticos e industriais



Visita Técnica à VIDEOLAR Innova

Local: Manaus - Am

Período: 05 de maio de 2016

Descrição: O objetivo da visita técnica foi facilitar o processo de

ensino-aprendizagem na disciplina de Tecnologias de

tratamento de água e efluentes, associando os conceitos

teóricos vistos em sala de aula à prática de um sistema de

tratamento de efluentes domésticos e industriais



Visita Técnica ao Instituto SOKA - Centro de Projetos e Estudos 

Ambientais do Amazonas

Local: Manaus – AM

Período: 30 de abril de 2016

Descrição: visita técnica com objetivo de conhecer as

atividades desenvolvidas pelo Instituto e contribuir com o

processo de ensino-aprendizagem, unido o conhecimento

teórico, visto em sala de aula, ao prático, realizado pelo Centro

de Pesquisa.



Semana do Meio Ambiente

Local: Parque do Mindú

Período: 04/06/2016

Descrição: Participação de alunos do curso de Engenharia

Ambiental em um evento promovido pela SEMMAS no parque

do Mindú em comemoração à Semana do Meio Ambiente. O

tema do evento é Meio Ambiente e Saúde, e os discentes

demonstraram como construir hortas sustentáveis e distribuir

mudas e sementes, abordaram também os efeitos da radiação

solar sobre a saúde humana e realizaram atividades de

conscientização sobre o descarte correto de resíduos sólidos.



PROJETO DE EXTENSÃO

Recepção aos Calouros – Palestra com aluno finalista

Local: UNINORTE, Unidade 12

Período: 07 de março de 2016

Descrição: Palestra realizada pelo aluno finalista Elcimar

Chagas, com o objeto de expor aos calouros do curso as

experiências que um estudante finalista adquiriu ao longo do

curso.



PROJETO DE COLETA DE DADOS DE IGARAPÉS URBANOS DE

MANAUS.

Descrição O objetivo desse projeto foi aprimorar o

conhecimento dos alunos do curso, criou-se um projeto de

monitoramento da qualidade da água (parâmetros físicos,

químicos e biológicos).

Período: 2º semestre 2016



Descrição: O objetivo desse evento foi integrar os alunos do 

curso, aprimorar seus conhecimentos na semana de 

Engenharia foram realizadas as atividades:

- Sala Temática Exposição: A Fantástica Fábrica de 

Experimentos.

- Sala Temática Exposição:Bioquímica dos alimentos de origem 

Afro-brasileira

- Palestra com egresso e Workshop de Startups com egressos 

do curso.

- Mostra acadêmica de equipamentos climáticos. 

- Minicurso de TCC e Excel.



PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE DRONE

Descrição O objetivo do projeto é incentivar alunos no

processo de inovação tecnológica com a construção de Drone.

Período: 2º semestre 2016



PROJETO DE NIVELAMENTO

Local: UNINORTE, Unidade 9

Período: durante o semestre letivo

Descrição: Oportunizar revisões de conteúdos da disciplina de

Matemática aos alunos ingressantes, propiciando um melhor

rendimento nas disciplinas e a redução da evasão dos alunos

calouros.



RESPONSABILIDADE SOCIAL

GLOBAL DAYS

Descrição: Este evento teve como objetivo de promover a

integração dos alunos do curso de Engenharia Ambiental com a

Sociedade Manauara, realizamos a construção de uma horta

em uma Escola estadual e também um canteiro de

compostagem.

Período: 21 e 22 de outubro de 2016



SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Descrição: Este evento teve como objetivo de conscientização

sobre alimentação saudável para manutenção da saúde, foi

realizada uma atividade lúdica em uma Escola Estadual.

Período: 26 de outubro de 2016



DIA DO MEIO AMBIENTE 

Descrição: Atividade Lúdica com o objetivo de sensibilizar

pedestres e motoristas em torno da unidade 12, para a

poluição ambiental (poluição sonora – atmosférica – resíduos)

Período: 08 de junho de 2016



LABORATÓRIOS

BIOLOGIA 

QUIMICA

FISICA 

GEOPROCESSAMENTO

GEOLOGIA E SOLOS

INFORMATICA

SALA DE PRANCHETAS

HIDRÁULICA


