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O curso de Engenharia Civil - UNINORTE tem a duração de

cinco anos. Oferecido nos turnos matutino, vespertino e noturno,

está focado em sanar as dificuldades que ameaçam o mercado

de construção, como por exemplo, a falta de mão-de-obra e a

velocidade de formação que o mercado eXXge. Neste contexto,

surge um profissional com formação ampla e diversificada do

conhecimento e que dará uma contribuição importante através do

desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias que contribuam

com a realização dos serviços de infraestrutura, transportes e

habitações visando a melhoria da qualidade de vida da

população.



As aulas são ministradas nas unidades III e XX, situadas Centro

e; na Unidade XX, Zona Norte de Manaus – AM.
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Unidade IXUnidade III

Localização

Inserir foto da cidade nova



Infraestrutura

Salas de aula climatizadas equipadas com data show, som

quadro, computadores, laboratórios (Geociências, Física,

Fenômenos de Transporte, Química, Instalações Elétricas,

Hidrologia e Hidráulica, Materiais de Construção, Mecânica de

Solos, informática e Pranchetas), bibliotecas e estacionamento

próprio em cada unidade.
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Sala de aula e dos professores – unidades III e IX

Infraestrutura
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Espaço  e salas de alunos - Unidade XX

Infraestrutura
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Infraestrutura

Biblioteca da Unidade IX
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Infraestrutura

Laboratório de Geociências
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Infraestrutura

Laboratório de Física – Unidade IX
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Infraestrutura

Laboratório de Fenômenos de Transporte – Unidade IX
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Infraestrutura

Laboratório de Química – Unidade IX
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Infraestrutura

Laboratório de Instalações Elétricas – Unidade IX
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Infraestrutura

Laboratório de Hidrologia e Hidráulica – Unidade IX
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Infraestrutura

Laboratório de Materiais de 

Construção  - Unidade III 
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Infraestrutura

Laboratório de Mecânica dos Solos – Unidade III
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Infraestrutura

Laboratório de Informática – Unidade IX
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Infraestrutura

Laboratório de Informática – Unidade III
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Infraestrutura

Laboratório de Informática – Unidade III
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Infraestrutura

Laboratório de Pranchetas – Unidade III
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Corpo Docente

O corpo docente é formado por 52 profissionais com

graduações em engenharia civil e áreas correlatas. Deste universo

tem-se 26,92% doutores, 63,46% de mestres e 9,62% de

especialistas com ampla experiência de mercado além da

acadêmica.
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Atividades Desenvolvidas
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Aula Prática/Visita técnica

Na Engenharia Civil as aulas práticas são uma estratégia

que auXXlia o professor a retomar um assunto já abordado, com

o objetivo de construir com seus alunos uma nova visão sobre o

mesmo tema. O curso incentiva ainda a conciliação das aulas

teóricas com a aproXXmação da prática e do mercado

profissional, a fim de estabelecer um suporte para a iniciação

científica, através da observação bem como pela motivação dos

estudantes e professores durante o processo de ensino-

aprendizagem.
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Aula prática de Materiais de construção – Unidade III 

Aula Prática/Visita técnica
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Aula prática de Mecânica dos Solos – Unidade III

Aula Prática/Visita técnica
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Aula prática de topografia – Professor Edson Andrade e acadêmicos

Aula Prática/Visita técnica
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Aula prática de Portos e Hidrovias – Professor Evailton Arantes e acadêmicos

Aula Prática/Visita técnica
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Aula prática de hidrologia e hidráulica na Companhia de Recursos Minerais (CPRM)

Aula Prática/Visita técnica
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Aula prática de Técnicas da Construção Civil – Obra Hotel Juma / AM

Aula Prática/Visita técnica
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Aula prática de Técnicas da Construção Civil – Obra Hotel Juma / AM

Aula Prática/Visita técnica
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Aula prática de Mecânica de solos aplicada – Obra Servsolo

Aula Prática/Visita técnica
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Aula Prática/Visita técnica

Visita técnica ao Porto  de Manaus
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Atividades Solidárias

O curso desenvolve a responsabilidade social,

pois entende que é uma estratégia inteligente para

desenvolver a ética e a solidariedade, características

cada vez mais solicitadas pelo mercado de trabalho.
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Campanha de doação de fraldas – Abrigo Coração do Pai – Professores Wanderlan 

Albuquerque, Francisco Amorim e Alzira Oliveira

Atividades Solidárias
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Projeto e reforma do Instituto Renascer , organizado pelo professor Francisco Amorim

Atividades Solidárias
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Projeto e reforma da Fundação Pestalozzi, organizada pelos prof. (s) Alzira Oliveira, Adelaneide Lima e

Wanderlan Carvalho

Atividades Solidárias



36

Convênios

O curso forma parcerias com empresas técnicas

com o objetivo de favorecer a inclusão dos estudantes

na atividade de estágio e como um facilitador para a

empregabilidade. Pode-se citar como exemplos locais:

Aliança Incorporadora, Construtora Capital Rossi,

CivilCorp e Construtora Andrade Gutierrez.
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São promovidos cursos de extensão a cada

período com o objetivo de ampliar a visão do

estudante, tanto para as práticas técnicas e cientificas,

quanto para aprimorar o seu grau de capacitação.

Cursos de Extensão
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Curso de  extensão sobre materiais de construção – Técnico Darlei Anjos e acadêmicos

Cursos de Extensão



39

Curso de  extensão sobre Autocad– Alunos no laboratório

Cursos de Extensão
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A qualidade didática das aulas é de suma

importância, portanto a inclusão de metodologias

ativas como ferramentas de recurso didático permite

que o estudante aprimore a sua formação crítica e

refleXXva.

Metodologias Ativas
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Metodologias Ativas

Aula de laboratório em Mecânica de Solos – Técnico Darlei Anjos e acadêmicos
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Metodologias Ativas

Exposição dia Mundial da Água – Alunos do 5° período
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Metodologias Ativas
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Metodologias Ativas

Aula prática no laboratório de física
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Metodologias Ativas

Exposição Grandes Obras da Engenharia – Organizadora: Profa. Ghislaine Bacelar
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Metodologias Ativas

Acadêmica do Curso  na prática da metodologia ativa
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Metodologias Ativas

Acadêmicos na prática da metodologia ativa
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O nivelamento é uma prática utilizada nos

primeiros e segundos períodos para acelerar a

adaptação do estudante no contato e entendimento

das disciplinas cujos conteúdos envolvem matemática,

física e cálculo.

Nivelamento
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Nivelamento da turma do primeiro período – Professor Edno

Nivelamento
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Palestras

O curso tem promovido amplamente a

participação dos estudantes em palestras técnico

científicas, com destaque para as parcerias firmadas

com empresas e demais instituições de ensino.
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Palestras

Palestras de Geotecnica 
Ciclo de palestras sobre materiais de construção
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Palestras

Palestra integradora  - CREA-AM - Júnior

Palestra Bacias Hidrográficas para alunos do 5°
período
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Projetos de Pesquisa

A inserção precoce dos estudantes de graduação em

projetos de pesquisa é entendida como um instrumento valioso

para aprimorar qualidades desejadas em um profissional de

nível superior, bem como para estimular e iniciar a formação

daqueles mais vocacionados para a pesquisa, outrossim os

docentes também participam contribuindo com publicações

em Congressos e Revistas técnico – Científicas.
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Projetos de Pesquisa
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Recepção - Calouros

O curso de Engenharia Civil realiza a integração de

calouros para introduzir as habilidades e competências do

profissional da área e as rotinas administrativas da

UNINORTE aos discentes calouros, com o objetivo de

contextualizar o aluno sobre a profissão de engenheiro e sua

importância para a sociedade, campos de atuação e

mercado de trabalho.
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Recepção - Calouros

Boas vindas aos calouros – exposição realizada pelo segundo período.
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Recepção - Calouros

Apresentação de boas vindas da Coordenação do Curso
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Eventos Periódicos

Encontro de Egressos do Curso de Engenharia Civil 

Em 2016/1 o curso reuniu mais de 100 alunos egressos no

período de 2013 a 2015 para fomentar network, percepção do

mercado de trabalho e convite para participação como avaliadores

dos trabalhos de conclusão de curso. Nesta ocasião também foram

divulgadas informações sobre as pós –graduações de Engenharia e

Segurança do Trabalho e Gestão em Obras. O Encontro é realizado

periodicamente a cada semestre.
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Eventos Periódicos

Engenheiros Uninorte  no I Encontro de Egressos
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Eventos Periódicos

Workshop da Escola de Exatas

O workshop é realizado uma vez por período, e é amplamente

divulgado em todos os cursos da Escola de Exatas. Tem-se as defesas

públicas dos trabalhos de conclusão de curso, estruturadas em

apresentações via painel (projetos de engenharia) e Slides (monografias).

O período de 2016/1 teve a apresentação de 114 acadêmicos. O

evento teve a participação de mais de 80 avaliadores externos, ou seja,

profissionais já inseridos no mercado de trabalho e professores de outras

instituições.
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Eventos Periódicos

Apresentação de painel: Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
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Eventos Periódicos

Formandos na apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e a professora

Fabíola Bento
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