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A UniNorte tem um time de profissionais 
altamente qualificados que coordenam os 
cursos da instituição. São anos de experiência no 
mercado e uma carreira acadêmica de excelência. 
eles estão na uninorte com o propósito de 
oferecer o melhor aos estudantes. Conheça um 
pouco mais sobre cada um.

Conheça
seu

COORDENADOR!
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Geraldo Harb
REITOR 

economista, Mestre e Doutor em 
engenharia de Produção. reitor do Centro 
universitário do norte – uninorte, com 
larga experiência em gestão acadêmica 
com ênfase nas áreas de planejamento e 
gestão estratégica, cultura organizacional, 
gestão de projetos e gestão do produto 
e processo. Membro do Conselho 
Administrativo Fiscal da Prefeitura 
Municipal de Manaus. Avaliador Ad hoc de 
ieS e de Cursos do MeC. 
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ADmINISTRAÇãO E 
TECNOlOGIA Em PROCESSOS GERENCIAIS

leônia do Vale

Doutora em Administração pela universidade do Vale do itajaí (univali), mestre em enge-
nharia de Produção pela universidade Federal de Santa Catarina (uFSC), especialista em 
ecoturismo pela uFAM e em turismo, Hotelaria e entretenimento pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). Possui experiência 19 anos como docente e participou da implantação do 
curso de turismo na universidade do estado do Amazonas (ueA), além de ter atuado como 
Diretora da escola Superior de Artes e turismo.  

Atendimento ao aluno: de segunda a sexta, das 14h às 22h.
local: 6° andar da unidade 6
Telefone: 3212-5211
E-mail: leonia@uninorte.com.br

TECNOlOGIA Em GESTãO DE RECURSOS HUmANOS E
COORDENADORA ADjUNTA DO CURSO DE ADmINISTRAÇãO

Viviane Costa Novo

Mestre em Desenvolvimento regional (uFAM), especialista em empresas e negócios (MBA) 
e Bacharel em Administração pela uninorte. Possui experiência como Administradora, atu-
ando na gestão de organizações públicas e privadas. Atua como professora do ensino Su-
perior há mais de 8 anos. Coordena o Curso de Gestão de rH, que obteve nota máxima 
no MeC, sendo o único em toda a região norte. também é pesquisadora com projeto de 
financiamento aprovado pela FAPeAM.

Atendimento ao aluno: de segunda a sexta, das 8h às 11h40 e 
das 18h30 às 22h.
local: 6° andar da unidade 6
Telefone: 3212-5072 / 5073
E-mail: viviane.novo@uninorte.com.br 

EScola dE

HUmANAS
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CIêNCIAS CONTábEIS E GESTãO FINANCEIRA

Edileuza lobato

Mestre em engenharia de Produção pela universidade Federal do Amazonas (uFAM), es-
pecialista em Gestão Financeira, Contabilidade e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) e graduada em Ciências Contábeis. tem experiência nas áreas de Contabilidade e 
Finanças e atua como conselheira do Conselho regional de Contabilidade do estado do 
Amazonas.

Atendimento ao aluno: de segunda a sexta, das 8h às 11h40; e das 18h30 às 22h.
local: unidade 6
Telefone: 3212-5051
E-mail: edileuza@uninorte.com.br 

CIêNCIAS ECONômICAS, lICENCIATURA Em HISTóRIA E 
RElAÇõES INTERNACIONAIS

Antônio Gadelha

Mestre em Desenvolvimento regional pela universidade Federal do Amazonas (uFAM), 
graduado em Ciências econômicas pela uFAM. Possui ampla experiência na área de econo-
mia, recebendo vários prêmios como economista Destaque e do Ano do Conselho regional 
de economia (Corecon), e como professor de ensino superior.

Atendimento ao aluno: de segunda a sexta, das 14h às 22h.
local: unidade 6, 6º andar
Telefone: 3212-5048
E-mail: gadelha@uninorte.com.br 
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jORNAlISmO E PUblICIDADE E PROPAGANDA 

Edilene mafra

Doutoranda em Sociedade e Cultura na Amazônia (PPGSCA/uFAM), mestre em Ciências da Co-
municação pela universidade Federal do Amazonas (PPGCCoM/uFAM), especialista em Jor-
nalismo Científico pela Fiocruz da Amazônia e graduada em radialismo pela uninorte. Pesqui-
sadora do GP em rádio e Mídia Sonora da Sociedade Brasileira de Ciências da Comunicação 
(intercom), além de ter atuado em vários veículos de comunicação.

Atendimento ao aluno: de segunda a sexta, das 14h às 22h.
local: unidade 4
Telefone: 3212-5217
E-mail: edilene.mafra@uninorte.com.br

PEDAGOGIA

Flavia Carvalho

É mestre em educação pela universidade Federal do Amazonas (uFAM), graduada em Pedago-
gia pela universidade Federal de Pernambuco (uFPe), pesquisadora na área de Aprendizagem 
e professora de graduação e pós-graduação. tem experiência como professora de graduação e 
pós-graduação e na área de consultoria em educação para organizações do 3º setor.

Atendimento ao aluno: de segunda a sexta, das 8h às 12h, na unidade 6.
local: unidades 6
Telefone: 3212-5034
E-mail: flavia.carvalho@uninorte.com.br

DIREITO E SERVIÇOS jUDICIáRIOS E NOTARIAIS

Erivaldo Cavalcanti

o professor erivaldo Filho é Doutor em Desenvolvimento Sustentável (Ciência socioambiental) pela 
universidade Federal do Pará, com Mestrado em Ciência Política pela universidade Federal de Per-
nambuco e Pós-graduação lato sensu em ensino de História pela universidade Federal rural de Per-
nambuco. também é membro e avaliador do Conselho nacional de Pesquisa e Pós-graduação em 
Direito (Conpedi), do Conselho Científico e do banco de especialistas da Associação Brasileira de Di-
reito educacional (Abrade) e Associado da SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.

Atendimento ao aluno: de segunda a sexta, das 14h às 22h.
local: unidade 7
Telefone: 3212-5099
E-mail: erivaldo.filho@uninorte.com.br
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HOTElARIA, TURISmO, líNGUA INGlESA, 
líNGUA PORTUGUESA E GEOGRAFIA

Helen Coutinho

Doutoranda em educação pela universidad de la empresa (uDe), mestre em Administração 
pela universidade Federal de Santa Catarina (uFSC), especialista em educação pelo iSAe/
FGV, Bacharel em turismo pela uniFor. Professora universitária desde 1997. Consultora nas 
áreas de Gestão, turismo e de trabalhos de Conclusão de Curso.

Atendimento ao aluno: de segunda a sexta, das 10h às 19h30.
local: 6° andar da unidade 6
Telefone: 3212-5076
E-mail: helen.coutinho@uninorte.com.br

TECNOlOGIA Em GESTãO DA QUAlIDADE, mARkETING, 
GESTãO COmERCIAl E lOGíSTICA

monique meneses

Mestre em turismo e Hotelaria pela uniVALi (2012). especialista em Comércio exterior pela 
universidade Federal do Amazonas (2009) e graduada em Administração pela universida-
de Federal do Amazonas (2008). Atualmente é professora do Centro universitário do norte 
(uninorte) e atua no ensino à Distância. Autora do livro “o empreendedor de Hoje: novas 
perspectivas de uma organização” (2016)

Atendimento ao aluno: de segunda a sexta, das 10h às 20h30.
local: 6° andar da unidade 6
Telefone: 3212-5186
E-mail: monique.meneses@uninorte.com.br
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EScola dE

EXATAS

ARQUITETURA E URbANISmO E DESIGN GRáFICO

Cristiana maria Petersen Grobe

Mestre em História pela universidade Federal do Amazonas, graduada em Arquitetura e 
urbanismo pelo Centro universitário Moura Lacerda, ribeirão Preto, São Paulo, e possui 
experiência nas áreas de História e teoria da Arquitetura e urbanismo e das Artes.

Atendimento ao aluno: de terça a sexta, das 14h às 22h, segunda das 8h às 12h e das 
18h às 22h; sexta, das 8h às 12h.
local: unidade 8
Telefone: 3212-5088
E-mail: cristiana.grobe@uninorte.com.br

CIêNCIA DA COmPUTAÇãO, SISTEmA DE INFORmAÇãO, ANálISE E 
DESENVOlVImENTO DE SISTEmAS, ENGENHARIA DA COmPUTAÇãO, 
REDES DE COmPUTADORES E GESTãO DA INFORmAÇãO 

Aurea Hileia da Silva melo

Doutoranda na universidade Federal do Amazonas (uFAM) e mestre pela universidade Fede-
ral de Pernambuco (uFPe), possui ampla experiência na área de desenvolvimento de sistemas 
atuando em grandes empresas e órgãos públicos, além de ser coautora de dois livros. 

Atendimento ao aluno: de segunda a quarta, das 14h às 22h; e sexta, das 8h30 às 11h.
local: unidade 4
Telefone: 3212-5054
E-mail: aurea@uninorte.com.br 
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PETRólEO E GáS, lICENCIATURA Em QUímICA, ENGENHARIA
AmbIENTAl, SEGURANÇA DO TRAbAlHO E QUímICA

karen lorena lobo Prado

Mestre em Biologia de Água Doce e Pesca interior pelo instituto nacional de Pesquisas da 
Amazônia (inpa), graduada em engenharia de Pesca pela universidade Federal do Amazo-
nas (ufam) e possui ampla experiência nas áreas de ecologia Pesqueira, ecologia de Plantas 
Aquáticas entre outros.

Atendimento ao aluno:
licenciatura em Química e Segurança do Trabalho: 
quintas, das 8h às 11h40, na unidade 9
Petróleo e Gás: terças, das 18h30 às 22h, na unidade 9
Engenharia Ambiental, Engenharia Química e Segurança do Trabalho: 
segundas, quartas, quintas e sextas, das 14h às 22h, na unidade 11.
local: unidades 9 e 11
Telefone: 3212-5383
E-mail: karen.prado@uninorte.com.br

ENGENHARIA CIVIl

Alzira miranda de Oliveira

Doutora em Biologia de Água Doce pelo instituto nacional de Pesquisas da Amazônia (inPA) 
e graduada em engenharia de Pesca pela universidade Federal do Amazonas (uFAM). Pos-
sui experiência em docência e à frente coordenações de curso.

Atendimento ao aluno: 
segunda e quarta, das 8h às 11h30, na unidade 9; terça e sexta, das 14h às 17h30, 
na unidade 11; quinta, das 14h às 17h30, na unidade da Cidade nova; e de segunda a 
sexta, das 18h30 às 22h, na unidade 11.
local: unidadeS 9, 11 e Cidade nova.
Telefone: 3212-5334
E-mail: alzira.oliveira@uninorte.com.br 
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ENGENHARIA DE PRODUÇãO E 
lICENCIATURA Em mATEmáTICA

Hercules André da Costa e Silva

Mestre em engenharia de Produção pela universidade Federal do Amazonas (uFAM), pós-
-graduado em engenharia de Planejamento (ProMinP/uFAM) e graduado em engenharia 
elétrica (uFAM). Atuou como subcoordenador do núcleo de informação Biotecnológica 
no Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), possui experiência como pesquisador do 
instituto nokia de tecnologia (indt) na área de engenharia industrial e já ocupou o cargo 
de engenheiro Júnior na empresa Jabil Circuit do Brasil.

Atendimento ao aluno: segunda, quarta, quinta e sexta, das 14h às 22h, na unidade 9;
terça, das 18h30 às 22h, na unidade 11.
local: unidades 9 e 11
Telefone: 3212-5083 / 5107
E- mail: hercules.silva@uninorte.com.br

ENGENHARIA EléTRICA E ENGENHARIA ElETRôNICA 

Ricardo barboza

Doutor em engenharia elétrica pela universidade Federal de Pernambuco (2013). Possui 
mais de 10 anos de experiência em educação, pesquisa e administração de equipes. Atua 
na área de Ciência da Computação, com ênfase em Processamento Digital de imagens. 
realizou pesquisa nos seguintes temas: códigos de detecção de erros, filtragem de ruídos 
em imagens, análise forense, desenvolvimento de sistemas, banco de dados, educação, tV 
digital e jogos digitais.

Atendimento ao aluno: 
segundas e sextas, das 8h às 11h40, na unidade 9; terças, quartas e sextas, 
das 14h às 22h, na unidade 11.
local: unidade 11
Telefone: 3212-5047 / 5107
E-mail: ricardo.barbosa@uninorte.com.br
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ENGENHARIA mECâNICA, ENGENHARIA DE CONTROlE E 
AUTOmAÇãO E PRODUÇãO INDUSTRIAl 

Daniel Dias Filho

Mestre em Ciências navais pela escola de Guerra naval do rio de Janeiro (eGn) e bacharel 
em Ciências navais. Possui ampla experiência como professor de ensino superior, coorde-
nador de cursos e na elaboração de artigos científicos.

Atendimento ao aluno: 
de segunda a quarta, das 14h às 22h; terça e quinta, das 8h às 12h e das 16h às 22h; 
sextas, das 18h às 22h.
local: unidade 9
Telefone: 3212-5021
E-mail: daniel.filho@uninorte.com.br 
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CIêNCIAS bIOlóGICAS E mEDICINA VETERINáRIA

Fábio Silva de Souza

Graduado em Medicina Veterinária pela universidade Federal rural do rio de Janeiro 
(uFrrJ), mestrado, doutorado e pós-doutorado em Sanidade Animal pela mesma institui-
ção. experiência como docente em cursos presenciais e a distância, coordenação de pes-
quisa e pós-graduação. É também revisor de diferentes periódicos. 

Atendimento ao aluno: de segunda a sexta, das 10h às 11h40 e das 14h às 20h.
local: unidade 1
Telefone: 3212-5445
E-mail: fabio.silva@uninorte.com.br

EScola dE

SAÚDE
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EDUCAÇãO FíSICA

Roberto Ramalho

Mestre em Ciências Ambientais e Saúde pela PuC-Goiás, especialista em Fisiologia do exercício, 
bacharel e licenciado em educação Física. Possui ampla experiência como professor no ensino 
Superior, Coordenação de Cursos além de grande vivência prática no Futebol Profissional.

Atendimento ao aluno: 
de segunda a sexta, das 8 às 12h e das 18 às 22h.
local: unidade 13
Telefone: 3212-5012
E-mail: roberto.ramalho@uninorte.com.br

bIOmEDICINA E FARmáCIA

Amaury bentes

Mestre em Medicina tropical na área de Microbiologia Clínica pela universidade do estado 
do Amazonas (ueA), em convênio com a Fundação de Medicina tropical do Amazonas 
Doutor Heitor Vieira Dourado FMt-HVD, com graduação em Biomedicina. experiência como 
gestor na área acadêmica, orientando para resultados, qualidade acadêmica e avaliação, 
com experiência no desenvolvimento de modelo acadêmico integrado e interprofissional, 
bem como na implantação do projeto de inovações Acadêmicas e tecnológicas no ensino 
da Saúde, que consiste na adoção do modelo acadêmico Laureate em Saúde na escola de 
Ciências da Saúde da uninorte/LAureAte.

Atendimento ao aluno: de segunda a sexta, das 8h às 22h.
local: unidade 1
Telefone: 3212- 5171
E-mail: amaury.bentes@uninorte.com.br 
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ENFERmAGEm

Soraia Tatikawa

enfermeira, mestranda em educação, especialista em urgência e emergência e Gestão 
e Docência do ensino Superior. Possui ampla experiência como professora de ensino 
Superior, enfermeira Assistencial em unidade de Alta Complexidade com ênfase em 
atendimento ao paciente clínico, cirúrgico e neurológico e enfermeira do Serviço de 
educação Continuada.

Atendimento ao aluno: 
terça a sexta das 10h às 11h40 e das 14h às 20h, na unidade 1; 
segunda de manhã e à noite na Cidade nova.
local: unidade 1 e Cidade nova
Telefone: 3212- 5018
E-mail: soraia.tatikawa@uninorte.com.br

FISIOTERAPIA

Profa. Dra. Theresa Helissa Nakagawa

realizou Pós-doutorado, Doutorado e Mestrado em Fisioterapia pela universidade Fede-
ral de São Carlos (uFSCar). Doutorado com bolsa sanduíche na university of Southern Ca-
lifornia (uSC). Graduação em Fisioterapia pela universidade estadual de Londrina (ueL). 
Possui experiência como professora do ensino superior, pesquisadora e clínica na Acade-
mia da Força Aérea (AFA). Autora de artigos científicos nacionais e internacionais na área 
de Fisioterapia.

Atendimento ao aluno: 
segunda a sexta, das 8h às 11h40; quarta e sexta, das 14h às 17h40; segunda, terça e 
quinta, das 18h30 às 22h.
local: unidade 1
Telefone: 3212-5014
E-mail: theresa.nakagawa@uninorte.com.br 
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ODONTOlOGIA E FONOAUDIOlOGIA

Cíntia Iara Oda Carvalhal

Doutorado e Mestrado em Materiais Dentários pela universidade estadual de Campinas 
(FoP/uniCAMP), especialização em odontopediatria pela universidade do estado do Ama-
zonas (ueA), graduada em odontologia pela universidade Federal do Amazonas (uFAM). 
Possui experiência como docente do ensino superior e gestão acadêmica.

Atendimento ao aluno: segunda a sexta, das 14h às 22h.
local: unidade 1
Telefone: 3212-5016
E-mail: cintia.carvalhal@uninorte.com.br

NUTRIÇãO E TECNOlOGIA Em ESTéTICA E COSméTICA

Esther-léa Azulay benayon Cunha

Mestre em Processos Construtivos e Saneamento urbano com área de concentração em 
Processos e Gestão Ambiental (uFPA), graduada em nutrição, graduada em tecnologia 
Florestal pelo instituto de tecnologia da Amazônia (1993) e graduada em Licenciatura em 
Biologia (1998/FGV). É especialista em engenharia de Produção (1995/ uFAM) e em nutri-
ção Clínica (2004/nilton Lins). Possui ampla experiência como professora de ensino Supe-
rior na área de nutrição.

Atendimento ao aluno: segunda a sexta, das 10h às 11h40; 
das 14h às 17h40; e das 18h30 às 20h.
local: Unidade 1
Telefone: 3212-5013
E-mail: esther.cunha@uninorte.com.br
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PSICOlOGIA

Rogério Dias

Mestre em educação pela PuC-SP. Graduado em Psicologia (Formação de Psicólogo) e 
Licenciatura Plena na área. Apresenta carreira desenvolvida na área da Psicologia educa-
cional e Psicologia do trabalho. experiência em docência no ensino superior, orientação 
profissional e gestão em instituições de ensino.

Atendimento ao aluno: segunda a sexta das 9h às 12h; 
das 14h às 16h: e das 18h às 20h.
local: unidade 10
Telefone: 3212-5269
E-mail: rogerio.dias@uninorte.com.br

SERVIÇO SOCIAl

maria Gualberto

Doutoranda em Ciência da educação pelo Programa de Pós-graduação da universidade nacio-
nal de rosário (unr), Santa Fé, Argentina. Mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia pela 
universidade Federal do Amazonas. especialista em Gerontologia pela PuC-SP e Assistente 
Social pela uFAM. Coordenadora do curso de Pós-Graduação de Serviço Social na área Sócio 
Jurídica da uninorte. Possui ampla experiência como docente em cursos de graduação e pós-
-graduação, bem como na elaboração e desenvolvimento de pesquisa social e projetos de ex-
tensão universitária na área do Serviço Social. Atuação como apoio ao ensino e gerenciamento 
acadêmico. Autora de artigos científicos nacionais e internacionais.

Atendimento ao aluno: 
segunda a sexta, das 9h às 12h; das 14h às 16h; e das 18h às 21h.
local: unidade 03
Telefone: 3212-5047
E-mail: maria.gualberto@uninorte.com.br
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Informações
Você pode falar conosco 

por diversos canais. Confira:

Redes Sociais:

E-mail:  assessoria@uninorte.com.br

Telefone:  3212-5000 

@uninorte_manausUninorte Oficial  @uninorte UniNorte
(Centro

Universitário do 
Norte)


