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Tudo o que você precisa
saber está aqui!

Guia do 
Calouro
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este guia foi criado com um único objetivo: ajudar você nessa 
nova etapa da sua vida. As informações contidas neste material 
ajudarão bastante a tirar certas dúvidas como: onde é minha uni-
dade? Como acho minha sala? o que significa essa sigla? Que 
horas começa minha aula?.

os primeiros dias são de adaptação e conhecimento dos serviços 
que estão à sua disposição. Por isso, fique tranquilo, pois aqui tem 
tudo o que você precisa saber nesse primeiro momento de sua 
vida acadêmica. É bem rápido e simples de encontrar as informa-
ções. 

Boa leitura e, mais uma vez, 

bem-vindo (a) à UniNorte!

Olá, 
tudo
bem?
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ZoNa cENTro

ZoNa cENTro-Sul

ZoNa NorTE

Manaus Plaza Shopping

cidade Nova

A uninorte possui um complexo de unidades 
presentes em três zonas de Manaus: 

uma delas é a sua e, por isso, 
confira os endereços de cada uma.

Centro, Centro-Sul e Norte.
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Av. Joaquim nabuco, 
1232 - Centro

uNd
1

rua Huascar de 
Figueiredo, 
290  - Centro

uNd
4

rua Huascar de 
Figueiredo, 
290  - Centro

uNd
8

Av. Joaquim nabuco, 
1270 - Centro

uNd
3

Av. Joaquim nabuco, 
1365 - Centro

uNd
6

rua emílio Moreira, 
541 - Centro

uNd
7
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Leonardo Malcher, 
715 - Centro

uNd
9

rua 10 de Julho, 
873 - Centro

uNd
10

rua igarapé de 
Manaus, 211 - Centro

uNd
11

rua Leonardo 
Malcher, 1146 - Centro

uNd
12

rua tapajós, 
350 - Centro

uNd
13
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Av. Getúlio Vargas, 
730 - Centro

uNd
15

Av. noel nutels, 
18 - Cidade nova 
(próximo ao terminal t3)

uNd
20
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os alunos de graduação FLeX têm a opção 
de estudar 2x ou 4x por semana. Confira os horários:

aulas 2x por semana: 
das 18h30 às 22h10

aulas 4x por semana: 
das 18h30 às 20h10 ou das 20h30 às 22h10

Manhã: 
das 8h às 11h40

Tarde: 
das 14h às 17h40

Noite: 
das 18h30 às 22h10

É importante que você fique atento à sua 
modalidade de estudo. os horários de aula dos cursos de 

graduação tradicional são:

Que horas
começa
minha aula?
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as turmas são apresentadas por siglas que 
indicam o curso, turno, período e turma. Exemplo:

turma enM01S1

EN: é a sigla do curso de enfermagem.
M: é a abreviação do turno da Manhã. Se você for do turno 
da tarde, a letra será t e da noite, n.
01: representa o período em que você está. neste caso é o 1°.
S1: é a indicação da turma. Se houver outras turmas de 1° período, 
este número muda para S2 ou S3.

As salas de aula 

também possuem uma numeração específica. 
É simples. Veja no exemplo:
Sala 10215
o número 10 representa a unidade. 
o 2 é referente ao andar e o 15 é o número da sala.

ATENÇÃO: a turma acima e a sala são meramente ilustrativas. Verifique as informações 
de sua turma em seu Sicanet e a sala na entrada da unidade, coordenação ou CAA.

10215

ENM01S1

Como leio 
a sigla da 
minha turma e 
da minha sala?



guia do calouro  |  uninorte

10

Para entrar na instituição, você 
precisa digitar o número de ma-
trícula que está em seu contrato 
e colocar a digital cadastrada. 
Anote sua matrícula em algum 
lugar para não esquecer.

ENtrada: 
digite sua matrícula de oito dígitos 
e pressione a tecla E. Depois coloque sua digital 
no local indicado para que sua entrada seja liberada.

Saída: digite sua matrícula, pressione a tecla (>) 
e depois a tecla E para confirmar sua saída.

Como 
acessar as 
catracas das
unidades?
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o Sicanet é um sistema que 
disponibiliza vários serviços 
ao aluno. nele você pode:

1. Ver seus horários de aula;
2. acessar notas, faltas e 
    pastas dos professores;
3. receber e enviar mensagens 
    para professores, coordenadores 
    e instituição;
4. imprimir seus boletos;
5. E fazer solicitações de 
    documentos como 
    declarações, por 
    meio da Sranet.

A Sranet é a Secretaria de registro acadêmico (Sra) online
que permite a você ter acesso a alguns documentos na hora, sem 
precisar ir à instituição. Para acessar seu Sicanet, basta usar o número de 
sua matrícula que está no contrato e a senha obtida na hora da matrícula. 
Veja no exemplo:

login: 09629720 
(matrícula meramente ilustrativa)

Senha: obtida na hora da matrícula

Se você esqueceu a senha, clique na opção “esqueci a 
Senha” e preencha um formulário para recuperá-la. uma 
nova senha será enviada por e-mail, para sua segurança. 
Depois é só acessar novamente o Sicanet. 

Você também pode ter acesso a todas as suas informações acadêmicas na palma da mão com o 
Sicamobile. o app está disponível para Android no Google Play Store e, em breve, para ioS. 

O que 
é Sicanet?
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O que é o 

Blackboard? 

Dentro do Sicanet você também tem acesso ao Blackboard, que 
é a plataforma de ensino a distância da instituição. com ele, você 
poderá assistir suas aulas, fazer exercícios e ver disciplinas em 
um único local.
o Blackboard tem um Helpdesk. Se o aluno tiver dúvidas ou pre-
cisar de algum suporte, ele pode entrar em contato diretamente 
pela ferramenta e após preencher um formulário a solicitação será 
atendida. o prazo é de 72h para resolver, dependendo do caso. 
Para acessar, basta seguir os passos abaixo:

1. Faça login no Sicanet;
2. No canto superior direito, 
    clique no ícone do Blackboard;
3. Você será direcionado para outra 
    página que informa sobre a 
    utilização de cookies. Basta 
    concordar com os termos e continuar. 
4. Pronto. Seu acesso à plataforma 
     estará liberado.

Você também pode baixar o app Blackboard Mobile Learn para o seu celular. 
O aplicativo está disponível para Android e IOS. 

No canto superior direito, poderá 
verificar o ícone do Blackboard.
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temos um amplo acervo de livros em várias unidades da instituição e você 
pode acessar qualquer uma delas. São mais de 33 mil títulos e 175 mil exem-
plares, incluindo livros, periódicos, recursos eletrônicos entre outros. Você 
tem à disposição:

•	 Bibliotecas	das	Unidades	4,	9,	11:	das	8h	às	22h.	
 Não funciona aos sábados.

•	 Biblioteca	da	Unidade	7:	das	13h	às	22h.	Não	funciona	aos	sábados.

•	 Biblioteca	Unidade	20:	das	7:30	às	22h.	Sábado	das	8h	às	12h.

•	 Biblioteca	Central:	das	7:30	às	22h.	Sábado	das	8h	às	14h.

Além disso, você pode ver o acervo completo online por meio do Sistema Per-
gamum, com acesso direto pelo Sicanet. É muito fácil. Basta acessar o Sica-
net, ir à aba Secretaria, opção Biblionet e pronto! Ao longo do curso, todos os 
empréstimos realizados poderão ser renovados online e você também poderá 
navegar pela Base de Dados eBSCo, líder no serviço de fornecimento de peri-
ódicos e livros eletrônicos, e Biblioteca Digital.

Onde tem
biblioteca? 
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Qual a data de 
vencimento da 
mensalidade?

o vencimento de sua mensalidade 
ocorre todo 6° dia útil de cada mês. 
no calendário abaixo, você verá as datas dos 
próximos vencimentos.

TaBEla dE VENciMENToS 2017/2

os descontos/bolsas oferecidos pela instituição são válidos até a 
data de vencimento da mensalidade. Após isso, será cobrado o va-
lor integral mais juros e multa por atraso. Se a mensalidade estiver 
atrasada por mais de 30 dias, será acrescida uma taxa administrati-
va de 10%. Caso você tenha algum tipo de desconto ou bolsa, fique 
atento à data de pagamento para não perder o benefício no mês.

Você pode ter acesso ao seu boleto pelo Sicanet ou direto na Cen-
tral de Atendimento ao Aluno (CAA). Veja também as formas de 
pagamento da mensalidade usando cartões.

MÊS
jul/17
ago/17
set/17
out/17
nov/17
dez/17

VenCiMento
17/07/2017
08/08/2017
12/09/2017
09/10/2017
09/11/2017
11/12/2017

Formas de Pagamento
Veja abaixo as formas de pagamento

de sua mensalidade

SICANET

Cartão de
débito

Cartão de
crédito

CENTRAL DE
RELACIONAMENTO

Cartão de
débito e Cartão de
crédito

REDE
BANCÁRIA

Bancos;
Loterias*;
Correspondente
Bancário.

* Até R$ 700,00

Mais informações pelo 3212-5200.
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na central de relacionamento, localizada na unidade 10, você pode ter acesso 
aos principais serviços oferecidos ao estudante em um único local como uniNorte 
carreiras, Escritório internacional, uniNorte Empreende, inovatec, além da Cen-
tral de Atendimento ao Aluno (CAA).

o estudante tem fácil acesso a informações, esclarecimento de dúvidas, progra-
mas de intercâmbio, prêmios, parcerias e suporte à empregabilidade sem preci-
sar se deslocar para outras unidades.

Confira os serviços disponíveis em cada setor e os horários de atendimento.

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 tam-
bém assuntos relacionados a pagamento de mensalidades, impressão de segunda 
via de boleto, negociação de débitos, renovação de matrículas, entre outros. no 
caso da emissão de documentos acadêmicos como: declarações, comprovantes de 
matrícula e demonstrativos de notas/faltas/aproveitamentos de estudos, o aluno 
pode fazer a solicitação no CAA ou direto pelo Sicanet, aba Secretaria.

Horário de funcionamento: 08h às 20h, de segunda a sexta.
Telefone: 3212-5000

Serviços ao
Estudante



o Escritório internacional é o setor responsável pela pro-
moção, por meio da rede laureate, de programas de in-
centivo ao empreendedorismo, responsabilidade social, 
premiações globais, intercâmbio, além de proporcionar 
uma experiência internacional sem mobilidade por meio de 
webinar e cursos online. o escritório também oferece curso 
de inglês presencial ou online.

Horário de funcionamento: 08h às 18h, de segunda a sexta.
Telefones: 3212-5118

o uninorte empreende tem o objetivo de estimular, apoiar e 
promover o empreendedorismo, a inovação e a geração de 
negócios de sucesso, utilizando uma incubadora e espaço 
coworking para alunos e público externo. 

Horário de funcionamento: 08h às 18h, de segunda a sexta.
Telefones: 3212-5027 ou 5095

o Centro de inovação e tecnologia da uninorte (inovatec) 
oferece suporte no desenvolvimento, pesquisa e inovação 
de projetos em todas as áreas do conhecimento e conta 
com a estrutura de mais de 26 laboratórios.

Horário de funcionamento: 08h às 18h, de segunda a sexta.
Telefones: 3212-5027 ou 5095

local: central de relacionamento - unidade 10
rua 10 de julho, 873, Centro.

Tudo isso faz parte do setor 

SERVIÇOS AO ESTUDANTE UNINORTE (SEU)

É o setor responsável por assuntos relacionados a 
contrato de estágio entre a instituição e empresas, além 
de dar suporte aos alunos na busca por vagas de empre-
go e estágio. Acesse nosso site para mais informações: 
www.uninorte.com.br. 

Horário de funcionamento: 08h às 19h, de segunda a sexta.
Telefones: 3212-5115 ou 5376
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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)


