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CARO ESTUDANTE  

 

 

SEJA BEM-VINDO!  

 

Você agora faz parte da UNINORTE, o melhor Centro Universitário privado do 

Amazonas pelos indicadores do MEC e uma das mais completas universidades 

do país; uma instituição que integra a Laureate International Universities, a maior 

rede de universidades privadas do mundo, líder global no segmento de 

Educação.  

Presente em 28 países da América do Norte, América Latina, Europa, África do 

Norte, Ásia/Pacífico e Oriente Médio, a Laureate é composta por mais de 80 

instituições de ensino superior que oferecem programas de graduação e pós-

graduação. Mais de 950 mil estudantes fazem parte da sua comunidade 

acadêmica. 

Neste manual, você encontra informações sobre a UNINORTE. Leia-o com 

atenção, consulte quando necessário e esteja sempre atento às programações 

e atividades, divulgadas no site, no Portal do UNINORTE e nos cartazes e 

quadros de avisos expostos nos Prédios de Aulas. Além disso, você ainda 

contará com a disponibilidade da coordenação do seu curso para obter todas as 

informações que necessitar. 

 

 

BONS ESTUDOS!  
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UM POUCO DA NOSSA HISTÓRIA 

 

A Sociedade de Desenvolvimento Cultural do Amazonas – SODECAM, 

CNPJ 63.692.180/0001-30, situada à rua 10 de Julho, n° 873, Centro – CEP 

69010-160, em Manaus – AM, Brasil, foi criada em outubro de 1991 como 

entidade jurídica de direito privado, constituída na forma de sociedade civil, de 

caráter educativo, técnico e cultural. O Estatuto desta Instituição foi registrado 

no Cartório de Registro Especial de Títulos e Documentos de Manaus, sob o 

número de ordem 174.071, Livro B, página 184, em 14/11/1991.  

Desde 14/04/2004, a SODECAM é a mantenedora do Centro Universitário 

do Norte – UNINORTE. A SODECAM, responsável pela oferta de 

cursos/habilitações, é a mantenedora do Instituto Cultural de Ensino Superior do 

Amazonas – ICESAM. Ela iniciou, de fato, suas atividades no ensino superior em 

setembro de 1994, através da implantação do curso de graduação em 

Administração com ênfase em Análise de Sistemas, anteriormente ofertado pela 

Associação Educacional da Amazônia – ASSECAM, absorvida por força da 

Portaria nº 149, de 04 de fevereiro de 1999.   

Pelo Processo nº 23000.006259/98-65, foi solicitado à transferência da 

Mantenedora dos Cursos de Tecnologia em Processamento de Dados e Turismo 

do Instituto Manauara de Ensino Superior – IMES, mantida pela Sociedade 

Educacional de Manaus – SEMA, para o Instituto Cultural de Ensino Superior do 

Amazonas – ICESAM. Apesar do Parecer ter sido favorável pelo Conselho 

Nacional de Educação, a Instituição, em 09/10/1998, solicitou a sustação 

temporária do Processo, porque a SEMA havia firmado convênio para realização 

de projetos de pesquisa e desenvolvimento com empresas do Distrito Industrial 

da Zona Franca de Manaus, cujo prazo de vigência se encerrava apenas em 

31/12/1999. Em virtude disso, a SEMA não poderia, à época, ser desativada. Em 

01/12/1998, o Conselho Nacional de Educação, por meio do Parecer nº 845/98, 

aprovou o pedido de arquivamento do Processo (fls. 78/79 do Processo nº 

23000.006259/98-65). 

Em 2001, por meio do Processo nº 23000.006204/2001-49, foi novamente 

solicitado à transferência de mantenedoras. Tal pedido prendeu-se ao fato de 

que a Sociedade Educacional de Manaus – SEMA passou a ser composta pelos 
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mesmos integrantes da Sociedade de Desenvolvimento Cultural do Amazonas – 

SODECAM, razão pela qual se impunha a unidade de comando da organização 

para racionalizar o planejamento global do ensino traduzido por: facilidade na 

criação e estruturação dos colegiados; lotação docente e administrativa na 

mesma mantenedora; facilidade no fluxo de informações; possibilidade de 

melhor distribuição de atividades; inexistência de acúmulo de cargo. 

O Centro Universitário do Norte – UNINORTE - iniciou suas atividades em 

1998 com o nome fantasia de Faculdades Objetivo, cuja mantenedora era o 

Instituto Cultural de Ensino Superior do Amazonas (ICESAM). Na época, foram 

implantados os cursos de Serviço Social e Comunicação Social com habilitação 

em Publicidade e Propaganda. Em 1994, os cursos de Tecnologia em 

Processamento de Dados e Turismo do Instituto Manauara de Ensino Superior 

(IMES) e o curso de Administração com ênfase em Análise de Sistemas do 

Instituto Amazonense de Ensino Superior (IAMES) foram incorporados ao 

Centro. 

O UNINORTE foi credenciado como Centro Universitário em 14 de abril 

de 2004 pela Portaria N° 995, recebendo o conceito máximo do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC). Em 08 de dezembro de 2010, recebeu o 

credenciamento para atuar na Educação a Distância, tendo portaria de 

recredenciamento publicada. Nesse interim, a IES já conquistara o 

reconhecimento social pelo desempenho que vinha desenvolvendo na área do 

ensino superior privado.  

Em 2001, o UNINORTE implantou a Pós-Graduação Lato Sensu com a 

oferta gradativa de cursos, além de desenvolver atividades de iniciação 

científica, conforme política institucional, prevista no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI). 

A partir do ano de 2008, o UNINORTE passou a integrar a Rede Laureate 

International Universities, caracterizada por ser a maior rede mundial de 

instituições de ensino superior privada. Essa aliança revelou-se uma excelente 

oportunidade de fortalecer as competências necessárias para o cumprimento de 

sua missão institucional. A Rede Laureate atende mais de 1 milhão de 

estudantes nas suas 84 instituições de ensino superior, em 31 países: África do 

Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Austrália, Brasil, Chile, China, Chipre, Costa 
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Rica, Equador, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Honduras, Índia, 

Indonésia, Inglaterra, Itália, Japão, Jordânia, Nova Zelândia, Malásia, Marrocos, 

México, Panamá, Peru, Portugal, Suíça, Tailândia e Turquia (Figura 1). 

 

Figura 1. Distribuição das instituições de ensino da Rede Laureate no mundo, 

2017 

Ao todo são 50 cursos de graduação tradicional e tecnológica, além de 

oferecer cursos de extensão e pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu em 

parceria com importantes universidades brasileiras. 
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A estrutura acadêmica do UNINORTE divide-se em cinco eixos distintos: 

Arquitetura, Engenharia e Tecnologia; Negócios e Hospitalidade; Comunicações, 

Educação e Design; Estudos Legais e Judiciais e Saúde.  

  Oferece ainda diferenciais importantes para a formação do aluno: o Global 

Office, composto pelo Escritório Internacional que atua na realização de 

intercâmbio com Instituições parceiras e práticas de internacionalidade como 

cursos curtos no Exterior; Eventos Live (reunião anual do Clinton Global Initiative 

e o World Business Forum); Cursos Internacionais; Programa de  Inglês do 

UNINORTE, o Laureate English Program e capacitação docente; o UNINORTE 

Carreiras que intermedia estágios e emprego para os alunos e egressos, além 

de desenvolver diversas atividades como palestras de orientação profissional; 

orientação sobre elaboração de currículos, etc., e o UNINORTE Empreende – 

Centro de Empreendedorismo que fomenta o desenvolvimento de habilidades 

empreendedoras em diversas áreas do conhecimento. No Centro de 

Empreendedorismo do UNINORTE o aluno e a comunidade podem participar 

dos processos de incubação e pré-incubação de ideias, além de participar de 

Concursos promovidos pela rede Laureate, como o Programa Jovem 

Empreendedor Social. 

  



9 
 

AREAS DE SERVIÇO E APOIO AO ESTUDANTE  

 

O Serviços ao Estudante UniNorte (SEU) é um departamento composto por 

vários outros setores de apoio ao estudante durante e após sua graduação, 

reunidos em um único local. 

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 Central de Atendimento ao Aluno (CAA). 

 

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 

também 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 

 

UniNorte Carreiras 
 

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 

emprego e estágio.  

Horário de funcionamento: 08h às 19h, de segunda a sexta. 

Telefones: 3212-5115 ou 5376 
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Escritório Internacional 

 

O Escritório Internacional é o setor responsável pela promoção, por meio da rede 

Laureate, de programas de incentivo ao empreendedorismo, responsabilidade 

social, premiações globais, intercâmbio, além de proporcionar uma experiência 

internacional sem mobilidade por meio de webinar e cursos online.  

Horário de funcionamento: 08h às 18h, de segunda a sexta. 

Telefones: 3212-5118 

 

 Incubadora UniNorte Empreende 

 

A Incubadora 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 

 

Centro de Inovação e Tecnologia da UniNorte (Inovatec) 
 

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 

 

Os setores acima fazem parte do setor Serviços ao Estudante da UniNorte 

(SEU), localizado na Central de Relacionamento – Unidade 10, Rua 10 de julho, 

873, Centro. 
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CALENDÁRIO ACADEMICO DE 2018 

 

Acesse o calendário acadêmico de 2018 no link.  

https://www.uninorte.com.br/uninorte-divulga-calendario-academico-de-2018/ 
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LOCAIS DE FUNCIONAMENTO DOS CURSOS  

 

Atualmente, o UNINORTE dispõe de 12 unidades acadêmicas localizadas na 

área do centro comercial da cidade e em outras áreas das cidades (Figura 2), 

sendo a unidade acadêmica localizada no Manaus Plaza Shopping composta 

por duas unidades. 

 

 

Figura 2.  Unidades do Campus do Centro Universitário do Norte - UNINORTE 
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HORARIOS DOS CURSOS PRESENCIAIS  

 

Veja os horários de aula na UniNorte 

 

O horário das aulas são os seguintes: 

Manhã: das 8h20 às 11h10 

Tarde: das 15h às 17h50 

Noite: das 18h30 às 21h20 

 

Veja como achar sua sala na UniNorte  

As salas de aula 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. 

Aprenda a ler a sigla da sua turma 

As turmas são apresentadas por siglas que indicam o curso, turno, período e 

turma. Confira: 

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. 
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FORMAS DE INGRESSO  

 

A admissão de estudantes em cursos de graduação da UNINORTE dar-se-

á, sempre, por meio de processo seletivo, nas seguintes modalidades: 

 

I. Processo seletivo geral e por processo seletivo individualizado (vestibular 

agendado); 

II. Seleção por desempenho escolar;  

III. Transferência; 

IV. Portador de diploma de curso superior;  

V. Reopção. 

 

O processo seletivo observa, em todas as suas modalidades, o Princípio da 

Isonomia, oferecendo oportunidades iguais para todos, em todos os sentidos. 

 

Processo Seletivo Geral e do Processo Seletivo Individualizado 

 

O Processo Seletivo Geral – PSG e o Processo Seletivo Individualizado – 

PSI são exames seletivos e classificatórios a que se submetem aqueles que 

concluíram o ensino médio ou equivalente e que desejam ingressar em curso de 

graduação. 

As inscrições para o Processo Seletivo Geral –PSG e para o Processo 

Seletivo Individualizado –PSI são abertas em edital, no qual constarão os cursos 

oferecidos, com as respectivas vagas, os prazos de inscrição, a relação e o 

período das provas, testes, entrevistas ou análise de currículo escolar, os 

critérios de classificação e desempate e demais informações úteis. 

A divulgação do edital, pela imprensa, pode ser feita de forma resumida, 

indicando, todavia, o local onde podem ser obtidas as demais informações. A 

publicação do edital deve ser precedida da divulgação das condições de oferta 

dos cursos, no Catálogo Institucional, destacando-se:  
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I. A qualificação do corpo docente em efetivo exercício nos cursos de 

graduação; 

II. A descrição dos recursos materiais à disposição dos estudantes, incluindo, 

obrigatoriamente, laboratórios, computadores, acessos às redes de 

informação e acervo da biblioteca; 

III. O elenco dos cursos reconhecidos e dos cursos em processo de 

reconhecimento, assim como os resultados das avaliações realizadas pelo 

MEC; 

IV. O valor dos encargos financeiros a serem assumidos pelos estudantes e 

as normas de reajuste aplicáveis ao período letivo a que se refere o 

processo seletivo. 

 

A classificação dos candidatos aprovados obedece à ordem decrescente de 

pontos obtidos até o preenchimento das vagas definidas pelo Conselho 

Universitário para esta forma de admissão para cada curso e turno da 

preferência dos candidatos registrados no ato de sua inscrição. 

 

Seleção por Desempenho Escolar 

 

A Seleção por Desempenho Escolar, aberta por edital, é um processo 

seletivo e classificatório a que se submetem aqueles que concluíram o ensino 

médio ou equivalente e que tenham participado do último Exame Nacional do 

Ensino Médio - ENEM obtendo média final igual ou superior a 4,0 (quatro) 

A seleção por desempenho escolar tem validade exclusiva para o período letivo 

a que se destina. 

 

Transferência 

 

Transferência é a forma de admissão de estudantes oriundos de outra 

instituição de ensino superior no decorrer do curso de graduação e poderá ser 

obrigatória ou facultativa. 

São aceitas, no Centro Universitário, a mudança de curso (transferência 

interna) de estudantes regulares e também a transferência de estudantes 
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regulares de instituição superior congênere, para o mesmo curso e para cursos 

afins, na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo. 

A transferência obrigatória, denominada ex-officio, é aceita em qualquer 

época e dar-se-á na forma da Lei, independentemente da existência de vaga, 

sendo destinada a servidor federal civil ou militar transferido para Manaus por 

necessidade de serviço. Esse benefício é extensivo aos dependentes dos 

servidores transferidos. 

O Centro Universitário aceitará a transferência facultativa de estudantes 

regulares para curso ou cursos afins, na hipótese de existência de vagas e 

mediante processo seletivo, através de entrevistas e análise do histórico escolar, 

desde que o mesmo não tenha cursado mais de 80% (oitenta) da carga horária 

total do curso ao qual pleiteia a vaga. 

A matrícula institucional do estudante estará condicionada a apresentação 

do histórico escolar ou documento equivalente que ateste as disciplinas 

cursadas e respectiva carga horária, bem como o desempenho do estudante e 

outros documentos hábeis a transferência e exigidos pelo Ministério da 

Educação. 

O processo de transferência inicia-se com o pedido de matrícula 

acompanhado da seguinte documentação:  

 

I. Histórico escolar completo inclusive com ano e semestre letivo da 

realização do Processo Seletivo; 

II. Currículo pleno do curso, com a indicação do programa e carga horária de 

cada disciplina cursada;  

III. Regime ou critério de aprovação; 

IV. Documento oficial que comprove a remoção ou transferência funcional e 

cópia do Diário Oficial ou Boletim Interno (no caso de transferência ex-

offício); 

V. Comprovação de dependência do servidor federal, civil ou militar 

transferido para Manaus, se for o caso. 
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Portador de Diploma de Curso Superior 

 

O portador de diploma de curso superior pode ser admitido nos cursos de 

graduação oferecidos pelo Centro Universitário por meio de um processo 

seletivo especial. Destinam-se à matrícula de graduados as vagas 

remanescentes dos processos seletivos e nas séries mais avançadas dos 

cursos.  

O estudante portador de diploma de nível superior que tenha cursado 

disciplinas isoladas, na condição de estudante especial, poderá passar para a 

condição de estudante regular quando houver existência de vaga ao longo do 

curso pretendido. 

 

Reopção 

 

A reopção é a transferência de um curso de graduação para outro, permitida 

a estudantes regulares da UNINORTE, mediante um processo seletivo interno. 

E a transferência de curso será autorizada apenas uma única vez. 

 

Os critérios exigidos para o deferimento do pedido de reopção são: 

 

I. Que haja vaga no curso pretendido; 

II. Que o estudante já tenha cursado, pelo menos, o 1º semestre do curso de 

origem.  

 

Quando o número de candidatos for superior ao número de vagas existentes, 

o preenchimento far-se-á até o limite das vagas, por ordem decrescente das 

médias finais do 1º semestre do curso de origem dos candidatos. 
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MATRICULA  

 

A matrícula é o ato formal de vinculação do estudante à UNINORTE e ao 

curso, devendo ser renovada a cada semestre letivo. Essa renovação deverá ser 

feita no prazo fixado no calendário acadêmico.  

É importante que o estudante se mantenha atento à data da sua renovação 

de matrícula, uma vez que a realização fora do prazo estabelecido no calendário 

não garantirá a vaga, no turno em que você se encontrava matriculado no 

ano/semestre.  No caso de matrícula fora do prazo, o Estudante assumirá as 

faltas do período compreendido entre o início das aulas e a data da efetivação 

da matrícula. 

A não-renovação de matrícula enseja a caracterização de abandono de 

curso pelo estudante, podendo implicar na sua desvinculação da UNINORTE.  

O estudante com pendência junto à Instituição não poderá renovar sua matrícula 

enquanto não regularizar a sua situação.  

É permitida a matrícula simultânea em mais de um curso de graduação 

mantido pelo UNINORTE, desde que atenda aos requisitos de compatibilização 

de horário e forma específica de ingresso em cada curso, sendo esta 

possibilidade extensiva a outras modalidades de cursos oferecidos pelo 

UNINORTE.  

A matrícula inicial por ingresso através de processo seletivo promovido pela 

própria UNINORTE requer, do estudante, a comprovação de conclusão do curso 

de ensino médio ou equivalente, a classificação satisfatória no respectivo 

processo seletivo e a apresentação da documentação para tanto exigida. 

É assegurada matrícula, independentemente de prazo e de existência de 

vaga, a servidor público, civil ou militar, transferido ex-officio para a sede da 

UNINORTE, bem como aos seus dependentes, na forma da legislação em vigor. 

Os cursos de graduação do Centro Universitário funcionam no sistema 

seriado semestral, devendo o estudante matricular-se em todas as disciplinas da 

série que irá cursar naquele semestre letivo, sendo admitida a matrícula por 

disciplinas nas seguintes condições especiais: 

 

I. Em regime de suplementação;  

II. Em regime de dependência; 
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III. Em disciplina isolada de estudantes especiais; 

IV. Em caráter de extensão; 

V. Para estudantes especiais. 

 

A matrícula em regime de suplementação permite ao estudante fazer as 

necessárias adequações curriculares, pode ser feita em turmas regulares de 

curso de graduação, ou em turma especialmente constituída para essa finalidade 

ou na modalidade a distância, desde que não ultrapasse 20% (vinte) do total da 

carga horária do curso, na forma definida pela UNINORTE.  

A matrícula em regime de dependência permite ao estudante recuperar 

disciplina em que não haja logrado aprovação, é feita em turmas regulares de 

curso de graduação, em turma especialmente constituída para essa finalidade 

ou na modalidade a distância desde que não ultrapasse 20% (vinte) do total da 

carga horária do curso, na forma definida pela UNINORTE. 

A matrícula em disciplinas isoladas de estudantes especiais está 

condicionada à existência de vaga física na turma desejada e nunca poderá 

ultrapassar 50% (cinquenta por cento) das disciplinas de um mesmo curso.  

A matrícula dos estudantes para os cursos de extensão e para 

enriquecimento curricular será feita, no prazo estipulado no calendário 

acadêmico.  

É vedada a matrícula em disciplinas com horários sobreposto. E para efetivar 

a matrícula, o estudante deverá estar com as mensalidades ou parcelas da 

semestralidade/anuidade, do período letivo anterior, quitadas. O boleto é 

disponibilizado com antecedência ao estudante, através do Portal do Estudante. 

E a critério do Centro Universitário, identificada a existência de turmas com 

número inferior a 35 (trinta e cinco) estudantes, poderá determinar o avanço de 

período da turma para o próximo período letivo, possibilitando que os que 

avançaram período cursem as disciplinas do período não cursado em regime de 

suplementação, em conjunto ou separado com o período que irão cursar. 
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Aproveitamento de estudos 

 

Aproveitamento de estudos é o processo de aceitação, pelo Centro 

Universitário, dos estudos realizados por estudantes que cursaram disciplinas de 

curso superior em outra instituição de ensino ou em outro curso de graduação 

do próprio Centro. 

O pedido de aproveitamento de estudos será deferido sempre que a 

disciplina cursada tiver conteúdo programático e carga horária assemelhados, 

superiores ou aproximadamente equivalentes à disciplina desejada. 

Não haverá redução no valor da mensalidade em virtude do deferimento 

em aproveitamento de estudo requerido pelo estudante, a não ser se houver 

disposição expressa nesse sentido. 

Denomina-se equivalência ao aproveitamento de estudos, quando 

concedido a disciplinas com conteúdo programático e carga horária 

assemelhados, superiores ou equivalentes de currículos diferentes de um 

mesmo curso ou de cursos diferentes, cursados na UNINORTE. 
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FORMAS DE INTERRUPÇÃO DE CURSO  

 

São as seguintes as formas de saída do Centro Universitário:  

 

I. Transferência para outra IES;  

II. Desistência ou cancelamento;  

III. Expulsão; 

IV. Óbito. 

 

A transferência é a desvinculação, no decorrer do curso, do estudante que 

irá cursá-lo em outra IES e poderá ser concedida a estudantes regulares, não 

podendo ser negada em hipótese alguma, conforme prescreve a Lei no 9.870/99 

e o Parecer do CNE/CES no 365/2003 (Parecer CNE/CES no 282/2002). 

A desistência ou cancelamento é o desligamento voluntário do estudante 

que não deseja mais frequentar o seu curso no Centro Universitário. O 

cancelamento pode ocorrer durante um período letivo devendo o estudante 

matriculado solicitá-lo expressamente junto ao SRA. A desistência ocorre 

quando o estudante deixa de renovar sua matrícula, caracterizando o abandono.  

No caso de trancamento ocorrido após o primeiro período do curso, o 

estudante poderá solicitar, num prazo máximo de dois anos, o seu retorno ao 

Centro Universitário, devendo adequar-se à matriz curricular em vigência. O 

deferimento do pedido de retorno está condicionado à existência de vaga.  

Ao retornar aos estudos, o estudante deverá prosseguir o curso vinculando-

se ao currículo pleno em vigência, não havendo direito adquirido em relação à 

matriz curricular a que estava vinculado quando do trancamento da sua 

matrícula.  

Expulsão é o desligamento do estudante por aplicação de sanção disciplinar 

em caso extremo. E o desligamento do estudante em virtude de seu falecimento 

será oficializado quando da entrega do atestado de óbito pelos seus familiares 

ou responsáveis à Secretaria de Registro Acadêmico. 
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AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR  

 

Critérios e procedimentos para avaliação da aprendizagem: disciplinas 

presenciais 
 

A Instituição acredita firmemente que os resultados da avaliação 

correspondem aos resultados de aprendizagem, já que os instrumentos de 

avaliação são baseados nos objetivos de aprendizagem propostos e 

sistematicamente validados pelas coordenações de curso e gerências 

acadêmicas.  

A metodologia de ensino adotada institucionalmente exige a prática de 

metodologias ativas permeadas por avaliações formativas que visam a 

promover feedback permanente tanto aos estudantes quanto aos docentes a 

respeito dos avanços relativos ao percurso de aprendizagem proposto no Plano 

de Ensino.  

A Instituição também opera com avaliação diagnóstica no primeiro 

semestre dos cursos, com vistas a identificar gaps de formação que precisam 

ser recuperados de modo a oportunizar melhor aproveitamento ao estudante nos 

semestres iniciais, com vistas, inclusive a sua permanência.  

Além das avaliações formativas, importantes para a evolução das aulas, 

há também as avaliações somativas que são adotadas para fins de cálculo de 

nota e que configurarão no histórico escolar dos estudantes. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9394/96, em seu art. 

24, inciso V, indica que a avaliação escolar deve ser: "uma avaliação contínua e 

cumulativa do desempenho do estudante, com prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período”. 

A avaliação do rendimento escolar será contínua e cumulativa, com 

prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, incidindo, no caso 

de ensino presencial, sobre a frequência e o aproveitamento escolar, ambos 

reprováveis por si mesmos e no ensino a distância somente o aproveitamento 

escolar. 
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A avaliação do rendimento escolar será registrada por disciplina, a cada 

bimestre, no histórico do acadêmico. A média final será composta por 02 (duas) 

notas, mas, quando for o caso, será acrescida de 1 (uma) terceira nota. A 

primeira nota terá peso 1. A segunda nota terá peso 2. 

A primeira nota será de responsabilidade específica do docente, que 

estabelecerá a forma e a quantidade de avaliações para determinação dessa 

nota, devendo ser utilizados, no mínimo, dois instrumentos de avaliação para 

sua composição, em que um deles seja a aplicação de uma prova individual. Na 

primeira avaliação, essa prova individual será constituída, obrigatoriamente, de 

questões objetivas e questões discursivas, compondo cada grupo de questões 

50% da nota total. 

A atribuição da nota de disciplinas oferecidas na modalidade a distância 

será resultado da composição de avaliação presencial e de avaliação ocorrida 

no ambiente virtual, sendo a primeira avaliação totalmente virtual e a segunda 

avaliação presencial. Destaque-se que a segunda avaliação tem peso 02. 

A segunda nota nas disciplinas presenciais será o resultado de avaliação 

por meio de uma prova interdisciplinar, individual, aplicadas aos alunos que 

cursam todas as disciplinas de um dado período cumulativo e abrangente, e cujo 

resultado será utilizado para todas as disciplinas do período, com peso 5,0 e 

avaliações parciais de responsabilidades dos respectivos docentes, também 

com peso 5,0. Estão excluídos dessa prova interdisciplinar os alunos do 1° e 2° 

período do curso. Será aplicada avaliação específica elaborada pelo docente, 

devendo levar em consideração o disposto acima. 

Não fará a prova interdisciplinar o aluno que não estiver cursando todas 

as disciplinas do período em que está matriculado. Nesta situação, serão 

aplicadas provas específicas para as disciplinas, em data a ser determinada pela 

coordenação de seu curso, com notas individualizadas. 

O aluno que estiver cursando uma dada disciplina como dependência ou 

suplementação fará prova específica dessa disciplina para obtenção da segunda 

nota. 
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Se o aluno obtiver a média semestral ponderada menor que 7,0 pontos, 

uma terceira avaliação (exame final) será aplicada. Essa avaliação será uma 

prova individual constituída, obrigatoriamente, de questões objetivas. O 

conteúdo do exame final será correspondente ao ministrado durante todo o 

semestre letivo.  

O aluno que estiver matriculado em curso cuja matriz curricular seja 

alterada, e tiver reprovado em alguma disciplina da matriz curricular anterior, 

deverá cursar novamente a disciplina em que reprovou como disciplina em 

dependência, ainda que outra seja oferecida no lugar da disciplina reprovada. 

O UNINORTE poderá criar um conjunto de disciplinas institucionais, 

oferecidas, preferencialmente, em EAD, que deverão ser cursadas pelos alunos 

matriculados no decorrer de seus períodos regulares.  

A avaliação do rendimento escolar deverá ocorrer, preferencialmente, ao 

longo das unidades componentes do Programa. Tais avaliações, tanto no ensino 

presencial quanto no ensino a distância, serão, como regra geral, presenciais. 

Ao aluno que, por motivo justo e comprovado, deixar de comparecer às 

avaliações de rendimento na data fixada pelo professor, poderá ser concedida 

segunda oportunidade, desde que requerida no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas antes da realização da prova de segunda chamada, junto à Coordenação 

de seu curso. 

Será concedida revisão de nota quando requerida no prazo máximo 48h 

(quarenta e oito) horas após a divulgação das mesmas. 

Poderá ser requerida a justificativa de faltas, nos casos previstos em lei, 

no prazo determinado no Calendário Acadêmico. 

Os instrumentos de avaliação serão os mais diversificados possíveis, tais 

como exercícios, trabalhos escolares orais e escritos, testes objetivos, provas 

discursivas, seminários, feiras culturais, jornadas pedagógicas, projetos, 

relatórios e atividades de monitoria, entre outros. 

Os critérios para avaliação do rendimento escolar deverão ser 

estabelecidos pelos professores e informados previamente para os alunos, 

destacando-se prioritariamente, o desenvolvimento do raciocínio, do senso 



25 
 

crítico e da capacidade de relacionar conceitos e fatos, associar causa e efeito, 

analisar e tomar decisões. 

A avaliação do rendimento do aluno em cada uma das disciplinas é feita 

atribuindo-se uma nota expressa em grau numérico de 0,0 a 10,0 (zero a dez), 

com aproximação até a primeira casa decimal. 

O cálculo para composição das médias semestral e final se dará da seguinte 

forma: 

Média Semestral: 

[1ARE (peso 1) + 2 ARE (peso 2) ] / 3 ≥ 7,0 (APROVADO) 

Média Final: 

[Média Semestral + Nota do Exame Final] / 2 ≥ 5,0 (APROVADO) 

Será considerado aprovado na disciplina o aluno que atender simultaneamente 

os seguintes critérios:  

I - Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às aulas e demais 

atividades, no caso do ensino presencial e; 

II - Média de aproveitamento igual ou superior a 7,0 (sete); 

III – Média de aproveitamento no exame final igual ou superior a 5,0 (cinco). 

O aluno será considerado reprovado na disciplina se ocorrerem qualquer uma 

das seguintes situações: 

I - A sua frequência for inferior a setenta e cinco por centro, no caso do ensino 

presencial; 

 

Critérios e procedimentos para avaliação da aprendizagem: disciplinas 

EAD 

As disciplinas ministradas em regime EaD também possuem 3 notas 

parciais, 1ª ARE, 2ª ARE e prova final. 

Para a composição da 1ª ARE, nas disciplinas em EaD a composição é 

realizada através das seguintes atividades on-line: 
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 Atividade 1: Fórum - 3,0 Pontos 

 Atividade 2: Atividade Objetiva - 2,0 Pontos 

 Atividade 3: Atividade Dissertativa - 3,0 Pontos 

 Atividade 4: Atividade Objetiva - 2,0 Pontos  

Elas somadas comporão a nota da 1ª ARE - 10 pontos no total. 

A composição da 2ª ARE é através de uma prova presencial com pontuação 

total de 10 pontos. 

A média do semestre é composta através de uma média ponderada entre a 

1ª ARE e a 2ª ARE, sendo que a 1ª ARE possui peso 1 e a 2ª ARE possui peso 

2. 

Se o aluno obter média do semestre igual ou acima de 7,0 ele está aprovado, 

caso contrário ele deve fazer uma prova presencial final com pontuação total de 

10 pontos. 

A média final é obtida através de uma média entre a média do semestre e a 

nota da prova final. 

É aprovado o aluno obter média final igual ou superior a 5,0 pontos.  
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FREQUENCIA ESCOLAR  

 

A avaliação do desempenho escolar, além do aproveitamento abrange 

também aspectos de frequência, em conformidade com Regimento Acadêmico. 

A Instituição adota como critério para aprovação a frequência mínima de 

75% da carga horária total da disciplina. O estudante que ultrapassar esse limite 

está automaticamente reprovado na disciplina.  

Nas disciplinas e cursos a distância a frequência é apurada a partir da 

completude das atividades propostas no ambiente de aprendizagem e seguem 

o mesmo critério para aprovação previsto no Regimento Acadêmico.  
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

 

As Atividades Complementares constituem práticas acadêmicas 

obrigatórias, para os estudantes dos cursos de graduação, em conformidade 

com a legislação que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Superior e com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Tem o 

propósito de enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, privilegiando a 

complementação da formação social e profissional e estão formalizadas na 

Instituição por meio de Regulamento próprio devidamente aprovado pelas 

instâncias superiores, estando disponível para consulta. 

As Atividades Complementares possibilitam a flexibilização curricular a 

partir da criação de oportunidades para o enriquecimento do processo ensino-

aprendizagem e estímulo à prática de estudos independentes. Além disso, 

permitem a ampliação dos conhecimentos e o reconhecimento de habilidades e 

competências adquiridas além da sala de aula, estimulando a iniciativa e 

autonomia do estudante em formação, como agente e sujeito do seu processo 

formativo profissional junto a sociedade na qual atuará.  

As Atividades Complementares proporcionam progressiva autonomia 

intelectual dos estudantes, ampliando a possiblidade de apropriação do 

aprendizado advindo das relações com o mundo do trabalho, sua diversidade e 

peculiaridade, em conformidade com seus objetivos pessoais e profissionais. 

Constituem objetivos das Atividades Complementares: (i) Expandir as 

áreas de abrangência e formação do estudante, para além da sala de aula; (ii) 

Flexibilizar o currículo acadêmico, alinhado aos interesses formativos e 

profissionais do discente; (iii) Oportunizar diversificadas formas de aprendizado 

e trocas de experiências em cenários diversos, a partir de atividades de cunho 

teórico ou prático, presencial ou a distância. 

O cumprimento das Atividades Complementares dar-se-á pela 

integralização da carga horária definida na matriz curricular do curso, devendo 

ser cumprida pelo estudante ao longo e até ao término do curso, respeitando o 

regulamento e o respectivo Manual de Atividades Complementares que delimita 

sua abrangência, em acordo com o projeto pedagógico do curso, perfil do egresso 
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e diretriz curricular nacional, se for o caso. Tanto o Regulamento quanto o Manual 

de Atividades Complementares garantem a diversidade de atividades e 

explicitam as formas de aproveitamento, promovendo Atividades 

Complementares de cunho institucional que promovem atividades de formação 

geral, e Atividades Complementares vinculadas à área e ao curso, portanto, de 

formação específica do discente.   

As Atividades Complementares são incentivadas e valorizadas em 

alinhamento ao Projeto Pedagógico do Curso e Projeto Pedagógico Institucional, 

são de natureza científica, social, cultural, acadêmica e profissional, 

contemplando as esferas de ensino, pesquisa e extensão.  

A carga horária das Atividades Complementares Institucionais precisa ser 

cumprida à razão de 60% da carga horária total de Atividades Complementares 

especificada na matriz curricular do curso. E analogamente à razão de 40% da 

carga horária total de Atividades Complementares focada na Área/Curso.   

A gestão das Atividades Complementares está sob responsabilidade da 

Coordenação de Curso a quem cabe: (i) orientar os alunos sobre o cumprimento 

das Atividades Complementares e a entrega de seus comprovantes; (ii) 

acompanhar e orientar a validação semestralmente do cumprimento das 

Atividades Complementares. Todos os registros são realizados em sistema 

específico que acumula as Atividades Complementares submetidas e validadas 

ao longo do curso, de modo que ao final, esse total precisa alcançar, 

minimamente, a carga horária atribuída na matriz curricular do curso. 

O responsável pelo processo de validação das Atividades 

Complementares realizadas pelo estudante poderá, mediante análise 

documental, validar (ou não) o cadastramento, podendo demandar a entrega 

de documentos comprobatórios e/ou original à Coordenação do Curso que, por 

sua vez, poderá deferir uma carga horária menor da certificada nos casos em 

que não houver correspondência plena. 

Para o registro/entrega das Atividades Complementares o estudante 

deverá seguir as orientações institucionais. 
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Os comprovantes podem assumir formas variadas: declaração ou 

certificado de participação, ficha de inscrição, dentre outras possibilidades que 

contenham o nome completo do aluno, a carga horária, nome do curso e/ou 

atividade realizada, identificada a instituição promotora.  

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES ESCOLA DE ENGENHARIA, 

ARQUITETURA E TECNOLOGIA 

E N S I N O  

 

Atividades Complementares Institucionais 

CH Máxima 

(até) 

Cursos online de nivelamento e extracurriculares, institucionais e da 

Rede Laureate, disponíveis no Blackboard e/ou outros ambientes virtuais 

institucionais.  

20h 

cada 

 

Atividades Complementares Específicas do Curso 

CH Máxima 

(até) 

Participação em Programa de Intercâmbio Acadêmico e Experiência 

Acadêmica Internacional (cursos de imersão, cursos livres e intercâmbios 

internacionais), desde que extracurriculares. 

80h 

Monitoria Voluntária conforme calendário acadêmico e edital 80h 

Participação em Curso de Idiomas extracurriculares 40h 

Proficiência em Língua Estrangeira certificada em exame reconhecido 

internacionalmente, como TOEFL, IELTS (mínimo de 60% de 

aproveitamento) ou similares de acordo com o Quadro Comum Europeu 

de Referência para Línguas (Common European Framework of Reference 

for Languages – CEFR). 

40h 
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\Certificações Profissionais que habilitam para atuação profissional. 40h 

Cursos (presenciais e/ou a distância) na área do curso. 40h 

Visitas técnicas sob a orientação de professor, desde que não seja 

atividade prevista no plano de ensino e vinculada à carga horária de 

disciplina. 

10h por 

atividade 

30h CH 

máxima 

Participação em Simulados de Preparação Acadêmica para provas e 

concursos (determinados pelo curso em que o aluno está matriculado). 
50h 

Premiação em concursos na área do curso. 40h 

 

P E S Q U  I S A 

 

Atividades Complementares Institucionais 

CH Máxima 

(até) 

Iniciação Científica (PIBIC) conforme calendário acadêmico e 

edital 
80h 

 

Atividades Complementares Específicas do Curso 

CH Máxima 

(até) 

Apresentação de trabalho em eventos científicos (conferência, 

congresso e simpósios) na área do curso.  

20h por trabalho 

apresentado 

40h CH máxima 

Participação em comissão organizadora de eventos científicos na 

área do curso. 
30h 

Publicação de artigo ou trabalhos científicos na área do curso, 

em periódicos, anais de congresso ou revistas indexadas.  
20h por artigo 
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60h CH máxima 

Participação como ouvinte em eventos científicos na área do 

curso ou em área correlata. (Conferência, Congresso e Simpósios). 

5h por atividade 

50h CH máxima 

Geração de produtos técnicos, artísticos e/ou culturais na área de 

formação. Sob a orientação de professor, desde que não seja 

atividade prevista no plano de ensino e vinculada à carga horária de 

disciplina. 

10h por atividade 

40h CH máxima 

 

E X T E N S Ã O 

 

Atividades Complementares Institucionais 

CH Máxima 

(até) 

Projeto de Extensão conforme calendário acadêmico e edital 80h 

Reconhecimentos na área de Responsabilidade Social, nacional e 

internacional, institucional e da Rede Laureate. 
80h 

 

Atividades Complementares Específicas do Curso 

CH Máxima 

(até) 

Participação e engajamento em Trabalhos Voluntários externos à 

Instituição. 

20h por trabalho 

realizado 

40h CH máxima 

Participação em atividades ou projetos, internos ou externos à 

Instituição relacionados à Educação Ambiental. 

20h por 

participação 

40h CH máxima 

Participação em atividades ou projetos internos ou externos à 

Instituição relacionados com relações Étnico Raciais e Culturais. 

20h por 

participação 
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40h CH máxima 

Participação em atividades ou projetos, internos ou externos à 

Instituição relacionados à Direitos Humanos. 

20h por 

participação 

40h CH máxima 

Participação em Comissão Organizadora de eventos, mostras, 

exposições e viagens culturais organizadas pela Instituição ou 

coordenação do curso. 

30h 

Participação em Comissão Organizadora de eventos, mostras, 

exposições e viagens, externas à Instituição. 
30h 

Participação em Atividades de Extensão (núcleos de prática, 

clínicas, etc.) específicos do curso ou da área. 

20h por trabalho 

realizado 

40h CH máxima 

Monitoria em Eventos, Palestras, Workshops, Campeonatos, 

Festivais, Congressos, Seminários e afins, relacionados à área do 

curso.  

10h por monitoria 

realizada 

40h CH máxima 

Participação em Eventos, Palestras, Conferências, Workshops, 

Campeonatos e Festivais relacionadas a área do curso. 

5h por atividade 

30h CH máxima 

Atuação em Ambientes/Organizações Acadêmicas que 

estimulem a prática como: Empresa Jr, Agências de Comunicação, 

Agência Multidisciplinar, Estúdios, Laboratórios, Núcleo de Prática 

Jurídica, dentre outros ambientes institucionais de atuação 

discente. Válido para participação mínima de um semestre, desde 

de que não esteja vinculado às atividades curriculares.  

20h por semestre 

40h CH máxima 

Participação em Projetos Específicos promovidos por Empresa 

Junior ou similar da Instituição ou do curso.  

20h por projeto 

40h CH máxima 
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Representação Profissional em atividades em que o estudante 

represente a Instituição, junto à conselhos de classe e afins. 

Participação mínima de um semestre. 

20h por atividade 

40h CH máxima 

Atuação como Representante/Suplente de turma ou participação 

estudantil em Diretório Acadêmico. Participação mínima de um 

semestre. 

15h por atividade 

30h CH máxima 

Participação Estudantil como Representante ou Suplente em 

Órgãos Representativos da IES (Conselhos/Colegiados 

institucionais ou de Curso; Comissão Local de Acompanhamento e 

Controle Social ProUni-COLAP; Comissão Permanente de 

Supervisão e Acompanhamento do FIES-CPSA, dentre outros). 

Participação mínima de um semestre. 

15h por atividade 

30h CH máxima 

 

Estágio Extracurricular (não obrigatório), desde de que 

relacionado à área do curso. 

 

60h 

(até 2 

experiências 

profissionais) 

Atividades Culturais como filmes, acervo próprio ou cinema, 

exposições, teatro, feiras, dentre outras atividades culturais que 

tenham pertinência com a área do curso. Sob a orientação de 

professor ou liderança estudantil, desde que não seja atividade 

prevista no plano de ensino e vinculada à carga horária de 

disciplina. 

5h por atividade 

20h CH máxima 
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ATIVIDADES DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

A iniciação científica é considerada um instrumento que permite introduzir 

os estudantes de graduação na pesquisa científica, e constitui uma ferramenta 

de apoio teórico e metodológico à formação de uma nova mentalidade no 

estudante. Este programa tem por objetivo promover desenvolvimento da 

Pesquisa da Instituição, mediante o encaminhamento de estudantes de 

graduação para a descoberta científica, e convivência com o procedimento e a 

metodologia adotada em ciência e em tecnologia. Todos os estudantes 

participantes são orientados por um docente designado pelo UNINORTE para 

conduzir o desenvolvimento do projeto, mediante publicação de edital. 

O edital é coerente com as linhas de pesquisa instituídas no UNINORTE. 

Os programas de Iniciação Científica do UNINORTE Laureate International 

Universities são gerenciados pela coordenadoria de Pesquisa, e estruturam-se 

da seguinte forma:  

a) PIBIC/IES – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica / IES. 

Orientado aos estudantes que se submeteram ao edital de iniciação 

científica;  

b) PIVIC/IES – Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica /IES. 

Orientado aos estudantes que se submeteram ao edital de iniciação 

científica, mas não foram aprovados, sendo orientados para redirecionar 

seus projetos, e validarem-nos como Atividade Complementar; 

Relatórios de desempenho de iniciação científica encontram-se à disposição 

para consulta. 
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ATIVIDADES DE MONITORIA  

 

O Programa de Monitoria, oferecido na modalidade voluntária, destina-se 

a estimular a iniciação à docência em estudantes com desempenho acadêmico 

acima da média, o aumento do senso de responsabilidade e o compartilhamento 

de conhecimentos com participação ativa do estudante monitor.  

Promove-se a captação de estudantes que auxiliam docentes no 

desenvolvimento das atividades relacionadas ao ensino de graduação e insere-

se o estudante monitor em um papel ativo em sala de aula criando-se 

oportunidades para o estudante monitor de aprofundar seus conhecimentos 

teóricos e práticos na disciplina de sua escolha. Essa ação ocorre sempre sob 

orientação e supervisão do docente responsável pela disciplina.  

Os estudantes interessados em participar do processo de seleção do 

Programa de Monitoria Voluntária devem se inscrever em conformidade com o 

edital semestral, selecionando a(s) disciplina(s) de sua preferência, 

considerando turno de oferta da disciplina e campus. São elegíveis os 

estudantes que tenham cursado com sucesso a disciplina em semestres 

anteriores e tenham obtido média igual ou superior a 6,0 (seis), prevalecendo a 

média de aprovação mais elevada, no caso de haver mais de um estudante 

objetivando atuar como monitor de uma mesma disciplina, turno e campus.  

Se aprovado o estudante apresenta um Plano de Atividades de 

Monitoria a ser desenvolvido durante o semestre, acompanhado pelo docente 

responsável pela disciplina em questão, sendo todas essas etapas descritas e 

institucionalizadas no Regulamento de Monitoria Voluntária, e sua operação 

registrada em ambiente específico.  

As atividades desenvolvidas pelo Estudante Monitor e pelo docente da 

disciplina objeto de Monitoria podem assumir diferentes formas conforme 

descrito no Regulamento do Programa de Monitoria, sendo terminantemente 

vedado ao Estudante Monitor cumprir atividades estritamente inerentes às 

funções docentes. 

Ao final do semestre, o Estudante Monitor elabora o Relatório Final de 

Monitoria, e o submete eletronicamente ao docente para análise. Tendo seu 
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Relatório Final aprovado, o Estudante Monitor recebe um certificado de 

cumprimento da Monitoria Voluntária constando sua carga horária, que pode ser 

validada como Atividades Complementares.  

O Regulamento do Programa de Monitoria Voluntária encontra-se 

disponível no portal da Instituição, e os dados históricos e correntes de atividades 

de Monitoria Voluntária encontram-se disponíveis para consulta.  
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CONCLUSÃO DO CURSO  

 

A formatura ou colação de grau é o evento culminante da vida do estudante 

que cumpriu todos os requisitos necessários à conclusão do curso ao qual está 

vinculado. 

O ato de colação de grau, presidido pelo Reitor ou por pessoa designada 

pelo mesmo, é realizado em sessão solene e pública, em local, hora e data por 

ele previamente determinados, da qual deve ser lavrado um termo, assinado pelo 

Reitor, professores presentes, Secretário e diplomados. 

Não haverá colação de grau em caráter especial após a data de colação de 

grau geral. Na data da colação de grau geral a Reitoria expedirá documento 

declarando formados os estudantes que estejam aptos e constem de relação 

nominal integrante do referido documento, hajam ou não comparecido à Colação 

de Grau. 

A Secretaria de Registros Acadêmicos expedirá o Diploma do discente após 

o requerimento formal deste. A UNINORTE expedirá diploma relativo ao curso 

de graduação conferindo o título correspondente ao estudante que houver 

concluído todos os requisitos para a sua obtenção. 
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AVALIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO – CPA 

 

A Avaliação Institucional, atividade de natureza permanente, tem por 

objetivo o aprimoramento da eficácia institucional e da efetividade acadêmica e 

social, por meio da valoração da prática dos princípios, finalidades e objetivos do 

Centro Universitário do Norte – UNINORTE. 

A Avaliação Institucional, integrada ao Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), contempla a análise global e integrada das 

dimensões, estruturas, relações, compromisso social, atividades, finalidades e 

responsabilidades sociais do Centro Universitário do Norte – UNINORTE, como 

instituição de educação superior, e de seus cursos. 

Os processos de Avaliação, com a participação de todos os segmentos 

acadêmicos e administrativos da  UNINORTE,  objetivando  estabelecer  um  

confronto  entre  as  políticas  institucionais  e  a  sua  efetiva implementação  por  

meio  de  atividades,  cursos,  programas,  projetos  e  setores, devem  ser  

desenvolvidos em conformidade  com  Plano  de  Desenvolvimento Institucional  

(PDI)  e  com  outros  instrumentos  de  gestão, considerando os cinco eixos que 

contemplam as dez dimensões do SINAES: 

 

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional: considera a dimensão 8 

(Planejamento e Avaliação) do SINAES. Inclui também um Relato Institucional 

que descreve e evidencia os principais elementos do seu processo avaliativo 

(interno e externo) em relação ao PDI, incluindo os relatórios elaborados pela 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) do período que constituiu o objeto de 

avaliação. 

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional:  contempla as dimensões 1 (Missão e 

Plano de Desenvolvimento Institucional) e 3 (Responsabilidade Social da 

Instituição) do SINAES. 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas: abrange as dimensões 2 (Políticas para o Ensino, 

a Pesquisa e Extensão), 4 (Comunicação com a Sociedade) e 9 (Políticas de 

Atendimento aos Discentes) do SINAES. 

Eixo 4: Políticas de Gestão: compreende as dimensões 5 (Políticas de Pessoal), 

6 (Organização e Gestão da Instituição) e 10 Sustentabilidade Financeira) do 

SINAES. 
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Eixo 5: Infraestrutura Física: corresponde à dimensão 7 (Infraestrutura Física) 

do SINAES. 

 

Os processos de Avaliação Interna, com seus respectivos instrumentos, 

são da responsabilidade da Comissão Própria de Avaliação (CPA), órgão 

especial, vinculado à Reitoria, integrante da estrutura da UNINORTE. 
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REGULAMENTO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS  

 

É permitido aos estudantes da graduação da UNINORTE empréstimo de 

livros no limite de 05 (três) volumes e com o prazo máximo de devolução de 8 

(oito) dias corridos. Para efetuar empréstimo do material bibliográfico e 

audiovisual é necessária a apresentação do número de matrícula e com acesso 

por biometria. Os empréstimos poderão ser renovados pela Internet desde que 

não haja pedidos de reserva do material.  

O Catálogo da Biblioteca está disponível na Internet. Para consultá-lo, 

acesse o portal da UNINORTE e selecione o item “Biblioteca”. Outros serviços 

on-line disponíveis: renovação e reservas de livros, consultas a materiais 

pendentes, histórico de empréstimo e perfil de interesse.  

O Sistema Integrado de Bibliotecas da UniNorte disponibiliza aos alunos 

livros e títulos que ao todo somam aproximadamente mais de 33 mil e mais 181 

mil exemplares entre periódicos e eletrônicos. 

Para usufruir de todo universo bibliotecário, o aluno precisa seguir as 

instruções: 

I. O empréstimo é pessoal e intransferível. Todas as operações são 

finalizadas somente após a confirmação da digital. 

II. Observe os prazos de empréstimos para cada categoria. Caso seja 

necessário passar mais tempo com o material emprestado, este pode ser 

renovado por meio do autoatendimento dentro do Sicanet. 

III. Os comprovantes das operações são a garantia do empréstimo. Monitore 

as datas de devoluções e demais operações. 

IV. Evite multas. A multa pelo atraso na devolução/renovação é de R$ 3,00 

(três reais) por dia e exemplar. 

V. O acesso à base EBSCO também dentro do Sicanet. 

VI. A perda e/ou danificação de livros deve ser comunicada imediatamente à 

biblioteca para que o usuário possa receber as orientações para 

reposição/substituição. 

 

Para mais informações: 3212-5114 / 3212-5215 ou 

http://biblioteca.uninorte.com.br 
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 AÇÕES DE INCENTIVO E BENEFICIOS  

 

Escritório Internacional  

 

O Escritório Internacional é o setor responsável pela promoção, por meio da 

rede Laureate, de programas de incentivo ao empreendedorismo, 

responsabilidade social, premiações globais, intercâmbio, além de proporcionar 

uma experiência internacional sem mobilidade por meio de webinar e cursos 

online. 

 

A UniNorte faz parte da maior rede de universidades privadas do mundo, a 

Laureate International Universities e você faz parte disso, você é internacional, 

e com o suporte necessário, chegará ao seu destino. Então faça as malas e 

vamos embarcar!  São inúmeras as razões para realizar o Intercâmbio e o IO te 

diz algumas: 

 

I. Upgrade na carreira; 

II. Desenvolvimento Pessoal; 

III. Vivencia e aprendizado de uma nova cultura; 

IV. Cursar matérias do seu curso em outro país; 

V. Desenvolvimento de independência e responsabilidade; 

 

Temos duas modalidades de intercâmbio: 

 

o Semestral que o período de estudo do intercâmbio pode ter uma duração 

mínima de 6 meses e máxima de 12 meses; 

o E a de curta duração, que o tempo de duração pode variar de acordo 

com a disponibilidade de oferta. 

 

Antes de arrumar as malas será necessário estar de acordo com as 

seguintes condições: 

 

I.Estar regularmente matriculado na UniNorte/ Laureate; 

II.Cursando entre segundo período e o antepenúltimo período; 
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III. Ter como se sustentar financeiramente no período do intercâmbio; 

IV.Ter sua solicitação aprovada pela coordenação do curso; 

V.Estar adimplente com suas obrigações financeiras; 

VI.O domínio do Idioma que é sugerido e considerado obrigatório quando 

solicitado pelo destino. 

 

Carreiras Uninorte 

 

 O Centro Universitário do Norte (UniNorte), integrante da rede de 

universidades Laureate, foi a primeira instituição em Manaus a criar um 

departamento exclusivo para auxiliar o aluno a encontrar com mais rapidez uma 

vaga no mercado de trabalho. É por este motivo que hoje o UniNorte é a 

instituição que mais oferece vagas de estágio em Manaus e possui o UniNorte 

Carreiras para dar todo o apoio ao aluno. 

 

Objetivo Geral do Carreiras: Proporcionar uma experiência de aprendizagem 

e qualificação profissional aos nossos estudantes, como também facilitar a sua 

entrada no mercado de trabalho. 

 

Objetivos Específicos do Carreiras:  

o Apresentar o mercado de trabalho e as competências de empregabilidade 

da atualidade; 

o Analisar os principais desafios do mercado de trabalho e melhorar a 

postura profissional do aluno; 

o Facilitar o processo do aprimoramento do currículo; 

o Oferecer estratégias para a conquista do mundo do trabalho. 

 

A central oferece serviços exclusivos para estudantes e empresas 

conveniadas. 

Para os estudantes  

o Auxilio ao estudante no cadastramento de currículo em sites de emprego 

e estágio; 

o Workshop de empregabilidade; 
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o Mapeamento de perfil comportamental  

o Coach para melhoria de performance e crescimento profissional; 

o Site exclusivo de vagas – grátis (Trabalhando.com)  

o Formação Executiva e Empresarial 

 

Para as empresas 

o Site exclusivo para cadastramento de vagas e acompanhamento de 

processo seletivo. 

o  Processo de recrutamento e seleção com diagnóstico de perfil, antes de 

enviar para empresa. 

o  

Site: https://www.uninorte.com.br/carreira/  

 

Financiamento estudantil e PROUNI  

 

Os programas de financiamentos/bolsa estudantil que estão atualmente em 

vigor são:  Financiamento Estudantil (FIES) e o Programa de bolsas 

Universidade para Todos (PROUNI).  Esses programas visam   apoiar   o   

ingresso   e   manutenção   dos   estudantes   que   se   encontram   com 

dificuldades em arcar com o pagamento das mensalidades. 

A Coordenação de Crédito Educativo é o setor responsável para gerir os 

programas   de   financiamento   estudantil   e   bolsa   PROUNI   atendendo   

assim   aos estudantes a eles vinculados ou mesmo interessados no assunto. 

 

o FIES: 

O que é? 

Financiamento estudantil gerido pelo Governo Federal através do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. 

 

Como solicitar? 

É necessário fazer sua inscrição no site do FNDE, quem concluiu o ensino médio 

até 2009 não precisa fazer ENEM, mas quem conclui de 2010 em diante precisa 

ter feito o ENEM para solicitar.  

https://www.uninorte.com.br/carreira/
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Site: sisfiesportal.mec.gov.br 

 

Passos: 

 

 A Partir das informações prestadas pelo estudante há uma pré-aprovação 

no próprio site do FNDE e o estudante tem que comparecer na UNINORTE para 

apresentação de documentos comprobatórios conforme solicita a legislação. 

Sendo aprovado o estudante é encaminhado para contratação no banco 

escolhido (Banco do Brasil ou CAIXA ECONÔMICA).  

 

o PROUNI: 

O que é? 

Programa Universidade para Todos, consistem em bolsas de Estudos em 

parceria Governo FeDeral/Instituições de ensino privadas. 

 

Informações: 

O candidato interessado pode ser estudante da UNINORTE ou não, tendo como 

pré-requisito ter feito o ENEM mais recente, ter estudado todo o ensino médio 

em escola pública, além de outras exigências indicadas no site do MEC. A 

classificação dos aprovados é pela média do ENEM e uma vez aprovado, o 

candidato precisa comparecer na UNINORTE para apresentação de 

documentação comprobatória. 

 

Público-alvo: 

Graduação bacharelado e tecnológica presencial e EAD. 

 

Como solicitar? 

O estudante deve acessar o site do MEC para se inscrever. 

Site: http://prouniportal.mec.gov.br/ 
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ANUIDADE E SEMESTRALIDADE 

 

Os cursos da UNINORTE têm a sua anuidade/semestralidade dividida em 6(seis) 

parcelas, de acordo com o regime do curso (semestral), sendo que o valor das 

mensalidades é estabelecido com base na legislação. 

A seguir as dúvidas mais frequentes. 

1. Quando ocorrerá o reajuste da mensalidade? 

O reajuste da mensalidade da UniNorte ocorre anualmente, sempre no segundo 

semestre, conforme consta no contrato. 

2. Por que houve reajuste na mensalidade? 

Os reajustes nas mensalidades seguem os índices de inflação do período e a 

variação de custos a título de pessoal e de custeio. 

3. Qual a data de pagamento? 

A data de vencimento do boleto é o sexto dia útil de cada mês. 

4. Quais as formas de pagamento que a instituição aceita? 

A UniNorte aceita pagamento através de cartão de crédito ou débito. Os alunos 

também podem efetuar o pagamento on-line através do seu Sicanet ou imprimir 

o boleto e pagar em bancos ou casas lotéricas. 

A UniNorte não aceita pagamento em dinheiro ou cheque. 

5. Qual é a porcentagem de juros e multa cobrados pelo atraso no 

pagamento do boleto? 

O pagamento da mensalidade efetuado após a data de vencimento acarretará 

multa de 2% e juros de 1% ao mês. No caso das parcelas vencidas a mais de 30 

dias, será também adicionada cobrança de 10% por honorários, conforme consta 

em contrato. 

6.Tenho desconto na mensalidade. Ao efetuar o pagamento em atraso 

perco o desconto? 
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Sim, o desconto pontualidade é um benefício concedido para o aluno que paga 

até a data de vencimento (com exceção de alunos bolsistas). Ao atrasar, o aluno 

passa a pagar o valor cheio referente ao mês em atraso. 

7. Quero pagar as mensalidades do semestre antecipadamente. É 

possível? 

Sim, mas apenas do semestre vigente. Os boletos do semestre ficam disponíveis 

no Sicanet, permitindo ao aluno que imprima e efetue o pagamento de todos os 

boletos. 

8. Quais são os canais para negociação de débito? 

O débito pode ser negociado on-line através do Sicanet; Através Setor de 

Cobrança pelo 3212-5200, ou no setor financeiro, situado na Central de 

Relacionamento com o Aluno, na Unidade 10, na rua 10 de Julho, 873 – Centro. 

9. Qual o prazo de baixa bancária após pagamento do boleto? 

O prazo para compensação bancária é de até três (3) dias úteis.  
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REGIMENTO DISCILINAR  

 

Cometerá infração disciplinar o estudante que: 

 

I. Deixar de cumprir com seus deveres de estudante; 

II. Desrespeitar, ofender ou agredir verbal, por escrito ou fisicamente, 

alguém nas dependências da UNINORTE ou mesmo fora do recinto 

escolar, quando redunde em desrespeito ou afronta à Instituição, aos 

integrantes de seus quadros ou a sua Mantenedora, difamando-os; 

III. Perturbar e subverter a ordem no UNINORTE; 

IV. Danificar material de propriedade ou de responsabilidade do Centro 

Universitário, inclusive instalações e objetos de outros membros da 

comunidade escolar; 

V. Desacatar determinações superiores; 

VI. Praticar atos considerados como transgressões ou crimes previstos em 

Lei; 

VII. Praticar a “cola” em qualquer processo avaliativo; 

VIII. Copiar ou plagiar trabalho de terceiros em suas atividades acadêmicas; 

IX. Agressão física ou moral a colega ou membro do corpo técnico-

administrativo, do corpo docente ou dirigente do Centro Universitário ou 

da Entidade Mantenedora; 

X. Ato de manifestação ou proselitismo político-partidário nas dependências 

do Centro Universitário; 

XI. Os membros do corpo discente estão sujeitos às seguintes sanções 

disciplinares: 

 

a) Advertência verbal; 

b) Repreensão por escrito;  

c) Suspensão; 

d)  Expulsão. 

 

Serão sempre assegurados ao acusado os direitos da ampla defesa, do 

contraditório e do devido processo legal. 
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A gradação das penas, disposta no presente item, considerará a gravidade da 

infração cometida e os seguintes elementos do infrator: 

 

I. A primariedade do infrator;  

II. O dolo ou a culpa; 

III. O valor do bem moral, cultural ou material atingido; 

IV. O grau da autoridade ofendida. 

. 

 

Processo Disciplinar Acadêmico 

 

Quaisquer das Escolas do Centro Universitário do Norte, sempre que tiverem 

conhecimento de irregularidades ou faltas praticadas por discentes, tomarão as 

medidas necessárias à sua apuração. 

O processo administrativo acadêmico terá início por determinação da 

Reitoria, de ofício, após o recebimento das informações e documentos das 

Escolas da UNINORTE, reduzida em petição devidamente fundamentada, e 

acompanhada dos elementos comprobatórios das alegações, e de testemunhas, 

se for o caso. 

A Reitoria encaminhará o processo administrativo acadêmico à Comissão 

Processante que é integrado por: 01 Presidente; 01 membros do corpo docente 

do Centro; 01 membros do corpo administrativo da Mantenedora do Centro; 01 

coordenadores de curso e 01 representantes do corpo discente. 

O mandato dos representantes é de dois anos, com exceção do 

representante do corpo discente, que é de um ano, com direito a uma 

recondução. O membro do corpo discente poderá ser indicado pelo Presidente 

do Diretório Central dos Estudantes (DCE). 

A Comissão Processante poderá designar que a oitiva dos envolvidos no 

processo disciplinar acadêmico sejam ouvidos por outra pessoa que não a 

Comissão, ficando a critério do Presidente da Comissão a decisão. 

Distribuído o processo administrativo acadêmico à Comissão Processante, 

poderá o Presidente da Comissão: 
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I. Mandar arquivá-la de plano, quando manifestamente infundada e inepta; 

II. Propor a Comissão Processante o arquivamento liminar, ao considerar 

manifesta a sua improcedência. 

 

Não sendo arquivado liminarmente, o processo administrativo acadêmico, ou 

no caso de procedimento de ofício, observar-se-á o seguinte: 

 

I. O Presidente da Comissão notificará o docente, no prazo de 48 horas, 

para sua oitiva e produção de defesa, podendo esta ser oral ou por escrito, 

podendo apresentar provas e arrolar testemunhas até o máximo de três 

(3). 

a) As testemunhas arroladas pelo discente deverão ser levadas pelo mesmo 

no dia e hora marcados para sua oitiva, devendo o mesmo informar a 

Comissão no prazo de 24 horas antes da mesma; 

b) A citação do docente poderá ser feita via telefone, e-mail e/ou por meio 

de carta de citação ao endereço do discente constante em sua ficha 

cadastral, podendo ser observado os dispositivos legais quanto a citação 

na legislação processual civil; 

c) Caso o discente não se faça presente na instrução, ser-lhe-á aplicado a 

penalidade de revelia, correndo os prazos independente de intimação, a 

partir da publicação de cada ato decisório. O estudante revel poderá 

intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se 

encontrar. 

 

II. Todas as provas deverão ser produzidas em audiência. Encerrada a 

audiência, o Presidente da Comissão dará a palavra ao discente, aos 

membros da comissão, pelo prazo de 10 minutos a fim de que oferecerem 

alegações finais. 

 

a) A audiência é una e contínua.  Encerrada a audiência, o Presidente da 

Comissão poderá proferir a decisão desde logo ou no prazo de 05 dias. 

 



51 
 

III. Após o julgamento, no caso de aplicação das penalidades administrativas 

dispostas no Regimento Geral do Centro, encaminhará o Processo 

Administrativo Acadêmico a Reitoria para execução da penalidade. 

 

IV. O processo terá caráter sigiloso e não deverá ultrapassar o prazo de 60 

dias para a sua conclusão.  

 
V. Caso seja necessário o estabelecimento do prazo, o Presidente da 

Comissão deverá consignar nos autos o novo prazo de conclusão 

devidamente fundamentado. 

 
VI. Das decisões da Comissão processante, caberá recurso voluntário para 

a Reitoria, dentro de 15 dias, contados da data da intimação da decisão, 

sem efeito suspensivo. 
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INFORMAÇÕES GERAIS  

 

Orientações de conduta em sala de aula 
 

a) mantenha o seu telefone celular no serviço de recados, de forma a não 

atrapalhar o bom andamento das aulas; 

b) colabore com os colegas de outras turmas quando fizer apresentação de 

trabalho. Procure evitar o excesso de ruídos e, finda a apresentação, recolha 

todo o material utilizado. Isto ajudará você também quando os trabalhos forem 

de outras turmas; 

c) evite entradas e saídas constantes de sala de aula, em respeito ao professor 

e aos colegas; 

d) mantenha uma atitude respeitosa, cordial e educada com seus colegas, 

professores e funcionários; 

e) evite alimentar-se em sala de aula; 

f) não é permitido fumar em sala de aula e nos corredores da Instituição; 

g) nas dependências da UNINORTE não é permitida a entrada de bebidas 

alcoólicas; 

h) não é permitido som alto nos estacionamentos; 

i) a reserva dos Auditórios só poderá ser feita mediante pedido da Coordenação 

do Curso ou Professor da disciplina; 

j) qualquer tipo de “trote” aos Estudantes não é permitido, nas suas imediações 

ou em qualquer lugar ou circunstância que envolva o nome da Instituição; 

k) durante a realização das avaliações não é permitida a utilização de celular e 

aparelhos eletrônicos. 
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Perda de objetos pessoais 

 

A Instituição não se responsabiliza por perdas ou esquecimentos de objetos 

pessoais nas dependências dos seus prédios e nos veículos estacionados. 

Entretanto, caso isto ocorra, você pode comunicar-se com o Agente de Serviços 

Gerais do seu Prédio de Aulas, pois, se um de nossos funcionários os encontrar, 

esses ficarão à sua disposição na Coordenação Administrativa do Prédio. Bolsa, 

celular, calculadora ou outros pertences não devem ser deixados em sala de 

aula ou demais ambientes quando você se ausentar do local. 

 

Cartas de apresentação 
 

A UNINORTE orienta você a levar uma carta de apresentação sempre que fizer 

trabalho de campo em organizações, que deve ser solicitada pelo professor da 

disciplina à Coordenação do Curso. 

 

Quadros de avisos 

 

Para facilitar a comunicação com você, contamos com vários murais. Neles são 

publicados o calendário acadêmico, horário de aulas, oportunidades de estágio 

e de outras informações administrativas importantes para você. Fique atento a 

elas!  

 

Entrada de equipamento 
 

Caso você precise trazer qualquer equipamento para a Instituição, solicite 

previamente uma autorização por escrito à coordenação do curso, para que o 

equipamento possa entrar no prédio. 
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Comercialização de mercadorias/serviços 

 

Não é permitida a comercialização de mercadorias/serviços na área interna dos 

Prédios de Aulas. 

 

Acesso ao prédio de aulas e estacionamento 
 

Para ter acesso aos Prédios de Aulas os estudantes devem validar a sua entrada 

através das catracas de segurança, via número de matrícula do estudante e 

biometria. 

A permanência de veículo do estudante dentro de estacionamento da 

UNINORTE fora do seu horário de aula e/ou de funcionamento das aulas não é 

permitida. 

Para os estudantes que estacionam seu veículo nas proximidades do Prédio de 

Aulas, deve ser evitada a permanência no interior deste e fique atento ao entrar 

ou sair do carro para não ser surpreendido. 

Para os estudantes que utilizam meio de transporte público, como forma de 

prevenção, ao sair do Prédio de Aulas preste atenção ao seu redor e evite falar 

no celular ou ostentar valores e objetos pessoais. Quando for a pé para o ponto 

de ônibus ou algum lugar próximo ao Prédio de Aulas procure, sempre que 

possível, estar em companhia de outras pessoas. 


