
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

 



 

HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO  

 

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 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. 

A UNINORTE foi credenciada 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, a 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). 
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A UNINORTE em 2008 passou a ser integrante da rede global líder em ensino superior, a Laureate International 
Universities (LIU), presente em 28 países e com mais de 1 milhão estudantes em 80 instituições, oferecendo 
cursos presenciais e a distância. 

A visão da UNINORTE é ser referência no ensino superior de qualidade na Amazônia, formando profissionais 
para o mercado global. Enquanto sua missão é atuar por meio da educação superior na promoção da cidadania 
e do desenvolvimento sustentável da Amazônia. 

Atualmente, O Centro Universitário do Norte – UNINORTE oferece cursos e atividades de ensino, iniciação 
científica e extensão, sendo a maior Instituição de Ensino Superior privado do Norte do país. Reforça sua 
atuação na sociedade com as atividades de extensão e responsabilidade social assumidas principalmente, 
pelas Clínicas-escola e pelo Núcleo de Prática Jurídica, com ampla repercussão no cenário local e regional. 

Os cursos da Instituição estão distribuídos em 13 unidades onde são oferecidos 63 cursos de graduação 
tradicional e tecnológico (presencial e a distância), cursos de extensão e de pós-graduação Lato Sensu. 

A estrutura acadêmica da UNINORTE constitui-se em três áreas de conhecimento: 

 Ciências Humanas e Sociais orientada para produzir, difundir e aplicar conhecimentos nas áreas de 
humanidade trata dos aspectos do ser humano como indivíduo e como ser social, do desenvolvimento 
sustentável e bem-estar da sociedade local, regional, nacional e internacional. 

 Ciências Exatas e Tecnologias forma profissionais com ênfase no raciocínio lógico e no estratégico, 
aspectos importantes para resolver e organizar melhor a sociedade. 

 Ciências da Saúde abrange os cursos da área da saúde para classificar e estudar a vida em todas as 
formas e evoluções. 

 

SOBRE O CURSO   

 

Organizar o espaço físico externo, através da projeção de casas, edifícios e estabelecimentos comerciais; 
planejar e implantar parques, praças ou jardins; desenvolver estudos e projetos de cidades, novos bairros, 
planos diretores, entre tantas outras atividades. Essas são algumas atribuições oferecidas por um curso de 
Arquitetura e Urbanismo, que estimula novos profissionais a unir a criação arquitetônica à artística. Na 
UNINORTE, o estudante terá uma formação integrada à realidade da cidade, no domínio da Arquitetura e do 
Urbanismo. 

O curso de Arquitetura e Urbanismo do UniNorte, tem como objetivo formar profissionais aptos a projetar e 
organizar espaços internos e externos, de acordo com critérios de estética, conforto e funcionalidade, por 
meio de instrumentos científicos eficazes obedecendo aos regulamentos legais, que permitam criar soluções 
para os problemas do espaço físico, visando o bem-estar social do homem. Também são considerados os 
impactos ambientais que a construção pode causar. 

 

OBJETIVO GERAL DO CURSO  

 

Assegurar uma formação teórica e prática de qualidade, buscando formar um arquiteto urbanista 
pleno, capacitado para atuar nas áreas institucionais e particular, prestando serviços técnicos e de consultoria, 
transitando nas diversas áreas do conhecimento humano que tenham interface com o meio ambiente, dotado 
de competências necessárias para transformar conhecimentos científicos em inovações tecnológicas a serem 
utilizadas na atividade produtiva e sustentável, considerando os aspectos regionais, político-econômicos e 
culturais que permeiam a vocação do curso. 
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Além disso, procura possibilitar a construção de um aprendizado que dimensiona o ensino, a pesquisa 
e a extensão como formas de construção ativa do saber que emerge da realidade, desenvolvendo no 
acadêmico a habilidade de compreender e identificar soluções contextualizadas. 

 

COMPETENCIAS DA ÁREA DE CONHECIMENTO E DO CURSO  

 

 

 

PÚBLICO ALVO  

 

O curso se destina a pessoas interessadas a desenvolver, ampliar ou formalizar competências e habilidades na 
área do curso. O mercado tem se comportado de maneira positiva na absorção de egressos do curso, que 
podem ocupar posições de trabalho nos setores público e privado, nas áreas de Arquitetura, Urbanismo e 
Paisagismo, atuando nas seguintes áreas:  

 Obra civil, integrando a concepção e a execução do projeto a partir do conhecimento dos processos, 
dos materiais e das técnicas construtivas e gerenciais, relacionadas à construção de novas obras, à 
reforma em ambientes existentes e à intervenção em edificações de interesse histórico, artístico e 
cultural; 

 

 Planejamento urbano e regional, destacando-se uma sólida instrumentação e sensibilização crítica 
para a participação em equipes multidisciplinares voltadas à elaboração de políticas públicas e 
diretrizes urbanas para o desenvolvimento de pequenas e médias cidades, considerando a 
identificação e a preservação da paisagem cultural e natural, assim como o incentivo ao envolvimento 
das comunidades locais no processo de gestão urbana; 

 

 Preservação e intervenção no patrimônio construído por meio de uma sólida formação teórica, crítica, 
técnica, e prática, permitindo tanto a intervenção efêmera e/ou permanente, quanto a participação 
nas instâncias de tomada de decisão acerca do patrimônio histórico, artístico e cultural. 
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DISCIPLINAS E EMENTÁRIO  

COMUNICAÇÃO  
 
Estuda o processo comunicativo em diferentes contextos sociais. Discute o uso de elementos linguísticos 
adequados às peculiaridades de cada tipo de texto e situação comunicativa. Identifica e reflete sobre as 
estratégias linguístico-textuais em gêneros diversificados da oralidade e da escrita. 
 
DESENHO ARQUITETÔNICO  
 
Trata dos instrumentos e técnicas de representação gráfica aplicada a projetos, dos fundamentos do desenho 
arquitetônico, das representações verticais e horizontais e de recursos gráficos destinados à apresentação de 
projetos de arquitetura e design de interiores. 
 
GEOMETRIA: DESENHO E FORMA 
 
Compreende noções fundamentais de geometria plana e geometria descritiva. Aborda a construção das 
figuras geométricas e a sua representação em projeções ortogonais; o estudo do ponto, da reta e do plano, 
os métodos descritivos e os sólidos e superfícies geométricas. 
 
PLÁSTICA  
 
Compreende o estudo da criação das formas visuais e a concepção plástica do objeto. Aborda noções estéticas 
de composição formal (equilíbrio, ritmo, modulação, movimento); teoria das cores; e estudo da materialidade 
do objeto (modelos tridimensionais). 
 
INTRODUÇÃO A ARQUITETURA E URBANISMO  
 
Aborda os fundamentos sociais e econômicos associados à constituição do espaço urbano, com ênfase para o 
estudo das condições ambientais do contexto brasileiro construído a partir do aporte histórico recente, das 
relações globais e da perspectiva do futuro a ser construído. 
 
ESTÉTICA E HISTÓRIA DA ARTE  
 
Enfoca o estudo da estética e história da arte, nas suas diversas expressões, no Brasil e no mundo, abordando 
a arte no contexto sócio-político e econômico. Investiga as teorias estéticas contemporâneas. 
 
MATERIAIS E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS  
 
Trata do estudo dos materiais e componentes de construção empregados nos elementos do edifício e da 
compreensão dos subsistemas de estruturas, de vedações verticais e horizontais e de instalações prediais: 
definições, funções, classificações, requisitos de desempenho e tecnologias de produção em obra. 
 
PROJETO DE ARQUITETURA: CRIAÇÃO  
 
Compreende a elaboração de projeto de edificação de pequeno porte, com ênfase na organização funcional, 
na composição plástico-volumétrica e na inter-relação entre objeto arquitetônico e lote. Integra estudos de 
ergonomia. 
 
PROJETO DE URBANISMO E PAISAGISMO: O LOTE 
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Aborda o reconhecimento dos elementos na composição da paisagem urbana e da sua produção; a apreensão, 
representação e análise do espaço, e a investigação de suas morfologias – naturais e artificiais – escalas, 
infraestruturas, paisagens, sistemas e redes. Discute os fundamentos conceituais e metodológicos do projeto 
de urbanismo e paisagismo a partir de sua menor unidade. 
 
TOPOGRAFIA  
 
Aborda os fundamentos da topografia, o desenho topográfico, noções de altimetria e planimetria, as formas 
do relevo e projetos de terraplenagem (taludes de corte e aterro). Aborda as especificidades topográficas 
como condicionante de projeto de arquitetura, urbanismo e paisagismo 
 
DESENHO DIGITAL  
 
Apresenta o estudo da representação, desenvolvimento e apresentação de projeto de arquitetura, urbanismo, 
paisagismo e design de interiores por meio do desenho digital através do uso de ferramentas específicas e 
softwares para desenho bidimensional e tridimensional. 
 
ESTABILIDADE DAS ESTRUTURAS  
 
Trata do estudo da resistência dos materiais e do comportamento dos sistemas estruturais e dos elementos 
que os constituem, cargas atuantes, vínculos estruturais, equilíbrio externo e interno dos elementos 
estruturais e suas características geométricas. 
 
PROJETO DE ARQUITETURA: LUGAR 
 
Compreende a elaboração de projeto de edificação de pequeno a médio porte, com ênfase na organização 
funcional, na composição plástico-volumétrica e na inter-relação entre objeto arquitetônico e áreas livres. 
Aborda noções de leiaute e arquitetura de interiores. 
 
PROJETO DE URBANISMO E PAISAGISMO: ESPAÇOS LIVRES  
 
Aborda o reconhecimento dos elementos na composição da paisagem urbana e da sua produção e a 
elaboração integrada do desenho urbano visando organização e transformação dos espaços livres. Discute os 
fundamentos conceituais e metodológicos do projeto de espaços livres e a aliança entre o ambiente 
construído e o ambiente natural. 
 
TEORIA E HISTÓRA DA ARQUITETURA E DO URBANISMO: ANTIGUIDADE AO SÉCULO 18  
 
Versa sobre a arquitetura enquanto cultura e técnica do hábitat desde a Pré-História até o período Gótico; o 
objeto arquitetônico e as cidades na Idade Moderna (Europa e Novo Mundo), o Renascimento, o Barroco e o 
Neoclássico na Europa e no Brasil. 
 
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL  
 
Analisa as representações sociais e construções de identidade nos diferentes ambientes e suas inter-relações 
e influências no desenvolvimento humano. Discute desafios e avanços na sociedade brasileira dos grupos 
sociais tradicionalmente excluídos. Explora processos e práticas por meio dos quais os sujeitos constroem e 
reconstroem conhecimentos nos diferentes contextos formativos de seu cotidiano. 
 
PROJETO DE ARQUITETURA: PROGRAMA  
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Compreende a elaboração de projeto de edificação de médio porte, com ênfase na organização funcional, na 
composição plástico-volumétrica e na inter-relação entre objeto arquitetônico e desenho de quadra. Aborda 
princípios de acessibilidade na edificação. 
 
PROJETO DE URBANISMO E PAISAGISMO: O BAIRRO  
 
Estuda os processos de formação do espaço e da paisagem urbana na escala do bairro. Discute os fundamentos 
conceituais e metodológicos do projeto de urbanismo e paisagismo na escala do bairro e a aliança entre o 
ambiente construído e o ambiente natural. 
 
SISTEMAS ESTRUTURAIS: FUNDAMENTOS  
 
Trata do estudo do comportamento dos sistemas estruturais: tensões atuantes em elementos submetidos à 
tração, compressão e flexão simples, ao corte puro, à torção uniforme e a esforços combinados; instabilidade 
de peças tracionadas e comprimidas; controle das deformações dos elementos estruturais; dimensões básicas 
atribuídas aos elementos estruturais, etc. 
 
TEORIA E HISTÓRA DA ARQUITETURA E DO URBANISMO: SÉCULOS 19 E 20 
  
Versa sobre as transformações na cultura arquitetônica e urbanística nos séculos 19 e 20 decorrentes de 
processos marcantes na sociedade como as inovações técnicas e culturais. Discute a questão da modernidade 
e aborda as principais teorias do período relativas à arquitetura, urbanismo e paisagismo. 
 
ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA  
 
Trata da construção do conhecimento antropológico e o objeto da antropologia. Analisa a constituição da 
sociedade brasileira em suas dimensões histórica, política e sociocultural; a diversidade da cultura brasileira e 
o papel dos grupos indígena, africano e europeu na formação do Brasil. Enfatiza o papel dos Direitos Humanos 
 
CONFORTO AMBIENTAL TÉRMICO  
 
Ocupa-se do estudo do conforto ambiental aplicado ao projeto e construção das edificações, materiais e 
técnicas construtivas, enfatizando os aspectos térmicos e técnicas bioclimáticas de controle do ambiente 
construído. Trata de noções de Avaliação Pós-Ocupação. 
 
PROJETO DE ARQUITETURA: ESTRUTURA  
 
Compreende a elaboração de projeto de edificação de médio porte, com ênfase na organização funcional, na 
composição plástico-volumétrica, no sistema estrutural e na inter-relação entre objeto arquitetônico e setor 
urbano central. Integra estudos de conforto ambiental. 
 
PROJETO DE URBANISMO E PAISAGISMO: ÁREAS CENTRAIS  
 
Aborda o estudo dos processos de transformação do espaço e da paisagem urbana na escala municipal através 
do projeto integrado de desenho urbano para territórios consolidados com significado histórico de destaque. 
Discute os fundamentos conceituais e metodológicos do projeto na escala setorial e a aliança entre o ambiente 
construído e o ambiente natural. 
 
SISTEMAS ESTRUTURAIS: CONCRETO  
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Trata do estudo das estruturas de concreto armado e protendido moldadas no local: noções sobre 
desempenho, concepção estrutural, pré-dimensionamento, pormenores construtivos e interpretação do 
projeto de fôrmas e de armações de lajes maciças e nervuradas, vigas, pilares e pórticos. 
 
CONFORTO AMBIENTAL LUMÍNICO E ACÚSTICO  
 
Ocupa-se do estudo do conforto ambiental aplicado ao projeto e construção das edificações, materiais e 
técnicas construtivas, enfatizando as condições de iluminação, acústica e os conceitos de sustentabilidade e 
eficiência energética. Trata de noções de Avaliação Pós-Ocupação. 
 
DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 
 
Estuda temas relevantes da contemporaneidade como o processo de construção da cidadania e suas 
respectivas interfaces com os direitos humanos, ética e diversidade. Analisa as interferências antrópicas no 
meio ambiente e discute o desenvolvimento sustentável e o impacto das inovações tecnológicas. Aborda ainda 
tendências e diretrizes sociopolíticas, e questões de responsabilidade social e justiça. 
 
PROJETO DE ARQUITETURA: CONSTRUÇÃO 
 
Compreende a elaboração de projeto de edificação de médio porte, com ênfase na organização funcional, na 
composição plástico-volumétrica, no sistema estrutural e na inter-relação entre objeto arquitetônico e setor 
urbano periférico. Integra estudos de conforto ambiental. 
 
PROJETO DE URBANISMO E PAISAGISMO: ÁREAS PERIFÉRICAS  
 
Aborda o estudo dos processos de transformação do espaço e da paisagem urbana na escala municipal através 
do projeto integrado de desenho urbano para territórios recentes e periféricos. Discute os fundamentos 
conceituais e metodológicos do projeto na escala setorial e a aliança entre ambiente construído e ambiente 
natural. 
 
SISTEMAS ESTRUTURAIS: MADEIRA E AÇO  
 
Enfoca as estruturas de madeira e aço: noções sobre desempenho, concepção estrutural, pré-
dimensionamento (de barras submetidas à tração e compressão simples, vigas, pilares e pórticos), 
pormenores construtivos e interpretação do projeto estrutural. 
 
DESENHO PARAMÉTICO  
 
Apresenta o estudo avançado do desenho digital e o entendimento de softwares e sistemas paramétricos de 
informática aplicados à representação gráfica e produção de projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo. 
 
INSTALAÇÕES PREDIAIS  
 
Compreende o estudo das principais instalações prediais e sua interface e compatibilização com o projeto de 
arquitetura, urbanismo e paisagismo: sistemas hidrossanitário, elétrico, pluvial, de exaustão, de ar-
condicionado, entre outros. 
 
PATRIMÔNIO E RESTAURO 
 
Atém-se ao estudo das principais teorias do restauro e sua evolução no tempo, aos conceitos de patrimônio 
histórico construído, às técnicas retrospectivas e noções de preservação, conservação, restauração e 
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reutilização de edificações, conjuntos urbanos e cidades. Conceitua a intervenção em um bem ou área de valor 
cultural. 
 
PROJETO DE ARQUITETURA: MULTIFUNÇÃO  
 
Compreende a elaboração de projeto de edificação de grande porte, com ênfase na organização funcional, na 
composição plástico-volumétrica, no sistema estrutural, no contexto urbano e na inter-relação entre objeto 
arquitetônico e cidade. Integra estudos de segurança na edificação, prevenção e combate a incêndio e 
desastres. 
 
PROJETO DE URBANISMO E PAISAGISMO: CIDADE  
 
Dedica-se ao estudo dos processos de transformação do espaço e da paisagem urbana na escala metropolitana 
através do projeto integrado de desenho urbano para territórios intermunicipais. Discute os fundamentos 
conceituais e metodológicos do projeto na escala metropolitana e a aliança entre ambiente construído e 
ambiente natural. 
 
METODOLOGIA CIENTÍFICA  
 
A disciplina discute o conhecimento e o método científico. O enfoque recai nas etapas de pesquisa científica 
e as normas de apresentação de trabalhos acadêmicos. Versa ainda sobre os gêneros textuais científicos e 
aspectos éticos na pesquisa. 
 
PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL  
 
Aborda estudos e análises das configurações metropolitanas, assim como instrumentos para elaboração de 

Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado e Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal. Compreende 

questões relacionadas às políticas públicas habitacionais, infraestrutura, mobilidade nos níveis metropolitano, 

municipal e urbano, assim como aspectos socioeconômicos. 

 
PROJETO DE ARQUITETURA: CONTEXTO  
 
Compreende a elaboração de projeto de edificação de grande porte, com ênfase na organização funcional, na 
composição plástico-volumétrica, no sistema estrutural, no contexto urbano e na inter-relação entre objeto 
arquitetônico e meio ambiente.  Atém-se ao entendimento da arquitetura como linguagem e expressão social 
sob um viés sustentável. 
 
PROJETO DE URBANISMO E PAISAGISMO: TERRITÓRIO  
 
Aborda o estudo dos processos de transformação do espaço e da paisagem urbana na escala metropolitana 
através do projeto integrado de desenho urbano para sistemas de espaços livres. Discute os fundamentos 
conceituais e metodológicos do projeto na escala metropolitana e a aliança entre o ambiente construído e o 
ambiente natural. 
 
TEORIA E HISTÓRA DA ARQUITETURA E DO URBANISMO: CONTEMPORANEIDADE  
 
Discorre sobre o panorama nacional e internacional da produção arquitetônica, urbanística e paisagística a 
partir da segunda metade do séc. 20 até a atualidade. Discute a questão da contemporaneidade e aborda as 
principais teorias do período relativas à arquitetura, urbanismo e paisagismo. 
 
LEGISLAÇÃO E PRÁTICA PROFISISONAL  
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A disciplina aborda a introdução à gestão da prática profissional em arquitetura e urbanismo. Discute 
propostas técnicas e precificação de serviços, bem como analisa a regulamentação e legislação aplicada. 
 
TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO I 
 
Compreende trabalho de representação de síntese do curso e integração de conhecimentos específicos 
através de pesquisa teórica metodológica e elaboração de projeto propositivo de caráter arquitetônico, 
urbanístico e/ou paisagístico. 
 
PROJETO INTEGRADO ARQUITETURA E URBANISMO  
 
Compreende estudos integrados relativos aos condicionantes naturais, físico-geográficos, sociais, 
econômicos, legais, tecnológicos e históricos através de instrumentais específicos de análise e representação 
que resultem na identificação de questões que subsidiem a elaboração de projetos de arquitetura, urbanismo 
ou paisagismo. 
 
PROJETOS ESPECIAIS  
 
Aborda o entendimento dos processos de criação à construção na esfera da arquitetura, urbanismo e 
paisagismo; representação das etapas de projeto; análise de custos e gerenciamento; prototipagem. Trata de 
noções de gestão e coordenação de obras e serviços. 
 
ESCRITÓRIO MODELO  
 
Abrange a elaboração de projetos de arquitetura, urbanismo e/ou paisagismo que aproximem o estudante do 
cotidiano profissional, em distintas escalas, enfoques e graus de complexidade. Reforça o compromisso social 
o fortalecimento e aperfeiçoamento técnico e estético, com foco nas competências, liderança e espírito 
empreendedor. 
 
TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO II  
 
Atém-se à pesquisa para posterior elaboração de projeto de síntese do curso em nível de estudo preliminar. 
Compreende a elaboração de projeto de arquitetura, urbanismo ou paisagismo, com base no domínio do 
tema, no entendimento do sítio de implantação, na construção do programa de necessidades e na correta 
representação do partido adotado. 
 
OPTATIVA  
 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO  
 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES  
 
Atividades práticas e/ou teóricas, relacionadas ao contexto do curso que contribuem na formação profissional 
mais ampla do aluno, envolvendo alternativa ou simultaneamente, produção, pesquisa, intercâmbio, visitas 
técnicas, participação em eventos e outras consideradas próprias ao curso. 
 
FREQUÊNCIA  
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A avaliação do desempenho escolar, além do aproveitamento, abrange aspectos de frequência. 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. 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE 

 

Você, estudante, é parte integrante da comunidade acadêmica do UNINORTE e pode desfrutar de toda a 
infraestrutura que a Instituição oferece.  

Um campus com instalações modernas, laboratórios de última geração, bibliotecas com acervo abundante, 
além de outros diferenciais.  

 Campus UNIDADE VIII- R. Huascar de Figueiredo, 205 - Centro, Manaus - AM, 69020-220 

 

 

 

 


