
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

 



 

HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO  

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE 

A UNINORTE foi credenciada como Centro Universitário em 2004, recebendo o conceito máximo do Ministério 

da Educação e Cultura (MEC). Em 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). 

A UNINORTE em 2008 passou a ser integrante da rede global líder em ensino superior, a Laureate International 

Universities (LIU), presente em diversos países e com mais de 1 milhão estudantes, 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. 

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  

O curso de Serviços Registrais e Notariais oferece noções jurídicas, com enfoque na atuação extrajudicial 

fundamentada na autenticidade, segurança, eficácia e publicidade dos atos jurídicos, realizados nos cartórios 

extrajudiciais, que compreendem análise e elaboração de contratos e instrumentos públicos, conservação e 

análise de documentos e formalização de documentos com base na vontade das partes. No que tange a 

atividade registral, o curso possibilitará ao aluno o conhecimento sobre análise e registro de títulos, como 

escrituras públicas, alvarás, incorporações imobiliárias, loteamentos.   

 

OBJETIVO GERAL DO CURSO  

O Curso Superior de Tecnologia em Serviços Registrais e Notariais do Centro Universitário do Norte - 

UNINORTE propõe oferecer um referencial teórico-prático que habilite o seu aluno para a execução de 
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atividades e apoio técnico administrativo em escritórios de advocacia, departamentos administrativos, bem 

como, atuação em cartórios judiciais e extrajudiciais, executando procedimentos e registros cabíveis.  

 

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 gestão de atividades jurídicas 

e no suporte aos operadores do Direito. 

Ao fim da formação, o estudante deverá ter desenvolvido as seguintes competências/habilidades:  

• Ampliação do senso jurídico e ético-profissional 

• Interpretação e elaboração de textos 

• Aprofundamento do raciocínio lógico e jurídico 

• Elevação da consciência e da visão crítica 

• Facilidade de encontrar soluções 

 

DISCIPLINAS E EMENTÁRIO 

 

DIREITO CIVIL - PARTE GERAL  
 
Enfoca o estudo da teoria geral do Direito Civil. Aborda os conceitos de relação jurídica e seus sujeitos, fatos, 

atos e negócios jurídicos. Trata, também, dos institutos da prescrição e da decadência. Tudo isso é feito a 

partir de uma perspectiva constitucionalmente adequada (constitucionalização do direito privado). 
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DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE CIVIL 

Estuda as relações obrigacionais, suas bases históricas, conceituais e dogmáticas. Aborda o inadimplemento 

da obrigação, os vícios redibitórios e a evicção, as modalidades de obrigação, a execução, o adimplemento e 

a extinção das obrigações, a responsabilidade civil contratual e extracontratual, objetiva e subjetiva, e as 

excludentes de responsabilidade. 

DIREITO CIVIL APLICADO - TEORIA DO CONTRATO  

A disciplina enfoca a teoria geral dos contratos. Aborda a formação do contrato, classificação, efeitos, evicção 

e vícios, bem como os procedimentos decorrentes. Analisa a extinção da relação contratual e examina as 

espécies de contratos civis e mercantis. 

DIREITO CIVIL APLICADO - REAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Estuda as relações de titularidade a luz de interpretação constitucional. Aborda a relação existente entre 

direitos reais e pessoais, posse e propriedade e as respectivas ações possessórias e petitórias, bem como o 

fracionamento dos poderes da propriedade em direitos reais de aquisição, garantia e uso, gozo e fruição, 

além dos efeitos e atributos da propriedade intelectual. 

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. 

PROJETO INTEGRADOR - GESTÃO DE PROJETOS EM DIREITO  
 
Explora processos de gerência de projetos, desde a identificação dos objetivos, seleção de métodos e técnicas 
para implementação, definição de prazos, custos, qualidade e avaliação na perspectiva de atuação do 
profissional da área jurídica, contribuindo em áreas como Administração e Segurança Públicas, Sistema 
Penitenciário, Reintegração Social, Mediação, Arbitragem e Gestão de Projetos Sociais. 
 
TEORIA DA CONSTITUIÇÃO E DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

A disciplina trata da Teoria da Constituição em perspectiva evolutiva, partindo do conceito e classificação de 

Constituição, do poder constituinte, com destaque para a Teoria dos Direitos Fundamentais e a Hermenêutica 

Constitucional no Controle de Constitucionalidade. 

DIREITO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

A disciplina trata das noções gerais do Direito Administrativo, conceito e fontes do regime jurídico da 

administração pública direta e indireta, isto é, agentes públicos, atos e fatos administrativos e o processo 

administrativo. 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO  
 
Examina o processo de gestão das organizações, apresentando as áreas funcionais da administração, os níveis 
de uma estrutura organizacional e a relação dos ambientes interno e externo, enfatizando as competências 
necessárias para o gestor exercer o seu papel. 
 
INTRODUÇÃO A ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL  
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Aborda as atividades notarial e registral sob a perspectiva constitucional, apresentando a legislação especial 
que rege o seu exercício e, também, as competências das serventias e o papel dos serviços extrajudiciais para 
a segurança jurídica. 
 
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. 
 
PROJETO INTEGRADOR - DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL JURÍDICO  
 
A disciplina analisa a estrutura, as relações e o ambiente interno de organizações bem como a definição e o 
mapeamento de processos. Explora também a Identificação de problemas, a coleta e a interpretação e análise 
de dados coletados nas organizações com vistas a possibilitar a elaboração de relatório de diagnóstico 
organizacional e oportunizar a elaboração de propostas de melhoria e de mudança. 
 
DIREITO CIVIL APLICADO - FAMÍLIA E SUCESSÕES 

A disciplina tem como objeto o estudo da evolução histórica dos direitos de família sucessório, em especial 

após a Constituição Federal de 1988. Aborda questões de direito matrimonial e convivencial, relações de 

parentesco, filiação, abertura e formas de sucessão, transmissão de herança, rito comum das ações de 

família e procedimentos do inventário e da partilha judicial e extrajudicial. 

DIREITO NOTARIAL 
 
A disciplina versa sobre a atividade notarial, abordando todas as atribuições e competências do tabelião de 
notas e de protesto de títulos, a partir da legislação federal e consolidações normativas, bem como das normas 
emanadas pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ.  
 
DIREITO REGISTRAL - REGISTROS CIVIS E DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
 
A disciplina aborda o Direito Registral no âmbito do Registro Civil de Pessoas Físicas e Jurídicas, apresentando 
os principais aspectos de sua obrigatoriedade, princípios, procedimentos e temas atuais, bem como do 
Registro de Títulos e Documentos (RTD), tratando da sua relevância para a segurança nas relações jurídicas. 
 
DIREITO REGISTRAL - REGISTRO DE IMÓVEIS 
 
Versa sobre o Direito Registral no âmbito do Registro de Imóveis, com ênfase em temas atuais e relevantes do 
direito imobiliário e nas exigências e procedimentos de competência dos Oficiais de Registro, observando as 
regras da legislação especial e aquelas emanadas do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. 
 

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. 
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PROJETO INTEGRADOR - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM DIREITO 
  
Aborda Avaliação Estratégica: compreensão de norteadores estratégicos, cadeia de Valor, 5 forças de Porter 

e estratégias genéricas; Planejamento Estratégico: Matriz BCG e Análise SWOT, realinhamento de 

norteadores estratégicos e declaração de objetivos e Desdobramento Estratégico: ações estratégicas/planos 

táticos e indicadores de desempenho e Key Performance Indicator (KPIs). 

 
GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS  
 
Aborda os principais pressupostos teóricos que fundamentam as políticas e práticas da gestão de pessoas e 
os impactos da sua operacionalização em diferentes instâncias organizacionais. Discute o planejamento 
estratégico de pessoas, gestão do conhecimento, gestão por competências, gestão de desempenho, além da 
retenção de talentos, mudança e desenvolvimento organizacional. 
 
DIREITO EMPRESARIAL - TEORIA DA EMPRESA 

A disciplina devota-se ao estudo das sociedades empresariais dentro de um contexto jurídico sistêmico, 

percebendo a atividade empresarial como um elemento fundamental no desenvolvimento do Estado 

Democrático de Direito, mormente em seu viés econômico. 

DIREITO TRIBUTÁRIO  

A disciplina tem como objeto de estudo o tratamento jurídico do tributo em sua dimensão constitucional e 

infraconstitucional, tendo como ponto de partida a análise do conceito de tributo e suas espécies, o estudo 

da relação tributária e seus reflexos nas demais dimensões do Direito. 

OPTATIVA  

PROJETO INTEGRADOR - TEMAS TRANSVERSAIS EM DIREITO 
 
Atuação do profissional da área do Direito como profissional atuante e comprometido com as temáticas 
sociais, tais como: ética, inclusão social, relações étnico-raciais, diversidade cultural: cultura afro-brasileira e 
indígena, direitos humanos, justiça restaurativa, cidadania, políticas públicas, mediação, orientação sexual; 
gênero, responsabilidade social, responsabilidade ambiental, autismo. 
 
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  

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. 

UNINORTE  
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Você, estudante, é parte integrante da comunidade acadêmica do Centro Universitário do Norte e pode 

desfrutar de toda a infraestrutura que a Instituição oferece.  

São diversos campus com instalações modernas, laboratórios de última geração, bibliotecas com acervo 

abundante, além de outros diferenciais.  

 Campus Centro – Unidade 7 – Rua Emílio Moreira, 541 – Centro – MANAUS-AM 

 Campus Plaza – Unidade 14 – Avenida Djalma Batista, 2100 – Chapada – MANAUS-AM  

 Campus Cidade Nova – Unidade 20 – Avenida Noel Nutels, 1006 – Cidade Nova – MANAUS-AM 

 


