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APRESENTAÇÃO
Este Relatório de Autoavaliação Institucional do Centro Universitário do
Norte-UNINORTE, referente ao exercício 2018, foi elaborado e coordenado pela
Comissão Própria de Avaliação-CPA, a partir dos cinco eixos que contemplam as
dez dimensões dispostas no art. 3º. da Lei N º 10.861 de 14/04/2004, que instituiu
o SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Explicita os
resultados das Pesquisas de Satisfação realizadas em 2018 junto aos
Coordenadores, Professores, Acadêmicos e setores da UNINORTE, incluindo os
gestores e representantes de unidades acadêmicas e administrativas.
O documento apresenta os dados da Instituição, a composição da CPA, e
o

planejamento

estratégico

de

autoavaliação.

Descreve

as

questões

metodológicas em relação aos procedimentos e instrumentos utilizados na coleta
de dados com os segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade civil
consultados, e as técnicas utilizadas na análise dos dados. Apresenta os dados e
as informações pertinentes aos eixos/dimensões de acordo com o PDI e a
identidade da Instituição. Está organizado em tópicos, correspondentes aos cinco
eixos que contemplam as dez dimensões instituídas pelo Sinaes.

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição

Eixo 3: Políticas Acadêmicas
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes
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Eixo 4: Políticas de Gestão
Dimensão 5: Políticas de Pessoal
Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira

Eixo 5: Infraestrutura Física
Dimensão 7: Infraestrutura Física da Instituição

Este

Relatório

autoconhecimento

Parcial

institucional

busca
que

contemplar

permitiram

os

identificar

objetivos
e

estudar

de
as

possibilidades de melhoria dos serviços prestados pela Instituição à comunidade
acadêmica, visando à melhoria da qualidade da educação superior.
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
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INTRODUÇÃO

O Centro Universitário do Norte - UNINORTE, com área de atuação na
cidade de Manaus, Estado do Amazonas é mantido pela Sociedade de
Desenvolvimento Cultural do Amazonas – SODECAM, mediante a Portaria MEC
995 de 14 de abril de 2004, a UNINORTE foi credenciada como Centro
Universitário, sendo neste mesmo ato, aprovado seu Estatuto e o seu Plano de
Desenvolvimento Institucional. Esta instituição de ensino, desde sua implantação,
vem desenvolvendo cursos e atividades de pesquisa, ensino e extensão.
Em 2009 a instituição passou a ser integrante da rede global líder em
ensino superior, a Laureate International Universities (LIU) presente em 29 países
e com mais de 740 mil estudantes em 60 instituições, que oferecem cursos
presenciais e on-line. Tem diferenciais importantes para a formação do aluno
como o Escritório Internacional para intercâmbio; Empresa Júnior, e Laboratórios
de ponta.
Com a implantação gradativa de seus cursos, vem desenvolvendo
atividades de iniciação científica, conforme sua política institucional. Embora seja
uma instituição jovem, já conquistou o reconhecimento social como importante
Centro de Educação Superior, com excelência na formação profissional,
desempenhando um papel fundamental nessa área. Absorve em seu quadro de
profissionais egressos dos diversos cursos mantidos pela instituição.
Devido a sua expansão, a Instituição, para bem atender seus cursos,
possui hoje unidades acadêmicas bem estruturadas, além de outras instalações
como as do Escritório Jurídico, e do Serviço de Psicologia Aplicada. Mantém 85%
das suas unidades de ensino no centro da cidade de Manaus onde implementou
alterações significativas e positivas no desenvolvimento social, econômico,
cultural e arquitetônico local.
A Sociedade de Desenvolvimento Cultural do Amazonas – SODECAM 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
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no fluxo de informações; inexistência de acúmulo de cargo.
O Centro Universitário do Norte - UNINORTE/LAUREATE é uma
instituição de ensino superior pluricurricular que se caracteriza pela excelência do
ensino oferecido. Atua nas áreas do conhecimento de Negócios e Hospitalidade;
Arquitetura, Engenharia e Tecnologia da Informação;

Comunicação, Artes,

Design, Educação e Moda; Ciências da Saúde e Direito. Oferta cursos de pósgraduação lato sensu, nas modalidades: presencial e à distância, de acordo com
a legislação do ensino superior brasileira. A Uninorte dispõe de uma infraestrutura
adequada para garantir um ensino de qualidade a todos os seus alunos,
atualmente os cursos oferecidos pela instituição, distribuem-se em 11 unidades,
em prédios devidamente equipados e destinados ao ensino, estando portanto,
dentro dos padrões necessários para que se tenha um bom desenvolvimento do
processo ensino aprendizagem.
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Clínica de Odontologia

Hospital Veterinário

O desempenho dos cursos é avaliado semestralmente pela Comissão
Própria de Avaliação - CPA, através das opiniões dos professores, alunos e
coordenadores sobre a Gestão dos Diretores e Coordenadores, a Infraestrutura
da Instituição e a Satisfação com a Instituição em Geral. O registro resulta do
processo de Autoavaliação Institucional pela CPA, a partir das diretrizes e
objetivos constantes no PDI atual, de modo a identificar as potencialidades e
fragilidades institucionais específicas de cada curso para se ter clareza dos
desafios serem enfrentados, possibilitando a sistematização de Planos Anuais de
Trabalho. Os resultados obtidos são evidenciados com o objetivo de facilitar a
apreensão da UNINORTE pelo segmento acadêmico, propiciando uma visão
geral dos resultados dos discentes, docentes e coordenadores.
A partir do desenvolvimento do processo de Autoavaliação Institucional, a
CPA espera contribuir para a qualidade dos serviços oferecidos pelo Centro
Universitário do Norte - UNINORTE, e efetivação das políticas constantes no
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), do Projeto Pedagógico Institucional
(PPI), e das metas e ações.
Para

o

cumprimento

de

seus

objetivos

e

responsabilidades

a

CPA/UNINORTE tem equipe estrutura de apoio definidas e coordenada por
profissional designado pela Reitoria da UNINORTE.
Em 2018 a CPA apresentou a seguinte composição:
 1 Coordenador
 3 Representante do corpo docente
 3 representantes do corpo discente
 3 representantes do corpo administrativo
 3 representantes da sociedade civil
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A versão do presente Relatório é Parcial, de forma a contemplar as
informações e ações desenvolvidas pela Comissão Própria de Avaliação – CPA,
no ano de referência de 2018, explicitando uma análise global em relação ao seu
PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional e a todos os eixos do instrumento
de auto avaliação institucional, de acordo com as atividades acadêmicas e de
gestão. Devendo, ainda, apresentar um plano de ações de melhoria à esta
Instituição de Ensino Superior.

9

RELATÓRIO DE AUTO AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2018

METODOLOGIA

No CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE, concebe-se que a evolução
institucional acontece a partir de processos sistemáticos de Planejamento e de
Avaliação, considerados como constituidores do modo de gestão.
Este Relatório de Auto avaliação Institucional do Centro Universitário do
Norte - Uninorte, relativo ao ano de 2018, foi elaborado sob a coordenação da
Comissão Própria de Avaliação - CPA e baseia-se na Nota Técnica INEP/DAES/
CONAES nº 65 publicada em 09 de outubro de 2014, na qual foram apresentadas
novas diretrizes para a elaboração dos relatórios de auto avaliação das
Instituições de Ensino Superior.
Ressaltando que, além da CPA, diversos outros segmentos, como
acadêmicos e administrativos da Uninorte participaram da coleta e da
organização dos dados para construção deste documento.
A relevância de se desenvolver processos avaliativos está na promoção de
projetos e resultados de qualidade, tudo em conformidade com o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), criado pelo Ministério da
Educação e Cultura (MEC), através da Lei nº 10.861/04, definindo princípios,
diretrizes e parâmetros para que as Instituições de Ensino Superior (IES) realizem
a sua auto avaliação institucional.
Desta forma, a CPA trabalha de forma comprometida e coesa para a
garantia de que os resultados obtidos nesse exercício sejam integrados aos
processos decisórios nos diversos âmbitos de gestão da Uninorte, possibilitando o
aperfeiçoamento do desempenho acadêmico e administrativo e subsidiando a
gestão institucional, com o propósito de consecução de seus objetivos e metas
para a plena vivência de sua missão e alcance da visão de futuro.
O planejamento de auto avaliação institucional da Uninorte foi organizado
em etapas logicamente ordenadas de acordo com as diretrizes do MEC, com
base no modelo de avaliação do SINAES, que contempla orientações para auto
avaliação definidas pela CONAES - Comissão Nacional de Avaliação da
Educação Superior.
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A CPA reitera a importância das contribuições e do apoio recebido das
instâncias gestoras e de seus membros.O acesso aos dados, informações,
relatórios e outros documentos institucionais que permitiram a consolidação e
divulgação do Relatório e seu desdobramento, constituem um dos pontos
fundamentais para continuar a discutir e compreender o Centro Universitário do
Norte e seu papel político e social na Região Norte.
A atividade de planejamento do Centro Universitário do Norte é organizada
de forma sistêmica, considerando o ciclo proposto pela ferramenta PDCA:

Figura 1 – Organização pela estrutura do Ciclo PDCA
Fonte: CPA/ Uninorte, 2019.

O Ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) é um conjunto de ações que auxiliam
no processo de planejamento e execução do mesmo, sendo, Planejar (Plan) que
consiste em estabelecer metas e objetivos, bem como os métodos que serão
utilizados para que sejam realizados; Fazer, executar (Do) é a etapa da
implementação de acordo com o que foi estabelecido anteriormente do
planejamento; Verificar, checar (Check) será a análise dos dados e medir se os
objetivos e metas forma alcançados da forma como desejado; Agir (Act) irá definir
quais as mudanças necessárias para garantir a melhoria contínua do projeto.
A finalidade da auto avaliação institucional é levantar informações qualiquantitativas com o intuito de ajuizamento de valores sobre a qualidade das
práticas e da produção teórica de toda a instituição. As informações são
levantadas através de questionários aplicados aos discentes, docentes,

11

RELATÓRIO DE AUTO AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2018

coordenadores e da pesquisa realizada junto aos diversos setores da instituição
para averiguar o cumprimento do PDI. O processo de avaliação compreende de
três etapas:
1ª Etapa – avaliação dos docentes pelos discentes no que concerne à
prática pedagógica, considerando a relação entre transmissão de informação e
utilização de processos participativos de construção do conhecimento.
2ª Etapa – avaliação da estrutura física da instituição por toda comunidade
acadêmica

e

avaliação

das

práticas

acadêmicas

pelos

pares:

coordenador>diretor; professor>coordenador; aluno>professor.
3ª Etapa – pesquisa da CPA junto à Pós-Graduação e Extensão; análise da
política de acesso, seleção e permanência dos estudantes e sua relação com as
políticas públicas, e com o contexto social; identificação das políticas de
participação dos estudantes em atividades de ensino (estágio, monitoria); análise
aos dados sobre o ingressante, evasão, relação professor/aluno e outros, tendo
em vista a melhoria das atividades educativas; acompanhamento aos planos de
melhoria. O desenvolvimento do processo ocorre da seguinte forma:

Figura 2 – Representação das etapas do processo de avaliação
Fonte: CPA/ Uninorte, 2019.
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A seguir tratam, de forma sintética, a metodologia utilizada em etapas, com
os instrumentos utilizados para coleta de dados, os segmentos da comunidade
acadêmica e da sociedade civil consultados e as técnicas utilizadas para análise
dos dados:
1ª Etapa – Sensibilização da Comunidade Universitária
A importante e necessária comunicação de conscientização para toda a
comunidade acadêmica interna sobre o processo de auto avaliação institucional
em suas diversas atividades planejadas para o referido ano. O objetivo desta fase
é proporcionar a motivação e o interesse das pessoas envolvidas para a obtenção
de

uma

adesão

consideravelmente

efetiva,

tendo

a

participação

e

comprometimento das gerências e coordenadores de curso na divulgação junto
às turmas, onde o marketing em sua mensagem, estabelecendo uma campanha,
seja em impressos e meio eletrônico entre outras ações.
2ª Etapa – Concepção dos instrumentos de avaliação
A auto avaliação institucional é realizada por meio de instrumentos no
formato de questionários estruturados e específicos para cada público alvo como
o seu objetivo de avaliação, aplicados na modalidade online. A disponibilização
dos questionários é disposta através do Sicanet e do MAP (Market Analysis
Planning) em período pré-definido pela CPA.
Os acessos se dão de maneira diferenciada de acordo com a característica
de cada grupo, sendo no caso dos discentes por meio de link disponibilizado no
portal do aluno para a pesquisa pela dimensão 1(avaliação da docência) e por email de marketing pela pesquisa de dimensão 2 (infraestrutura e serviços) e
também

pela

modalidade

de

e-mail

de

marketing

para

os

docentes,

coordenadores e gerentes.
No Quadro 1 estão descritos os instrumentos de avaliação, o número total
de questões, o tipo de questão, o período de coleta de dados e o público alvo.
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Quadro 1 – Instrumentos para a Coleta de Dados

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.

3ª Etapa – Coleta e sistematização de dados
A partir da coleta dos dados e das informações da forma quantitativa e
qualitativa em período pré-definido, referente a cada Escola, Curso e Turmas, via
sistema e sendo elaborados os Relatórios de Auto Avaliação Institucional e em
relatórios individuais por curso, de forma descritiva e gráfica de modo a facilitar a
análise dos dados em relação à média institucional de cada indicador de
desempenho.
4ª Etapa – Análise e Diagnóstico da Realidade Institucional
Os resultados sendo disponibilizados nos Relatórios de Auto Avaliação de
cada curso, oficializam os dados coletados e analisados, a serem posteriormente
utilizados pelos gestores de cada curso em sua tomada de decisão. O relatório é
elaborado de forma a expressar claramente os aspectos positivos, bem como as
fragilidades

de

cada

atividade

avaliada.

Os

resultados

também

são

disponibilizados para os gestores da área administrativa visto que envolve
questões relacionadas aos serviços de atendimento ao aluno, a infraestrutura e a
informática.
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5ª Etapa – Divulgação dos resultados
Esta etapa vem garantir a credibilidade de todo o processo, pois, tomam
conhecimento dos resultados da avaliação que assim contribuíram. Desta forma é
necessário divulgar à comunidade acadêmica os resultados, seja em meio
impresso, eletrônico e em reuniões específicas. Também, quando oportuno, deve
haver discussão dos resultados dos segmentos para que as mudanças e
correções se procedam de forma sistêmica e integrada. A publicidade dos
resultados para os públicos interessados do processo de auto avaliação, internos
ou externos, sejam divulgados em todos os meios de comunicação da IES,
buscando o comprometimento de todos os envolvidos.
6ª Etapa – Proposição e implantação de ações
A CPA fará o devido acompanhamento através do envio aos envolvidos
das ações propostas pelos responsáveis de forma a validar o cumprimento ou não
de cada ação. As considerações a partir do plano de melhorias devem ser
objetivas, racional e adequado à instituição de propostas e recomendações de
melhorias às fragilidades encontradas, visando subsidiar o processo decisório dos
diretores, gerentes e coordenadores de curso, etc.).
7ª Etapa – Meta avaliação
Esta etapa final do processo de auto avaliação da instituição no ano,
caracteriza de fundamental importância, porque faz a integração de todas as
avaliações setoriais e pontuais desenvolvidas a partir das 10 dimensões do
SINAES. O objetivo é conferir como o Centro Universitário do Norte está
cumprindo sua missão e como se observa os requisitos da legislação pertinente
em vigor, integrando o auto estudo, a avaliação dos objetivos e as metas do PDI.
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DIMENSÕES AVALIADAS POR EIXO

✓ DESENVOLVIMENTO
✓ ANÁLISE DOS DADOS E INFORMAÇÕES
✓ PLANEJAMENTO DAS AÇÕES
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Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional
(Considera-se a Dimensão 8 do SINAES: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO).
A avaliação institucional é o processo que envolve o esforço da instituição
em se conhecer e ser conhecida por outros setores da sociedade. Visa olhar a
instituição de ensino como uma totalidade integrada, buscando identificar o grau
de coerência entre sua missão e as políticas institucionais efetivamente
realizadas.
A estrutura de autovaliação institucional conta com a contribuição da
Comissão Própria de Avaliação (CPA), com os serviços de Tecnologia de
Informação (TI) e com o setor de Marketing. A CPA é responsável pela condução
dos processos internos de avaliação e pela sistematização e prestação de
informações à comunidade acadêmica e aos demais órgãos do sistema, segundo
o INEP (2004).
1.1 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO (Dimensão 8)
1.1.1 Planejamento Institucional
Esta dimensão tem por objetivo verificar se o planejamento e a avaliação,
especialmente em relação aos processos, resultados e eficácia da Autoavaliação
Institucional do Centro Universitário do Norte – UNORTE/LAUREATE estão
coerentes com o especificado no PDI; se a Comissão Própria de Avaliação está
implantada

e

funcionando

adequadamente;

há

efetiva

participação

da

comunidade interna (coordenadores, professores e estudantes) e externa nos
processos de auto avaliação institucional, e se há divulgação das análises e dos
resultados das avaliações, estando as informações correspondentes acessíveis à
comunidade acadêmica; se a Instituição implementa adequadamente ações
acadêmico- administrativas baseadas nos resultados da autoavaliação e das
avaliações externas.
Os relatórios da CPA servem de instrumentos a instituição visando à
melhoria da qualidade do ensino superior. O trabalho realizado pela Comissão
Própria de Avaliação - CPA, em parceria com a Reitoria, Escolas, Coordenações
e demais setores da IES, buscou a implementação das mudanças indicadas no
17
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processo de Autoavaliação para a melhoria do padrão de qualidade da Instituição.
Para

o

cumprimento

de

seus

objetivos

e

responsabilidades

a

CPA/UNINORTE tem equipe técnica própria e estrutura de apoio definidas. Em
2018 apresentou a seguinte composição:

I-

Um Coordenador

II-

Três Representantes do corpo docente

III-

Três Representantes do corpo discente

IV-

Três Representantes do corpo técnico-administrativo

V-

Três Representantes da sociedade civil organizada, sem vínculos
empregatícios com a Uninorte.

1.1.2 Resultados da Pesquisa de Satisfação 2018 com os Discentes
Em relação à divulgação dos resultados das avaliações internas da CPA
aos alunos, 54% em 2018 sinalizaram que são informados e 46% que não são
informados, conforme demonstra o gráfico a seguir, também demonstrando que
26% percebem as melhorias implementadas com os resultados das avaliações,
48% percebem as vezes e 25% não percebem tais melhorias.

Gráfico 1 – Grau de percepção dos alunos em relação aos resultados informados pela CPA.

Fonte: CPA/Uninorte, 2018.
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Quanto à percepção das melhorias a partir dos resultados das avaliações
percebemos que em 2018, as melhorias percebidas foram respectivamente,
Corpo docente/ Professores, Infraestrutura, Acadêmico/Pedagógico e os Serviços
prestrados ao alunto quanto ao atendimento.
Gráfico 2 – Nível de percepeção de melhorias pelos alunos.

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.

Apesar de percebemos que ainda há uma índice elevado de percepção
positiva dos alunos em relação a CPA, assumimos o compromisso de
desenvolver novas opções para elevar o grau de percepção do aluno às
melhorias realizadas. Para o ano de 2019, a CPA solicitou à equipe da TI o
desenvolvimento de um selo que demonstra as melhorias alcançadas, sendo esta
em destaque, além da confeccção de placas e adesivos com o formato e
abordagem sinalizadora.
Foi sugerido aos setores que apoiam a CPA e aos setores que de fato
executam as melhorias físicas e estruturais, uma maior aproximação com os
coordenadores de cursos e professores para divulgarem junto aos alunos as
melhorias realizadas, tanto acadêmicas quanto estruturais e os recursos de apoio,
ou sejam, reformas, os serviços prestados, aquisição de livros, obras, informática,
atendimento ao aluno, etc., através das redes sociais e cartazes.
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1.1.3 Ações de melhorias envolvendo a Comissão Própria de Avaliação
São realizadas reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias quando
necessário, tendo como objetivo e metas definidos no PDI, envolvendo seus
integrantes de forma do seu envolvimento participativo, onde são definidos:
i) Melhorias dos instrumentos de avaliação.
ii) Calendário das avaliações internas.
iii) Melhorias no formato das comunicações das avaliações e do retorno à
comunidade acadêmica quanto as melhorias alcançadas.
iv) Demonstrar o desempenho institucional do ano anterior, tendo como
base o PDI, os relatórios das avaliações internas e externas e os
documentos setoriais pertinentes.
v) Confirmação das evidências dos Planos de Ações por curso.
vi) Participação efetiva da CPA em reuniões com o MEC durante as
avaliações de curso.
vii) Reuniões com alunos dos cursos, realizada pelos representantes do
segmento técnico-administrativo para o levantamento dos dados
qualitativos quanto à satisfação dos alunos.
viii) Reuniões de acolhimento aos alunos ingressantes a cada semestre,
feita pelos representantes da CPA.
ix) Reuniões em todas as unidades da Uninorte, para a divulgação e
sensibilização da CPA e das avaliações institucionais, bem como
das melhorias solicitadas, atendidas ou não.

1.1.4 Ações Acadêmico-Administrativas a partir dos resultados das avaliações
A obtenção de dados e informações junto às Coordenações de Cursos
com os indicadores das áreas e gerências acadêmicas e administrativas,
além de relacionamentos com o aluno com os indicadores relacionados a
infraestrututa

e

atendimento,

permite

identificar

as

várias

ações

implementadas no ano de 2018, podendo ser destacadas a seguir:
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A – Ações de apoio ao aluno

O fortalecimento e ampla divulgação das ações institucionais de
Compromisso Social, com o objetivo de viabilizar e dar suporte a projetos e
eventos extracurriculares de caráter social, realizados dentro e fora da instituição.

i. Em destaque as realizações do Trote Solidário na Comunidade do
Prosamim (Programa de Saneamento dos Igarapés de Manaus), na
Associação Amigos do Autista e no Lar da Dona Val, tendo a
participação total de 242 alunos e 145 pessoas impactadas,
enfatizando

o trote solidário na obtenção de 100 doadores de

sangue para o Hemoam em solidariedade a população amazonense.
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ii. A reforma do Playground localizado no Parque do Mindu, ação que
veio proporcionar um aproveitamento do espaço para todos os
frequentadores do local, aberto a toda população manauara.
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iii. A ação social em apoio aos imigrantes venezuelanos no bairro de
Santo Antônio, fazendo a coleta de latas de leite e assim
proporcionando um envolvimento dos alunos nesta questão
emergente.

Prof.
Curso
Escola

RELATÓRIO DE ATIVIDADE / PROJETO
Rômulo Araújo
Matrícula: 3014231-8 (R)
Parceria: Andréa Arruda e Edilene Mafra
Jornalismo
CADEM

Encontro dos alunos de jornalismo com o
Carga Horária: 4h
prefeitono
de Manaus,
iv. O encontro
PalácioArthur
Rio Virgílio
Negro Neto
com o prefeito do município de
Discutir questões importantes sobre a cidade e qual o papel da imprensa
Objetivo
Manaus,
Arthur
Virgílio
Neto,e com
o objetivo
no diálogo
entre
a sociedade
a gestão
pública. de discutir as questões
Resultados Como resultado, os alunos produziram reportagens envolvendo temas
importantes sobre a cidade e qual o papel da imprensa no diálogo
importantes como transporte, infraestrutura e comunicação pública, além
ter conhecido
a rotina
da imprensa
que cobre,com
diariamente,
entredeapoderem
sociedade
e a gestão
pública,
em parceria
a Prefeitura
assuntos voltados à cidade e como lidam com fontes oficiais.
40 alunos do 2º, 4º e 6º períodos de Jornalismo
Público de Manaus.

Atividade

Aproximadamente
40dos
alunos,
de três
Foto
oficial dodo
encontro,
feita após
quase
v. O 2º Encontro
Educadores
Inovadores
Amazonas
acontenceu
turmas, do curso de Jornalismo
4h de atividades, com a presença de
em
nocom
Laboratório
Práticas
como
alunos
do 2º, 4ºAcadêmicas,
e 6º períodos detendo
Jornalismo,
tiveram
um2018,
encontro
o prefeito de
dos professores Rômulo Araújo, Andréa
Arthur Virgílio Neto, no dia
objetivo em promover o entendimento de professores e acadêmicos
Arruda e Edilene Mafra, do prefeito Arthur,
25/09/2018, no Palácio Rio Branco,
primeira-dama e presidente do Fundo
Centro
Histórico
de Manaus,
e
sobre
a prática
de coaching
na da
educação.
Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko
puderam questioná-lo sobre diversos
Ribeiro, do secretário de Comunicação, Eric
assuntos envolvendo a cidade e os
Gamboa, da sub Elendrea Cavalvanti e 23
desafios da comunicação e
alguns outros convidados.
administração públicas.
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vi.

Quando falamos em empreender, estamos falando de estimular
ideias diferentes e ousadas, que precisam de apoio na criação e
estruturação do negócio. A partir disso, a UniNorte criou a Incubadora
UniNorte Empreende, que apoia o desenvolvimento de startups nas
mais diversas áreas. Em 2015, a incubadora foi premiada no evento
Jaraqui Graúdo, como a “Melhor Incubadora”, no ecossistema
empreendedor de Manaus. O objetivo da Incubadora é apoiar pessoas
que tenham ideias inovadoras e não sabem, exatamente, como colocálas em prática. A UniNorte criou um ponto físico para que haja conexão
e interação entre os diversos atores que compõem o meio ambiente
empreendedor. A Incubadora UniNorte Empreende atende alunos,
egressos e público externo que possuam projetos empreendedores. A
Incubadora trabalha com dois sistemas: pré-incubação e incubação.
Além de contar com uma infraestrutura física, ambiente adequado em
sistema de coworking, apoio de professores, mentores e parceiros.
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B – Ação de apoio ao Docente
Sendo disponibilizado pelo portal OneFaculty, o Programa Transforma
oferece uma oportunidade aos docentes quanto sua formação contínua,
viabilizando um padrão de qualidade esperado quando dos resultados de
aprendizagem dos alunos. O Programa Transforma é composto com trilhas de
desenvolvimento com módulos que contemplam conteúdos específicos aplicados
ao contexto brasileiro e módulos desenvolvidos pela equipe da Laureate Office of
Learning & Innovation. A trilha Faça Parte destaca o conhecer e praticar a cultura
Laureate, a fim de alinhar a prática docente aos objetivos institucionais; a trilha
Avalie aborda criar avaliações diagnósticas, formativas e somativas que
sustentem os resultados da aprendizagem; a trilha Inove utiliza recursos
inovadores na prática docente; a trilha Planeja e Implemente, enfatiza o
planejamento e a implementação do processo de ensino e aprendizagem e a
trilha das Escolas vem complementar o desenvolvimento docente com módulos
específicos de cada área de conhecimento. Ao realizar a avaliação com nota
mínima requerida, poderá adquirir o certificado disponibilizado no ambiente virtual,
bem como os módulos, acessível a todos os docentes da Laureate no Brasil,
sendo auto instrutivos. O acompanhamento dessas ações é realizado pela área
de Qualidade Acadêmica, que divulga, incentiva a participação efetiva dos
docentes ao Programa e acompanha os resultados.
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Dentre as ações de formação e capacitação docente, destacam-se a
participação na Semana Pedagógica que ocorre sempre no início de cada
semestre, sendo conduzida pelo Reitor e seus convidados, havendo reuniões
conduzidas pelos gestores de escola e coordenações de curso, além de oficinas e
reuniões orientativas para a condução dos projetos da área de Qualidade
Acadêmica.
C - Infraestrutura e Atendimento – Principais ações

Infraestrutura
 Nova Biblioteca Setorial da Unidade 1.
 Unidade 21 em Shopping de Manaus na zona Sul.
 Hospital Escola de Medicina Veterinária da UniNorte (Hovet).
 Nova estrutura de salas de aula, denominadas Salas.com.

Atendimento


Treinamento e capacitação junto aos colabodores operacionais nos
processo no Serviço de Atendimento.



Integração com as equipes com o intuito de motivação e boa
práticas na recepção dos alunos.
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Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional

(Contempla a Dimensão 1 (Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional) e a
Dimensão 3 (Responsabilidade Social da Instituição) do SINAES)
2.1 MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (Dimensão
1)
Os marcos referenciais do Centro Universitário do Norte representam o
conjunto de pressupostos que orientam a conduta de sua equipe docente e
administrativa. A dimensão é composta pela missão, pela visão de futuro e os
valores, declarados em seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e
divulgados em toda a Instituição:

Missão
Atuar por meio da educação superior na promoção da
cidadania e do desenvolvimento sustentável da Amazônia.

Visão
Ser referência no ensino superior de qualidade na
Amazônia, formando profissionais para o mercado global.

Valores
Integridade e Conduta Ética
Valorização e Respeito com as Pessoas
Paixão por performance e orientação para resultados
Excelência na oferta educacional, orientada às necessidades do
mercado de trabalho.
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A missão do Centro Universitário do Norte – Uninorte como parte integrante
em seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, descreve o planejamento
estratégico da instituição a cada quinquênio. O PDI estabelece as diretrizes para
o desenvolvimento e implementação da política educacional, dos projetos, dos
programas e das ações estratégicas IES decorrentes dos indicadores de
desempenho institucional e das tendências do cenário da educação do norte do
país.
2.2 ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES – ATINGIMENTO E
CONSECUÇÃO DAS METAS DO PDI
De modo a diagnosticar a evolução institucional além de acompanhar o
processo de atingimento de metas do PDI 2018-2022, apresenta-se e discute-se
todas as metas institucionais de 2018, bem como sua relação com os resultados
da auto avaliação institucional. É parte da missão institucional da CPA, verificar o
alcance das metas, seus desafios e avanços. O Quadro 2 apresenta os resultados
alcançados e atingidos em cada um dos eixos das metas do PDI.
Quadro 2 – Análise dos dados e das informações e resultados alcançados – 2018.
METAS GERAIS
1. Qualificação permanente das atividades de
ensino, extensão e pesquisa/investigação,
consolidando-se como IES de referência no
ensino superior.
1. Manter ações de diagnóstico,
análise,
planejamento
e implementação de
melhorias contínuas, como práticas sistemáticas
de gestão, para a superação das fragilidades e
a qualificação do processo educacional.

2. Implementar formas de acompanhamento e
monitoramento da qualidade de atividades
acadêmicas específicas de extensão e
pesquisa/investigação.

3. Aperfeiçoar relatórios gerenciais que
permitam melhor diagnóstico, análise de
problemas e tomada de decisão para a
qualificação dos processos acadêmicos.

ANO
2018

X

X

X

RESULTADOS ALCANÇADOS

HSQA- Halth Science Quality Assessment, sistema de
pontuação para um campus de Ciências da Saúde,
considera-se que para o indicador ser classificado
como adequado: A escola deve atender todas as
condições descritas de cada indicador: Melhores
praticas, superior, adequado, insuficiente, mínimo
ou ausente e inadequado em oito domínios.
Work plain da liderança de qualidade acadêmica: A
vertical da saúde possui um professor que
acompanha aulas práticas e teóricas; faz o feedback
de aulas para os docentes e faz treinamentos para a
melhoria de qualidade das aulas, recebendo todo o
suporte através de projetos de FALD (Faculty
Leadership Development) nacional.
Todos os processos que são realizados na ECS,
geram relatórios mensais de acordo com a
necessidade, que oferecem indicadores confiáveis
para tomada de decisão e melhorias da entrega.
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4. Implantar de ferramentas de gestão
acadêmica que possibilitem ampliação do
diagnóstico, análise de problemas e
aperfeiçoamento da tomada de decisão
acadêmica.
5. Utilizar indicadores de gestão acadêmica,
visando a ações preventivas, para assegurar a
qualidade do ensino e pesquisa/investigação em
todas as modalidades ofertadas pela instituição.
6. Capacitar Equipes de Gestão Acadêmica
para o uso de novas ferramentas gerenciais.
7.Empreender ações, em todos os segmentos
institucionais,
que contribuam para o
desenvolvimento regional, por intermédio de
uma atuação educacional comprometida com a
sustentabilidade, a empregabilidade, a
responsabilidade socioambiental, os direitos
humanos, assim como a diversidade étnicoracial e de gênero.
8. Implantar ferramentas de monitoramento da
qualidade dos cursos e dos estudantes, de
modo a proceder ações e ajustes, quando
necessário, visando melhorias contínuas.
9. Interagir com as demais instituições da Rede
Laureate compatilhando as melhores práticas
para a construção de metodologias e
tecnologias que visem o aperfeiçoamento
acadêmico institucional.
10. Empreender a articulação da área
acadêmica com as demais áreas de gestão
institucional, garantindo o alinhamento das
estratégias, dos planos, e o somatório de
esforços em prol do aperfeiçoamento e
qualificação da instituição.
11.Solidificar a integração entre os diferentes
cursos de lato e stricto sensu de forma
transversal a partir de ações como eventos,
pesquisas e disciplinas em conjunto, alinhados
com missão e visão da instituição.
2.Consolidação da cultura avaliativa
implementando melhoria contínuas como
resultado avaliação interna e externa, em
todos os segmentos institucionais.
1. Alinhar processos avaliativos
anuais,
considerando a articulação de meios e
instrumentos, a definição de foco, público
alvo, etapas e responsáveis.
2. Aprimorar sistemas que deem suporte aos
processos
de
avaliação
institucional,
oportunizando
análise
de
resultados
comparativos e dados que subsidiem a tomada
de decisão, de modo bem fundamentado.

X

HSQA, FALD, HEGA; Treinamento de técnicos dos
laboratórios no LLM; treinamento de docentes no
modelo FALD; política controle de OPEX; fluxo
delimitado de controle de OPEX e fluxo delimitado
de CIP´s.
HSQA- domínio 2 (currículo) e 8 (links externos).

X
X

X

X

X

X

Treinamento de técnicos dos laboratórios no LLM;
treinamento de docentes do modelo FALD.
Institucionalização da extensão acadêmica que hoje
tem como líder um representante da escola de
Saúde; implementação do edital de extensão;
projetos de iniciação ciêntifica; projetos: motirõ;
angatu.

HSQA: domínio 2 (currículo) e domínio 1 (liderança
acadêmica e apoio institucional).
Foi realizado o FALD (Faculty Academic Leadership
Development) treinamento que envolve lideres
especilistas em itens do LLM (Laureate Learning
Model) de toda a rede. Promovendo trocas de
experiências e contribuindo para uma formação
ampla e robusta de nossos professores.
Reuniões de Apoio do reitor as reuniões de
ensalamento; reuniões de KPIs; e damais reuniões
que
envolvem
as
areas
acadêmicas
e
administrativas.

X

Realização do Global Day com todos os cursos.
Realização do evento 1° ETCEECAU – Estudos e
Trabalhos Científicos de Engenharia Elétrica e
Controle e Automação da Uninorte (palestras
minicursos e exposição acadêmica e stands de
empresas externas.

2018

RESULTADOS ALCANÇADOS

X

X

Através das reuniões semanais junto com a Coordenação
de Qualidade Acadêmica, assim definindo as estratégias
através das análises dos processos avaliativo, através da
Comissão Própria de Avaliação – CPA.
Em parceria com o departamento de TI, onde são
proporcionados os suportes necessários, desde a
disponibilização da base dos alunos, à aplicação dos
instrumentos de avaliação e os resultados obtidos.
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3.
Aperfeiçoar as ferramentas e estratégias
para a comunicação da informação dos
resultados das avaliações à comunidade
acadêmica.
4. Sistematizar a utilização dos resultados dos
processos avaliativos como subsídio para
planos de ação, por áreas e/ou setores, visando,
a partir da identificação de oportunidades, a
implementação de melhorias.
5. Monitorar a qualidade acadêmica e a de
gestão de processos, promovendo melhoria
cíclica de modo a obter resultados superiores
nos processos de avaliação internos e externos.
3. Utilização do potencial da Rede Laureate
para gerar inovação, a partir da contribuição
de pessoas de alta qualificação em diversas
áreas, promovendo um processo acadêmico
de vanguarda.
1. Realizar interlocução com toda as instituições
da Rede Laureate no Brasil através de canal de
comunicação que viabilizem contribuições para
o aperfeiçoamento das proposições do Projeto
Acadêmico (AIM), a partir da visão de
profissionais de excelência.
2. Manter canal de comunicação com diferentes
segmentos profissionais, numa dimensão
nacional, fomentando uma interlocução
permanente
que
contribua
para
o
enriquecimento dos cursos e atendimento de
demandas do mercado profissional.
3.Gerenciar a migração curricular visando a
atualização das propostas dos cursos,
buscando equacionar os desafios e trabalhando
com a comunidade acadêmica a compreensão
de todos os benefícios do processo,
considerando a riqueza e abrangência de
contribuições, a partir da interação com a Rede.
4. Interagir com as Instituições da Rede, numa
perspectiva
global, fomentando a
troca de tecnologias educacionais, a difusão de
conhecimentos e a cooperação reciproca em
prol da educação numa perspectiva de
internacionalidade.
5. Manter um processo de avaliação das
proposições implantadas
em interlocução
com as instituições da Rede Laureate.

4. Acompanhamento das proposições
educacionais da instituição no âmbito da
graduação e pós-graduação, visando
aperfeiçoamento das ofertas presenciais,
hibridas e em EAD, dando-lhes maior

X

X

X

2018

X

X

Suporte recebido do Marketing, onde são disponibilizados
nos diversos meios de comunicação, as divulgações quanto
o período da avaliação, as informações auxiliares de
acesso, e os resultados obtidos.
A partir das gerências, coordenadores e professores, são
definidos os planos de ação, a partir dos resultados obtidos
nas avaliações. As tratativas são tratadas por Escola e por
Curso, para uma melhor interpretação e nas
implementações de melhorias.
Apoio recebido da Qualidade Acadêmica através das
análises efetuadas nos relatórios com os resultados das
avaliações, obtendo parecer das melhorias alcançadas.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Foi realizado o FALD (Faculty Academic Leadership
Development) treinamento que envolve lideres
especilistas em itens do LLM (Laureate Learning Model)
de toda a rede. Promovendo trocas de experiências e
contribuindo para uma formação ampla e robusta de
nossos professores.
Possuímos na Escola de Ciências da Saúde uma vertente
do LLM chamada CPE (Clinical Practical Education) que
garanti consolidação de campos de estágio nas mais
diferentes áreas da saúde. Estes convênios garantemo
estágio supervisionado obrigatório, mas para além, do
estágio obrigatório, garantem um relação constante com o
mercado de trabalho.

X

Construção do projeto HEGA, construnção da
documentção acadêmica que é utilizada em todas as IES
da Rede.

X

Projeto HEGA – Documentação Acadêmica que nos
permitiu uma grande troca de experiências e levantamento
de tecnologias e formas alternativas de se trabalhar o
processo de ensino e aprendizagem. Realização de Aulas
Espelhos com profissionais especialistasdas áreas.

X

2018

HSQA – Health Science Quality Acessessment sistema de
pontuação para um campus de ciências da saúde
considera-se um indicador ser
considerado com
melhores práticas, superior, adequado, insuficiente,
minimo ou ausente, ou inadequado em 8 domínios.

RESULTADOS ALCANÇADOS
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flexibilidade e aumentando sua aderência a
demandas do espaço profissional.
1. Realizar levantamento de dados acadêmicos
e gerenciais dos cursos ofertados no âmbito da
graduação, extensão, pós- graduação lato
sensu e stricto sensu, de forma a subsidiar
análise e identificação
de oportunidades
de melhorias.
2.Manter acompanhamento de indicadores
acadêmicos e gerenciais para monitoramento
dos
resultados dos cursos , visando
acompanhamento do desempenho dos mesmos
e promoção de melhorias contínuas.
3- Promover ajustes de ambito acadêmico e
gerencial visando o aperfeiçoamento do
desempenho das ofertas da instituição.

4. Revisar a oferta dos cursos nos diferentes
campus, ampliando-as ou ajustando- as a partir
da análise de dados bem fundamentados.
5. Aumentar a oferta de cursos hibridos, a partir
de pesquisas relacionadas a identificação de
demandas desta oferta pelo publico alvo da
instituição.
5. Revisão e ampliação de programas de
acompanhamento e capacitação de pessoas
em todos os âmbitos institucionais.
1.Implantar ambiente de aprendizagem e
programa para capacitação de executivos,
líderes, docentes e colaboradores, fomentando a
formação continuada.

X

X

X

X

X

2018

X

2. Monitorar a participação de todos os
colaboradores no Curso de Código de Conduta
e Ética.
X

3.Utilizar meios tecnológicos e ferramentais
digitas para facilitar ao acesso a formação
continuada.

4. Formalizar os processos avaliativos utilizando
sistemas que possibilitem agilizar os processos

X

X

Atualmente a coordenação de Pós Graduação, esta
em fase de planejamento e pesquisa de mercado
para ofertar mais cursos com direcionamento e
resultados voltados para a pesquisa e extensão.
As melhorias estão pautadas em ações que visam o
crescimento e aumento da pós graduação em seu
Market Share.
A pós graduação tem buscado junto as coordenações
de curso um acampanhamento da qualidade de
ensino, professores através de ações que geram
melhorias pedagogicas.
A pós graduação tem buscado junto as coordenações
de curso um acampanhamento da qualidade de
ensino, professores através de ações que geram
melhorias pedagogicas continuda através de
avaliação in loco.
Atualmente a coordenação de Pós graduação opera
na Unidade Central e Cidade Nova, com a pretensão
de aumentar a oferta dos cursos em outras unidades
através de pesquisa de mercado.
Há um planejamento referente as questões de EaD
como oferta de módulos para alunos com pendências
e módulos especificos.
RESULTADOS ALCANÇADOS
Atualmente o plano de capacitação da liderança,
encontra-se em processo de planejamento, onde a
empresa que estará ofertando o serviço, estará
realizando o levantamento do motivo da demanda,
objetivos, benefícios, orçamento e investimento da
instituição. Em relação aos demais colaboradores, o
LNT – Levantamento de Necessidades de
Treinamento, encontra-se em processo de
construção com todas áreas da instituição.
A participação dos colaboradores no curso de códico
e ética está ocorrendo conforme o planejamento.
Mensalmente
geramos
os
relatórios
de
acompnhamento e status de todos os funcionários.
Os colaboradores que possuem pendência são
avisados e convocados pelos Consultores de RH para
que o treinamento seja concluído até o prazo
estipulado.
Programa 100% EAD de desenvolvimento
denominado Transforma que contém vários módulos
de formação, reunindo autores nacionais e
internacionais, estabelecendo uma cultura única e
fortalecendo o Modelo Educacional Laureate.
Os
colaboradores
administrativos
possuem
anualmente a avaliação de desempenho – PATH.
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de identificação de resultados para subsidiar
programas de formação.

6. Implementação de melhorias contínuas
objetivando um atendimento de excelência
ao discente.
1. Realizar reengenharia de espaços, processos
e equipes de áreas que atuam
com atendimento ao cliente.
2.Aperfeiçoar a geração de dados e controles
de acesso no campus e implementar novas
ferramentas relacionadas ao atendimento ao
cliente - gerenciamento de filas, ferramentas de
controle de requistitos, etc.
3. Fortalecer a função estratégica das áreas de
Atendimento ao Cliente em todos os canais de
atendimento, avaliando as estratégias e
demandas, visando à manutenção, fidelização e
conquistas de
novos clientes.
4.Aprimorar/ Avaliar a performance individual
dos profissionais que fazem o atendimento ao
cliente, sua interação com os clientes internos e
externos, desenvolvendo
seu potencial para
uma maior profissionalização do atendimento
em todos os canais.
5. Identificar oportunidades e estratégias em
pessoas, processos e tecnologia, para
fortalecer a atuação das áreas do canal de
atendimento a cliente, transformando-o em
Relacionamento com Clientes, visando ao
incremento dos resultados e para a
implementação de novas ações voltadas ao
Relacionamento com o Cliente.
6. Melhorar o modelo de retenção, através do
aperfeiçoamento do acompanhamento da vida
do estudante em diferentes etapas da vida
acadêmica, com identificação de causas de
evasão e planejamento e implementação de
intervenções que visem aumentar a
permanencia na instituição.
7. Realização da gestão da infraestrutura
física e serviços operacionais de modo a dar
suporte as ações acadêmicas, atendendo
aos referenciais de qualidade a partir de
requisitos da legislação vigente.

Nela são definidos os objetivos anuais à serem
entregues, bem como a avaliação das competências
comportamentais de cada colaborador. Caso seja
necessário algum programa de formação, os
gestores
devem
imputar
no
plano
de
desenvolvimento e alinhar com o colaborador e RH
as ações à serem realizadas. Os processos avaliativos
aos docentes são realizados em duas modalidade,
quanto o parecer dos alunos em relação à docência
e a outra quanto a infraestrutura e aos serviços
prestados.
2018

RESULTADOS ALCANÇADOS

X

Esse processo é realizado semestralmente, no
período de planejamento dos intakes.

X

O processo de melhoria no atendimento ao cliente, é
contantemente tratado, a ferramente mais atualizada
é o Central Online que esta em fase final de
desenvolvimento junto a área de TI.

X

Nossos canais de atendimento são monitorados
mensalmente, visando o engajamento e fidelização
dos nossos alunos.

Avaliação de performance é feita semestralmente
pela ferramente do PATH.
X

A area de atendimento é bastante estruturada, as
oportunidades de melhorias são mapeadas pelo
gestores e implementadas no semestre seguinte.
X

X

2018

Nosso processo de retenção é o mais premiado entre
as Instituições da Rede Laureate, temos atuação
direta nos alunos com risco de evasão, trabalho
apoiado fortemente pela área acadêmica.

RESULTADOS ALCANÇADOS
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1. Elaborar plano macro de manutenção e
ampliação da infraestrutura física da instituição,
a partir das definições estratégicas
institucionais.
2. Implementar plano de manutenção dos
espaços administrativos e acadêmicos e de
ampliação de modo alinhado com as
prioridades da gestão acadêmica.

3. Manter o foco em segurança e
conformidade, revisando a situação dos prédios
utilziados pela instituição e atendendo as
normativas tecnicas prediais.

4. Considerar os resultados das pesquisas de
satisfação empreendidas junto a comunidade
acadêmica para identificar oportunidades de
melhorias e direcionar ações.
5. Sistematizar relatórios que subsidiem
a
comunicação quanto as melhorias realizadas,
possibilitando maior nível de satisfação da
comunidade acadêmica.
8. Realização da gestão da infraestrutura
tecnológica de modo a dar suporte as ações
acadêmicas, atendendo aos referencias de
qualidade a partir de requisitos da legislação
vigente.
1. Elaborar plano macro de manutenção e
ampliação da infraestrutura tecnológica da
instituição, a partir das definições estratégicas
institucionais.
2. Implementar plano de manutenção e
ampliação de equipamentos de suporte as
demandas administrativas de modo alinhado
com as prioridades da gestão institucional.
3. Mapear todas os sistemas de suporte a
gestão institucional - acadêmica, financeira, de
operações e de recursos humanos, buscando
alinhar informações sobre os mesmos e
monitorando seus desempenhos.

4. Expandir canais digitais, facilitando a
comunicação nos âmbitos acadêmicos,
gerenciais e de operações.

X

X

X

X

X

2018

X

X

X

X

A inaugurar Web space para os alunos estudarem;
A inaugurar Copa aberta espaço de apoio para
lanche
Equipe de expetoria, tratativa de ocorrência de
alunos, professores e colaboradores da instituição;
Elaboração de manual de procedimento dos
laboratórios; placas de sinalização em braili , piso
tatil, corrimão e guarda corpo das unidades,
Prevenção
anualmente
simulado
de
abando/remoção ; verificação mensal dos itens de
combate (alarme, iluminação e extintores)
Criação de um ramal de emergência (6000);
Criação de um Núcleo de Segurança Integrado;
Ampliação da equipe de bombeiros (4 bombeiro civil
de segunda a sábado);
Equipe de monitoramento de verificação de
segurança;
Controle e unificação das lanchonetes das unidades;
Adequação das bancadas do laboratório de saúde;
Contrato de manutenção dozimetro (raio X) e auto
clave (esterilização de objetos);

RESULTADOS ALCANÇADOS

O documento UNNTI – P001 (Política de Tecnologia
da Informação), demonstra como a TI opera frente
as ampliações e manutenções do parque de
equipamentos.
Fazemos um planejamento anual para definirmos a
ampliação (CAPEX) e manutenção dos equipamentos
(OPEX), bem como o seu acompanhamento mensal e
de acordo com o documento UNNTI – P001.
a. Temos todos os sistema mapeados, com suas
respectivas funcionalidades.
b. Fazemos controle da operação via chamados
para detectar o nível de manutenção que as
mesmas sofrem.
c. Implantaremos no 2º. Semestre de 2019 a
ferramenta de monitoramento (Ex: Solarwinds)
para nos ajudar na correção dos problemas que
viermos a ter.
Os canais de comunicação com os alunos, são:
a. Portal do Aluno (SICANET)
b. App (SICAMOBILE)
c. WhatsApp (Via Coordenações e Professores)
d. Todo os alunos possuem Office 365 com uma
conta no Outlook.
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5. Implementar novos aplicativos que facilitem e
agilizem os serviços prestados a comunidade
acadêmica.

a.
b.

c.
X

d.

9. Consolidar uma gestão financeira
embasada em criterioso planejamento de
investimentos e uso otimizado de recursos,
garantindo a eficiência e eficácia da mesma.
1. Alinhar a gestão financeira as definições
estratégias da Instituição, dando suporte a
sua implementação.
2. Manter uma estratégia de preço adequada a
público alvo pretendido, a partir de análises
mercadológicas, com progressão gradual,
considerando criterioso monitoramento de
cenário.
3. Investir em qualidade de infraestrutura física
e tecnológica, mantendo o padrão referencial
definido.
4. Manter uma política de bolsas adequada ao
perfil de demandas dos acadêmicos que
buscam a instituição, considerando os
percentuais definidos no planejamento
orçamentário.
5. Dar suporte a ações de Ensino, Pesquisa e
Extensão, de modo a garantir a qualidade
acadêmica institucional, conforme plano anual
estabelecido pelas instâncias responsáveis, de
modo alinhado
com o planejamento
financeiro global da instituição para o período.
10.
Conservação
e
ampliação
da
infraestrutura institucional necessária para o
desenvolvimento da ação educativa.
1.Atuar para garantir a qualidade da
infraestrutura, considerando as demandas dos
cursos existentes e necessidades identificadas
em processos avaliativos internos ou externos.

2.Elaborar um projeto de ampliação de
infraestrutura e expansão de sedes,
considerando o planejamento estratégico

2018

Temos controle de lançamento de notas via
Dashboard.
Os professores utilizam a ferramenta ZIPGRADE
para corrigir exercícios em folha de cartão
resposta de forma instantânea e dar resultados
em sala de aula.
Professores e alunos utilizam a plataforma de
aprendizagem BlackBoard para disciplinas
OnLine e atividades práticas supervisionadas
(APS).
Estamos reimplantando um Aplicativo de
avaliação de conhecimento para o alunos
referente a reação de sua aprendizagem sobre
um conteúdo ministrado, para reforço do
conteúdo.

RESULTADOS ALCANÇADOS

X

A gestão financeira está diretamente ligada às
definições estratégicas da Instituição.

X

Todas as decisões em relação a preços são tomadas
baseadas em pesquisas de price, realizada por um
núcleo interno da Laureate o MAP Business
Intelligence.

X

Os investimentos mais recente em infraestrutura
visando a melhor qualidade acadêmica aos alunos
foram: Construção das salas .com
Inauguração do Hospital Veterinário (Hovet)
A política de bolsas é definida por meritocrácia e por
perfil socieconomico, com perídos definidos
previamente no plajamento comercial.

X

Criado o departamento de Qualidade Acadêmica, com
intuito de ampliar e acompanhar as ações que visam a
qualidade do Acadêmica Institucional.

X

2018

X

X

RESULTADOS ALCANÇADOS
Salas AIM (salas interativas.com, total de 24,
unidade 3, 6, 11, 20, 21) experiencia tecnologica e
digital no
processo de ensino/aprendizagem
unidade 6; NPN (Nucleo de Praticas de Negocios),
para gantir a pratica profissional do discente;
Adaptação dos banheiros para PCD, laboratório de
pratica jurídica Unidade3,
Inalguração da unidade 21; laboratório de saúde da
unidade 21; SPSICO laboratório de Psicologia,
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institucional e o cronograma previsto no PDI.

3. Assegurar as condições de iluminação,
ventilação, limpeza, segurança, conservação e
acessibilidade em todas as instalações

X

4. Planejar reformas, melhorias, equipamentos,
aquisições e dotação orçamentária, a partir de
diagnósticos
subsidiados pelos processos
avaliatórios.

X

5. Assegurar a atualização do acervo físico e
eletrônico/digital, conforme
projeto de
implantação dos cursos e demandas
identificadas

X

6.
Assegurar
a
atualização
dos
laboratórios/ambientes e cenários para práticas
didáticas dos cursos e demandas identificadas
X

11. Atuação sistemática para a excelência na
comunicação com os estudantes, a partir da
implementação de ações identificadas como
necessárias a partir de avaliação
institucional.
1.Aumentar a participação dos estudantes nos
programas de monitoria e iniciação científica.

2018

X

2.Promover a divulgação do acesso a livros e
periódicos online.
X

3.Gerir e manter os murais em áreas de
convivência nos campi informando as atividades
e eventos acadêmicos.

X

Escritório modelo de Arquitetura (praticas); Salas
AIM(salas interativas.com) experiencia tecnologica e
digital no
processo de ensino/aprendizagem
unidade 20.
Projeto de troca das lampadas por led; manutenção
preventiva, corretiva e mandatorio, atraves do
sistema prisma; dedetização, caixa de agua,
manutenção de bebedouro com trocas de filtros e
borrachas, recolhimento de residos biologicos,
estação de tratamento (munutenção) unidade 9 no
hopital veterinario e clinica de Odontologiae 20;
sanitarios acessiveis, placas de sinalização em braili ,
piso tatil, corrimão e guarda corpo das unidades,
carteiras para obessos, carteiras de PCR,
A realizar sala dos avaliadores
Sala de qualidade acadêmica
Sala de atendimento individual para atendimento.
Sala dos professores, espaço de descompressão
(estufado, TV e copa) Criação de uma Biblioteca da
Unidade 1 (área da saúde
A realizar sala de dança (Curso de Educação Física)
Tapetes antiderrapantes na área da piscina para a
segurança dos alunos e colaboradores.
Instalação de exaustores na piscina de Hidroterapia
Aquisição de balanças para os laboratórios de Exatas
e Clinica de Odontologia; Sistema PRISMA de
elétrica, civil e hidráulica e mandatórios (elevadores)
Mobiliario, armarios corta fogo; aquisição de
equipamentos para laboratorios de quimica;
Pintura do charomakey (efeito do fundo infinito),
instalção de bancadas no laboratorio de fotografia
para PCR; laboratorio de Radio instalação de mesas e
cadeiras para obessos;
A realizar um SIS (Sistema integrado de Clinicas da
Area de Saúde) ; A realizar banheiro familiar.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Da parte de comunicação foi realizada uma
comunicação mais abrangente, através do site, email
e sicanet.
A divulgação do serviço de biblioteca é feita junto
com os demais serviços que a instituição oferece a
seus alunos, ela acontece com mais força no
welcome kit, ação de boas vindas a cada ínicio de
semestre e reforçada ao longo do período de aulas.
Todas as unidades possuem murais de aviso, o
gerenciamento do conteúdo é feito em parceria com
a área de operações (pq estão nos campi) e a área
de comunicação.

35

RELATÓRIO DE AUTO AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2018

4.Aprimorar e divulgar as principais notícias e
atividades sobre os cursos: eventos, semanas
de cursos, congressos etc., bem como notícias
dos principais jornais, por meio de portal, app e
newsletter de alunos.
5.Compartilhar
informações
com
os
estudantes do curso e docentes.

6.Disseminar pesquisas e evoluções de cada
área do saber a que estão vinculados os cursos
7.Realizar programas sobre carreiras e
profissões, potencializando o entendimento
sobre os Cursos do Centro Universitário,
desmitificando, orientando e esclarecendo para
os públicos externos
8.Ampliar o acesso a redes sem fio,
aumentando o acesso de estudantes e
comunidade interna a informações e a redes
sociais colaborativas
12. Monitoramento da percepção da
comunidade, relativa a instituição, atuando
de
modo
sistemáticaco
para
o
fortalecimento da imagem institucional.
1.Gerir e atualizar os canais de comunicação
institucional com o público externo, utilizando-se
de pesquisas de imagem.
2.Gerir o relacionamento com agências de
propaganda, Bureau, gráficas e demais
prestadores de serviços de marketing e web.
3.Gerir e manter conteúdo institucional relevante
nas mídias sociais.
4.Criar campanhas e materiais institucionais
para divulgar o correto posicionamento da
Instituição na sociedade, assim como divulgar
as instruções do MEC junto aos estudantes.

5.Manter um banco de imagens e vídeo
institucional da instituição atualizado e com
direitos de utilização previstos.
6.Manter informações-chave sobre cursos,
coordenadores de cursos, Escolas e sobre a
UNINORTE à disposição de todos os públicos
no portal institucional.
7.Manter atualizados e relevantes os conteúdos
da intranet, murais eletrônicos e impressos
selecionando e aprovando materiais cujo
conteúdo esteja em conformidade com normas
de padronização e valores da UNINORTE,
promovendo um fácil entendimento.

X

É uma atividade muito forte na área de
comunicação, abrangentemente para todos os
alunos, através dos nossos canais de comunicação
interna: redes sociais, site, e-mail mkt, sms e sicanet.

X

É uma atividade muito forte na área de
comunicação, abrangentemente para todos os
alunos, através dos nossos canais de comunicação
interna: redes sociais, site, e-mail mkt, sms e sicanet.

X

X

X

2018

X

Temos anualmente a pesquisa de NPS e Satisfação,
pesquisas realizadas pela área de marketing.
Temos o Feeder School é projeto que atua
diretamente com alunos do 3º ano do ensino médio,
nas escolas públicas e particulares. Esse programa
atua diretamente na orientação profissional do
nosso público externo.
Os canais de comunicação com os alunos, sendo, o
Portal do Aluno (SICANET), App (SICAMOBILE) e
WhatsApp (Via Coordenações e Professores).
Todo os alunos possuem Office 365 com uma conta
no Outlook.
RESULTADOS ALCANÇADOS
Toda estratégia de atuação da área de marketing tem por
base as pesquisas realizadas sobre perfil, satisfação e
NPS.
O relacionamento é feito pelo time de marketing.

X
X

X

X

X

O gerenciamento é feito pelo time de marketing.
Temos 4 frentes de trabalho:
Endomarketing
Agência Offline e Online (publicidade)
Agência de redes sociais (relacionamento)
Assessoria de impresa (para fomentar como sugustões de
pautas os veiculos locais com nossas melhores iniciativas,
dando maior visibilidade ao corpo docente e discente)
Temos um banco de imagem com alunos e também um
banco de imagens publicitárias, respteitanto as regras de
uso do direito de imagens conforme previsto na
legislação.
O portal é contantemente atualizado, todas essas
informações estão nele.
Mantemos atualizado os conteúdos no portla, murais não
é estendido toda comunicação.

X
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13. Aperfeiçoamento da comunicação
interna, aumentando o sentido de
pertencimento e de espírito colaborativo
entre docentes, discentes e colaboradores.
1.Realizar ações de comunicação entre as
lideranças executivas e acadêmicas da
UNINORTE por meio de conferências, eventos,
treinamentos, intranet e comunicados.

2018

X

2.Atuar para a melhoria do entendimento dos
princípios que regem o Centro Universitário,
esclarecendo missão, cultura e valores, bem
como
seus
diferenciais
e
divulgar
ações/atividades institucionais e acadêmicas,
dando insumos para que, a partir dos diversos
fluxos comunicacionais
a comunicação
interna seja mais eficientes e padroniza entre
os diversos setores.

14. Atuação sistematicamente para o
aperfeiçoamento da interação com a mídia
geral e especializada.
1.Promover o relacionamento da Instituição
com a mídia, por meio das ações de assessoria
de imprensa.
2.Identificar e qualificar os porta-vozes da
Instituição para o relacionamento mais claro e
eficiente com a imprensa.
3.Gerir e manter intranet, em parceria com
Recursos Humanos, trazendo notícias
relevantes, procedimentos e demais assuntos
de interesse da instituição.
4.Divulgação constante de procedimentos de
Comunicação interna, utilização da marca e
utilização de imagens institucionais.
5.Publicação de boletim eletrônico (Intranet
News) com notícias de interesse geral.
15. Fortalecimento da identidade de novas
áreas junto à comunidade interna e externa.
1 - Manter ações de diagnóstico, análise,
Planejamento e implementação e de melhorias
contínuas, como práticas sistemáticas de
gestão, para identificar o posicionamentoda
UNINORTE em uma determinada área frente
aos demais players no mesmo nicho de
mercado, em especial, suas forças, fraquezas,
oportunidades e ameaças.

X

2018
X
X

RESULTADOS ALCANÇADOS
As ações de comunicação, tanto da liderança
executiva, quanto da liderança acadêmica, são
realizadas via reuniões semanais (REDIR E REACAD),
bem como por comunicados internos realizados e
disponibilizados pelo setor de Recursos humanos e
comunicados
institucionais,
elaborados
e
disponibilizados pelos setor de Marketing. Existem
ainda conferências globais, treinamentos agendados
e comunicados publicados na rede social interna
Workplace.
Os principios do centro universitário, bem como as
diretrizes da missão, cultura e valores são
apresentados para todos os colaboradores no ato da
integração institucional organizada pelo setor de
Recursos Humanos. Existem ainda comunicados e
treinamentos disponibilizados pela rede laureate,
plataformorma de treinamento sobre a cultura e
código de conduta e ética da instituição. A partir
dessas diretrizes, políticas e procedimentos internos,
o processo de comunicação entre a instituição e os
colaboradores ocorre.
RESULTADOS ALCANÇADOS
Temos uma assessoria de imprensa que faz o
relacionamento com a mídia e gerenciamento de
crise.
Foi concluido dentro do plano de gestão de crise.

X

Ação direta do RH, não atuamos na comunicação
com o colaborador.

X

É feito quase que diariamente, seja por empresa ou
redes sociais.

X

Temos o Universo UniNorte que conta hoje com 2
edições no ano.

2018

RESULTADOS ALCANÇADOS
Temos pesquisas anuais de branding e price para
direcionamento de novas estratégias e campanhas
publicitárias a cada ano.

X
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2 - Implementar formas de acompanhamento e
monitoramento
para identificar o
posicionamento da UNINORTE em uma
determinada área frente aos demais players
no mesmo nicho de mercado.
3 - Estreitar parcerias com organizações
publicas e privadas, que possibilitem ações
acadêmicas e de outras naturezas, tais como:
palestras,
oficinas,
visitas
técnicas,
supervisões técnicas de trabalhos de
conclusão de curso, suportes e patrocínios em
eventos internos, disponibilização de
equipamentos ou serviços para laboratórios,
estágios.
4 - Interagir com as demais instituições da
Rede Laureate compartilhando as melhores
práticas para fortalecimento da identidade de
novas áreas de atuação, ainda pouco
conhecidas.
5 - Planejar ações acadêmicas, culturais e
sociais que divulguem e promovam maior
visilidade de novas áreas de atuação da
UNINORTE, ainda pouco conhecidas.
16. Consolidação da integração acadêmica
no âmbito dos programas lato sensu.

Pesquisa anual de branding e price.
X

Patrocinamos os maiores show da cidade e alguns
eventos regionais, Festival de Parintins por exemplo.
X

X

X
2018

1. Empreender ações, em todos os segmentos,
que contribuam para a inserção social e para o
desenvolvimento regional.
X

2. Interagir com as demais instituições da Rede
Laureate compartilhando as melhores práticas
para a construção de metodologias e
tecnologias que visem a solidificação
acadêmica, principalmente no âmbito da
pesquisa
3. Solidificar a integração entre os diferentes
cursos de lato sensu de forma transversal a
partir de ações como eventos, pesquisas e
disciplinas em conjunto, alinhados com missão
e visão da instituição
4. Implementar formas de acompanhamento e
monitoramento da qualidade de atividades
acadêmicas
específicas
de
pesquisa/investigação
5. Renovar e apresentar um portfólio relevante
para Instituição e Comunidade, com oferta de
Cursos na modalidade Lato Sensu
(Especializações)e Extensões
(Educação
Continuada) que dialoguem entre si.

X

X

X

X

Interagimos com os time de comunicação e
marketing nacional, com a troca contante de boas
práticas.
O Here for good, a Semana de Responsabilidade
Social são algumas das ações realizadas para
promever nossos cursos e alunos.
RESULTADOS ALCANÇADOS
Atualmente os cursos nas aréas de :Serviço Social,
Enfermagem integram-se a sociedade em ações
juntamente com a comunidade, no que tange
práticas sociais e de cunho de desenvolvimento local
e regional.
Conforme planejamento desta coordenação serão
implementados e acompanhados projetos em mais
cursos de especialização e MBA.
Atualmente a Coordenação de Pós Graduação
interage com algumas unidades externas da rede com
a intenção de normatizar procedimentos e atualizar
práticas metodologicas.
Pretende-se solidificar eventos como: Workshop de
apresentação de trabalhos e projetos, apresentação
de artigos cientificos com a finalidade de publicação
com qualis. Integrar os cursos de especialização
através de debates e eventos com nomes nacionais.
A coordenação de Pós Graduação está em fase de
implementação de oficinas e atualizações para
educação continuada.
Avaliação e validação de planos de aula.
Planeja-se atualmente em reuniões de colegiado e
coordenações, cursos com uma nova roupagem
conforme as tendências atuais do mercado, que
abrangem todas as areas.

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
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2.3 RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO (Dimensão 3)

A proposta da Responsabilidade Social fundamentada pelo Centro
Universitário do Norte – Uninorte, estão dispostas através das propostas de
acessibilidade, políticas inclusivas, extensão e desenvolvimento social, centrado
nos eixos da organização sócio-política necessárias de viabilização de dos
direitos individuais do público a que se destina.
A Uninorte define como dimensões de sua política de Responsabilidade
Social a formação de profissionais, o desenvolvimento de pesquisas e de
programas de extensão com os objetivos a seguir:
o O compromisso com ações de inclusão social e promoção da cidadania;
o A defesa do meio ambiente, especialmente onde suas unidades de ensino
estão inseridas;
o O compromisso com ações que promovam o desenvolvimento econômico
sustentável;
o A defesa da memória cultural, da produção artística e do patrimônio
cultural;
o As ações de acessibilidade e infraestrutura para mobilidade reduzida;
o As bolsas de estudo para alunos de baixa renda através do PROUNI, FIES
e Bolsa Universitária;
o O combate ao preconceito, bullying e discriminação social e racial.

2.3.1 Coerência das Ações de Responsabilidade Social com as Políticas
Institucionais

De acordo com o PDI 2018/2022:
Uma concepção contemporânea de direitos humanos incorpora os
conceitos de cidadania democrática, cidadania ativa e cidadania
planetária, por sua vez inspiradas em valores humanistas e embasadas
nos princípios da liberdade, da igualdade, da equidade e da diversidade,
afirmando sua universalidade, indivisibilidade e interdependência.
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Alinhada ao seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e ao Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), a Uninorte assume o compromisso de ser
parte constitutiva do desenvolvimento da sociedade, efetivando um trabalho de
responsabilidade social que considera as demandas que refletem os problemas
sociais. A responsabilidade social é compreendida como o resultado do conjunto
de ações que envolvem todos os seus colaboradores, oferecendo melhorias tanto
para as pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a Instituição, quanto para
a sociedade como um todo, em seus mais diversos níveis.
As ações de responsabilidade social são materializadas por meio de
estratégias diversificadas, dentre as quais, os projetos de extensão, as ações
comunitárias e parcerias com órgãos governamentais e não governamentais.
Essas ações dizem respeito, sobretudo, à inclusão social, à educação, à saúde, à
cidadania, ao esporte, ao meio ambiente, à cultura e ao lazer. O significado das
ações já desenvolvidas é reconhecido pela sociedade em geral, tendo a Uninorte
recebido o selo de “Instituição Socialmente Responsável” anualmente.
A Uninorte realizou mais de 4.000 atendimentos à comunidade somente
este ano, esses atendimentos e as atividades da Semana de Responsabilidade
Social das IES trouxeram de volta o Selo de Responsabilidade Social à
instituição. O Selo é conferido pela Associação Brasileira de Mantenedoras de
Ensino Superior (ABMES) com o objetivo de certificar a IES que participou da
Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular e está
verdadeiramente engajada com o ensino responsável.
Em consonância com a missão institucional, a extensão é considerada
elemento fundamental no processo de formação profissional e de produção do
conhecimento, conectando o mundo do ensino e as necessidades da
comunidade, respondendo às demandas do mundo globalizado e contribuindo
para o progresso social e ambiental. Sendo a extensão universitária orientada à
transformação social, é parte integrante das ações de responsabilidade social.
Desse modo, quando o aluno desenvolve atividades vinculadas a um
projeto de extensão e à ação comunitária fortalece sua formação profissional,
abrindo-se possibilidades de integração com o ensino e com a pesquisa, para que
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ele compreenda e vivencie, simultaneamente, estudos teórico-práticos de sua
área específica, em articulação com seu meio.
O Núcleo de Pratica Jurídica (NPJ), atende a demanda de clientes
externos, com atendimentos nas áreas de família, cível, criminal, consumidor e
trabalhista. Tendo atividade de atendimento externo nas escolas com os alunos e
advogados.
Seminários e palestras para a comunidade, realizados pelos alunos com o
valor da inscrição de uma lata de leite para posterior doação a uma instituição de
caridade.
O Projeto Liga Leitura (incentivando a pratica da leitura em abrigos de
crianças na cidade de Manaus, tendo a Brinquedoteca na Fazenda Esperança, o
Ensinando Português para os refugiados Haitianos e as Palestras antidrogas.
O Global Days Services consiste na realização de diversas atividades,
com a participação de alunos, colaboradores e voluntários, oferecendo serviços
para ajudar pessoas e comunidades. Essa ação também visa estimular o trabalho
voluntário e a responsabilidade social, durante todos os outros dias do ano.
As intervenções multiprofissionais fazem parte dessa qualidade da
assistência, melhorando a qualidade de vida da população.

Além disso, os

serviços de saúde têm como principal intuito a atenção especial ao diagnóstico e
ao tratamento das doenças, deixando a prevenção em segundo plano.
2.3.2 Relações da Uninorte com a Sociedade
As iniciativas de responsabilidade social, porém, vão além da extensão,
situando-se como ilustrativos os programas de valorização de pessoas realizados
pela Universidade, junto ao corpo docente e técnico-administrativo, incluindo
ações de educação, cultura, esporte, cidadania e de lazer.
Principais projetos:
a) Motirõ de Saúde: MOTIRÕ (s.m.); em tupi-guarani: “reunião de pessoas
para colher ou construir algo junto, uns ajudando os outros”. Foi idealizado para
projetos multidisciplinar e interprofissional da escola de saúde que tem como
objetivo trazer atendimento completo em saúde básica. Dentre elas foi realizado:
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- Casa de Acolhida Santa Catarina de Sena com venezuelanos. A
Venezuela tem enfrentado uma grande crise política e humanitária, e isso tem
aumentado o número de venezuelanos refugiados no nosso país. A UniNorte
juntamente com a Cáritas Manaus decidiu promover o “Motirõ da Saúde” voltado
para os refugiados venezuelanos que estão locados na Casa de Acolhida Santa
Catarina Sena. A Cáritas Manaus, em parceria com o Acnur (Ato comissariado
das Nações Unidas para Refugiados), é a responsável por acolher os
venezuelanos que chegam no Brasil e acompanhá-los no processo de
interiorização. Foram realizados 283 serviços de atendimentos.
- Parcerias com Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer–
Prefeitura de Manaus foi realizado na Faixa liberada da Glória, no Bairro da
Glória. 100 atendimentos.
- Saúde da Mulher - O objetivo desse Motirõ, além de oferecer os serviços
é reforçar com as mulheres a importância dos cuidados preventivos com a saúde.
Foi disponibilizado avaliação odontológica e fonoaudiológica, aferição de pressão
arterial e glicemia, teste para diagnóstico de HIV e Hepatite, limpeza de pele e
orientações nutricional, sobre o direito à medicação e redes de atendimento e
sobre ergonomia. Na programação também teve palestra sobre a saúde da
mulher, aula de zumba, alongamento e caminhada supervisionada. 80
atendimentos.
b) Global Days of Services, realizado durante todo o mês de outubro é
uma campanha lançada internacionalmente pela rede Laureate. Todos os anos,
professores, alunos e funcionários da rede se engajam para realizarem atividades
de impacto positivo na vida das pessoas da comunidade em que estão inseridas.
Em 2018, várias ações foram desenvolvidas afim de pôr em pratica as diretrizes
do Global Days of Service. Dentre elas:
- Ação com Refugiados Venezuelanos, as ações incluíram: doação de mais
de 300 kg de alimentos não perecíveis, orientação para emprego, confecção de
currículo, corte de cabelo, orientação em saúde bucal, avaliação fonoaudiológica,
avaliação de IMC, aferição de pressão arterial, aulas de informática, verificação
de glicemia, tratamento fisioterápico, reforma da rede elétrica, hidráulica e pintura
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do Lar e uma rádio comunitária com transmissão ao vivo com relatos dos
imigrantes também foi montada.
-

O projeto Angatu, da Escola de Ciências da Saúde, tem o intuito de

reunir pesquisadores, docentes e discentes, para discutir os direitos da mulher
afrodescendente

e

indígena,

diversidade

étnica,

saúde

da

mulher

afrodescendente e indígena e prevenção do câncer de mama.
c) Projeto Intervenção do bem - O projeto tem como dinâmica a
assistência continua dos docentes e discentes, que farão suas atividades uma vez
na semana, para cada curso e uma assistência geral, duas vezes do mês. Projeto
teve início em 2018.2 e continua em 2019.1, foram realizados mais 200 serviços à
comunidade do Paço em parceria com Instituto da Amazônia.
d)

Contabilizando

Sonhos:

A

disciplina

da

matemática

está

frequentemente presente em nosso dia-a-dia e é uma linguagem universal de
desenvolvimento de conhecimentos acadêmicos e, portanto, carece de atenção
especial desde cedo, e é com esse pensamento que foi abraçado a ideia de que
se torna indispensável que as crianças do Abrigo da Dona Val tenha
conhecimento prévios e domínio dos conteúdos básicos de Matemática bem
consolidados em seu arcabouço de conhecimento, e consequentemente assim
tornarem-se futuramente universitários mais capacitados para desenvolver suas
atividades acadêmicas e contribuir efetivamente para desenvolvimento de nossa
sociedade. Com isso objetivo principal é auxiliar as crianças na aprendizagem de
conteúdos básicos da matemática.
e) Atendimento Fonoaudiólogo em Idosos da Fundação Dr. Thomas: O
Fonoaudiólogo que atua em Gerontologia deve promover ações de saúde do
idoso, prevenção, avaliação, diagnóstico, habilitação/reabilitação dos distúrbios
relacionados à audição, ao equilíbrio, à fala, à linguagem, à deglutição, à
motricidade orofacial e à voz nessa população. Por este motivo, realização desta
atividade proporciona aos acadêmicos do curso de fonoaudiologia da Uninorte a
prática necessária para adquirir habilidades no cuidado com os idosos, tendo
mais experiência e assim se inserindo melhor em locais de trabalho como
consultórios, hospitais (UTI, CTI e ambulatórios), casa de repouso e parques
públicos dedicados a esta população.
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Eixo 3 – Políticas Acadêmicas
Abrange a Dimensão 2 (Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão), a 4
(Comunicação com a Sociedade) e a Dimensão 9 (Políticas de Atendimento aos
Discentes) do SINAES.
3.1 POLÍTICAS PARA O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO (Dimensão 2)

As políticas institucionais do Centro Universitário do Norte - Uninorte são as
linhas mestras que orientam as ações dos diferentes segmentos acadêmicos, em
consonância com a sua missão, visão, valores e definições estratégicas.
Propõe um trabalho integrado a fim de promover a constante articulação
entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Sendo assim, todos os cursos ofertados
pela Uninorte e estabelecem como diretrizes norteadoras, sendo:
o Garantia da flexibilidade e da agilidade na resposta a novos contextos,
demandas e desafios;
o Implantação de um programa especial de orientação e acompanhamento
acadêmico aos alunos;
o Implantação de procedimentos que facilitem a integração entre ensino,
pesquisa e extensão;
o Condições para um trabalho interdisciplinar na área do ensino, da pesquisa
e da extensão;
o Direcionamento entre o ensino e as atividades de pesquisa e extensão;
o Fortalecimento e dinamismo no processo de ensino-aprendizagem;
o Atualização, de forma permanente, dos programas e currículos, em sintonia
com as necessidades da sociedade.

3.1.1 Ensino

Foram aplicadas as metodologias inovadoras de ensino que objetivam
contribuir para uma melhor formação acadêmica dos alunos a partir de docentes
capacitados, onde foram realizadas atividades diferenciadas, como aula-show,
gincanas e simulações. Sendo sempre abordando as inovações acadêmicas e de
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resultados aprovados por alunos e professores. Segue a seguir algumas das
atividades que marcaram o ano de 2018:

1º Rally do Conhecimento: O objetivo das equipes da Escola de Negócios e
Hospitalidade era cumprir o circuito composto por 10 postos, dentro do tempo
máximo de 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos. Entre a disputa pela pontuação na
resolução das questões, as fantasias e a criatividade também contaram pontos. A
1° edição do Rally do Conhecimento competição em que os alunos Enadeanos se
dividiram em equipes para disputar os prêmios e as colocações de primeiro,
segundo e o terceiro lugar da competição.

9ª Feira Norte do Estudante: A Feira Norte do Estudante, em sua nona edição,
mantém o propósito inicial de facilitar a escolha dos estudantes sobre qual
carreira seguir, além de proporcionar integração com o mercado de trabalho.
Fazemos isso, reunindo em um único espaço universidades, faculdades, cursos
preparatórios e profissionalizantes, instituições de colocação profissional, escolas
de idiomas, estudantes pré-universitários e universitários e especialistas em
diversas áreas profissionais.

A. Perfil dos Professores

A Uninorte atende aos requisitos do MEC quanto a titulação e regime de
trabalho constantes no Art. 52 da Lei de Diretrizes e Bases – LDB que determina,
para as universidades, um terço docente com, pelo menos, titulação acadêmica
de mestrado ou doutorado e um terço do corpo docente em regime de tempo
integral. O grau de satisfação dos alunos em relação aos professores está
ilustrado no GRAF. 3.
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Gráfico 3 – Grau de satisfação dos alunos em relação ao corpo docente.

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.

É observado no gráfico uma evolução dos níveis de satisfação em relação
aos docentes, porém, há uma oportunidade de melhoria tendo em vista que 15%
avaliaram negativamente e 16% disseram ser indiferentes em 2018. O
questionário de avaliação aplicado aos alunos foi elaborado de modo que se
pudesse oferecer uma visão dos principais processos de ensino-aprendizagem,
conforme demonstrados. Já no GRAF. 4 é observado o grau de satisfação dos
alunos em relação ao corpo docente por Escola.
Gráfico 4 – Grau de satisfação dos alunos em relação ao corpo docente por Escola.

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.

Nos gráficos a seguir é possível visualizar os agentes causadores dos
índices de insatisfação.
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Gráfico 5 - Assiduidade e Pontualidade

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.

Gráfico 6 - Coerência entre conteúdos trabalhados e avaliações

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
Gráfico 7 - Conhecimentos sobre os temas abordados

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
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Gráfico 8 - Cordialidade com os alunos

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
Gráfico 9 - Didática de aula

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
Gráfico 10 - Disponibilidade para o atendimento ao aluno

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
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Gráfico 11 - Divulgação de informações sobre cursos, eventos, palestras e avisos institucionais

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
Gráfico 12 - Divulgação e cumprimento do Plano de Ensino

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
Gráfico 13 - Prestígio do Corpo Docente

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
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Os drives abordados de acordo aos docentes, foram dispostos em seu total
e por Escolas, a partir dos resultados apresentados, assim, observa-se uma
similaridade nas respostas para cada afirmativa relacionada às características dos
professores. A “Divulgação de informações sobre cursos, eventos, palestras e
avisos institucionais” e “Didática de Aula”, foram os aspectos que se destacaram
negativamente, enquanto o “Conhecimento sobre os temas abordados”, a
“Cordialidade com os alunos” e a “Assiduidade e Pontualidade”, destacaram-se
positivamente.
Como ações de melhorias, as ações a serem tomadas nos aspectos
negativos será nos cursos de aperfeiçoamento e oficinas durante o ano de 2019
direcionada pela área de Qualidade Acadêmica.
São destacadas também nos anos de 2015 a 2018, os alunos avaliaram o
desempenho dos Coordenadores de Curso quanto à frequência de contato e o
grau de satisfação. Os resultados são apresentados a seguir:
Gráfico 14 – Grau de satisfação geral dos alunos em relação aos Coordenadores

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.

Destaca-se na avaliação certa igualdade entre os insatisfeitos e muitos
insatisfeitos no decorrer dos anos e também os que consideram indiferentes nos
mesmo períodos. Entretanto, observa-se uma crescente avaliação dos alunos que
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consideram a coordenação de forma positiva no decorrer dos anos de 2014 a
2018.
Para que se possa observar os agentes causadores das insatisfações dos
alunos frente aos Coordenadores de Curso foi destacado na pesquisa os
seguintes aspectos em 2018, tanto geral quanto pelas Escolas:

Gráfico 15 – Grau de satisfação dos alunos em relação aos Coordenadores por Escola

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.

A seguir a série de gráficos que apontam o grau de satisfação dos alunos
perante aos Coordenadores por Escola.
Gráfico 16 - Cordialidade

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
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Gráfico 17 - Disponibilidade para o atendimento ao aluno

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
Gráfico 18 - Empenho para auxiliar os alunos

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
Gráfico 19 - Prestação de informações

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
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A partir dos resultados apresentados, percebe-se que a “Prestação de
informações” se destaca como aspecto como maior índice de satisfação, já o
aspecto que apresenta maior índice de insatisfação é o “Empenho para auxiliar os
alunos”. Desta forma, as ações de melhorias para o ano de 2019 está relacionada
à necessidade de uma maior aproximação junto às turmas, proporcionando uma
maior integração ao mesmo tempo promovendo reuniões frequentes com os
representantes por turma, além de eventos, palestras e atualizações da IES. Tais
ações sendo monitoradas pela área de Qualidade Acadêmica.

B. Implementação das Políticas Institucionais para o Ensino
B1. Graduação – Modalidade Presencial
O Quadro 3 mostra os cursos de graduação presenciais ofertados na Uninorte em
2018.
Quadro 3 – Cursos de Graduação Presencial Ofertados – 2018
Curso

Modalidade

Administração

Bacharelado

Administração

Bacharelado

Administração
Arquitetura e
Urbanismo
Biomedicina
Biomedicina
Ciências
Biológicas
Ciência da
Computação
Ciências Matemática
Ciências Química
Ciências
Contábeis
Ciências
Contábeis
Ciências
Contábeis
Ciências
Econômicas

Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Licenciatura
Bacharelado
Licenciatura
Licenciatura
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado

Atos dos Cursos

Local de Funcionamento

Portaria 265 de 03/04/2017 DOU
04/04/2017

Av. Joaquim Nabuco, 1365,
Centro, Manaus/AM

Resolução CONSUNI 40 de
21/09/2017
Resolução CONSUNI 39 de
21/09/2017
Portaria 1091 de 24/12/2015
DOU 30/12/2015
Resolução CONSUNI 04 de
04/09/2013
Resolução CONSUNI 61 de
21/09/2017
Portaria 1091 de 24/12/2015
DOU 30/12/2015
Portaria 1091 de 24/12/2015
DOU 30/12/2015
Portaria 1091 de 24/12/2015
DOU 30/12/2015
Portaria 1091 de 24/12/2015
DOU 30/12/2015
Portaria 265 de 03/04/2017
DOU 04/04/2017
Resolução CONSUNI 42 de
21/09/2017
Resolução CONSUNI 41 de
21/09/2017
Portaria 265 de 03/04/2017
DOU 04/04/2017

Av. Noel Nults, 18, Cidade
Nova, Manaus/AM
Av. Djalma Batista, 2.100, ,
Chapada, Manaus/AM
Rua Huascar de Figueiredo,
1.105, Centro, Manaus/AM
Av. Joaquim Nabuco, 1232,
Centro, Manaus/AM
Av. Djalma Batista, 2.100,
Manaus/AM
Av. Joaquim Nabuco, 1232,
Centro, Manaus/AM
Rua Huascar de Figueiredo,
290, Centro, Manaus/AM
Av. Igarapé de Manaus, 211,
Centro, Manaus/AM
Av. Igarapé de Manaus, 211,
Centro, Manaus/AM
Av. Joaquim Nabuco, 1365,
Centro, Manaus/AM
Av. Noel Nults, 18, Cidade
Nova, Manaus/AM
Av. Djalma Batista, 2.100
Manaus/AM
Rua Dez de Julho, 873,
Centro, Manaus/AM

Total de
vagas
1200
200
200
380
300
200
100
200
150
50
650
200
200
50
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Direito
Educação
Física
Educação
Física
Educação
Física
Educação
Física

Bacharelado Portaria 3.622 de 17/10/2005
DOU 20/10/2005
Licenciatura Portaria 1091 de 24/12/2015
DOU 30/12/2015
Bacharelado Resolução CONSUNI 02 de
24/05/2016
Bacharelado Resolução CONSUNI 46 de
21/09/2017
Bacharelado Resolução CONSUNI 45 de
21/09/2017

Enfermagem

Bacharelado Portaria 819 de 31/12/2014
DOU 02/01/2015
Engenharia Ambiental e Bacharelado Resolução CONSUNI 25 de
Sanitária
21/08/2017
Engenharia
Bacharelado Portaria 1091 de 24/12/2015
Civil
DOU 30/12/2015
Engenharia
Bacharelado Resolução CONSUNI 31 de
Civil
21/09/2017
Engenharia
Bacharelado Resolução CONSUNI 30 de
Civil
21/09/2017
Engenharia da Bacharelado Resolução CONSUNI 03 de
Computação
04/09/2013
Engenharia da Bacharelado Portaria 618 de 21/11/2013 DOU
Produção
22/11/2013
Engenharia de Controle Bacharelado Resolução CONSUNI 01 de
e Automação
04/09/2013
Engenharia de Bacharelado Resolução CONSUNI 31 de
Materiais
20 de setembro de 2016
Engenharia
Bacharelado Portaria 1091 de 24/12/2015
Elétrica
DOU 30/12/2015
Engenharia
Elétrica
Engenharia
Mecânica
Engenharia
Mecânica
Engenharia
Química
Farmácia
Farmácia
Fisioterapia
Fisioterapia
Fonoaudiologia
História
Jornalismo
Letras - Língua
Inglesa

Bacharelado Resolução CONSUNI 31 de
21/09/2017
Bacharelado Portaria 43 de 22/01/2015
DOU 23/01/2015
Bacharelado Resolução CONSUNI 32 de
21/09/2017
Bacharelado Resolução CONSUNI 11 de
21/09/2015
Bacharelado Portaria 72 de 10/02/2017
DOU 13/02/2017
Bacharelado Resolução CONSUNI 33 de
21/09/2017
Bacharelado Resolução CONSUNI 34 de
21/09/2017
Bacharelado Portaria 932 de 24/08/2017 DOU
25/08/2017
Bacharelado Portaria 419 de 08/05/2017
DOU 10/05/2017
Licenciatura Portaria 1091 de 24/12/2015
DOU 30/12/2015
Bacharelado Portaria 358 de 17/08/2011
DOU 19/08/2011
Licenciatura Portaria 419 de 08/05/2017
DOU 10/05/2017

Rua Emilio Moreira, 541,
Centro, Manaus/AM
Rua Dez de Julho, 873,
Centro, Manaus/AM
Rua Dez de Julho, 873,
Centro, Manaus/AM
Av. Noel Nults, 18, Cidade
Nova, Manaus/AM
Av. Djalma Batista, 2.100,
Chapada,Manaus/AM
Av. Joaquim Nabuco, 1232,
Centro, Manaus/AM
Av. Igarapé de Manaus, 211,
Centro, Manaus/AM
Av. Igarapé de Manaus, 211,
Centro, Manaus/AM
Av.Noel Nults, 18, Cidade
Nova, Manaus/AM
Av. Djalma Batista, 2.100,
Manaus/AM
Rua Huascar de Figueiredo,
290, Centro, Manaus/AM
Av. Leonardo Malcher, 853,
Centro, Manaus/AM
Av. Leonardo Malcher, 853,
Centro, Manaus/AM
Av. Leonardo Malcher,
853, Centro, Manaus/AM
Av. Igarapé de Manaus, 211,
Centro, Manaus/AM
Av. Djalma Batista, 2.100,
Manaus/AM
Av. Leonardo Malcher,
853, Centro, Manaus/AM
Av. Djalma Batista, 2.100,
Manaus/AM
Av. Igarapé de Manaus, 211,
Centro, Manaus/AM
Av. Joaquim Nabuco, 1232,
Centro, Manaus/AM
Av. Djalma Batista, 2.100,
Manaus/AM
Av. Joaquim Nabuco, 1232,
Centro, Manaus/AM
Av. Djalma Batista, 2.100,
Manaus/AM
Av. Joaquim Nabuco, 1232,
Centro, Manaus/AM
Av. Igarapé de Manaus, 211,
Centro, Manaus/AM
Rua Huascar de Figueiredo,
290, Centro, Manaus/AM
Av. Joaquim Nabuco, 1365,
Centro, Manaus/AM

400
500
300
200
200
850
160
700
150
200
80
200
80
50
300
200
500

200
100
240
100
400
100
150
150
250
200
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Letras - Língua
Portuguesa

Licenciatura Portaria 1104 de 29/12/2015
DOU 29/12/2015

Av. Joaquim Nabuco, 1365,
Centro, Manaus/AM

Medicina
Veterinária
Nutrição

Av. Joaquim Nabuco, 1232,
Centro, Manaus/AM
Av. Joaquim Nabuco, 1232,
Centro, Manaus/AM
Av. Joaquim Nabuco, 1232,
Centro, Manaus/AM
Av. Joaquim Nabuco, 1365,
Centro, Manaus/AM
Av. Noel Nults, 18, Cidade
Nova, Manaus/AM
Rua Dez de Julho, 873,
Centro, Manaus/AM
Rua Huascar de Figueiredo,
290, Centro, Manaus/AM
Rua Dez de Julho, 873,
Centro, Manaus/AM
Av. Joaquim Nabuco, 1270,
Centro, Manaus/AM
Rua Huascar de Figueiredo,
290, Centro, Manaus/AM
Av. Joaquim Nabuco, 1365,
Centro, Manaus/AM
Rua Huascar de Figueiredo,
290, Centro, Manaus/AM
Rua Huascar de Figueiredo,
1.105, Centro, Manaus/AM

200

CST em Análise e
Desenv. de Sistemas
CST em Design
Gráfico

Bacharelado Resolução CONSUNI 05 de
08/01/2014
Bacharelado Portaria 819 de 31/12/2014
DOU 02/01/2015
Bacharelado Portaria 819 de 31/12/2014
DOU 02/01/2015
Bacharelado Portaria 1091, 24/12/2015
DOU 30/12/2015
Bacharelado Resolução CONSUNI 43 de
21/09/2017
Bacharelado Portaria 265 de 03/04/2017 DOU
04/04/2017
Bacharelado Portaria 520 de 15/10/2013
DOU 17/10/2013
Bacharelado Portaria 207 de 22/06/2016
DOU 23/06/2016
Bacharelado Portaria 819 de 31/12/2014
DOU 02/01/2015
Bacharelado Resolução CONSUNI 32 de
20/09/2016
Bacharelado Portaria 265 de 03/04/2017 DOU
04/04/2017
Tecnológico Portaria 793 de 14/12/2016 DOU
15/12/2016
Tecnológico Portaria 265 de 03/04/2017
DOU 04/04/2017

CST em Estética e
Cosmética
CST em Gestão da
Qualidade
CST em Gestão da
Produção Industrial
CST em Gestão da
Tecn. da Informação
CST em Gestão de
Recursos Humanos
CST em Gestão de
Recursos Humanos
CST em Gestão de
Recursos Humanos
CST em Serviços
Judiciais

Tecnológico Portaria 168 de 30/06/2009
DOU 01/07/2009
Tecnológico Portaria 795 de 26/07/2017
DOU
28/07/2017
Tecnológico Portaria 932 de 01/12/2015 DOU
02/12/2015
Tecnológico Resolução CONSUNI 10 de
21/09/2015
Tecnológico Portaria 577 de 09/06/2017 DOU
12/06/2017
Tecnológico Resolução CONSUNI 38 de
21/09/2017
Tecnológico Resolução CONSUNI 39 de
21/09/2017
Tecnológico Resolução CONSUNI 48 de
21/09/2017

Avenida Joaquim Nabuco,
1232, Centro, Manaus/AM
Av. Joaquim Nabuco, 1365,
Centro, Manaus/AM
Av. Leonardo Malcher, 853,
Centro, Manaus/AM
Rua Huascar de Figueiredo,
290, Centro, Manaus/AM
Av. Joaquim Nabuco, 1365,
Centro, Manaus/AM
Av. Noel Nults, 18, Cidade
Nova, Manaus/AM
Av. Djalma Batista, 2.100,
Manaus/AM
Rua Emilio Moreira, 541,
Centro, Manaus/AM

350

CST em Serviços
Judiciais
CST em Serviços
Judiciais
CST em Serviços
Registrais e Notariais
CST em Gestão
Financeira
CST em Logística

Tecnológico Resolução CONSUNI 57 de
21/09/2017
Tecnológico Resolução CONSUNI 49 de
21/09/2017
Tecnológico Resolução CONSUNI 58 de
21/09/2017
Tecnológico Resolução CONSUNI 33 de
20/09/2016
Tecnológico Portaria 575 de 09/06/2017
DOU 12/06/2017

Av. Noel Nults, 18, Cidade
Nova, Manaus/AM
Av. Djalma Batista, 2.100,
Manaus/AM
Rua Emilio Moreira, 541,
Centro, Manaus/AM
Av. Joaquim Nabuco, 1365,
Centro, Manaus/AM
Av. Joaquim Nabuco, 1365,
Centro, Manaus/AM

Odontologia
Pedagogia
Pedagogia
Psicologia
Publicidade e
Propaganda
Relações
Internacionais
Serviço Social
Sistemas de
Informação
Turismo

150

220
280
450
200
320
200
100
200
150
60
100
150

200

50
80
400
200
200
300
100
200
100
100
400
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CST em
Logística
CST em
Logística
CST em
Marketing
CST em
Marketing
CST em
Petróleo e Gás
CST em Processos
Gerenciais
CST em Redes de
Computadores
CST em Segurança
no Trabalho

Tecnológico Resolução CONSUNI 37 de
21/09/2017
Tecnológico Resolução CONSUNI 36 de
21/09/2017
Tecnológico Portaria 576 de 09/06/2017
DOU 12/06/2017
Tecnológico Resolução CONSUNI 45 de
21/09/2017
Tecnológico Portaria 303 de 31/12/2012 DOU
31/12/2012
Tecnológico Resolução CONSUNI 36 de
20/09/2016
Tecnológico Portaria 1091 de 24/12/2015
DOU 30/12/2015
Tecnológico Resolução CONSUNI 35 de
20/09/2016

Av. Noel Nults, 18, Cidade
Nova, Manaus/AM
Av. Djalma Batista, 2.100
Manaus/AM
Av. Joaquim Nabuco, 1365,
Centro, Manaus/AM
Av. Djalma Batista, 2.100
Manaus/AM
Av. Leonardo Malcher, 853,
Centro, Manaus/AM
Av. Joaquim Nabuco, 1365,
Centro, Manaus/AM
Rua Huascar de Figueiredo,
290, Centro, Manaus/AM
Av. Igarapé de Manaus, 211,
Centro, Manaus/AM

200
200
100
200
200
100

120
100

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.

O Quadro 4 mostra os cursos de graduação presenciais ofertados na Uninorte em
2018.
Quadro 4 – Cursos de Graduação EaD Ofertados – 2018
Curso
Administração
Administração

Modalidade
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado

Administração
Ciências
Contábeis
Ciências
Contábeis
Ciências
Contábeis
Serviço Social

Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado

Bacharelado

CST em Gestão de
Tecnológico
Recursos
Humanos
CST em Gestão de
Tecnológico
Recursos
Humanos
CST em Gestão de
Tecnológico
Recursos
Humanos
Tecnológico
CST em Logística
CST em Logística

Tecnológico

Atos dos Cursos
Resolução CONSUNI 14 de
27/12/2012
Resolução CONSUNI 14 de
27/12/2012
Resolução CONSUNI 14 de
27/12/2012
Portaria 348 de 24/04/2017
DOU 25/04/2017
Portaria 348 de 24/04/2017
DOU 25/04/2017
Portaria 348 de 24/04/2017
DOU 25/04/2017
Resolução CONSUNI 21 de
27/12/2012

Local de Funcionamento
Av. Joaquim Nabuco, 1365,
Centro, Manaus/AM
Av. Noel Nults, 18, Cidade
Nova, Manaus/AM
Av. Djalma Batista, 2.100,
Loja AS 101, Chapada,
Manaus/AM
Av. Joaquim Nabuco, 1365,
Centro, Manaus/AM
Av.Noel Nults, 18, Cidade
Nova, Manaus/AM
Av. Djalma Batista, 2.100,
Loja AS 101, Chapada,
Manaus/AM
Av. Joaquim Nabuco, 1365,
Centro, Manaus/AM

Total
de vagas
550
300
200
280
200
200
100

Resolução CONSUNI 19 de
27/12/2012

Av. Joaquim Nabuco, 1365,
Centro, Manaus/AM

270

Resolução CONSUNI 19 de
27/12/2012

Av.Noel Nults, 18, Cidade
Nova, Manaus/AM

200

Resolução CONSUNI 19 de
27/12/2012
Resolução CONSUNI 16 de
27/12/2012
Resolução CONSUNI 16 de
27/12/2012

Av. Djalma Batista, 2.100,
Loja AS 101, Chapada,
Manaus/AM
Av. Joaquim Nabuco, 1365,
Centro, Manaus/AM
Av.Noel Nults, 18, Cidade
Nova, Manaus/AM

200
300
200
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Tecnológico
CST em Logística
CST em
Marketing

Tecnológico
Tecnológico

CST em
Marketing
CST em
Marketing
CST em
Gastronomia
CST em Gestão
Comercial
CST em Gestão
Comercial
Pedagogia
Pedagogia

Tecnológico
Tecnológico
Tecnológico
Tecnológico

Licenciatura
Licenciatura

Resolução CONSUNI 16 de
27/12/2012
Resolução CONSUNI 17 de
27/12/2012
Resolução CONSUNI 17 de
27/12/2012
Resolução CONSUNI 17 de
27/12/2012
Resolução CONSUNI 07 de
26/04/2017
Resolução CONSUNI 20 de
27/12/2012
Resolução CONSUNI 20 de
27/12/2012
Resolução CONSUNI 37 de
20/09/2016
Resolução CONSUNI 37 de
20/09/2016

Av. Djalma Batista, 2.100,
Loja AS 101, Chapada,
Manaus/AM
Av. Joaquim Nabuco, 1365,
Centro, Manaus/AM
Av. Djalma Batista, 2.100,
Loja AS 101, Chapada,
Manaus/AM
Av. Noel Nults, 18, Cidade
Nova, Manaus/AM
Av. Joaquim Nabuco, 1365,
Centro, Manaus/AM
Av. Joaquim Nabuco, 1365,
Centro, Manaus/AM
Av. Djalma Batista, 2.100,
Loja AS 101, Chapada,
Manaus/AM
Av. Joaquim Nabuco, 1365,
Centro, Manaus/AM
Av. Noel Nults, 18, Cidade
Nova, Manaus/AM

200
100
100
100
400
100
50
200
100

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.

Os alunos avaliaram os cursos de graduação presenciais quanto ao nível
de satisfação no ano de 2018. O GRAF. 20 mostra a o grau de satisfação dos
alunos entre os anos de 2015 a 2018.
Gráfico 20 – Grau de satisfação dos alunos – graduação presencial

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.

De acordo com os resultados obtidos como mostra acima, é percebido foi
mantido os níveis de alunos que avaliaram negativamente, sendo insatisfeitos ou
muito insatisfeitos nos anos de 2017 e 2018, ficando com 19%.

O GRAF. 21 demonstra as avalições por Escola quanto a satisfação dos
cursos presenciais.
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Gráfico 21 – Grau de satisfação dos alunos dos cursos presenciais por Escola

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.

Os gráficos a seguir retratam o que pode estar causando as insatisfações.
Gráfico 22 - Currículo e Plano e Ensino

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.

Gráfico 23 - Equilíbrio entre teoria e prática

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
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Gráfico 24 - Preparação para o mercado de trabalho

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
Gráfico 25 - Turno / Horário das disciplinas

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.

As aulas virtuais nos cursos presenciais, obtiveram o nível de
satisfação geral conforme é apresentado no GRAF. 26.
Gráfico 26 - Turno / Horário das disciplinas

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
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Conforme é observado os resultados das avaliações quanto as aulas
virtuais, houve um aumento de alunos insatisfeitos. Os gráficos a seguir
apresentam os demais indicadores que mostram o elevado índice de insatisfação.
Gráfico 27 – Apoio dos tutores

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
Gráfico 28 – Coerência entre as atividades online e presenciais

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
Gráfico 29 – Comunicação durante os fóruns online

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
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Gráfico 30 – Qualidade do conteúdo

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
Gráfico 31 – Recursos Multimídia

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
Gráfico 32 – Suporte e tutoriais do Blackboard

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
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Observando os resultados apresentados, todos os itens relacionados às
aulas virtuais, demonstram um elevado grau de insatisfação com oportunidade de
melhorias. Já ações que estão sendo tomadas para 2019, tendo o NEaD e a
Qualidade Acadêmica no empenho de buscar as melhorias, podem ser
destacadas:
i.

Treinamento das equipes técnicas e a capacitação das equipes
pedagógicas.

ii.

Melhorar a utilização dos recursos das webs conferências com a
promoção de atividades mais colaborativas e interativas.

iii.

Realizar reuniões com os Coordenadores de Cursos e Tutores
online e presenciais de maneira a obter melhorias quanto o
acompanhamento dos alunos e comunicação a partir de fóruns, email, etc.

iv.

Proporcionar uma capacitação aos alunos ingressantes nos novos
conceitos de aprendizagem.

B2. Graduação – Modalidade a Distância

No ano de 2018, os alunos fizeram a avaliação da plataforma online (Black
Board), tendo os resultados a apresentados a seguir, onde ilustra os fatores
geradores das satisfações e insatisfações dos alunos da Uni norte.
Gráfico 33 – Facilidade de acesso

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
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Gráfico 34 – Facilidade de Upload e Download

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
Gráfico 35 – Fóruns de discussão online

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
Gráfico 36 – Navegabilidade

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
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Gráfico 37 – Provas / Testes online

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.

A partir dos resultados apresentados percebe-se as oportunidades de
melhorias dos seguintes aspectos:
I- Testes online e Provas.
II- Fóruns de discussão online.
Como proposta de melhorias de melhorias para o ano de 2019, realizadas
em conjunto com o NEaD, podem ser destacados os seguintes aspectos:
I- Reuniões com os Coordenadores de Cursos e Docentes para a
aplicação e melhoria dos questionários e maior utilização dos fóruns.
II- Proporcionar a capacitação das equipes pedagógicas e treinamento
das equipes técnicas.
III- Adotar materiais de apoio referenciais e complementares.
IV- Fazer a capacitação com os novos alunos nos novos conceitos de
aprendizagem.

B3. Inciativas da Pós-Graduação

As atividades de cursos de pós-graduação da Uninorte são desenvolvidas
de acordo com a legislação em vigor e atos normativos próprios originados dos
Colegiados Superiores, disponibilizados no site.
A divulgação das condições para ingresso nos cursos stricto sensu é feita
por meio de editais publicados anualmente. O ingresso nos cursos lato sensu se
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dá através da inscrição dos candidatos para os cursos oferecidos e posterior
seleção.
Manter-se atualizado é um pré-requisito para obter sucesso na carreira. Os
cursos de especialização da UniNorte permitem que os alunos desenvolvam
novas habilidades com foco nas tendências de mercado, processos e criação de
estratégias inovadoras por meio do estudo de casos reais.
Além de atualização, os profissionais que optarem por uma especialização
ou um MBA (Master in Business Administration) terão um crescimento no
currículo, melhores qualificações, network e muito mais. A pós-graduação
Uninorte funciona nas unidades da Cidade Nova, Plaza e Centro.
Figura 3 – Exemplos de Diferencial Competitivo da Pós-Graduação

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.

Os conhecimentos e as habilidades adquiridos nos cursos de graduação,
apesar de ser fundamentais, já não são mais suficientes para formar um
profissional completo que possa oferecer soluções e ideias inovadoras para as
empresas.
Por isso, um curso de pós-graduação se torna um requisito essencial para
desenvolver a expertise necessária para atuar em uma área específica.

No Quadro 5 estão demonstrados os cursos ofertados pela Uninorte na
Pós-Graduação na modalidade de Lato Sensu.
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Quadro 5 – Cursos de Pós-Graduação ofertados em 2018.

CURSOS
Gestão dos Recursos Naturais e Meio Ambiente
MBA Gestão e Estratégia Empresarial
Engenharia de Petróleo e Gás
Gestão de Obras e Produtividade nas Construções
Direito do Trabalho e Processual do Trabalho
Direito das Relações de Trabalho e Processo Trabalhista
Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Gestão e Supervisão Escolar
Psicopedagogia
Endodontia
Psicologia Organizacional e do Trabalho
MBA Gestão de Finanças, Auditoria e Controladoria
Enfermagem em Ginecologia e Obstetrícia
MBA Gerenciamento de Projetos
Direito Penal e Processual Penal
MBA Gestão Tributária
Avaliação e Prescrição de Exercícios
Engenharia de Software com ênfase em desenvolvimento WEB
MBA Gestão Pública
MBA Gestão da Qualidade e Produtividade
Gestão em Educação Básica: Supervisão, Orientação e Inspeção Escolar
MBA Marketing, Publicidade e Propaganda
Psicologia Clínica - Psicoterapia Infantil
Linguística
Gastronomia
Saúde Pública com ênfase em Nutrição
MBA Gestão de Pessoas e Coaching
MBA Gestão de Logística e Produção
Implantodontia
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Tricologia e Terapia Capilar
Ensino e Pesquisa em História
Docência do Ensino Superior
Prótese Dentária
Direito Público
Engenharia de Manutenção Industrial
Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica
Engenharia de Segurança do Trabalho
Enfermagem do Trabalho
Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental
Desenvolvimento de Aplicações para Dispositivos Móveis
Educação Física Escolar
Serviço Social na Área Sócio Jurídica
Segurança da Informação
Dentística
Análises Clínicas e Toxicológicas
Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.

3.1.2 Pesquisa e Iniciação Científica

A Uninorte possui o Programa de Bolsa de Iniciação Científica que tem
como objetivo de preparar bons profissionais para o mercado de trabalho,
desenvolvendo o aluno para uma futura especialização.
O Programa de Bola de Iniciação Científica da Uninorte tem como objetivo
incentivar a pesquisa científica entre os componentes do corpo discente da
graduação; inserir os alunos da graduação em projetos de pesquisa; apoiar a
elaboração de projetos de pesquisa dos componentes do corpo docente,
viabilizando sua execução e posterior divulgação nos meios acadêmicos e social;
fomentar, através de recursos da Uninorte e de outros órgãos de apoio à pesquisa
ligada a projetos de iniciação científica (FACEPE, CNPq e CAPES), o
conhecimento científico da nossa região.
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O Quadro 6 demonstra os projetos de iniciação científica desenvolvidos no
ano de 2018.
Quadro 6 – Projetos de Iniciação Científica – Uninorte - 2018
Nº

1

2
3
4

5

6

TÍTULO DO PROJETO
A produção escrita e o letramento: uma análise com
alunos do 3º ano do Ensino Médio de escolas
públicas.
Prevenção de doenças/infecções causadas por
microorganismos por meio da promoção do
conhecimento e o seu diagnóstico para alunos do
ensino médio.
Empreeendedorismo Social e Economia Solidária.
Tuberculose na população indígena: caracterização
do acesso aos serviços de saúde e diagnóstico
situcional entre indígenas residentes na Região
Metropolitana de Manaus, Amazonas.
Promovendo
cidadania.
Uma
intervenção
interdisciplinar no enfrentamento à violência.
A ocorrência de transtornos mentais em
adolescentes do sexo feminino de 14 a 20 em
decorrência da pressão religiosa vivenciada nas
igrejas evangélicas no Estado do Amazonas.

7 FakeNews.

RESPONSÁVEL

Lúcia Inês Freire de Oliveira

Henriette Soares Ferreira Paskinn
Monik Érica Silva de Souza

Lesões e desvios posturais em atletas de alta
performance.
Brasil das fake news: educação midiática no
10
combate à desinformação.
Caracterização do gênero, da raça , da idade e
perfil laboratorial de uma população de cães das
11 regiões leste e sul da cidade de Manaus,
Amazonas.
Termo de ajustamento de conduta ambiental no
12
âmbito de conflitos ambientais.
Estudo de melhorias de sistemas de controle e
13 automação em processo de reaproveitamento das
águas pluviais e águas cinzas.
Ética jornalística em Manaus: a credibilidade da
14 informação online entre os acadêmicos de
jornalismo.
Percepção da Automedicação por trabalhadores da
15 Fundação Hospital Adriano Jorge, de ManausAmazonas.

CADEM

SAÚDE
NEGÓCIOS

Adriana Duarte de Sousa

SAÚDE

Eliane Carvalho dos Santos

SAÚDE

Paulo Telles de Almeida

SAÚDE

Walter Charles Seiffert Simões

EXATAS

Jornalismo e violência: a cobertura jornalística do
8
Edilene Mafra
massacre do Compaj.
9

VERTICAL

CADEM

Rodrigo Gheller

SAÚDE

Edilene Mafra

CADEM

Lenir Cardoso Porfírio

SAÚDE

Karen Rosendo de Almeida Leite

Direito

Walter Charles Seiffert Simões

EXATAS

Edilene Mafra

CADEM

Dr. Francisco Geraldo Mello da
Rocha Carvalho Neto

SAÚDE
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Seleção de bactérias e leveduras da polpa de
16 Manioht suculenta para produção de enzimas com Eliane Carvalho dos Santos
interesse Biotecnológico.
Estudo do endoparasitas em Podocnemis
17
erythrocephala de análises de fezes.
Lenir Cardoso Porfírio
Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.

SAÚDE

SAÚDE

3.1.3 Extensão

A Uninorte, entende como um processo educativo, cultural e científico, a
partir da política de extensão, que articula o Ensino e a Pesquisa de forma
indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a instituição e a
sociedade.
Dessa forma, as políticas de extensão procura ensinar, investigar e formar
para o mundo, promover constante articulação entre teoria e prática e realizar um
trabalho que contribua para o desenvolvimento regional.
A missão da Instituição ao papel que ela procura desenvolver na sociedade
como uma visão empreendedora de mundo é, portanto, a Uninorte que consolida
e orienta todas as suas ações extensionistas em direção à complexidade dos
fatores que circundam o contexto, procurando, desta forma, transformá-lo.
Daí, por conseguinte, a necessidade de se adotar uma visão de extensão,
cujo modelo de produção do conhecimento seja flexível e faça parte do processo
de aprendizagem, o qual formará pessoas polivalentes e empreendedoras.
Desta forma, a pesquisa, o ensino e a extensão se nutrem da ação da
sociedade em um processo dialógico com os distintos grupos humanos e sociais,
formadores da realidade circundante.
Isso implica em política que oriente a definição de problemas, o
compromisso pessoal e institucional e a atuação de todo o corpo social, por meio
de ações recíprocas, de trocas de saberes de interação dialógica entre a
instituição e os diferentes setores sociais.
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3.2 COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE (Dimensão 4)

Será uma das missões desta Política de Comunicação, permitir que os
esforços de comunicação sejam cada vez mais profissionais, portanto, atendendo
a uma necessidade dos públicos envolvidos e a busca por uma comunicação
empresarial mais eficaz e eficiente. São fundamentos da política de comunicação:


Transparência: A comunicação empresarial requer credibilidade de suas

fontes e velocidade em suas respostas. Uma instituição de ensino não pode omitir
fatos que sejam de interesse público e estará sempre disposta a apresentar
respostas que deem conta de seu papel na sociedade.


Profissionalismo: A comunicação deverá ser conduzida de maneira

integrada, respeitando-se a atuação dos profissionais da área: publicitários,
jornalistas, produtores editoriais, relações públicas, radialistas e profissionais do
Marketing. Qualquer divulgação de serviços ou produtos institucionais, portanto,
deverão ser produzidos por profissionais de comunicação.


Ética: A UNINORTE sempre se pautará pela verdade das informações,

preceito essencialmente ligado à ética e ao profissionalismo no tratamento dado à
comunicação.
É objetivo da política de comunicação: Fortalecer a imagem institucional
de um centro universitário que busca realizar sonhos e construir carreiras,
focando os conceitos de internacional, preocupando-se com a preparação de
seus alunos para um mercado de trabalho sem fronteiras, mas sempre
respeitando suas raízes regionais.
Quanto à comunicação interna do Centro Universitário do Norte, essa
política desenvolve projetos e ações capazes de estabelecer a interação entre
todo o corpo social da UNINORTE, composto por professores, funcionários e
alunos.
No que se refere à comunicação externa, vinculada diretamente à Política
Institucional de Responsabilidade Social, a Política Institucional de Comunicação
volta-se, prioritariamente, para fora da sala de aula para entender o contexto,
perfil do público, como se efetiva a escolha dos cursos a partir das necessidades

70

RELATÓRIO DE AUTO AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2018

detectadas em pesquisa de mercado. O Departamento de Marketing estabeleceu
novos processos para zelar pela marca UNINORTE e padronizar a sua aplicação
e uso. Verifica-se ainda o desenvolvimento de campanhas que têm formado uma
imagem pública positiva da Instituição, engajamento dos alunos e empatia com os
alunos de ensino médio.
A Comunicação Interna tem como missão promover o relacionamento e o
alinhamento das ações corporativas, permitindo que os colaboradores, como
público administrativo interno, e alunos, como público acadêmico interno, tenham
o sentimento de pertencer e compartilhar dos valores e missão institucionais. A
Uninorte dispõe hoje de vários canais de comunicação com colaboradores e
alunos, conforme descrição abaixo:


Jornal Universo UNINORTE: boletim eletrônico mensal com informações

voltadas para alunos e colaboradores.


Site Uninorte: traz informações diárias sobre o que acontece na instituição,

incluindo informações acadêmicas e institucionais (www.uninorte.com.br).


Sicanet: canal de comunicação oficial da UNINORTE entre aluno e

professor. Dispõe de caixa postal, área para download, planos de aula, frequência
e outras informações do dia a dia do aluno e professor.


Intranet UNINORTE: canal de comunicação do RH da instituição com

informações

administrativas

importantes

para

a

vida

do

colaborador.

Intranet.UNINORTE.com.br.


Comunicação administrativa: via sistema Mailer de comunicação, envia

comunicados, e-mail marketing e SMS.


Clipping diário: boletim com informações sobre a UNINORTE na mídia,

voltado para coordenadores, gerentes e diretores.


Ouvidoria: departamento responsável pelo contato direto de alunos e

colaboradores sobre sugestões, críticas e denúncias relativas à vida acadêmicoadministrativa.


Whatsapp: canal para conversas em tempo real com aluno e prospect.



Café com Presidente e com o Reitor: reuniões mensais com o presidente e

reitor da UNINORTE
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A UNINORTE participa hoje de todas as novas redes sociais, e acredita
na força de relacionamento proporcionado por estas novas mídias, e busca
interagir com seu público tanto interno quanto externo, oferecendo informação, e
também prestando esclarecimentos como um Serviço de Atendimento ao Cliente
on-line (SAC 2.0). São canais utilizados para a comunicação via rede sociais:


Facebook: a UniNorte possui perfil e página oficial. Conta também com

páginas específicas de cursos e projetos, como a UniNorte Orienta, International
Office e Pós-graduação.


Twitter: a UniNorte dispõe de um perfil oficial, além de perfis como o da

Pós- graduação.


Instagram: rede social de troca de fotografias e vídeos;



licker: rede social de exposição de fotos.



Linkedin: rede de profissionais.



Blog UniNorte



Vimeo e YouTube: para vídeos institucionais;
A gerência de Marketing é responsável pela comunicação com o mercado

e a oferta dos vários serviços educacionais que a instituição dispõe. Com isto, a
UNINORTE comunica ao seu público os processos seletivos por meio de todas as
mídias tradicionais e alternativas: TVs, jornais, rádios, cinema e mídias digitais e
sociais, além de mídias alternativas como Outdoor, circuitos de TV, MUPs e
outros.
Gráfico 38 – Contato por e-mail

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
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Gráfico 39 – Informações gerais

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
Gráfico 40 – Mural dos Corredores

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
Gráfico 41 – Portal do aluno

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
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Gráfico 42 – Redes Sociais

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
Gráfico 43 – SMS / WhatsApp

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.

3.2.1 Ouvidoria

A ouvidoria pública vem a cada dia se posicionando como um instrumento
de extrema importância no contexto universitário. Sua atividade tem se destacado
paulatinamente entre a comunidade acadêmica e a interdisciplinaridade de
assuntos que envolvem a ouvidoria é cada vez mais instigante.
A

ouvidoria

apresenta-se

como

um

fator

importante

dentro

das

organizações. Identificada como um instrumento de comunicação entre o usuário
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e a instituição, a ouvidoria deve atuar como interlocutora entre esses dois entes,
reforçando os diversos aspectos que contextualizam uma democracia, tais como
ética, transparência, participação social e cidadania.
A participação e o entendimento do discente a respeito da importância da
ouvidoria, retrata a cada me a importância dessa ferramenta para a comunidade
acadêmica.
Gráfico 44 – Evolução das manifestações da Ouvidoria

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.

A Ouvidoria recebeu cento e trinta e seis (136) manifestações em 2018, entre
elogios, sugestões, solicitação, reclamação e denúncias.
•

40 improcedentes

•

62 procedentes

•

23 não resolvidas no prazo

•

129 e-mails

•

7 atendimentos presenciais

Vale ressaltar que na sua totalidade de manifestações, 62% está
relacionada com a área acadêmica e 38% a área administrativa.
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Gráfico 45 – Manifestações da Área Acadêmica

Fonte: Ouvidoria, 2018.

Das manifestações supracitadas na área acadêmica, as áreas com maior
número de manifestações, encontra se na área da saúde e pós-graduação; na
área administrativa estão relacionadas ao SRA e ao financeiro.

3.3 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO DISCENTE (Dimensão 9)

A política para o Corpo Discente do Centro Universitário do Norte –
Uninorte pretende garantir o apoio necessário à plena realização do aluno, como
universitário (nos âmbitos acadêmico, cultural, social e político), além de
desenvolvier mecanismos que promovam condições socioeconômicas que
viabilizem a permanência dos alunos de baixa renda na instituição. Desta forma
pretende:
 Acompanhar os ingressantes de modo prioritário, apoiando-os em seus
desafios de integração e em suas dificuldades de aprendizagem.
 Proporcionar ao estudante de graduação oportunidades de engajar-se em
projetos de

pesquisa/investigação

e

extensão

que

possibilitem

o

aprofundamento em determinada área e o desenvolvimento de atitudes e
habilidades, favoráveis à sua formação profissional.
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 Estimular que os membros do corpo discente possam desenvolver formas
de pensamento e de comportamento para o trabalho intelectual
independente.
 Firmar convênios com entidades públicas e privadas, para a obtenção de
estágios e bolsas de estudo, com vistas ao treinamento e à melhor
formação de seus alunos, objetivando o seu preparo para ingressono
mercado de trabalho.
 Assegurar a representação na composição dos orgãos colegiados
acadêmicos, com direito a voz e voto, conforme o disposto o Regimento
Geral.
 Promover eventos, destinados exclusivamente a egressos.
 Garantir o acesso dos egressos a eventos da Instituição.
 Promover cursos de pós-graduação, reservando vagas para egressos.
 Criar mecanismos de vínculo entre egressos e a instituição.

O GRAF. 46 faz um comparativo entre o ano de 2017 e 2018 quanto os
resultados da avaliação dos alunos no serviço de empregabilidade.
Gráfico 46 – Serviço de empregabilidade – 2017 e 2018

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.

Nos gráficos seguintes detalha a avaliação do aluno quanto aos vários
aspectos envolvendo a satisfação dos atendimentos acadêmicos presenciais no
ano de 2018.
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Gráfico 47 – Serviço de empregabilidade - Escolas

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.

Gráfico 48 – Apoio para obtenção de estágio não obrigatório

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.

Gráfico 49 - Cordialidade

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
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Gráfico 50 – Clareza na assertividade nas informações prestadas

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
Gráfico 51 – Horário de atendimento

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
Gráfico 52 – Prazo de retorno das solicitações

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
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Observa-se que o aspecto avaliado com insatisfeito pelos alunos refere-se
ao “Apoio para obtenção de estágio não obrigatório”, no geral obtendo 40% como
demonstra no GRAF.48.

3.3.1 Estágio e Empregabilidade

Como oportunidade de melhorias neste aspecto estão foram desenvolvidas
diversas ações, dentre elas:


Blitz de Empregabilidade: 4 Edições. As outras edições não foram

contabilizadas os participantes, somente a última com 275 participantes.
Ação para aproximação entre empresas e estudantes, possibilitando uma
apresentação dos serviços e produtos ofertados, recebimento de currículos, oferta
de estágios e vagas de emprego.


Feira Virtual de Carreiras e Empregabilidade: Alcance de 24.315

pessoas e 30.304 reações na live; Feira de Carreiras 100% Virtual e gratuita
trazendo conteúdos de qualidade e atualizados com a demanda do mercado de
trabalho. Vagas ofertadas pelos parceiros.


Curso Vivencial de Inteligência Emocional: 281 participantes. Programa

de capacitação para Processos Seletivos. Consultoria de Currículos, workshop
sobre comportamento em entrevistas de emprego. Aplicação de testes de
Português/Matemática/Redação.


Aconselhamento de Carreira: 4 Edições com 36 participantes. Programa

de capacitação para alunos. Um encontro semanal durante um mês. Utilização de
técnicas e ferramentas de autoconhecimento e gestão de carreira.
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Coaching de Carreiras: 3 Edições com 21 participantes. Programa de

capacitação para Egresso. Um encontro semanal durante um mês. Utilização de
técnicas e ferramentas de autoconhecimento e gestão de carreira.

Os quantitativos de oportunidades de Estágios e Recrutamento e Seleção
estão descritos nos Quadros 7 e 8 respectivamente no ano de 2018.
Quadro 7 – Demonstrativos dos Estágios em 2018.
ESTÁGIOS
QUANTIDADE
Novos Estágios

1.804

Renovações

579

Estágios Ativos

2.383

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
Quadro 8 – Demonstrativos de Recrutamento e Seleção em 2018.
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

QUANTIDADE

Vagas Ofertadas

296

Vagas Fechadas com os Alunos

169

Alunos que Participaram de Seleção

3.650

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.

3.3.2 Pesquisa com Egressos
Em 2018 foi realizada a avaliação através do “Students Outcomes”, quanto
a inserção e do desempenho dos egressos no mercado profissional.
Nesta pesquisa foi possível utilizar os seguintes indicadores:
I.

Nível de empregabilidade em cada Escola.

II.

Nível Salarial;

III.

Vínculo com a IES, via estudo continuado.

IV.

NPS – Net Promoter Score.

Os resultados desta avaliação possibilitam às Diretorias das Escolas e
Coordenações a redefinirem suas estratégias de inserção dos alunos no mercado
de trabalho, onde se destaca os principais resultados da pesquisa.
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Quadro 9 – Demonstração dos Resultados de Empregabilidade – 2018.

Trabalhadores

Emprego Formal

Funcionário
Público

Autônomo

Empreendedor

Antes de
ingressar na
IES

Durante a
Graduação

Após a
Graduação

Atual

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.

3.3.3 Intercâmbio e outras Ações de Internacionalidade

O Escritório Internacional é o setor responsável pela promoção de
intercâmbio, além de proporcionar uma experiência internacional sem mobilidade
por meio de webinar e cursos online.
São inúmeras as razões para realizar o Intercâmbio e o IO (International
Office), sendo:


Upgrade na carreira.



Desenvolvimento Pessoal.



Vivencia e aprendizado de uma nova cultura.



Cursar matérias do seu curso em outro país.



Desenvolvimento de independência e responsabilidade.

O Uninorte oferece duas modalidades de intercâmbio, semestral tendo uma
duração de no mínimo 6 meses e no máximo de 12 meses e a de curta duração
que o tempo de duração pode variar de acordo com a disponibilidade da oferta.
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.O Summer Courses na Universidade Europeia de Art & Design – Berlin, Lisboa,
Madrid, Milan para cursos de Design – Architecture – Culture

3.3.4 Condições Institucionais de Atendimento ao Discente

O ingresso do estudante ocorre em conformidade com a legislação
educacional pertinente e com o Regimento Geral da Uninorte, e é aberto a
candidatos que tenham escolarização completa de nível médio ou equivalente,
garantindo a igualdade de oportunidade e a equidade no tratamento e
proporcionando avaliação da sua capacidade e a sua classificação.
A seleção ocorre por:


Concurso Vestibular: Agendado, agendado ou Tradicional.



Aproveitamento do resultado obtido no ENEM – Exame Nacional do Ensino

Médio; a Uninorte aceita o resultado obtido nas últimas cinco edições do ENEM.


ENEM-PROUNI – Programa Universidade para Todos, com cronograma,

vagas e normas de seleção definidos pelo MEC; exige participação na edição
mais recente do ENEM.


Transferência voluntária: destinada a candidatos com vínculo em outras

IES – Instituições de Ensino Superior que queiram transferir sua vaga para a
Uninorte, para o mesmo curso ou cursos afins.


Nova graduação: destinada a candidatos portadores de diploma de

graduação.
A permanência do aluno na IES é assegurada por meio de diversos
mecanismos, destacando-se:
a)

O acompanhamento psicológico, quando necessário, pelo Serviço de

Psicologia Aplicada (SRA).
b)

A possibilidade de acesso do estudante através de concessão de

Programas de Financiamento Estudantil.
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Eixo 4 – Políticas de Gestão

São consideradas as Dimensões 5 (Políticas de Pessoal), a 6 (Organização e
Gestão da Instituição) e a 10 (Sustentabilidade Financeira) do SINAES.
4.1 POLÍTICAS DE PESSOAL (Dimensão 5)

O Plano de Carreira Docente contempla a política institucional de gestão do
Quadro de Carreira Docente da SODECAM – Sociedade de Desenvolvimento
Cultural do Amazonas, mantenedora do Centro Universitário do Norte ‐
UNINORTE. O PDCD tem como principal finalidade assegurar e promover a
qualidade contínua do ensino de nível superior, através de incentivos de carreira
aos docentes, reconhecendo e valorizando o seu nível de desenvolvimento
profissional, sua dedicação à instituição e o seu desempenho na função de
docência, revertendo o ensino de qualidade em benefícios aos alunos da
Instituição, bem como: Assegurar a formação de um quadro de docentes
altamente qualificados e integrados; promover a gestão da qualidade do ensino
ofertado aos seus discentes matriculados nos cursos da Instituição e fortalecer a
relação de compromissos com os objetivos acadêmicos da Instituição e com a
qualidade do ensino.
O PDCD tem como principal objetivo estabelecer diretrizes e critérios para
a progressão na Carreira Docente, visando a valorização e a manutenção do
quadro de docentes, preparados para atender as demandas atuais e futuras da
Instituição. Tendo como objetivos: Promover ascensão funcional e retenção dos
docentes mais bem preparados; atrair, reter e desenvolver o corpo de docentes,
atrelando a sua remuneração ao seu nível de desenvolvimento e ao bom
desempenho na função e assegurar um quadro de docentes integrado, altamente
qualificado e comprometido com os objetivos acadêmicos da Instituição e com a
qualidade do ensino.
O PDCD é um instrumento que servirá como base para gestão do plano de
quadro de carreira para todos os docentes sob o regime jurídico da CLT, referente
à carga horária cumprida em curso de graduação na modalidade presencial. O
plano não se aplica à carga horária cumprida em curso de graduação na
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modalidade a distância, nem em curso de pós‐graduação em qualquer das
modalidades de ensino (presencial ou à distância). O PDCD observa e atende aos
seguintes dispositivos: Artigo 461 e os artigos 317 a 324 da CLT ‐ Consolidação
das leis do Trabalho, que trata respectivamente sobre a isonomia salarial e a
atividade docente. II - Acordo Coletivo de Trabalho da Categoria pelo qual estão
enquadrados os docentes da Instituição quanto às suas cláusulas econômicas e
sociais, piso da categoria e especificamente quanto à existência específica
relacionada ao quadro de carreira.
Deve ser entendido como um instrumento de gestão acadêmica e de
gestão de pessoas que sistematiza o planejamento da carreira dos docentes da
Instituição, apoiada em 2 vetores: vetor desenvolvimento e vetor desempenho do
docente. O Instrumento define critérios para as progressões na carreira
(progressão vertical e mérito); avaliações e critérios de desempate e
discriminação ocupacional do cargo. O plano conta ainda com uma Comissão de
Enquadramento e Avaliação Docente ‐ CEAD, constituída por membros das áreas
Acadêmica e Administrativa, designados pela Reitoria juntamente com a área de
Recursos Humanos, tendo como finalidade: Analisar o resultado das avaliações
de desenvolvimento e de desempenho dos docentes, identificando os elegíveis,
visando a sua progressão horizontal e vertical de acordo com os critérios
estabelecidos no PDCD; Propor enquadramento dos docentes nas categorias
funcionais previstos no PDCD.
É composto de Categorias Funcionais, que correspondem aos Níveis de
Desenvolvimento na carreira (ND). A distribuição nas categorias funcionais, leva
em conta seu Nível de Desenvolvimento em termos de perfeição técnica, melhor
produtividade, desempenho e sua formação (titulação), correspondentes à
avaliação do docente nos eixos desempenho e desenvolvimento previstos nos
termos destes, devendo ser respeitados e considerados os requisitos mínimos de
cada vaga do quadro de carreira docente para seu enquadramento.
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Quadro 10 –Quadro de Carrreira Docente

Requisitos para Enquadramento

Condições para
Efetivação

I ‐ Titulação mínima exigida para cada Vaga ou Categoria Funcional.
II ‐ Pontuação mínima exigida para o professor para cada categoria
funcional, resultante do processo de avaliação de desenvolvimento.

Vagas previstas no
quadro de docentes.

III ‐ Pontuação mínima exigida para o professor para cada categoria
funcional, resultante do processo de avaliação de desempenho.
Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.

O Plano de Carreira Docente é composto por 03 (três) categorias
funcionais. A lotação dos docentes nas categorias funcionais é determinada de
acordo com a distribuição de vagas previstas no dimensionamento do quadro de
docentes, para suprir às demandas referentes à carga horária cumprida em
cursos de graduação na modalidade de ensino presencial e, a observância da
quantidade de docentes com titulação de especialistas, mestres e doutores,
conforme exigência do MEC – Ministério da Educação.
Quadro 11 – Quadro de Carreira – Categorias funcionais

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.

A avaliação de desempenho do Docente é realizada semestralmente,
sendo considerada uma média entre as notas obtidas durante o Ano Letivo para o
Plano de Quadro de Carreira Docente. Esta avaliação tem como objetivo principal
avaliar e dar feedback quanto ao seu desempenho na função Docente,
identificando pontos fortes e oportunidades de melhoria. A partir do resultado da
avaliação, definiremos quais os docentes estarão elegíveis para a progressão
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horizontal na faixa, por mérito, levando em consideração os critérios
estabelecidos no PDCD. A cada novo período de avaliação será analisada a
necessidade de proceder ajustes quanto aos fatores de avaliação, pesos e escala
de conceitos da avaliação e determinação do conceito/nota mínima para
movimentações horizontais. O processo de efetivação das progressões
horizontais também deverá ser homologado pela Reitoria da Instituição Diretoria
de Recursos Humanos.

4.2 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO (Dimensão 6)

A Política de Gestão está expressa no PDI, traduzida na organização
acadêmica e nas relações com a comunidade acadêmica consubstanciada nos
programas institucionais, projetos e atividades de ensino, pesquisa e extensão,
respeitando a autonomia de cada órgão.
O órgão colegiado de acompanhamento das atividades de ensino,
pesquisa e extensão, e se reúne uma vez a cada semestre, em datas fixadas em
calendário próprio. A sua composição conta com a representação de todos os
segmentos da comunidade acadêmica, sendo constituído pelas seguintes
representações:
• Reitor, seu Presidente;
• por um representante da Entidade Mantenedora;
• por um representante de cada uma das Coordenações Corporativas de
Suporte Acadêmico, sendo um representante da Regulação e Suporte
Acadêmico, um representante da Qualidade Acadêmica e um representante do
Planejamento Acadêmico;
• pelos Gerentes de Escolas;
• por dois representantes das Coordenações de Curso, sendo um da
graduação e outro da pós-graduação;
• pela Diretoria de Pós-Graduação Lato Sensu;
• por um representante das coordenações de Pós-Graduação de Stricto
Sensu;
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• por um representante das Gerências ou Coordenações de Apoio
Corporativo,

tais

como

Recursos

Humanos,

Tecnologia

da

Informação,

Operações, Marketing, Jurídico;
• por um representante da Educação a Distância;
• pelo Coordenador da CPA;
• pelo Secretário Geral;
• por dois representantes do corpo docente, sendo um da graduação e
outro da pós-graduação;
• por dois representantes dos tutores;
• por dois representantes do corpo discente, sendo um da graduação e
outro da pós-graduação;
• por dois representantes do corpo técnico-administrativo; e
• por um representante da sociedade civil organizada.
Todos possuem mandato de dois anos, exceto o representante do corpo
discente, que possui mandato de um ano, sendo a todos admitida a recondução.
Ainda como órgão colegiado, a Uninorte conta com o Conselho de Ações
Afirmativas, Diversidade e Equidade que possui atribuições consultivas,
deliberativas e normativas em matérias relacionadas a igualdade, diversidade,
acessibilidade plena, inclusão, direitos humanos e convivência positiva no espaço
acadêmico.
Vinculada à Reitoria, mas com atuação completamente autônoma,
encontra-se a Comissão Própria de Avaliação (CPA). Sua constituição é
caracterizada pelo princípio da paridade, formada por 1 (um) Coordenador, 3
(três) representantes do corpo docente, 3 (três) representantes do corpo discente,
3 (três) representantes do corpo técnico-administrativo e 3 (três) representantes
da sociedade civil organizada. A CPA se reúne mensalmente, em sala própria, e
os registros da sua atuação estão nos espaços físicos e virtuais da Uninorte.
A Ouvidoria também está vinculada à Reitoria e conta com um Ouvidor que
recebe e investiga denúncias, de forma independente e crítica, informações,
reclamações e sugestões encaminhadas por membros das comunidades interna e
externa, a partir de demanda espontânea.
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Toda a estrutura de gestão acadêmica que realiza funções de estabelecer
objetivos, planejar, analisar, conhecer e solucionar problemas, organizar e alocar
recursos, tomar decisões, mensurar e avaliar, está vinculada à Reitoria. Essa
estrutura está organizada em dois grandes conjuntos de áreas de suporte e apoio
institucional:
• Coordenações Corporativas de Suporte Acadêmico: (1) Regulação e
Suporte Acadêmico (Núcleos Suplementares: a) Regulação; b) Secretaria Geral;
c) Central de Atendimento ao Docente (CAD); d) Operações Acadêmicas; e)
Bibliotecas); (2) Qualidade Acadêmica (Núcleos Suplementares: a) Qualidade; b)
Responsabilidade Social/Extensão; c) Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP);
d) Núcleo de Educação a Distância (NEaD); e) Comitê ENADE; e f) prática e
capacitação docente) e (3) Planejamento Acadêmico; e
• Gerências e Coordenações de Apoio Corporativo: Recursos Humanos,
Marketing, Finanças, Operações, Tecnologia da Informação e Jurídico.
Esses setores são agrupados e possuem competências de apoio
institucional, sendo responsáveis por processos-meio, compartilhados entre as
instituições da Mantenedora: Sociedade de Desenvolvimento Cultura do
Amazonas – SODECAM.
Ainda no âmbito acadêmico, a Uninorte tem as Gerências de Escola, que
com atribuições deliberativo-executivas se constituem pelo agrupamento de
cursos específicos e têm por finalidade a integração das atividades de ensino,
pesquisa e extensão em suas especificidades científicas, técnicas, artísticas e
culturais. Cabe à Reitoria a determinação do número de Escolas e de suas
denominações específicas, além da designação de seus Gerentes com
comprovada experiência acadêmica e profissional.
Os Colegiados dos Cursos de Graduação são órgãos deliberativos e
normativos no âmbito de cada Curso, tendo a seguinte composição:
• 1 Coordenador do Curso, como seu Presidente;
• 4 professores (no mínimo), preferencialmente em regime de trabalho de
tempo parcial ou integral;
• 1 representante do corpo de tutores que atua no curso;
• 1 representante dos egressos;
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• 1 representante do corpo técnico-administrativo; e
• 1 representante dos alunos para cada local de oferta presencial, eleito
entre os representantes das turmas de sua unidade.
Cursos ofertados nas modalidades presencial e EaD têm colegiados
distintos. Seus membros são designados por Ato da Reitoria.
Também vinculados aos Cursos encontram-se os Núcleos Docentes
Estruturantes (NDE’s), responsáveis pela implementação e desenvolvimento dos
PPC’s. A composição dos NDE’s observa as seguintes diretrizes:
• mínimo de 5 membros (incluindo o Coordenador do Curso), sendo, pelo
menos, 2 deles formados na área de conhecimento do curso;
• seus membros devem atuar, obrigatoriamente, em regime de tempo
integral ou parcial, sendo, no mínimo, 20% em tempo integral, e, pelo menos,
60% de seus membros devem possuir titulação de Stricto Sensu;
• se o Curso de Graduação tiver mais de um Coordenador ou CoordenadorAdjunto, esses deverão, obrigatoriamente, ser membros do NDE;
• o Presidente do NDE não precisa ser, necessariamente, o Coordenador
do Curso;
• cursos ofertados nas modalidades presencial e EaD têm NDE’s distintos;
• todos os membros do NDE devem estar vinculados a unidades
curriculares e respectiva modalidade de oferta do curso; e
• manter parte de seus membros desde o último ato regulatório.
Além das instâncias colegiadas, há estímulo às decisões coletivas e o
compartilhamento de responsabilidades materializados em diversos comitês,
como o Comitê ENADE e o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).
A representação discente, além da participação nos órgãos colegiados é
atuante por meio do Diretório Central dos Estudantes (DCE).
As instâncias colegiadas possuem regulamentos próprios que definem,
entre outros, as atribuições definidas no Regimento Institucional, a composição e
o mandato dos seus membros, sendo estes nomeados por Ato da Reitoria. Os
registros das reuniões ocorrem por meio de atas, calendários aprovados e outros
documentos que comprovam a presença e a participação dos segmentos da
comunidade acadêmica e sociedade civil organizada, quando for o caso.
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Destaca-se que as decisões dos órgãos colegiados são sistematizadas e
divulgadas por meio de políticas, pareceres, relatórios, atos normativos e
autorizativos específicos, bem como pelas atas de suas reuniões, sendo
assegurada a apropriação pela comunidade interna.

4.2.1 Gestão Institucional

A gestão da IES é efetivada considerando:
a) A sua Missão e Visão;
b) As políticas definidas no PDI e conteúdo dos demais instrumentos do
planejamento institucional (planos: anual de trabalho, de metas, de gestão
estratégica de curso; projeto pedagógico de curso);
c) As demandas da avaliação institucional, indicadas em: i) relatórios de eventos
para socialização dos resultados da avaliação interna; ii) relatórios parciais e
finais emitidos pela CPA/Uninorte; iii) relatórios do INEP resultantes das
avaliações de cursos in loco;
d) Necessidades sociais, identificadas mediante: i) pesquisa sobre demandas por
cursos de nível superior apresentadas pela população local; ii) relatórios de
estágios; iii) atividades de extensão; iv) prestação de serviços em clínicas,
laboratórios e outros ambientes específicos da graduação.

Do ponto de vista filosófico, os princípios da IES estão indicados no
Estatuto, art.3º, requerendo ações que promovam, por exemplo, a defesa dos
direitos humanos, a formação cidadã, a pluralidade de ideias e concepções
pedagógicas,

a

participação

integrada

e

solidária

no

processo

de

desenvolvimento sustentável e na preservação do meio ambiente.

São Princípios Institucionais para a Gestão, em termos estratégicos,
conforme indicado no PDI:

I. Unidade de patrimônio e administração; II. Estrutura organizacional com
base em cursos; III. Unidade das funções de ensino, pesquisa e extensão; IV.
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Racionalidade de organização com plena utilização dos recursos materiais e
humanos; V. Pluridisciplinariedade, pela formação de quadros profissionais dos
níveis superior e médio, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber
humano; VI. Flexibilidade de métodos e critérios, com vistas às diferenças
individuais dos estudantes, às peculiaridades locais e regionais e às
possibilidades de combinação dos conhecimentos para novos cursos e programas
de pesquisa e extensão. Como instituição pluridisciplinar formadora de quadros
profissionais, promotora da pesquisa e da extensão e, sob a forma de uma
comunidade inspirada nas liberdades fundamentais, a Uninorte está organizada e
destina-se a promover a educação, sob múltiplas formas e graus, a ciência e a
cultura em geral. Assim sendo, integram o conjunto das das Diretrizes para a
Gestão da IES:
– Estão formuladas no PPI e no PDI;
– Constam de atos normativos emanados dos Colegiados Superiores;
– Constam também de publicações da IES, como por exemplo: Diretrizes
para a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão.

Além disso, faz parte dos processos de gestão o calendário acadêmico,
definido anualmente, cuja implementação requer a aprovação do Colegiado
Superior. Existe, ainda, o Manual do Aluno, explicativo das normas institucionais,
atualizado anualmente.
A gestão institucional dispõe do Sistema Acadêmico Financeiro (SAF),
programado internamente, por meio do qual ficam delimitados os processos e
procedimentos necessários a:
i

Realização de matrícula e de renovação e matrícula;

ii

Controle de pagamento e mensalidades;

iii

Funcionamento da Secretaria Geral (setor responsável pela

organização, registro e controle acadêmico);
iv

Gestor de carga horária docente.
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O SAF agiliza os procedimentos acadêmicos e administrativos, e permite
que todos os cursos e setores da Uninorte funcionem em um mesmo padrão de
gestão.

4.2.2 Funcionamento dos Conselhos Superiores

O funcionamento dos órgãos colegiados obedece às seguintes normas:

I.

as

reuniões

realizam-se

conforme

calendário

acadêmico

e,

extraordinariamente, por convocação do Presidente ou a requerimento de 1/3 (um
terço) dos membros do respectivo órgão;
II. as reuniões iniciam com a presença de metade mais um dos membros
do respectivo órgão;
III. as decisões são tomadas por maioria simples dos presentes;
IV. o presidente do colegiado participa da votação e no caso de empate,
terá o voto de qualidade;
V. nenhum membro do colegiado pode participar de sessão em que se
aprecie matéria de seu interesse particular;
VI. cada membro do respectivo colegiado terá direito a apenas 1 (um) voto.
VII. na reunião de cada órgão é lavrada ata, que é lida e aprovada ao final
da própria reunião ou no início da reunião subsequente;
VIII. as reuniões extraordinárias são convocadas com antecedência mínima
de 48 (quarenta e oito) horas, constando da convocação a pauta dos assuntos;
IX. é obrigatório e preferencial a qualquer outra atividade na Uninorte o
comparecimento dos membros dos órgãos colegiados às reuniões de que façam
parte.

Parágrafo único. Os membros dos órgãos colegiados não serão
remunerados pelo exercício de suas funções e aos indicadores, benfeitores ou
equivalentes, não serão concedidos vantagens ou benefícios.
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4.3 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA (Dimensão 10)

Mantida financeiramente pela Sociedade de Desenvolvimento Cultural do
Amazonas S.A., a Uninorte ao longo dos anos tem buscado o aprimoramento
constante no que diz respeito à gestão eficiente dos recursos financeiros
existentes. Como resultado desta preocupação e responsabilidade, atualmente, a
Uninorte goza de relevante equilíbrio financeiro, viabilizando à realização dos
investimentos necessários para as áreas de infraestrutura acadêmica e também
para o desenvolvimento de novos cursos que atendam às demandas do mercado,
garantindo também suporte ao crescimento sustentável das atividades de
pesquisa e extensão.
O Planejamento Estratégico Institucional tem como foco suprir/atender as
necessidades apontadas pela comunidade acadêmica, por meio de pesquisa de
satisfação no âmbito do processo de Auto Avaliação. São destacadas as
alocações orçamentárias por meio das políticas institucionais que busca
inventariar a evolução patrimonial e as necessidades futuras, em consonância
com a demonstração de receitas e despesas previstas em seu PDI.
Existe adequação entre a proposta de desenvolvimento da Uninorte,
captação de recursos e a previsão orçamentária e compatibilidade entre os cursos
oferecidos e os recursos disponíveis, bem como a existência de controle entre as
despesas efetivas e correntes, de capital e de investimento. A Uninorte realiza
investimentos destinados à infraestrutura, capacitação docente e de técnicoadministrativos, divulgação do conhecimento científico tendo como meta a
excelência na oferta dos serviços educacionais. Os demonstrativos de capacidade
e sustentabilidade financeira e o PDI estão condizentes com as políticas efetivas
de aquisição de equipamentos e de expansão e/ou conservação do espaço físico
necessário à adequada implementação dos programas de ensino, pesquisa e
extensão.
A gestão financeira é pautada pelos seguintes objetivos: a) adotar o
orçamento no processo de gestão do plano de metas, visando servir de referência
para a avaliação das atividades e tomadas de decisões para investimentos,
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gerando melhoria da qualidade dos cursos; b) implementar políticas e
instrumentos de gestão financeira e orçamentária para possibilitar a auto
sustentação dos cursos e programas, bem como a ampliação e fortalecimento de
fontes captadoras de recursos.
Possui como metas: a) elaborar orçamentos anuais para gestão da
Uninorte, no gerenciamento de cursos, projetos pedagógicos, científicos, técnicos,
artísticos, culturais e sociais; b) aperfeiçoar os instrumentos de gestão financeira
para subsidiar estudos de viabilidade dos diversos produtos ofertados pela
Uninorte na vigência do PDI; e c) realizar reavaliações anuais do orçamento
global da Uninorte.
Como toda IES de natureza privada, a Uninorte tem como principal fonte de
captação de recursos, a receita oriunda das mensalidades dos cursos de
graduação, pós-graduação e cursos de extensão. As despesas contemplam o
custeio básico da Uninorte, incluindo-se a destinação de recursos para a
capacitação de pessoal e significativo montante para a manutenção e adequação
da estrutura física em padrão de excelência. Outras fontes de captação de
recursos são planejadas para viabilizar projetos de pesquisa e as atividades de
extensão.
Em relação à política de investimentos, a UNINORTE conta com um
processo de aprovação e acompanhamento dos gastos, garantindo o retorno
financeiro previsto e também a sua sustentabilidade. Este plano de investimentos
é elaborado anualmente, com projeção para os próximos cinco anos, no processo
de planejamento estratégico e financeiro, o chamado LRP (Long Range Plan), no
qual ocorrem intensas discussões que visam nortear a UNINORTE nos próximos
anos. Desta forma, aumentamos a previsibilidade sobre a necessidade de gastos
e, consequentemente, a correlação com a receita esperada.
O LRP define as premissas financeiras e metas orçamentárias da Uninorte
para os próximos 5 anos a partir do PDI. Nele é analisado como a Uninorte irá
viabilizar o crescimento e manutenção de toda sua estratégia acadêmica, novos
cursos, projetos, corpo docente, dentre outros fatores fundamentais. Esse
planejamento

econômico-financeiro

da

Uninorte

é

revisado

anualmente,

garantindo os recursos necessários para atendimento dos objetivos institucionais
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previstos no seu PDI. Além disso, indica também os investimentos necessários
para atendimento da expansão das atividades em desenvolvimento, dos novos
cursos e atividades a serem implantadas e da expansão da infraestrutura.
A previsão das receitas se dá pela combinação da expectativa do número
de alunos relacionada ao valor das mensalidades de cada curso de graduação e
da pós-graduação. De forma semelhante, os custos, despesas e investimentos
são estimados para possibilitar a aquisição e manutenção de uma estrutura
compatível com o ensino de qualidade proposto pela Uninorte.
Do ponto de vista gerencial, a Uninorte mantém um departamento
financeiro sólido, composto por profissionais capacitados, com grande experiência
técnica, que baseiam seus procedimentos em normas internas, processos e
sistemas bem definidos, garantindo a operação das obrigações legais e tributárias
nos prazos corretos.
A área financeira na Uninorte tem um papel fundamental de avaliar o
direcionamento de um modelo financeiro sustentável orientado para o futuro. O
setor é suportado pela área de Planejamento Financeiro, responsável por garantir
a meta orçamentária do modelo econômico pré-estabelecido envolvendo todos os
departamentos da Uninorte de modo a assegurar o máximo de assertividade no
planejamento da receita e dos custos que incorrerão ao longo do ano que fora
orçado. Há a área de Receitas, responsável pela análise e confiabilidade das
operações financeiras envolvendo toda a receita gerada na empresa a fim de
assegurar a legitimidade de toda a operação. Também há uma área dedicada a
Controles Internos com o propósito de garantir a melhoria contínua, segurança e
compliance dos processos organizacionais. Há uma área de Atendimento
Financeiro E Cobrança que exerce um papel de intermediador entre o aluno e a
Uninorte, verificando as devidas situações e regras de pagamento das
mensalidades.
Todas essas áreas que compõem o Departamento Financeiro e suas
respectivas atribuições são de extrema importância, como suporte para garantir o
maior grau de certeza nos modelos financeiros adotados para o processo
orçamentário, que aferem um maior desempenho assertivo em toda a cadeia do
planejamento estratégico institucional, maximizando a relação entre o crescimento
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financeiro sustentável e acadêmico, garantindo a continuidade de um serviço de
qualidade oferecido pela Uninorte aos seus alunos. Destaca-se que estudos são
realizados pela área Financeira para monitorar e acompanhar a distribuição de
créditos, por meio de indicadores de desempenho para verificação do alcance das
metas institucionais.
A principal ferramenta utilizada para controle e acompanhamento
orçamentário é o Sistema Oracle PeopleSoft, que foi projetado para atender aos
requisitos de negócios mais complexos e permite que as organizações aumentem
a produtividade, agilizem o desempenho de negócios e ofereçam um menor custo
de propriedade.
Este planejamento financeiro, alinhado ao PDI, tem garantido o suporte
financeiro necessário para a realização dos investimentos e manutenção das
ações institucionais que garantiram e garantem o alcance dos objetivos
institucionais, demonstrando sua viabilidade econômico-financeira ao longo dos
anos considera dos.
A alocação de recursos para programas de ensino, pesquisa, extensão e
gestão da Uninorte está de acordo com às diretrizes previstas no PDI e
desencadeadas no LRP, bem como pautada nas respectivas políticas de ensino,
pesquisa e extensão. Ademais, a Uninorte pertence à Rede Laureate, e também
tem sua performance financeira monitorada em sua matriz, o que garante duplo
lastro de sustentabilidade financeira que, por fim, garantem a realização da
missão e desenvolvimento institucional.
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Eixo 5 – Infraestrutura Física

Dimensão 7 (Infraestrutura Física) do SINAES.
5.1 INFRAESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS DE APOIO (Dimensão 7)

5.1.1 Infraestrura Física – Instalações

As instalações da Uninorte se destaca pela qualidade e organização dos
espaços, nos quais se encontram mobiliários, equipamentos e materiais, gerais e
específicos adquiridos conforme plano de manutenção e aquisição.
A todos os cursos são disponibilizados laboratórios de informática, com
especificações e programas atualizados, ambientes administrativos contam com
máquinas em número suficiente e adequadas ao trabalho dos setores
institucionais.
São disponibilizados.
a) Salas de aula climatizadas e bem equipadas.
b) Salas de professores, tutores presenciais (nos Polos de apoio ao EAD), salas
de reuniões e gabinetes de trabalho e para atendimento ao aluno.
c) Salas para as gerências de escola e Coordenações de Curso.
d) Laboratórios de informática com computadores ligados à rede e com conexão à
internet.
e) Registros acadêmicos informatizados;
f) O Sistema Integrado de Bibliotecas com acervo significativo de livros da
bibliografia básica, complementar e periódicos para consulta, catálogos online,
por autor e título, assim como a reserva e renovação de materiais. A biblioteca
ainda conta com salas de leitura, computadores com acesso à internet.
g) Laboratórios ou ambientes específicos, utilizados por determinado (s) curso (s),
de modo a possibilitar a implementação das atividades teórico-práticas e de
pesquisa previstas nos PPCs:

O GRAF. 53 demonstra o grau de satisfação dos aluno com a infraestrutura
geral do ano de 2014 a 2018.
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Gráfico 53 – Grau de Satisfação dos Alunos com a Infraestrutura Geral de 2014 a 2018

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.

A seguir é demonstrada o grau de satisfação dos alunos com a
infraestrutura por Escolas no ano de 2018.
Gráfico 54 – Grau de Satisfação dos Alunos com a Infraestrutura Geral por Escolas

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.

5.1.2 Biblioteca / Acervo Bibliográfico

A política de aquisição, expansão e atualização do acervo bibliográfico da
Biblioteca do Centro Universitário do Norte, tem como principal objetivo uma
gestão adequada do acervo bibliográfico, fixando critérios que possibilitem o
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crescimento racional e equilibrado do acervo em todas as áreas de modo a
atender as demandas dos cursos de graduação presencial, cursos EaD e pósgraduação no contexto do ensino, da pesquisa e da extensão.
O Sistema Integrado de Biblioteca – SIB da Uninorte é formado por 6
Bibliotecas distribuídas em suas unidades conforme demonstra no Quadro 12.
Quadro 12 – Distribuição das Bibliotecas - Uninorte

NÚMERO DE
ASSENTOS

CAPACITAÇÃO
USUÁRIOS

345

1.144

Biblioteca Setorial Unidade 1

HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO
2ª a 6ª: 7:30 às 22h
Sábado: 8h às 14h
2ª a 6ª: 8h às 22h.

81

788

Biblioteca Setorial Unidade 9

2ª a 6ª: 8h às 22h.

63

281

Biblioteca Setorial Unidade 11

2ª a 6ª: 8h às 22h.

120

570

Biblioteca Setorial Unidade 20

2ª a 6ª: 7:30 às 22h.
Sábado: 8h às 12h
2ª a 6ª: 8h às 22h.

70

653

65

373

UNIDADE
Biblioteca Central

Biblioteca Setorial Unidade 21
Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.

A IES possui assinatura com a base de dados EBSCO, e ampliando suas
ações dentro das novas tecnologias as bases de livros eletrônicos “Minha
Biblioteca” e “BV Pearson”.
Nos gráficos a seguir são demonstradas o grau de satisfação dos alunos
quanto aos aspectos das Bibliotecas.
Gráfico 55 – Atendimento dos Bibliotecários

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
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Gráfico 56 – Atualização dos acervos

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
Gráfico 57 – Biblioteca Online

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
Gráfico 58 – Disponibilidade de acesso aos periódicos

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
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Gráfico 59 – Espaços para estudo

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
Gráfico 60 – Reserva de títulos online

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
Gráfico 61 – Variedades e número de títulos

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
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5.1.3 Resultados das auto avaliações em 2018
O GRAF. 62 demonstra a avaliação dos alunos em aspecto geral quanto à
infraestrutura e recursos/serviços de apoio do ano de 2014 a 2018.
Gráfico 62 – Satisfação Geral

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.

Os gráficos a seguir compõem a avaliação do aluno em aspectos quanto à
infraestrutura e recursos/serviços de apoio, a fim de esclarecer os agentes
causadores de insatisfação no ano de 2018.
Gráfico 63 – Acessibilidade

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.

103

RELATÓRIO DE AUTO AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2018

Gráfico 64 – Áreas de conveniência

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
Gráfico 65 – Auditórios

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
Gráfico 66 – Banheiros

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
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Gráfico 67 – Conservação e limpeza

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
Gráfico 68 – Estacionamento

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
Gráfico 69 – Localização / Facilidade de acesso

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.

105

RELATÓRIO DE AUTO AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2018

Gráfico 70 – Segurança

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
Gráfico 71 – Serviço de alimentação

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
Gráfico 72 – Wi Fi

Fonte: CPA/ Uninorte, 2018.
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De acordo os resultados obtidos acima, observa-se que o sinal de wi-fi
apresenta uma insatisfação significativa pelos alunos. Tal resultado já foi
encaminhado pela CPA aos responsáveis para a obtenção de melhorias neste
aspecto, onde pode ser ressaltado que melhorias já vem sendo notadas, sendo
que em 2019 as melhorias terão continuidade.
5.1.4 – Principais Ações de Melhorias realizadas em 2018.


A UniNorte expandiu os serviços do Sistema Integrado de Bibliotecas e

agora os alunos, professores e colaboradores têm uma nova biblioteca setorial
na Unidade 1, com acervo direcionado para a área de saúde. A biblioteca está
localizada no subsolo, no final do corredor onde ficam localizadas às
coordenações dos cursos. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira,
das 8h às 22h. O espaço conta com: Terminais de consulta ao sistema
Pergamum, acesso livre à internet, ambiente para estudo individual e dois amplos
salões de uso comum. Apesar do acervo ser específico para área de saúde, o
espaço é aberto para toda comunidade acadêmica.


Nova Unidade em Shopping de Manaus na zona Sul. Unidade Plaza

moderna abriu com os cursos: Escola de Saúde oferecidas turmas de:
Biomedicina, Educação Física – Bacharelado, Farmácia, Fisioterapia, Psicologia e
Nutrição. Na Escola de Humanas são oferecidos cursos na modalidade Flex, nos
turnos matutino e noturno, em 4x por semana. Administração, Ciências Contábeis,
Gestão Comercial, Gestão de RH, Logística e Marketing.


O Hospital Escola de Medicina Veterinária da UniNorte (Hovet), que foi

inaugurado em junho deste ano, está funcionando para atendimento 24 horas. O
primeiro hospital para pequenos animais no Amazonas oferece consultas com
médicos veterinários, exames laboratoriais de imagem (ultrassonografia e
radiografia), internação e cirurgias eletivas (por agendamento). Desde a abertura,
o hospital já atendeu 500 animais. A unidade conta com dois centros cirúrgicos,
duas salas para atendimentos clínicos, quatro salas de hospitalização e
tratamento, laboratório e ambiente para exames radiográficos e ultrassonografia.
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