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APRESENTAÇÃO 

Este Relatório de Autoavaliação Institucional do Centro Universitário do 

Norte-UNINORTE, referente ao exercício 2016, 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 2016 junto aos 

Coordenadores, Professores, Acadêmicos e setores do 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. O Eixo 1: Planejamento e Avaliação 

Institucional, contempla a Dimensão 8: Planejamento e Avaliação; o Eixo 2: 

Desenvolvimento Institucional, apresenta as Dimensões 1 e 3: Missão e Plano de 

Desenvolvimento Institucional, e Responsabilidade Social da Instituição, 

respectivamente; o Eixo 3: Políticas Acadêmicas aborda as dimensões 2, 4 e 9: 

Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, Comunicação com a Sociedade e 

Política de Atendimento aos Discentes, respectivamente; o Eixo 4: Políticas de 

Gestão trata sobre as Dimensões 5: Políticas de Pessoal, Dimensão 6: Organização 

e Gestão da Instituição e a Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira;  o Eixo 5: 

Infraestrutura Física contempla a Dimensão 7: Infraestrutura Física da Instituição. 

Este Relatório Parcial busca contemplar os objetivos de autoconhecimento 

institucional que permitiram identificar e estudar 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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1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE 

1.1 Dados da Mantenedora 

Razão Social: Sociedade de Desenvolvimento Cultural do Amazonas/SODECAM 

CNPJ: 63.692.180/0001-30 

Categoria Administrativa: Instituição Privada com fins lucrativos 

CEP: 69010-060 - Manaus/Amazonas  

Endereço: Sede Administrativa Reitoria – Rua Dez de Julho, 873 – Bairro – Centro  

Cidade: Manaus CEP: 69010-060 UF: AM 

Portal: www.UNINORTE.com.br 

Telefone (92) 3212-5000 

1.1.1 Dirigente Principal  

Nome: Marcelo José Frutuoso Medeiros 

End.: Rua 10 de julho nº: 873 Bairro: Centro  

Cidade: Manaus CEP: 69010-060 UF: AM 

Fone: (92) 3212-5000 Fax: 

E-mail: marcelo.medeiros@uninorte.com.br 

1.1.2 Demais Dirigentes 

Nome: Mônica Santana Honorato 

End.: Rua 10 de julho nº: 873  Bairro: Centro  

Cidade: Manaus Bairro: Centro  

Cidade: Manaus CEP: 69010-060 UF: AM 

Fone: (92) 3212-5000 Fax: 

E-mail: monica.honorato@uninorte.com.br 

 

Nome: Raimundo Expedito de Oliveira 

End.: Rua 10 de julho nº: 873 -  Bairro: Centro  

Cidade: Manaus Bairro: Centro Cidade: Manaus 

Fone: (92) 3212-5000 Fax: 

E-mail: raimundo.oliveira@uninorte.com.br 

mailto:monica.honorato@uninorte.com.br


 

6 
 

1.2 Dados da Mantida: Centro Universitário do Norte  -  

UNINORTE/LAUREATE  

End.:  Rua 10 de julho nº: 873  Bairro: Centro 

Cidade: Manaus  UF: AM    CEP:  69010-060  

Fone: (92)3212-50000  

E-mail: UNINORTE/laureate.com.br 

1.2.1 Atos Legais 

DADOS DE CREDENCIAMENTO: Documento/Nº: Portaria 995 – MEC  

Data Documento: 14 de abril de 2004  

Data da Publicação: 15 de abril de 2004 

 

DADOS DE RECREDENCIAMENTO: Documento/Nº: Portaria 1397 – MEC  

Data documento: 13 de dezembro de 2010  

Data da Publicação: 14 de dezembro de 2010 

 

DADOS DE CREDENCIAMENTO EAD: Documento Nº: Portaria 1383–MEC/SISU 

Data Documento: 08 de dezembro de 2010  

Data da Publicação: 09 de dezembro de 2010 

1.2.2 Demais Dirigentes 

Cargo Reitor 

Nome: Antonio Geraldo Harb 

End.: Rua 10 de julho nº: 873  Bairro: Centro  Cidade: Manaus  UF: Amazonas 

Fone: (92)3212-5000 CEP: 69010-060 

E-mail: geraldo.harb@uninorte.com.br 

 

Cargo Diretor da Escola de Ciências Exatas e Tecnologias 

Nome: Jaime Kuck 

End.: Leonardo Malcher nº: 1131 Bairro: Centro Cidade: Manaus UF: Amazonas 

Fone: (92)3212-5000 CEP: 69010-070 

E-mail: jaime.kuck@uninorte.com.br 
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Cargo: Diretora da Escola de Ciências Humanas e Sociais 

Nome: Marklea da Cunha Ferst 

End.: Joaquim Nabuco nº: 1356  Bairro: Centro Cidade: Manaus UF: Amazonas 

Fone: (92)3212-5000 CEP: 69020-030 

E-mail: marklea.ferst@uninorte.com.br 

 

Cargo: Diretor da Escola de Ciências da Saúde  

Nome: Daniel A. Pinheiro 

End.: AV Joaquim Nabuco nº: 1232 Bairro: Centro  Cidade: Manaus UF: Amazonas 

Fone: (92)3212-5000 CEP: 69020-030 

 E-mail: daniel.andrade@uninorte.com.br 

1.3 Unidades acadêmicas 

A estrutura acadêmica do UNINORTE, em 2016 era composta por três escolas 

distintas e com seus respectivos cursos: 

1.3.1 Escola de Ciências da Saúde 

Biomedicina 

Ciências Biológicas - Licenciatura 

Educação Física – Licenciatura 

Enfermagem 

Farmácia 

Fisioterapia 

Fonoaudiologia 

Medicina Veterinária 

Nutrição 

Odontologia 

Psicologia  

Serviço Social  

Tecnologia em Estética e Cosmética 

1.3.2 Escola de Ciências Humanas e Sociais 

Ciências Contábeis 

Ciências Econômicas 

Comunicação Social – Jornalismo 

mailto:marklea.ferst@uninorte.com.br
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Comunicação Social – Publicidade e Propaganda 

Comunicação Social – Rádio, TV e Internet 

Direito 

História Licenciatura 

Letras Licenciatura – Língua Inglesa 

Marketing 

Pedagogia – Licenciatura 

Relações Internacionais 

Tecnologia em Gestão da Qualidade 

Tecnologia em Hotelaria 

Turismo 

1.3.3 Escola de Ciências Exatas e Tecnologias 

Arquitetura e Urbanismo 

Ciências da Computação 

Engenharia Ambiental 

Engenharia Civil 

Engenharia de Produção 

Engenharia Elétrica 

Engenharia Eletrônica 

Engenharia Mecânica 

Licenciatura em Matemática 

Licenciatura em Química 

Tecnologia em Redes de Computadores   

Tecnologia em Gestão da Produção Industrial  

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

Tecnologia em Petróleo e Gás 

Tecnologia em Design Gráfico 

 

O desempenho dos cursos é avaliado semestralmente, pela Comissão 

Própria de Avaliação-CPA, através da opinião 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/UINORTE, a partir das diretrizes e objetivos 
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constantes do PDI atual, de modo a identificar as potencialidades e fragilidades 

institucionais específicas de cada curso para se ter clareza dos desafios a serem 

enfrentados, possibilitando a sistematização de Planos Anuais de Trabalho. Os 

resultados obtidos são evidenciados com o objetivo de facilitar a apreensão do 

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 do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), do Projeto Pedagógico Institucional (PPI), e das 

metas e ações.  

1.4 Histórico 

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, o UNINORTE foi credenciado 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 extensão, inclusive em municípios do interior do Estado do 

Amazonas.   

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, Estágios 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 
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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. 

O 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 14 unidades. Os imóveis utilizados para as atividades 

do UNINORTE/LAUREATE são alugados, com registro em cartório, por um período 

de 10 anos. São prédios devidamente equipados e destinados ao ensino, estando 

portanto, dentro dos padrões necessários para que se tenha um bom 

desenvolvimento do processo ensino aprendizagem. 

 

  

Figura 1. Unidades acadêmicas do Centro Universitário do Norte. 

 

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 no fluxo de 

informações; possibilidade de melhor distribuição de atividades; 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 seguintes áreas do conhecimento: ciências exatas e tecnologias; 

negócios, comunicação e direito; ciências da saúde e licenciaturas. Oferta cursos de 
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pós-graduação lato sensu e stricto sensu, nas modalidades: presencial e à distância, 

de acordo com a legislação do ensino superior brasileira. 

  

2 METODOLOGIA 

A Comissão Própria de Avaliação-CPA, desenvolve uma metodologia que 

compreende três etapas consecutivas. Na primeira etapa, realizada no primeiro 

semestre de 2016, os discentes avaliaram os docentes em relação aos aspectos 

pedagógicos, considerando a relação transmissão de informação e utilização de 

processos participativos de construção de conhecimento. Na segunda etapa, 

realizada no segundo semestre do mesmo ano, os discentes avaliaram a estrutura 

física, a gestão, e novamente os docentes quanto aos aspectos pedagógicos. A 

terceira etapa, realizada no segundo semestre, envolveu os diversos setores do 

UNINORTE para levantamento dos demais dados tais como: extensão, pesquisa, 

pós-graduação, estágio, educação à distância, comunicação, entre outros.   

O processo de autoavaliação deu-se por meio da aplicação de formulários 

eletrônicos disponibilizados via link pelo software inquérito online ESurveysPro e 

pelo MAPBrasil. O roteiro que compõe o presente relatório está fundamentado nas 

diretrizes do SINAES, visando demonstrar os aspectos que avançaram e os 

aspectos que necessitam de apoio e investimento.  

O percentual de confiabilidade é de 98%, com Erro Amostral de 5%. A 

população base que serviu de amostra em 2016 foi de aproximadamente 30% dos 

discentes, 85% dos docentes e 100% dos coordenadores. A divulgação da avaliação 

foi feita pela CPA junto às direções das escolas, coordenações de cursos, 

representantes docentes e discentes, através do Sicanet e e-mail e Redes Sociais.  

O ciclo de avaliação encerrou com o processo de devolutiva dos resultados, 

por meio de reuniões com os dirigentes administrativos e acadêmicos da Instituição, 

professores, coordenadores e diretores das Escolas. Tais encontros possibilitaram 

além da apresentação de resultados, a aproximação da CPA à comunidade 

acadêmica, concretizando suas ações, visando demonstrar sua atuação proativa, 

constituindo-se em um mecanismo de sistematização e discussão da instituição. Os 

resultados obtidos contribuíram para os ajustes institucionais em relação às 

fragilidades detectadas.  
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A CPA reitera a importância das contribuições e do apoio recebido das 

instâncias gestoras, de seus membros e do grupo Técnico de Avaliação. 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.  

 

3 EIXO 1– PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

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). 

3.1 Dimensão 8 - Avaliação 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. 

Para o cumprimento de seus objetivos e responsabilidades a 

CPA/UNINORTE tem equipe técnica própria e estrutura de apoio definidas pela 
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Reitoria. É coordenada por Profissional designado por Portaria da Reitoria da 

UNINORTE. Seus integrantes têm mandato de 03 (três) anos, sendo permitida uma 

indicação por igual período. Sua composição ocorre através de eleição direta, em 

que os representantes do Corpo docente são indicados pelos Diretores das Escolas. 

Os representantes do pessoal Técnico Administrativo são indicados pelo 

Recursos Humanos. Os representantes do corpo discente são indicados pelo 

Diretório Central dos Estudantes – DCE, os quais, devem estar regularmente 

matriculados na Instituição, cursando entre o terceiro (3º) e o quinto (5º) semestre. 

Os representantes da sociedade civil são indicados por entidade de natureza pública 

ou privado, convidados pela administração Superior do Centro Universitário do 

Norte-UNINORTE, sendo garantida a alternância. Em 2016 a CPA apresentou a 

seguinte composição: 

 

 1 presidente; 

 1 representante do corpo docente da Escola de Ciências Exatas; 

 1 representante do corpo docente da Escola de Ciências Humanas e Sociais; 

 1 representante do corpo docente da Escola de Ciências da Saúde; 

 3 representantes do corpo discente; 

 3 representantes do corpo técnico-administrativo; 

 3 representantes da sociedade civil. 

  

Nome Segmento que representa 

Leina Libório de Araújo 
 

Presidente 

Juliana Simplício Barros Representante da Escola de Ciências da 
Saúde 

Aldemir Pereira dos Santos Júnior Representante da Escola de Ciências 
Humanas e Sociais 

Luis Jorge Enrique Rivero 
Cabrejas 
 

Representante da Escola de Ciências Exatas 

Leonardo Ferreira de Aquino 
Neidiane Barbosa de Souza 
Rosângela Rodrigues da Silva 
 
 

Representantes Administrativos 

Amaike Keric Alves da Silva 
Euler Guimarães Menezes de 

Representantes da Sociedade Civil 
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Souza 
Izabel Pessoa dos Santos 
 

Glenda Samuel Ambrósio Lopes 
Raphael da Silva Valentim 
Thales Azevedo Sena 
 

Representantes Discentes 

Quadro 1. Membros da CPA no ano de 2016. 

 

Em 2016 foram produzidos relatórios semestrais e um anual demonstrando 

os resultados apurados a cada semestre (1° Semestre apuração dos dados 

referentes à parte acadêmica da instituição e 2° Semestre, nova apuração da área 

acadêmica juntamente com a apuração sobre a infraestrutura). 

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 

processo de Autoavaliação para a melhoria do padrão de qualidade da Instituição. 

 

3.1.1 Resultados da Pesquisa de Satisfação 2016 com os Discentes 

O grau de satisfação dos discentes, em relação aos cursos que frequentam 

no UNINORTE, está relacionado ao compromisso da instituição no cumprimento do 

horário das aulas, no espaço físico adequado, na qualidade dos profissionais que 

trabalham em sala de aula. Em 2016 a satisfação dos discentes com a Instituição foi 

de 54%, e dos docentes 52%, o que demonstra um aumento da credibilidade do 

alunado e professores com o trabalho realizado pelos seus respectivos cursos de 

graduação. A pesquisa realizada em 2016 apresentou os seguintes resultados em 

relação à satisfação dos discentes com a Instituição. 
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Figura 2. Satisfação Geral dos alunos com a Instituição–Fonte: Pesquisa 2016. 

 

 

Figura 3. Satisfação com relação aos itens avaliados pelos alunos com a Instituição–

Fonte: Pesquisa 2016. 
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Discentes e Docentes afirmaram ter acesso às pesquisas da CPA, isso 

mostra que a instituição tem levado em consideração o levantamento feito por essa 

comissão. Essa questão é relevante para a Comissão, pois os discentes acessam o 

sistema para realizarem a avaliação de forma espontânea, sabendo que suas 

opiniões são importantes para a melhoria da instituição.   

 

3.1.2 Análise CPA 

A comunidade acadêmica tem sido estimulada à participação na pesquisa 

por meio de diversos mecanismos, entre os quais: sicanet, mensagens via celular, e 

outros. No entanto, a CPA precisa atingir um percentual maior de participação 

discente no processo de avaliação. Isso requer um empenho maior da Comissão 

Própria de Avaliação quanto ao planejamento e execução das atividades de 

avaliação institucional, envolvendo o setor de Marketing na divulgação da pesquisa, 

e convocando os membros da comunidade acadêmica a participarem de forma mais 

ativa no processo de avaliação, da divulgação dos resultados, como também, da 

instituição por meio do plano e execução de melhorias à comunidade acadêmica.  

 

4 Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional 

Este Eixo tem seu foco no PDI e consiste na verificação da coerência 

existente entre esse documento e as ações institucionais nas diferentes vertentes de 

sua atuação acadêmica – ensino, pesquisa, extensão e gestão. Pretende, 

igualmente, verificar os diferentes caminhos percorridos (ou a percorrer) pela IES no 

contexto de sua inserção social, bem como sua atuação face à inclusão e ao 

desenvolvimento econômico e social, tendo sempre como base a missão, os 

propósitos e as metas anunciadas no PDI.  

O Eixo Desenvolvimento Institucional contempla a dimensão 1 (Missão e 

Plano de Desenvolvimento Institucional) avaliando as políticas de ensino, pesquisa e 

extensão, se estão em coerência com o PDI, se as atividades realizadas nos cursos 

de graduação, na modalidade presencial e a distância garantem os referenciais 

mínimos de qualidade e são acessíveis ao conhecimento da comunidade; e a 

dimensão 3 (Responsabilidade Social da Instituição) do Sinaes verificando se as 

atividades de extensão resultam de diretrizes de ações adequadamente implantadas 



 

17 
 

e acompanhadas; além disso, verifica-se a relevância acadêmica, científica e social 

no entorno institucional, e a sua vinculação com a formação acadêmica do aluno. 

Dessa forma, o Eixo Desenvolvimento Institucional assume o papel de 

induzir maior comprometimento da IES na construção de seu PDI, priorizando sua 

coerência e evolução.  

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Os principais indicadores são:  

 Implementação do PDI, considerando as metas e as ações institucionais 

previstas e a estrutura e os procedimentos administrativos.  

 Articulação entre o PDI e os processos de Avaliação. 

 

Quadro 2. PDI Institucional 
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DESCRIÇÃO DAS 

METAS E AÇÕES 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÕES 

INFRAESTRUTURA 2013 2014 2015 2016 2017  

Meta 1: Ampliar e 

atualizar o material 

bibliográfico do 

UNINORTE/LAUREATE

  

Ações:  

 Adquirir material 

bibliográfico pertinente e 

atualizado para as áreas 

de atuação do Centro 

Universitário;  

 Rever o material 

bibliográfico com o 

intuito de detectar 

publicações 

desatualizadas, 

desnecessárias ou 

pouco interessantes;  

 Incrementar os 

processos de pesquisa 

de acervo (aumento da 

base de dados, acesso 

remoto).  

X X X X X Os cursos da IES 

atualizaram os seus 

respectivos Projetos 

Pedagógicos 

revisando os 

acervos 

bibliográficos 

básicos e 

complementares 

com uma ampla 

compra de novos 

exemplares para o 

atendimento das 

diligências do 

Ministério da 

Educação/MEC e 

melhoria da 

qualidade de ensino 

e aprendizagem dos 

alunos da 

instituição, além da 

renovação de obras 

desatualizadas. 

 

O acervo material 

foi ampliado com a 

inserção de material 

virtuais amparados 

pelas TIC’s 

(Tecnologia da 
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Informação e 

Comunicação), com 

bibliotecas virtuais, 

compartilhamento 

de acervo do 

onefolio, revistas 

eletrônicas virtuais, 

e-books, e-vídeos, 

dentre outros. 

Meta 2: Ampliação da 

Estrutura Física e 

Recursos Materiais. 

Ações:  

 Ampliar a estrutura física 

de modo a atender 

turmas ainda não 

iniciadas;  

 Atualizar e incrementar 

recursos materiais de 

uso em laboratórios.  

X X X X X A IES executou uma 

verdadeira 

revolução na 

infraestrutura de 

ensino e pesquisa 

com investimentos 

altos em 

laboratórios de 

última geração na 

área de saúde, 

tecnologia e 

laboratórios 

multidisciplinares. 

 

Os laboratórios de 

informática 

receberam a 

aquisição de novos 

equipamentos de 

hardware e 

software. A 

aquisição da 

plataforma 

blackboard para 
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estudos a distância. 

 

A infraestrutura de 

segurança e de 

acessibilidade 

também recebeu 

destaque 

significativo com 

piso tátil, portas 

amplas, 

identificação em 

braile, cadeiras de 

obesos, mesas 

adaptadas, rampas,  

LOCALIZAÇÃO 2013 2014 2015 2016 2017  

Meta 1: Investir na 

Localização 

 Ações:  

 Revitalização do espaço 

do centro da cidade de 

Manaus, 

especificamente o 

entorno da IES;  

 Criar espaços de ensino 

em áreas populacionais 

de alta densidade 

demográfica;  

 Ofertar cursos de pós-

graduação em espaços 

bem localizados e em 

estruturas modernas;  

 Criar pólos de educação 

X X X X X A IES executou 

vários projetos de 

extensão e 

responsabilidade 

social no entorno 

das suas unidades 

de ensino através 

de ações de reforma 

de praças, parques, 

limpezas, 

orientações 

jurídicas, de saúde, 

atividades lúdicas e 

sensibilização 

ambiental. 

A IES expandiu as 

suas práticas de 

ensino, pesquisa e 
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a distância.  

 

extensão com a 

criação de nova 

unidade na Zona 

Norte de Manaus 

para educação a 

distância e semi-

presencial (GEX e 

FLEX) atendendo 

diversos outros 

estudantes de 

periferia. 

Ampliação dos 

cursos de pós-

graduação em 

localizações 

externas ao 

Uninorte. O Manaus 

Plaza Shopping foi 

escolhido como 

sede dos cursos de 

pós-graduacão pela 

facilidade de 

acesso, localização 

e estrutura. 

Criação do Centro 

de Educação a 

Distância/ CED 

como pólo de 

desenvolvimento, 

treinamento, 

avaliação e 

inovação das 

práticas EAD do 
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Uninorte.  

Quadro 3. Plano Diretor Institucional 

DESCRIÇÃO 

DAS METAS E 

AÇÕES 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÕES 

CREDENCIAIS 

ACADÊMICAS 

2013 2014 2015 2016 2017  

Meta 1: 

Acompanhar as 

avaliações 

externas dos 

cursos de 

graduação.  

Ações:  

 Orientar 

coordenadores 

de curso e 

docentes sobre 

procedimentos 

para 

recebimento das 

comissões 

avaliadoras;  

 Cadastrar, 

dentro do prazo 

especificado, os 

cursos de 

graduação a 

serem avaliados 

X X X X X A IES criou o 

Programa de 

Qualidade de 

Acadêmica/ PQA, 

que em parceria 

com a Comissão 

Própria de 

Avaliação/ CPA e 

o NDE dos cursos 

ficou encarregada 

de orientar as 

coordenações dos 

cursos para 

recebimento das 

comissões dos 

cursos, bem como 

elaborar os planos 

de ação conforme 

os resultados 

parciais 

apresentados pela 

CPA. 

     



 

23 
 

para 

reconhecimento 

e, se for o caso, 

renovação de 

reconhecimento;  

 Acompanhar a 

tramitação dos 

processos de 

avaliação 

externa do MEC;  

 Tornar públicos 

os resultados 

obtidos nas 

avaliações 

externas.  

 

A coordenação de 

regulação e a CPA 

da IES realizam 

auditorias 

periódicas nos 

cursos com 

indicadores e 

metas particulares 

com objetivo de 

monitorar as 

ações 

desenvolvidas 

conforme o plano 

de ação e 

melhorias 

implementadas 

pelos respectivos 

cursos. 

 

A CPA ficou 

encarregada da 

divulgação dos 

resultados obtidos 

nas avaliações 

bem como 

apresentar a toda 

comunidade 

acadêmica os 

indicadores de 

desempenho 

através dos 

relatórios e 
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exposições 

midiáticas internas 

para reformulação 

e desenvolvimento 

das áreas. 

Meta 2: Avaliar e 

adaptar as 

realidades dos 

Projetos 

Pedagógicos 

dos Cursos – 

PPC’s  

Ações:  

 Promover 

pesquisa e 

reuniões com o 

NDE, 

professores e 

discentes no 

sentido de 

detectar áreas 

em que sejam 

necessárias 

alterações nos 

projetos 

pedagógicos dos 

cursos 

oferecidos.  

X X X X X A IES utilizando 

das supervisões 

pedagógicas 

realiza revisão dos 

Projetos 

Pedagógicos dos 

Cursos com 

reuniões 

periódicas com o 

NDE dos cursos 

para aprovação 

dos colegiados. 

 

Os NDE’s dos 

cursos realizam 

reuniões 

periódicas com o 

colegiado do 

curso, instruídos 

pelo PQA para 

identificar 

necessidades e 

oportunidades de 

alterações no 

PPC’s. 

 

Os PPC’s 
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tornaram-se 

instrumentos de 

educação 

atualizados ao 

contexto regional 

com um 

modernização das 

práticas de ensino 

através da 

implantação do 

programa de 

metodologias 

ativas. 

Meta 3: 

Fortalecer os 

cursos do 

Centro 

Universitário do 

Norte  

Ações:  

 Avaliar junto às 

coordenações 

de curso os 

projetos 

pedagógicos 

implantados;  

 Incentivar a 

aplicação de 

instrumentos de 

auto-avaliação 

em cada curso;  

 Difundir os 

X X X X X O NDE dos cursos 

é orientado à 

elaboração do 

plano de ação 

conforme as 

fragilidades 

identificadas e 

direcionadas pelos 

relatórios da CPA. 

 

O PQA planeja e a 

supervisão 

pedagógica junto 

com o PQA 

acompanham o 

desenvolvimento 

dos planos de 

melhoria que 

serão avaliados 

pela CPA que 
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projetos 

pedagógicos, 

disponibilizando-

os para acesso 

à comunidade 

acadêmica;  

produz um 

relatório de 

autoavaliação em 

cada curso para 

formulação dos 

planos de ação e 

melhorias. 

Existe uma ação 

integrada entre as 

supervisões 

pedagógicas dos 

cursos, o PQA, o 

NDE dos cursos e 

a CPA revisar as 

ações 

desenvolvidas 

pelas 

coordenações dos 

cursos conforme 

os indicadores 

institucionais. 

Meta 4: 

Constituição do 

Núcleo Didático 

Pedagógico. 

Ações:  

 Apresentar por 

escola a 

proposta da 

formação do 

NDP;  

 Compor o NDP;  

 Acompanhar o 

X X X X X O Núcleo Didático 

pedagógico foi 

substituído pelo 

Programa de 

Qualidade 

Acadêmica e 

desmembrado 

pelo sub-programa 

Enade, excelência 

acadêmica e 

metodologias 

ativas. 
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processo de 

implantação do 

NDP  

  

  

DESCRIÇÃO 

DAS METAS E 

AÇÕES 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÕES 

CREDENCIAIS 

ACADÊMICAS 

2013 2014 2015 2016 2017 As diretrizes de 

atuação do NDE 

foram revisadas 

no documento 

referência partindo 

de critérios 

específicos 

conforme a 

normativa em 

vigor. 

 

Os NDE’s dos 

cursos foram 

recompostos 

mantendo os 

critérios de 

proporção, 

formação, 

titulação, 

necessidade e 

funcionalidade 

requeridos pelos 

cursos. 

Meta 5: 

Recomposição 

dos NDE’s. 

Ações:  

 Avaliar a 

composição e 

atuação do 

NDE’s atuais;  

 Discutir os 

resultados com 

os 

coordenadores 

de cursos e 

colegiados;  

 Recompor os 

novos NDE’s.   

X X X X X 

     

 Meta 6: X X X X X Os NAPS das 
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Ampliação do 

Atendimento ao 

Discente. 

Ações:  

 Ampliar as 

ações do Núcleo 

de Atendimento 

Psicopedagógic

o e Social;  

 Ampliar o 

número de 

profissionais que 

atendem no 

NAPS. Avaliar 

os relatórios do 

NAPS;  

 Fortalecer as 

ações do 

Programa de 

Acompanhament

o ao Egresso;  

 Ampliar o 

Programa de 

Nivelamento;  

 Acompanhar os 

relatórios por 

escola do 

Programa de 

Nivelamento 

     escolas do 

Uninorte foram 

fortalecidos 

através de maior 

poder de atuação 

através de: 

campanhas de 

combate ao 

preconceito, 

bullying, 

orientações 

educacionais, 

elaboração de 

procedimentos de 

estudos, 

desenvolvimento 

de estratégias que 

visem a 

recuperação de 

conteúdos 

deficitários; 

realização de 

oficinas com 

vivências para 

desenvolver novas 

formas de 

aprender. 

 

O NAPS 

desenvolveu um 

programa de 

nivelamento de 

conteúdos mais 

     



 

29 
 

deficitários com 

gerenciamento 

dos resultados em 

sala de aula. 

 

O NAPS gerencia 

um programa de 

acompanhamento 

ao egresso com 

informações 

externas sobre 

perfil profissional, 

faixa salarial, 

mercado de 

trabalho, cargo 

funcional e 

desempenho dos 

alunos egressos. 

 

Também participa 

do programa de 

bate papo com 

alunos egressos, 

na qual, 

incentivam, 

orientam e trocam 

informações sobre 

a necessidade do 

mercado de 

trabalho com os 

alunos regulares 

dos cursos. 

 



 

30 
 

Quadro 4. Plano Diretor Institucional 

 

DESCRIÇÃO DAS 

METAS E AÇÕES 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÕES 

CONFIABILIDADE 2013 2014 2015 2016 2017 A Uninorte promove 

uma discussão com os 

pares sobre os 

relatórios oriundos da 

Ouvidoria, identificando 

as forças e fragilidades 

da IES para apresentar 

alternativas para 

trabalhar as fragilidades 

detectadas. 

 

Os relatórios são 

cruzados com relatórios 

provenientes da CPA 

para priorização das 

ações que serão 

desenvolvidas nas 

áreas do processo de 

avaliação dos cursos, 

dos docentes e do 

técnico administrativo, 

assim como dos 

serviços oferecidos pelo 

UNINORTE/LAUREATE 

 Meta 1: Fortalecer 

as ações do Serviço 

da Ouvidoria. Ações:

  

 Avaliar as 

informações 

provenientes da 

Ouvidoria no 

processo de 

avaliação dos 

cursos, dos docentes 

e do técnico 

administrativo, assim 

como dos serviços 

oferecidos pelo 

UNINORTE/LAUREA

TE;  

 Discutir com os 

pares os relatórios 

oriundos da 

Ouvidoria, 

identificando as 

forças e fragilidades 

da IES; 

 Apresentar 

alternativas para 

trabalhar as 

X X X X X 
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fragilidades 

detectadas. 

Meta 2: Fortalecer as 

ações da Comissão 

de Avaliação Interna. 

Ações:  

 Analisar os relatórios 

provenientes da 

CPA; 

 Buscar alternativas 

para as fragilidades 

apontadas no 

processo de auto-

avaliação da IES 

dentro de cada 

dimensão. 

X X X X X A CPA da IES realiza 

um diagnóstico 

institucional além de 

auditorias periódicas 

nos cursos com 

indicadores e metas 

normatizados e 

instruídos pelo MEC 

com objetivo de 

monitorar as ações 

desenvolvidas conforme 

o plano de ação e 

melhorias 

implementadas pelos 

respectivos cursos. 

 

A CPA é encarregada 

da divulgação dos 

resultados obtidos nas 

avaliações bem como 

apresentar a toda 

comunidade acadêmica 

os indicadores de 

desempenho através 

dos relatórios e 

exposições midiáticas 

internas para 

reformulação e 

desenvolvimento das 

áreas. 

     

PRODUTO 2013 2014 2015 2016 2017 O Uninorte realiza 
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Meta 1: Empreender 

estudos para criação 

e implantação de 

novos cursos de 

graduação. 

Ações:  

 

 Realizar estudos de 

prospecção do 

mercado regional, 

buscando detectar 

áreas profissionais 

carentes por 

profissionais de nível 

superior;  

 Analisar e emitir 

parecer sobre 

possibilidade de 

criação e 

implantação de 

novos cursos de 

graduação;  

 Submeter, o projeto 

de curso à 

aprovação do 

CONSEP  

 

X X X X X estudos de prospecção 

do mercado regional 

através do setor de 

marketing, NDE e 

Uninorte Carreiras que 

são cruzadas e 

disponibilizadas aos 

cursos de graduação e 

pós-graduação 

buscando detectar 

áreas profissionais 

carentes por 

profissionais de nível 

superior. 

Os critérios são 

estabelecidos a partir 

da potencialidade local, 

necessidade de 

desenvolvimento, 

oportunidade de 

mercado e demanda do 

público que analisar e 

emitir parecer sobre 

possibilidade de criação 

e implantação de novos 

cursos de graduação à 

aprovação do 

CONSEP. 

Foi ampliado o 

fornecimento dos 

cursos através dos 

cursos GEX e FLEX 

(modalidades a 
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distância) em diversas 

áreas para atendimento 

das necessidades 

detectadas nas 

pesquisas realizadas. 

Quadro 5. Plano Diretor Institucional 

EMPREGABILIDADE 2013 2014 2015 2016 2017 Foi criado o 

escritório global: 

Global Office que 

contempla o 

Uninorte 

Carreiras com o 

objetivo de 

proporcionar 

uma experiência 

de aprendizagem 

e qualificação 

profissional aos 

nossos 

estudantes, 

como também 

facilitar a sua 

entrada no 

mercado de 

trabalho através 

de capacitação, 

banco de 

currículos, 

pesquisa de 

mercado; 

Uninorte 

Empreende que 

visa a formação 

 Meta 1: Investir 

esforços para inserir o 

aluno 

UNINORTE/LAUREATE 

no mercado de trabalho. 

Ações:  

 Ampliar a central de 

empregabilidade;  

 Ampliar parcerias com 

empresas e órgãos 

públicos; 

 Fortalecer o escritório 

internacional;  

 Valorizar os egressos 

na contratação de 

docentes e técnicos 

administrativos;  

 Integrar a graduação 

com a pós-graduação 

no processo de 

educação continuada. 

X X X X X 
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de competências 

empreendedoras 

e inovadoras 

para contribuir 

como 

desenvolvimento 

econômico e 

social do 

Amazonas 

através de uma 

Incubadora de 

Empresas e 

Empresa Júnior; 

e Escritório 

Internacional que 

contemplar 

diversas 

oportunidades 

internacionais 

como cursos, 

oportunidades de 

mobilidade 

internacional, 

transmissão de 

diversos eventos 

internacionais, 

oferta de cursos 

de inglês e 

convênios 

internacionais 

com outras 

universidades da 

rede.  
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Aumento do 

número e 

percentual de 

contratação de 

egressos dos 

cursos da 

Uninorte como 

docentes e 

técnicos 

administrativos. 

Aumento do 

número de 

cursos de pós-

graduação em 

áreas 

diversificadas 

para atender o 

processo de 

formação 

continuada com 

ampliação de 

bolsas de estudo 

e descontos para 

egressos da 

Uninorte. 

 

4.1 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

O Centro Universit rio do Norte – UNINO TE    U E TE  funda enta a 

sua proposta de responsa ilidade so ial na dis uss o so re pol ti as in lusivas  

acessibilidade, extensão, desenvolvimento social costuma centrar-se nos ei os da 

organi a  o s  io-pol ti a ne ess ria a via ili  -Ia e dos direitos individuais do 

p  li o a que se destina. Os i portantes avan os produ idos pela de o rati a  o 

da sociedade, em muito alavancada pelos movimentos de direitos hu anos  
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aponta  a e erg n ia da  onstru  o de espa os so iais  enos e  ludentes e de 

alternativas para o  onv vio na diversidade.    apa idade que u a  ultura te  de 

lidar  o  as heterogeneidades que a  o p e tornou-se u a esp  ie de  rit rio de 

avalia  o de seu est gio evolutivo  espe ial ente e  te pos de funda entalis os 

e intoler n ias de todas as ordens  o o este e  que vive os.  

O UNINORTE/LAUREATE define como dimensões de sua política de 

Responsabilidade Social a formação de profissionais, o desenvolvimento de 

pesquisas e programas de extensão, visando:  

 Compromisso com ações de inclusão social e promoção da cidadania;  

 Defesa do meio ambiente, especialmente onde suas unidades de ensino 

estão inseridas;  

 Compromisso com ações que promovam o desenvolvimento econômico 

sustentável;  

 Defesa da memória cultural, da produção artística e do patrimônio 

cultural 

 Ações de acessibilidade e infraestrutura para mobilidade reduzida; 

 Bolsas de estudo para alunos de baixa renda através do PROUNI, FIES 

e Bolsa Universitária; 

 Combate ao preconceito, bullying e discriminação social e racial; 

Nessa perspe tiva  a responsa ilidade so ial dei a de ser u a preo upa  o 

a ser dividida entre governantes  espe ialistas e u  grupo deli itado de  idad os 

com algu a diferen a, e passa a ser u a quest o funda ental da organi a  o.   

quest o se torna  o ple a quando nos depara os  o  a realidade de u a  es a 

so iedade  que de anda solu  es de sustenta  o e via ilidade para sua pr pria 

pluralidade  n o   u a so iedade in lusiva.  onge disto  sa e os o quanto 

institui  es  riadas para regrar o  onv vio entre os ho ens tende  a refor ar a 

dis ri ina  o e a  riar territ rios que  lassifi a  e hierarqui a  os  idad os 

justa ente a partir de suas diferen as.  s pessoas  o  defi i n ia   o  s ndro es  

s o histori a ente identifi adas  o o  reas so iais e  fun  o de u   onjunto de 

igualdades mais ou menos constantes que acabam por definir seu lugar na 

so iedade  lugar de e  lus o. 
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Inclusão de pessoas com necessidades especiais em seu quadro de 

funcionários.  

A organização educacional desenvolve ações de contratação de 

 ola oradores PCD’s (pessoas  o  defi i n ias) e de  enor aprendi  e  seu 

quadro administrativo e operacional, na qual, de 2011 a 2012 foram 23 contratos de 

aprendi es  40  ontratos de PDC’s. No per odo de 2014 a 2015 a e presa 

apresentou 09 contratos de aprendizes e 14 contratos de pessoas com deficiência 

(PDC’s)  onfor e dados oriundos dos re ursos hu anos da organi a  o. 

 

Ações de acessibilidade e infraestrutura para mobilidade reduzida; 

Programa de Adaptação e Acessibilidade Física 

“Todos os espa os  edifi a  es   o ili rio e equipa entos ur anos que 

vierem a ser projetados, construídos, montados ou implantados, bem como as 

reformas e ampliações de edificações e equipamentos urbanos, devem atender ao 

disposto nesta Nor a para sere   onsiderados a ess veis”. NB  9050 2004  

 

 

Figura 4. Ações de Acessibilidade I –Fonte: Pesquisa 2016. 
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Figura 5. Ações de Acessibilidade II –Fonte: Pesquisa 2016. 

 

Bolsas de estudo para alunos de baixa renda através do PROUNI, FIES e Bolsa 

Universitária. 
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2015 

ADMINIS

TRAÇÃO 

FLEX / 

GEX 500 11 8 0 0 0 11 0 530 

2015 

CIENCIAS 

CONTÁB

EIS EAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2015 

CIENCIAS 

CONTÁB

EIS FLEX 233 3 15 0 0 0 2 0 253 

2015 

GESTÃO 

COMERCI

AL GEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2015 

GESTÃO 

DE RH 

FLEX / 

GEX 276 6 3 2 0 0 3 0 290 

2015 

LOGÍSTIC

A FLEX / 

GEX 372 8 2 2 0 0 4 0 388 

2015 

MARKETI

NG GEX 46 5 2 0 0 0 0 0 53 

2014 

ADMINIS

TRAÇÃO 

FLEX 164 1 1 0 0 0 10 0 176 

2014 

ADMINIS

TRAÇÃO 

GEX 158 9 7 0 0 0 2 0 176 

2014 

CIENCIAS 

CONTÁB

EIS EAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2014 

CIENCIAS 

CONTÁB 121 1 8 0 0 0 5 0 135 
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EIS FLEX 

2014 

GESTÃO 

COMERCI

AL GEX 4 0 0 0 0 0 0 0 4 

2014 

GESTÃO 

DE RH 

FLEX 54 0 0 0 0 0 1 0 55 

2014 

GESTÃO 

DE RH 

GEX 105 5 5 0 0 0 1 0 116 

2014 

LOGÍSTIC

A FLEX 93 0 1 0 0 0 1 0 95 

2014 

LOGÍSTIC

A GEX 161 1 0 0 0 0 1 0 163 

2014 

MARKETI

NG GEX 42 1 1 1 0 0 0 0 45 

2013 

ADMINIS

TRAÇÃO 

FLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2013 

ADMINIS

TRAÇÃO 

GEX 112 92 1 0 0 0 1 0 206 

2013 

CIENCIAS 

CONTÁB

EIS EAD 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

2013 

CIENCIAS 

CONTÁB

EIS FLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2013 

GESTÃO 

COMERCI

AL GEX 70 64 1 0 0 0 0 0 135 

2013 GESTÃO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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DE RH 

FLEX 

2013 

GESTÃO 

DE RH 

GEX 72 53 0 0 0 0 0 0 125 

2013 

LOGÍSTIC

A FLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2013 

LOGÍSTIC

A GEX 61 42 0 0 0 0 1 0 104 

2013 

MARKETI

NG GEX 49 38 2 0 0 0 0 0 89 

2012 

ADMINIS

TRAÇÃO 

FLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 

ADMINIS

TRAÇÃO 

GEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 

CIENCIAS 

CONTÁB

EIS EAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 

CIENCIAS 

CONTÁB

EIS FLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 

GESTÃO 

COMERCI

AL GEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 

GESTÃO 

DE RH 

FLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 

GESTÃO 

DE RH 

GEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2012 

LOGÍSTIC

A FLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 

LOGÍSTIC

A GEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 

MARKETI

NG GEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011 

ADMINIS

TRAÇÃO 

FLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011 

ADMINIS

TRAÇÃO 

GEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011 

CIENCIA

S 

CONTÁB

EIS EAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011 

CIENCIA

S 

CONTÁB

EIS FLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011 

GESTÃO 

COMERC

IAL GEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011 

GESTÃO 

DE RH 

FLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011 

GESTÃO 

DE RH 

GEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011 

LOGÍSTI

CA FLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011 

LOGÍSTI

CA GEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2011 

MARKETI

NG GEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quadro 6. Bolsas de Estudos 

 

Combate ao preconceito, bullying e discriminação social e racial 

O projeto tem por pretensão conscientizar a comunidade acadêmica para as 

consequências do fenômeno bullying no processo de aprendizagem, assim como na 

vida psíquica dos envolvidos na trama.  

Discutir a importância da prevenção ao bullying no ambiente escolar se 

tornou um desafio para todos os envolvidos na Educação e no processo ensino e 

aprendizagem. 

Os noticiários têm apontado o crescente aumento da violência escolar no 

mundo e em especial no Brasil. Em Manaus esta realidade não se faz diferente. 

Gestores, professores, corpo técnico, alunos, pais, a sociedade, todos, ficamos 

perplexos aos assistirmos os noticiários informarem os casos de violência nas 

universidades da rede públicas e privadas de ensino. 

Compreendendo que a Universidade não está isenta ao mal que o fenômeno 

pode causar ao ambiente a ad  i o  o projeto apresenta por t tulo “  Es ola de 

Neg  ios  Co uni a  o e Direito unida  ontra o Bullying na Universidade” e ter  

sua atividade desenvolvida durante o ano letivo, na Unidade VI, do Centro 

Universitário do Norte.   

Esta atividade envolverá os discentes e docentes da Escola de Negócios, 

Comunicação e Direito que atuaram como multiplicadores para a prevenção ao 

fenômeno bullying na universidade. 

O projeto será supervisionado pelo NAPP, sob a responsabilidade do 

Professor Alberto de Souza Bezerra (psicólogo, Psicopedagogo e Mestre em 

Educação), Supervisora Pedagógica Professora  Sigrid Simoney de Lima Farias, 

Diretora de Escola Professora Marklea Ferst, com o apoio dos Professores Airton 

Raimundo B. dos Reis (Filosófo e Psicopedagogo), Alice Fabrício da Silva 

(Pedagoga),  e das Coordenações dos Cursos da  Escola de  Negócio, 

Comunicação e Direito. 

Acreditamos que esta atividade proporcionará a todos envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem significativa melhoria no relacionamento 
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interpessoal, assim como, equilíbrio e excelente desempenho nas atividades 

realizadas em sala de aula. 

Participarão do Projeto os discentes e docentes da Escola de Negócios, 

Comunicação e Direito. Serão realizadas reuniões com equipe responsável pelo 

evento para a organização das atividades: 

 Elaborar o cronograma de atividades; 

 Escolha dos discentes que irão realizar mini-palestras nas salas de aula; 

 Equipe que irá se responsabilizar pela organização da passeata: carro de 

som, escolta policial e liberação para a passeata em via pública; 

 

Local: Painel fixo na parede externa do NAPP, Palestras em Salas de Aula e 

Teatro da Unidade 6. 

   

Responsáveis pela Atividade no Turno Matutino, Vespertino e Noturno: 

 

CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE DATA LOCAL 

1 – Exposição de um painel fixo 

sobre o Bullying 

Janeiro a 

dezembro 

Ambiente externo da sala do 

NAPP 

2 – Palestras Em sala de aula Janeiro a 

dezembro 

Ambiente externo da sala do 

NAPP 

3 – Palestras no Teatro Unid. 6 Janeiro a 

dezembro 

Ambiente externo da sala do 

NAPP 

Quadro 7. Ações NAPP 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Figura 6. Ações NAPP 

 

Figura 7. Ações NAPP 
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Figura 8. Ações NAPP 

Atividade 

desenvolvida AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA RICARDO PEREIRA PARENTE 

Objetivo: 
 Despertar o espírito de solidariedade na academia com a 

realização de ação que oportunize a interação social. 

Nº alunos envolvidos: 11 alunos 

Nº pessoas 

participantes (público 

externo) 350 crianças 

Resultados 

Alcançados 

 Desenvolvimento do trabalho em grupo 

 Integração entre alunos e crianças com a realização de 

brincadeiras: corrida do saco, do ovo, dança da laranja, cama 

elástica, tobogã inflável, bolas, desenhos para pintura e picolé. 

Quadro 8. Ações NAPP 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

 

 

Figura 9. Ações NAPP 

 

Atividade 

desenvolvida TROTE SOLIDÁRIO - ABRIGO MOACYR ALVES 

Objetivo: 

Sensibilizar a comunidade acadêmica da importância de seu 

papel na construção de uma sociedade mais humana e mais 

justa. 

Nº alunos 

envolvidos: 32 alunos 

Nº pessoas 

participantes 

(público externo) 20 crianças 

Resultados 

Alcançados 

 Realização de atividades lúdicas: teatro, pintura de gravuras 

e lanche. 

 Desenvolvimento de trabalho em grupo. 

 Integração social entre alunos e as crianças. 

Quadro 9. Ações NAPP 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS  

 

 

Figura 10. Ações NAPP 

 

Atividade 

desenvolvida 

Trote Solidário – Grupo de Apoio à Criança com Câncer - 

GACC 

Objetivo: 

Sensibilizar a comunidade acadêmica da importância de seu 

papel na construção de uma sociedade mais humana e mais 

justa. 

Nº alunos 

envolvidos: 10 alunos 

Nº pessoas 

participantes 

(público externo) 20 crianças 

Resultados 

Alcançados 

 Integração social entre alunos e crianças do grupo. 

 Realização de atividades lúdicas: teatro, pintura de gravuras 

e lanche. 

Quadro 10. Ações NAPP 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS  

 

 

Figura 11. Ações NAPP 

 

 Assessoria jurídica a comunidade.  

Atividade 

desenvolvida ATENDIMENTO JURÍDICO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS 

Objetivo: 
Prestar atendimento jurídico à comunidade carente 

especialmente no Projeto Meu Pai é Legal 

Nº alunos envolvidos: 70 alunos 

Nº pessoas 

participantes (público 

externo) 120 pessoas 

Resultados 

Alcançados 

Foram realizadas 30 audiências, 27 reconhecimentos de 

paternidade e 3 divórcios consensuais. 

Quadro 11. Ações Assessoria Jurídica 
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Figura 12. Ações Assessoria Jurídica 

 

Atividade desenvolvida 
ATENDIMENTO JURÍDICO – NÚCLEO DE PRÁTICAS 

JURÍDICAS 

Objetivo: Arrecadar fundos para as obras de ampliação do abrigo 

Nº alunos envolvidos: 50 alunos 

Nº pessoas 

participantes (público 

externo) 75 pessoas 

Resultados 

Alcançados 

Foram arrecadados R$ 3.000,00 com a venda dos livros. 

Além da doação de alimentos e fraldas.  

Quadro 12. Ações Assessoria Jurídica 
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REGISTROS 

 

Figura 13. Ações Assessoria Jurídica 

 

 

Atendimento Jurídico ANO 2016/2 

 

RESUMO DE ATIVIDADES 

TOT

AL 

GILMA

R 

MONTE

IRO 

GORE

TH 

RUBIM 

MARIVA

LDA 

MELo 

 

NATIVIDA

DE MAIA 

Total de Atendimentos: 749 220 239 114 

 

176 

Total Atendimento Cível 74 18 24 31 

 

01 

Total Atendimento Cível – Família 426 184 58 70 

 

114 

Total de Atendimento 

Previdenciário 03 02 00 01 

 

00 

Total Atendimento Trabalho 09 02 05 01 

 

01 

Total Atendimento Criminal 197 02 147 00 

 

48 
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Total de Atendimentos Meu Pai é 

Legal 28 12 04 00 

 

12 

Total Atendimento demandas 

administrativas 12 00 01 11 

 

00 

Novos Clientes: 235 25 105 31 

 

74 

Orientação: 324 89 98 72 

 

65 

Retorno: 190 66 65 58 

 

01 

Quadro 13. Atendimento Jurídico 

 

Figura 14. Natureza do Atendimento 

 

 

ATIVIDADE POR 

ALUNO 

PERC

ENTU

AL 

MARIVALD

A MELO 

 

GILMAR 

MONTEIR

O 

 

GORETH 

RUBIM 

 

TOTAL 

Acompanhamento pelo 

e-saj 

23% 95 197 199 491 

Elaboração de peças 

processuais 

15% 34 115 101 250 

Participação em 21% 146 230 58 434 

Novos Clientes 
32% 

Orientações 
43% 

Retornos 
25% 
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atividade simulada 

Elaboração de 

procurações  

10% 26 80 105 211 

Elaboração de 

declaração de pobreza 

8% 26 80 73 179 

Pesquisa de 

jurisprudência e 

doutrina 

22% 43 315 95 453 

Análise de Autos 3% 00 00 61 61 

Diligencia ao TJ 1% 2 00 11 13 

Quadro 14. Natureza do Atendimento 

 

 

 

Figura 15. Atividade desenvolvida pelos Estagiários/Direito. 

 

 

 

 

Consulta e-Saj 
23% 

ElaboraçãoPeças 
12% 

AtividadeSimulada 
21% 

Pesq.Dout.Jurisprud
encia 
22% 

Elab.Procuração 
10% 

Elab.Decl.Pobreza 
8% 

Dil.Tribunal 
1% Análise de Autos 

3% 
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Atendimento Jurídico ANO 2016/1 

 

RESUMO DAS 

ATIVIDADES 

TOT

AL 

MARÇO 

R/E /G 

ABRIL 

R/E/G 

MAIO 

R/G/E 

JUNHO 

E/R/G 

Total de atendimentos 679 144 155 208  172 

Atendimentos Cível  128  12  34  44 38 

Atenidmento Família  373  69  82 114 108 

Atendimento 

Trabalhista 

42  08  12  09 13 

Atendimeto Criminal 123  49  25  40 09 

Projeto Meu Pai é 

Legal  

07  05  02  00 00 

Demandas 

Administrativas  

06  01 00  01 04 

Novos clientes  146  47  44  34 21 

Orientações  426 107  101 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            79 

Retornos  107  16 46  35 72 

Audiências no NPJ  27  04 10 07 06 

Audiências Judiciais  82  15 26  24 17 

Ações Ajuizadas  79  15 25 24 15 

Ações Arquivadas  94  55 15  07 17 

Quadro 15. Atendimento Jurídico 
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Figura 16. Atendimento por área jurídica 

 

 

 

Figura 17. Tipo de Cliente. 

ATIVIDADES PARA OS 

ESTAGIÁRIOS 

TOTAL MARÇO 

R/G/... 

ABRIL 

R/E/G 

MAIO 

R/G/E 

JUNHO 

Oficinas  49 07 09 14 19 

Simulados  40 06 08 19 07 

Elaboração de petições  153 84 22 30 17 

Consulta processual  689 141 157 222 169 

Estudo de caso  42 20 02 14 06 

Cível 
19% 

Família 
55% 

Trabalho  
6% 

Criminal 
18% 

Pai Legal 
1% 

Administrativo 
1% 

NPJ 2014/1 

21% 

63% 

16% 

Novos Cientes Orientações Retornos
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Atualização de pastas  578 141 135 164 138 

Pesquisas de doutrina e 

jurisprudência 

186 24 56 55 51 

Atendimento externo 41 00 00 06 35 

Visita técnica  06 02 02 02 00 

Diligencias externas  51 11 14  10 16 

TOTAL DAS ATIVIDADES 1.835 412 268 536 458 

Quadro 16. Ações Jur´dico 

 

Figura 18. Atividades desenvolvidas para os Estagiários. 

 

 

Nome do Evento: 

 Atendimento Jurídico em parceria com a Justiça Itinerante 

DIA: 06/05/2016 a 20/05/2016 

Objetivo: 

Realizar atendimento e orientação jurídica, bem como 

audiências em divórcio, alimentos e guarda de forma 

consensual 

Resultados 

Alcançados: 

Foram realizados mais de 150. atendimentos , com resultado 

de processos e audiências conciliatórias. 

Nome Professor 

Dr. Gilmar Monteiro – advogado Orientador; Dra. Goreth 

Campos rubim – advogada Orientadora; Dra. Marivalda de 

Souza Melo – advogada Orientadora; Dra. Natividade Maia – 

Coordenadora. 

Oficinas 
3% 

Simulados 
2% 

Elaboraçã
o de 

Petições 
8% 

Consulta 
Processual 

38% 

Estudo de Caso 
2% 

Atalização de 
Pastas 
32% 

Pesquisa 
DoutrinaJurisp 

10% 

Atendimento 
Externo 

2% 

Visita 
Técnica 

0% 

Diligência 
Externa 

3% 

Atividade dos Estagiários 
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Alunos 

beneficiados 90 alunos 

Registro 

fotográfico 

 

Nome: 

“    o S  io Edu ativa e disse ina  o do Projeto Meu Pai   

 egal” 

 DIA: 16/05/2016 – Escola Municipal Santa Luzia 
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Objetivo  
Atendimento e orientação jurídica às mães dos alunos 

matriculados na Escola Municipal Santa Luzia. 

Prof.Envolvidos 
Dr. Gilmar Monteiro – advogado orientador; Francenilda 

Gualberto – As. Social 

Alunos Envolvidos: Alunos de Direito; Serviço Social e Psicologia 

Registro 

Fotográfico: 

 

 

 

Nome do Evento: 
Atendimento na Unidade Prisional do Puraquequara -DIA  

17/05/2016 

Objetivo: 
Atendimento jurídico na Unidade Prisional do Puraquequara 

no Projeto NAV.  

Resultados 

Alcançados: 

O aluno pode exercitar na prática os conhecimentos 

adquiridos durante o curso. 

Prof.Envolvido Dra. Natividade Maia- Coordenadora 

Alunos 

beneficiados 10 alunos 
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Registro 

fotográfico 
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Quadro 17. Ações JurídicoEixo 3 – Políticas Acadêmicas 

 

No Centro Universitário do Norte o ensino é visto como uma das dimensões 

que possibilita a democratização e o acesso ao conhecimento elaborado, 

transformando-o em ações práticas de intervenção no meio social e no mundo do 

trabalho. Nesse contexto, o conhecimento aparece como mediação do poder e como 

ferramenta da criação de símbolos por meio de um processo de internacionalização 

técnica e política, deixando de ser mecânica, projetando o trabalho como sentido. 

O Centro Universitário do Norte - UNINORTE passou por um período de 

transição de representação, devido à reestruturação da IES. E, hoje, conta com três 

áreas do conhecimento, no sentido de atender as demandas específicas com mais 

exatidão e assertividade, são estas as escolas: 

 Escola de Ciências Exatas e Tecnologia; 

 Escola de Negócios, Comunicação e Direito; 

 Escola de Ciências da Saúde. 
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Neste eixo foram analisados os elementos constitutivos das práticas de 

ensino, pesquisa e extensão, considerando como meta o aprendizado. Enfatiza 

também, a relação entre as políticas acadêmicas, a comunicação com a sociedade e 

o atendimento ao discente. 

4.2 Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão  

 

Política Institucional de Ensino está expressa no Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI), que compõe o PDI 2013/2017 do Centro Universitário do Norte. 

Essa política está fundamentada em conceitos que evidenciam: 

   A prática de ensino inclusiva 

   Formação de cidadãos críticos, criativos e socialmente responsáveis 

   Uma comunidade de aprendizado contínuo 

 

Com base nos esclarecimentos que orientam a organização didático-

pedagógica, o Centro Universitário do Norte estabelece como políticas de ensino: 

 

 Manter os cursos com carga horária de modo a atender o mínimo exigido pelas 

diretrizes curriculares que orientam cada curso, deixando eventuais especializações 

para programas a serem desenvolvidos em cursos de pós-graduação lato sensu. 

 Garantir que nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, haja lugar para 

a iniciação científica, a prática da monitoria, as atividades culturais e artísticas, os 

estágios curriculares e extracurriculares e a participação em projetos de extensão 

junto à comunidade acadêmica e à comunidade externa; 

 Flexibilizar os currículos dos cursos de graduação de modo a conter pluralidade 

de linhas de pensamento, definir conteúdos teóricos básicos e práticas 

profissionalizantes essenciais para a constituição de competências e habilidades a 

sere  desenvolvidas pelos alunos  na perspe tiva do “aprender a aprender”; 

 Definir procedimentos para o bom andamento das atividades como estágio, 

TCCs, monografias, exercício da monitoria, iniciação científica e demais atividades 

práticas que interagem a matriz do curso; 

 Aprimorar ações de nivelamento de conteúdos que deveriam ter sido adquiridos 

pelos alunos no ensino medo, principalmente no que tange às competências 
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necessárias para a expressão escrita em língua portuguesa e fundamentos de 

matemática, cálculo, física, química e biologia; 

 Elencar na organização curricular dos cursos de graduação, disciplina de 

formação sociocultural e ética de forma a sensibilizar os alunos sobre os 

acontecimentos de seu entorno social;  

 Adotar estratégias didático-pedagógicas adequadas ao fomento da capacidade 

empreendedora do aluno; 

 Incentivar o trabalho interdisciplinar; 

 Manter o acompanhamento do aluno egressos dos cursos de graduação, vistos 

não só como um instrumento de avaliação dos resultados finais do processo de 

ensino-aprendizagem, como também de apoio para o prosseguimento dos estudos, 

na perspectiva da educação continuada; 

 Manter políticas para renovação dos recursos materiais, equipamentos, 

laboratórios e bibliotecas de acordo com as necessidades demonstradas nos 

projetos pedagógicos dos cursos; 

 Valorização dos recursos humanos, como diretriz fundamental na consecução dos 

objetivos de ensino; 

 Manter os projetos pedagógicos dos cursos sempre atualizados a partir de suas 

avaliações internas e externas;  

 Dar continuidade aos cursos de capacitação específicos para as áreas de didática 

e metodologia do ensino aos docentes; 

 Adequar as matrizes às novas exigências sociais, econômicas e da demanda 

local do mercado de trabalho, observadas as diretrizes curriculares para cada curso 

de graduação; 

 Estimular a prática de elaboração de recursos didáticos por meio do uso de novas 

tecnologias de comunicação e informação; 

 Aprimorar os instrumentos de avaliação do desempenho escolar do corpo 

discente e da avaliação dos docentes pelos discentes, com o propósito de 

aperfeiçoar o programa de avaliação institucional; 

 Aprimorar as ações integradoras das teorias e das práticas profissionais; 

 Promover e integração entre os membros do colegiado do curso 

 Visando a unidade de trabalho, a partir da identificação de objetivos comuns; 
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 Aprimorar e incentivar o uso adequado da biblioteca e dos laboratórios como meio 

de aprendizagem; 

 Incentivar os programas de leitura para o corpo discente e docente. 

 

Nas estruturas curriculares dos cursos de graduação do Centro Universitário 

do Norte há uma carga horária a ser composta pelo estudante que lhe permitam dar 

ênfase ou conhecer temas e metodologias de seu interesse que se constituem as 

chamadas atividades complementares, as quais visam atender às demandas dos 

estudantes e desenvolver suas potencialidades individuais. Na oferta das atividades 

incluem-se modalidades tradicionais como cursos de extensão, monitorias e 

bolsistas de iniciação científica.  

 

Iniciação Científica 

 

Por ser uma importante ferramenta para o desenvolvimento da investigação 

científica e tecnológica, a IES assume o compromisso de oferecer pesquisa na 

forma de Iniciação Cientifica (IC). A UNINORTE ao longo do quinquênio 2013-2017 

pretende cumprir a seguinte linha de expansão, no que diz respeito a bolsas de 

Iniciação Cientifica (IC): 

 

Quadro 18. Bolsas Iniciação Científica 

 

Em 2016, foram ofertadas 34 bolsas de IC, onde 17 destas foram para 

projetos desenvolvidos na Escola de Escola de Ciências Exatas e Tecnologia, 09 

para a Escola de Negócios, Comunicação e Direito e 08 para a Escola de Ciências 

da Saúde. A figura abaixo mostra a apresentação do projeto desenvolvido ao final do 

semestre (Fig 19). 
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Figura 19. Apresentação do projeto de Iniciação Científica pelos discentes ao final 

do ano letivo de 2016. 

 

Extensão 

As atividades de extensão no UNINORTE são responsabilidade da 

Coordenação de Extensão por meio de programas que acontecem todos os anos 

com o desenvolvimento de projetos específicos, respondendo às necessidades 

locais, todos em consonância com as propostas apresentadas pelas coordenações 

de cursos, e/ou representantes da sociedade. 

As atividades de extensão implicam na necessidade de uma articulação 

permanente entre a Coordenação de Extensão e os Coordenadores das Escolas da 

UNINORTE, representados ou não por professores com a função de apoio à 

coordenação junto à Extensão.  

Tais atividades, devem trazer aprimoramento do processo ensino-

aprendizagem e à formação de cidadãos capazes de pensar criticamente frente às 

exigências coletivas, e, além disso, as atividades extensionistas, como eventos, 

cursos e seminários, devem permitir discussões e reflexões de questões 

relacionadas ao desenvolvimento regional. 

As atividades desenvolvidas pela Escola de Ciências da Saúde tais como 

Global Days, Semana de Responsabilidade Social das IES particulares, Angatu, 

Anjos da Saúde e Ação da Saúde-Sumauma promoveram cerca de 158 atividades 

extensionistas, no qual envolveu cerca de 9740 alunos, 415 docentes e promoveu 

atendimento a mais de 19 mil pessoas (Fig. 02). 
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Figura 20. Atividades de Extensão desenvolvidas pelo Centro Universitário do Norte 

em 2016. 

As atividades desenvolvidas pela Escola de Negócios, Comunicação e 

Direito Ciências Exatas e Tecnologia tais como Global Days, Semana de 

Responsabilidade Social das IES particular, entre outros, promoveram cerca de 60 

atividades extensionistas, no qual envolveu cerca de 2995 alunos, 106 docentes e 

promoveu atendimento a mais de 2.8 mil pessoas. 

As atividades desenvolvidas pela Escola de Ciências Exatas e Tecnologia 

tais como Global Days, Semana de Responsabilidade Social das IES particulares, 

entre outros, promoveram cerca de 20 atividades extensionistas, no qual envolveu 

cerca de 464 alunos, 42 docentes e promoveu atendimento a mais de 232 pessoas. 

 

Monitoria 

A UNINORTE conta com o programa de Monitoria, sendo a demanda de 

monitoria encaminhada pelos professores das disciplinas e a seleção realizada pela 

coordenação de curso e designados pelos diretores das escolas acadêmicas. 

No processo de seleção de monitores é levado em consideração o 

rendimento satisfatório do candidato na disciplina ou área da monitoria, bem como 

aptidão para as atividades auxiliares de ensino e extensão. 

O edital de monitoria da Escola de Ciências da Saúde promoveu, no 

segundo semestre de 2016, a seleção de 194 monitores, divididos entre os 12 

cursos desta Escola, conforme necessidade das disciplina . 

 

 



 

66 
 

Psicologia 07 

Ciências 

Biológicas 01 

Med. Veterinária 15 

Enfermagem 30 

Estética 01 

Nutrição 02 

Farmácia 25 

Biomedicina 10 

Fonoaudiologia  12 

Odontologia 33 

Serviço Social 13 

Fisioterapia 34 

Educação Física 11 

Quadro 21. Número de monitores selecionados no segundo semestre de 2016 da 

Escola de Ciências da Saúde divididos por cursos. 

Internacionalidade  

 

A extensão da UNINORTE se desenvolve sob a forma de programas 

integrados ao ensino multiprofissional e internacionalidade, procurando mostrar ao 

aluno seu papel na sociedade em que se insere, bem como seu papel como cidadão 

do mundo. Para que a Extensão possa ser trabalhada de maneira global e produza 

resultados para o aluno, para o docente e para a comunidade, ela é baseada nos 

principais eixos temáticos: Solidariedade e Cidadania; Assistencial e de Saúde; 

Cultural e Esportivo e Educação Ambiental, Multiprofissionalidade e 

Internacionalização. 

O Centro Universitário do Norte está dotado de um órgão específico para a 

promoção de intercâmbios para os alunos. O Global Office oferece diversos 

programas de mobilidade acadêmica e de bolsas de estudos para docentes e 

discentes.  

A internacionalidade, por meio do programa Laureate Live, realizou um 

World Business Foru  (WOBI WBF)  o  a te  ti a “ s Oportunidades e Desafios 

da Globalizaç o”   o  o ex-primeiro ministro do Reino Unido, Tony Blair. Esta 
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programação contou com a participação de mais de 870 alunos. Além desta 

conferência, outros 359 alunos participaram de palestras internacionais promovida 

pela IES. 

O Global Office, por meio do Programa Formula Santander, premiou alunos 

com bolsa- auxílio para cobrir custos com transporte, hospedagem e alimentação, no 

valor de 5.000 mil euros, em uma das 1.200 opções de universidades conveniadas 

ao Santander Universidades em 20 países à escolha do aluno, junto à sua 

instituição. Foram selecionados 4 alunos para o intercâmbio que foram realizados na 

Universidad del Valle de México (UVM), Universidad Europea de Madri (UEM) e 

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). 

O Laureate English Program (LEP) é o curso de inglês da Laureate que 

conta com a parceria da Cambridge University Press, Cambridge ESOL Exams e o 

reconhecimento da Bell Education Trust. O curso possui 4 livros e pode ser feito em 

dois anos na modalidade intensivo ou em quatro anos na modalidade regular, nos 

níveis básico, intermediário e avançado. Em 2016, 99 alunos concluíram níveis 

deste programa. 

 

 

Figura 212. Aluna do curso de Farmácia, Amanda Bezerra Carvalho, do 4º período, 

selecionada com alto desempenho acadêmico e conhecimento em idiomas. 

 

Ensino à Distância 

O Centro de Educação a Distância – CED – é o setor responsável pela 

gestão da modalidade a distância no Centro Universitário do Norte - UniNorte, por 

meio do apoio às coordenações de curso durante todo o processo de oferta de 

cursos e disciplinas. Foi instituído em 2006, tendo como base a utilização de 

tecnologias de informação e de comunicação, objetivando explorar os recursos 
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disponíveis para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem e para 

democratizar o acesso ao conhecimento em qualquer nível. 

O EAD permite a qualificação por meio de aulas via Internet sem que haja 

necessidade de hora marcada ou local específico, além de promover a integração de 

pessoas localizadas em áreas de difícil acesso e que não possuem demanda 

suficiente para a abertura de ensino tradicional, realidade muito frequente na 

Amazônia.  

Sua estrutura organizacional é composta pela Coordenação de EAD, dois 

supervisores pedagógicos, dois analistas de tecnologias educacionais, um 

webdesigner, dois auxiliares de coordenação e uma assistente acadêmica. Essa 

estrutura organizacional trabalha de forma integrada a gestão de metodologias 

educacionais, buscando a inovação tecnológica e o alinhamento às diretrizes atuais 

da política da educação superior no Brasil.  

Desde sua implantação, o CED tem alcançado um rápido crescimento no 

âmbito da instituição, atendendo todos os cursos, respeitando a Portaria 4.059 de 

2004 que permite que as IES ofereçam até 20% da carga horária dos cursos 

superiores na forma semipresencial. 

Como diretrizes básicas para nortear as suas atividades no Campo da 

Educação a Distância o UNINORTE propõe: 

   Desenvolver a democratização do acesso de todos à educação; 

   Contornar e ultrapassar as dificuldades geográficas de espaço e tempo aonde a 

universidade vá até o aluno que não pode vir até ela a partir do uso das tecnologias, 

uma nova concepção de Educação; 

   Possibilitar estudos voltados para a apropriação das novas tecnologias a serviço 

da Educação; 

  Desenvolver programas que estejam em sintonia com as novas necessidades do 

mercado através de ações que permitam a retomada da mão-de-obra no mercado 

globalizado, utilizando educação corporativa, através de parcerias com com 

empresas locais, regionais e nacionais. 

 

A partir dessas ações, o Centro Universitário do Norte – UNINORTE, 

estabelece um programa de EAD que visa a oferta de: 
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 Cursos de Graduação a Distância; 

 Modalidade semipresencial previsto na Portaria nº 4.059 de 10 de 

dezembro de 2004; 

 Cursos de extensão utilizando metodologia da EAD, para atendimento a 

linha de educação continuada. 

 

A partir de 2015/2, em consonância com as modificações promovidas pelo 

EAD Nacional, a UNINORTE passou a adotar 6 disciplinas institucionais, 

considerando o limite de 20% da carga horária total dos cursos de graduação, nos 

termos da Portaria MEC nº 4.059/2004. As disciplinas atuais são: Antropologia e 

Cultura, Comunicação Profissional, Desafios Contemporâneos, Desenvolvimento 

Humano e Social, Metodologia Científica e Tecnologia na Formação Profissional.  

Em 2016, foram desenvolvidas diferentes estratégias pedagógicas para 

auxiliar o aluno a utilizar a plataforma recém implantada, ou seja, houveram 

mudanças no sistema de educação à Distância. Até final de 2015 utilizou-se a 

plataforma Moodle que foi substituída pela Blackboard, para todos os níveis de 

ensino, agregando novas funcionalidades visando a manutenção da qualidade do 

ensino a distância, aumentando assim a possibilidade de formas de aprendizado. 

Além disto, foram disponibilizados laboratórios de informática durante todo o período 

para realização de atividades de qualificação de professores e alunos (Plantões 

Pedagógicos) na nova ferramenta de EaD. 

Como podemos observar nas figuras 03 e 04, os discentes obtiveram ótimo 

desempenho na realização de suas disciplinas Online. Isso deve-se ao fato da maior 

interação no ambiente virtual de aprendizagem e o plantão pedagógico, momento 

presencial em que os alunos pode recorrer a encontros presenciais para 

esclarecimentos de dúvidas 

2016/1 

RESULTADO 

GERAL 

DISCIPLINA ALUNOS APROV REPROV % 

ANTROPOLOGIA 1233 1014 219 82% 

COMUNICAÇÃO 3373 2383 990 71% 

DESAFIOS 897 800 97 89% 

DESENVOLVIMENTO 2700 2367 333 88% 
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Parecer da CPA 

 

No ano de 2016 foram ofertadas diferentes atividades visando o 

desenvolvimento das Políticas Acadêmicas do Centro Universitário do Norte 

proposto no PDI. As atividades desenvolvidas foram expressivas sendo oferecido 

uma variedade de cursos, monitorias de ensino, iniciação científica, visitas técnicas, 

produção intelectual e/ou técnica, práticas extensionistas e uma variedade de 

estudos que promoveram a efetiva vinculação entre os conhecimentos teóricos e 

práticos, resultando em enriquecimento das vivências acadêmicas do alunado e 

desenvolvendo a autonomia e capacidade crítica.  

METODOLOGIA 3386 2962 424 87% 

TECNOLOGIAS  3288 2398 890 73% 

TOTAL 6 
       

14.877  

       

11.924  

       

2.953  
82% 

Quadro 19. Indicadores de aprovação e reprovação nas disciplinas institucionais oferecidas pelo 
CED no período 2016/1. 

2016/2 

RESULTADO 

GERAL 

DISCIPLINA ALUNOS APROV REPROV % 

ANTROPOLOGIA 3027 2586 441 85% 

COMUNICAÇÃO 1458 965 493 66% 

DESAFIOS 1216 1081 135 89% 

DESENVOLVIMENTO 2080 1755 325 84% 

METODOLOGIA 1988 1557 431 78% 

TECNOLOGIAS  2249 1617 632 72% 

TOTAL 6 

         

12.018  

       

9.561  

       

2.457  79% 

Quadro 20. Indicadores de aprovação e reprovação nas disciplinas institucionais 

oferecidas pelo CED no período 2016/2. 
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O Centro de Ensino à Distância é composto por uma equipe multidisciplinar, 

que objetiva o apoio os docentes e discentes no desenvolvimento de disciplinas 

semipresenciais e Online que utilizam o sistema virtual adotado, o Blackboard. 

As disciplinas semipresenciais e online compõem o currículo da instituição 

desenvolvidas no limite de até 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso 

de graduação, nos termos da Portaria MEC nº 4.059/2004.  

 

4.3  Dimensão 4:  Comunicação com a Sociedade 

 

Ouvidoria  

A Ouvidoria Geral do Centro Universitário do Norte- Uninorte, prima por 

atuar com qualidade e eficácia entre a comunidade acadêmica e a Reitoria da 

Instituição, assegurando aos seus usuários a avaliação de suas reivindicações, 

buscando melhorias contínuas dos serviços prestados à comunidade e fortalecendo 

o relacionamento institucional através das reivindicações dos participantes.  

Tem como objetivo maior exercer a função de acolhimento das demandas de 

todos os estudantes, funcionários e professores do Uninorte/Laureate, mediando, 

contribuindo, encaminhando e acompanhando as questões e sugerindo medidas de 

soluções na mediação dos conflitos. 

De um total de 491 manifestos no ano de 2016 contra 934 no ano de 2015, 

apresentou redução considerável em 52,57% neste comparativo. Os maiores índices 

de manifestações são dos Alunos (83,1%). Dos 491 registros, as reclamações 

representam 63,75%, as denúncias 15,89%, solicitação de informação 14,66%, 

elogio 3,26% e sugestão 2,44%, conforme Figura 22. 
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Figura 22. Redução macro das manifestações do Ano de 2015 para o Ano 2016. 

 

Vale ressaltar que das 491 manifestações, os 10 assuntos mais frequentes 

representam um quantitativo de 250 registros, o equivalente a 50,90% do total das 

demandas do ano de 2016. Ademais, informo que as 241 manifestações englobam 

outros assuntos como: mudança de turno, impressão de boleto, calendário 

acadêmico, sicanet, histórico, enturmação, horas complementares, atualização de 

dados, cursos de extensão, taxas, estacionamento, grade curricular, transferência, 

certificado, estágio e outros.  

A Esfera Acadêmica apresentou em suas áreas o maior número de 

manifestações na seguinte forma:  

 Escola de Saúde – Cursos de Enfermagem e Educação Física, alcançaram 18 

registros cada;  

 Escola de Ciências Humanas e Sociais – Curso de Administração com 20 registros 

e a Cursos EAD com 24 registros;  

 Escola de Exatas e Tecnologia – Curso de Engenharia Civil com 29 registros  

 

Das 491 manifestações 334 foram Procedentes Solucionadas (68,02%) e 

147 foram Improcedentes (29,94%). Ademais, 4 foram Procedentes Não 

Solucionadas (0,82%) e 6 foram ficaram pendentes de solução (1,22%).  

Em 2016, esta Ouvidoria Institucional passou por um período de transição de 

representação, devido à reestruturação da IES. Dessa forma, houve um acumulo de 

manifestações a serem respondidas, o que refletiu diretamente na solução das 

demandas no prazo. Ficando em 221 manifestações Atendidas no prazo e 264 Não 

atendidas no prazo. 
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De acordo com o PDI da IES, a Ouvidoria deverá atuar como agente de 

mudanças, isto é, a partir de observações, percepções e conclusões permitidas 

pelos canais de comunicação que possui, pode recomendar aos departamentos 

pertinentes melhorias nas normas e procedimentos, oferecendo alternativas, 

identificando e analisando focos de conflitos. A figura 06 ilustra os diferentes canais 

de comunicação oferecido pela Ouvidoria, bem como o quantitativo de acesso a este 

no ano de 2016. 

 

 

Quadro 21. Quantitativo de formas de entrada de manifestações em 2016. 

 

É de responsabilidade da Ouvidoria, atender e ouvir membros da 

comunidade universitária com cortesia e respeito, afastando-se de qualquer 

discriminação ou pré-julgamento; fornecer aos membros da comunidade, usuários, 

uma resposta por escrito as indagações e questões apresentadas a este órgão, de 

forma clara e objetiva.  

A comunidade acadêmica atendida pela Ouvidoria divide-se em aluno, 

professor, anônimo, comunidade e colaborador. Como observado na figura 07, a 

maioria das manifestações são promovidas pelo discente da IES (83,1%). 
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Quadro 22. Ranking segundo tipos de manifestantes ocorridas em 2016. 

 

4.3.1 Parecer da CPA 

Em 2016, se manteve os canais de comunicação da Ouvidoria (site, email, 

mídia social e atendimento pessoal), que já estão consolidadas nos anos anteriores. 

Observa-se que a Ouvidoria tem se feito presente e conhecida na IES, procurando 

solucionar os diferentes conflitos sinalizados, mesmo que a grande parte das 

manifestações poderiam ter sido remetidas diretamente aos setores. 

Há a necessidade de se estabelecer uma dinâmica que propicie dar uma 

resposta mais rápida e adequada ao usuário, seja este discente ou docente, bem 

como aos coordenadores, setores administrativos e direção, fortalecendo o 

relacionamento com o cliente interno e externo, estimulando a mudança da cultura 

organizacional, ética e comportamento organizacional. 

 

Comunicação com a Sociedade  

O novo cenário administrativo da UNINORTE aponta para uma 

descentralização dos perfis hierárquicos e da velocidade nas decisões entre mantida 

e mantenedora e a definição de seus papéis. Em decorrência disto, a Política de 

Comunicação da UNINORTE deverá atender a este novo cenário.  

Permitir que os esforços de comunicação sejam cada vez mais profissionais, 

portanto, será uma das missões desta Política de Comunicação, atendendo a uma 

necessidade dos públicos envolvidos e a busca por uma comunicação empresarial 

mais eficaz e eficiente. 

São fundamentos da política de comunicação: 
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 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 

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. O 
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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 do UNINORTE: traz informações diárias sobre o que acontece na instituição, 

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

 Sicanet: canal de comunicação oficial do 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 o 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 acadêmico-

administrativa. 

 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 

do UNINORTE 

O 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;  
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 Flicker: 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, o 

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. 

 

Parecer da CPA 

 

No que se refere à Comunicação com a Sociedade, destaca-se a ação 

focada no entendimento do perfil de seu público alvo, a partir das necessidades 

detectadas em pesquisa de mercado. O Setor de Marketing Institucional estabeleceu 

novos processos para fortalecer a marca UNINORTE desenvolvendo campanhas 

que têm formado uma imagem pública positiva da Instituição, engajamento dos 

alunos e empatia do público externo. 

 

Dimensão 9: Políticas de atendimento aos Discentes 

 

O UNINORTE procura fortalecer uma relação forte entre todas suas áreas 

permitindo o planejamento de ações concretas no decorrer do ano letivo. Essa 

relação aproximou o Núcleo de Atendimento Psicopedagógico das diferentes 

realidades dos cursos, trazendo maior credibilidade aos atendimentos pedagógicos 

e psicopedagógicos.  Além disso, tem como política garantir o apoio necessário à 

plena realização do aluno como universitário (nos âmbitos acadêmicos, culturais, 

sociais e políticos), bem como desenvolver mecanismos que promovam condições 

socioeconômicas que viabilizem a permanência daqueles de baixa renda na 

Instituição. Para tanto, estabeleceu políticas para o acesso, seleção e permanência 

do estudante, nivelamento, bolsas, apoio, estágios e intercâmbios e de 

acompanhamento ao egresso, abaixo descritas. 
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O Centro Universitário do Norte mantém Convênios, através da cooperação 

técnica com várias instituições, organizações, beneficiando seus colaboradores:  

 Permuta: a instituição mantém parceria com várias empresas a cujos empregados 

que estudam no UNINORTE/LAUREATE é oferecido um desconto que varia de 50% 

a 100%.  

 Concessão de bolsas internas: o UNINORTE/LAUREATE mantém um programa 

interno que visa oferecer desconto da mensalidade para os cônjuges e filhos dos 

colaboradores e aos mesmos, que possuam carga horária mínima de 20 horas 

semanais.  

 PROUNI – O UNINORTE/LAUREATE através do Programa Universidade para 

Todos, do Governo Federal, está credenciado a conceder bolsas integrais e parciais 

aos alunos oriundos de escolas públicas.  

 BOLSA UNIVERSIDADE–UNINORTE/LAUREATE através do Programa Bolsa 

Universidade da Prefeitura de Manaus está credenciado a conceder bolsas integrais 

e parciais aos alunos aprovados em exame de seleção específico. 

 

O UNINORTE oportuniza o acesso ao ensino superior através das bolsas 

PROUNI, FIES e Bolsa Universidade. 50% na mensalidade para os professores, 

funcionários e seus dependentes nos cursos de Graduação e Pós-Graduação. 

Algumas iniciativas merecem destaque, como por exemplo, a central de 

empregabilidade e o apoio psicopedagógico que as escolas oferecem para seus 

alunos. A maioria dos cursos apresenta acompanhamento dos egressos realizado 

por cursos e pela Coordenação do Estágio. 

 

Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) 

 

É um núcleo de apoio aos docentes e discentes, previsto no Art. 147 do 

Regimento Geral Centro Universitário do Norte – UNINORTE/LAUREATE. O NAP 

é constituído por professores pedagogos e está diretamente vinculado a Diretoria 

das Escolas. 

Sua finalidade é garantir aos discentes o aprimoramento de suas aptidões, 

com um desenvolvimento cognitivo compatível às necessidades do mercado, além 

de diminuir o nível de ansiedade existente, oportunizando abordar os aspectos 
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afetivos e sociais, para que sejam diagnosticados casos como: problemas de 

aprendizagem do aluno, baixo rendimento escolar, dificuldade de socialização. 

O NAP da Escola de Ciências da Saúde (ECS) atendeu cerca de 400 alunos 

por semestre. Apenas no 1º semestre de 2016, este NAP atendeu cerca de 30 ações 

relacionados à gestão de conflitos de turma, 25 sobre a didática do professor, 50 

estão relacionados a problemas cognitivos, 20 foram de conflitos entre professor e 

turma, 65 por reprovação por falta, 20 foram atendimentos ao coordenador, 15 foram 

atendimentos aos professores e cerca de 200 foram relacionados a orientações 

diversificadas. Além disso, o NAP da ECS promoveu acolhimento a 2867 alunos no 

primeiro semestre de 2016 e 923 alunos no segundo semestre deste mesmo ano. 

O NAP da Escola de Ciências Exatas e Tecnologia atendeu cerca de 60 

alunos em 2016. Do total de atendimento, 15 foram por parte dos alunos, 05 sobre a 

didática do professor, 05 estão relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso e 

05 foram de conflitos quanto ao ENADE. Além disso, o NAP da Escola de Ciências 

Exatas e Tecnologia promoveu acolhimento de 30 alunos do primeiro período. 

É importante destacar que a UNINORTE desenvolve ações permanentes de 

capacitação e preparação dos docentes para receber e acolher os discentes 

portadores de necessidades especiais. Neste caso, ocorreram 15 casos de 

acompanhamento por parte do Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) da Escola 

de Saúde junto as coordenações dos cursos no que concerne à organização de 

atividades direcionadas para este objetivo. 

O NAP da Escola de Ciências Humanas e Sociais atendeu 33 demandas no 

segundo semestre de 2016. Do total de atendimento, 16 foram atendimentos 

individuais, 04 de integração de turmas, 05 com a supervisão acadêmica, 03 

encaminhamentos ao SPA, dentre outros.  

 

Oficinas Pedagógicas 

As oficinas pedagógicas são propostas para possibilitar aos acadêmicos a 

qualificação em sua formação profissional. São oferecidas atividades 

semestralmente e por Escola com base nas dificuldades encontradas pelos 

acadêmicos em seu processo de aprendizagem, adoção de metodologias ativas, 

produção de itens, bem como de assuntos de interesse acadêmico. As oficinas 

foram desenvolvidas por professores e/ou profissionais específicos convidados pela 
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Direção e Coordenações de cursos. Essas atividades são gratuitas para todos os 

acadêmicos. 

 

Empregabilidade 

O Centro Universitário do Norte possui um setor responsável por auxiliar os 

Alunos e Egressos através de serviços focados no desenvolvimento pessoal e 

profissional, tornando-os profissionais competitivos e preparados para o mercado de 

trabalho. 

As estratégias utilizadas envolvem palestras, oficinas e módulos através de 

temáticas voltadas para a empregabilidade. As avaliações apontam uma satisfação 

por conta das atividades que os acadêmicos estão desenvolvendo através do 

entendimento do tema, bem como utilização de bons hábitos pessoais e 

profissionais, e que com a colaboração da Instituição para possíveis melhorias 

dentro do âmbito acadêmico visando possível convergência no que tange ações.  

 

Figura 23. Estrátégias desenvolvidas pelo Uninorte Carreiras para auxiliar os 

discentes e egressos a inserirem-se no mercado de trabalho. 
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Assim, a cada ano o setor tem a missão de ampliar a central de 

empregabilidade; Ampliar parcerias com empresas e órgãos públicos Fortalecer o 

escritório internacional; Valorizar os egressos na contratação de docentes e técnicos 

administrativos; Integrar a graduação com a pós-graduação no processo de 

educação continuada. A figura 08 demonstra os resultados referentes aos 10 cursos 

que mais contrataram estágios e atividades extracurriculares em 2016.  

 

Figura 24. Os 10 cursos que mais contrataram estágios em 2016. 

 

No ano de 2016, 883 discentes tiveram a oportunidade de estagiar durante 

sua formação, e foram firmados 49 convênios o que possibilitou a abertura de novos 

campos de atuação e formação aos discentes (Quadro 24).  

ESTÁGIO 2016 

ALUNOS  883 

EMPRESAS 

CONVENIADAS  

49 

Quadro 23. Número de Alunos em estágios nas empresas em 2016. 

 

Este serviço, o UNINORTE Carreiras, pode ser acessado diretamente pelo 

site institucional (http://carreiras.UNINORTE.com.br/), página na rede de 

relacionamento Facebook ou informativos distribuídos pela própria instituição. 
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Figura 25. Formas de acesso ao Uninorte Carreiras. 

 

 

Uninorte Empreende 

O Uninorte Empreende é um espaço empresarial onde as Empresas, 

Instituições, Escolas e demais empregadores participam dos processos seletivos, 

entrevistas, assessorias, eventos e dinâmicas no próprio Centro possibilitando o 

feedback dos empregadores quanto às habilidades e competências profissionais e 

comportamentais dos alunos e egressos do Uninorte e em que devem melhorar 

A Tabela 03 demonstra as atividades realizadas em 2016, sendo a maioria 

promovida sem nenhuma captação de recursos financeiros. O foco das ações 

cercaram a qualificação, orientação e fortalecimento dos planos de negócios e 

empoderamento dos incubados para o mercado local, conforme diretrizes da 

Anprotec/ CERNE 

Nos primeiros meses de 2016 a Incubadora priorizou suas atividades no 

planejamento e representação em diversos eventos como Feira de Empregabilidade 

e Empreendedorismo, Prêmio Laureate Brasil, Diálogos Criativos e MEJ/AM. A meta 

de angariação dos resultados financeiros foram direcionados para o segundo 

semestre de 2016. 

  

Figura 26. Eventos realizados pelo Uninorte Empreende em 2016. 
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No ano de 2016 os frutos começaram a germinar com a consolidação de 

convênios financeiros (04) captando recursos para o desenvolvimento de atividades 

operacionais e estratégicas do UNN Empreende. 

ATIVIDADES 2016 

Assessorias 29 

Atendimentos 240 

Eventos 16 

Participantes (gratuitos) 705 

Convênios 12 

Incubações 11 

Quadro 24. Número de atividades realizado pelo Uninorte Empreende. 

Inovatec 

O Inovate    o Centro de Inova  o e Te nologia da UNINO TE  foi ini iado 

no dia 25 de maio de 2015, com objetivo de desenvolver e aperfeiçoar atividades de 

pesquisa, ensino e extensão. O Inovatec atua oferecendo suporte ao 

desenvolvimento, pesquisa e inovação em todas as áreas do conhecimento. 

O Inovatec busca promover a integração da UNINORTE com 

o mercado e colaborar com excelência na formação dos alunos, além de permitir 

experiência em projetos para todos, inclusive professores. Abaixo, podemos 

observar os resultados obtidos desde sua criação até o final o segundo semestre de 

2016, tais como: 

 

1) ACORDOS DE COOPERAÇÃO 

 Acordo de cooperação com FPF Tech com realização de Tech Talks e Palestra 

na Semana de Informática, e possibilidade de interagir em projetos de P&D;  

• Expectativa de investimento de aproximadamente R$ 400 mil pela Amazoncad, 

representante autorizado Autodesk, para instalação de Centro de Treinamento e 

Certificação na Uninorte;  

• Negociação com Intelbrás para montarmos um laboratório com todos os produtos 

da Intelbrás, os dispositivos serão doados para nossa instituição;  

• Estamos inscritos no Academic Initiative da IBM, programa que permite acesso 

aos softwares e treinamento online de conteúdo da IBM de forma gratuita para 

alunos e professores;  
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• Em processo para Acordo de Cooperação com Manaus Ambiental;  

• Estudando forma de elaboração de Acordo de Cooperação com Fundação 

Amazonas Sustentável.  

2) ATIVIDADES DE TREINAMENTO  

 137 alunos participaram das edições do Papo Inovatec e receberam certificados;  

• Realização do Hackathon Inovatec com resultado de 5 apps desenvolvidos;  

• Realização de evento BIM Autodesk com participação de aproximadamente 200 

alunos;  

• Realização de treinamento de Autodesk Fusion na Semana de Engenharia com 

participação de 25 alunos de Engenharia Mecânica e Automação;  

• Orientação para empresas de tecnologia participantes do Uninorte Empreende.  

3) EVENTOS  

 Organização de participação da Uninorte no Projeto Água Certa em parceria com 

Manaus Ambiental no Global Days impactando 2737 famílias visitadas e 125 clientes 

que aderiram à tarifa social e participação ativa de 60 alunos dos cursos de 

Arquitetura, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Serviço Social e Empresa 

Júnior;  

 Suporte na organização do Gravity Racer 2016;  

 Organização das Semanas de Informática e Engenharias, com participação da 

FPF Tech, IBM e Autodesk.  

4) PROJETOS  

 Elaboração do Site Inovatec, em parceria com Agência Fermento;  

 Elaboração da Revista Inovatec, revista científica eletrônica com artigos de 

Engenharia, Arquitetura e Tecnologia;  

 Suporte na elaboração de projeto de P&D para desenvolvimento de dispositivo 

elétrico para a empresa Trial Engenharia;  

 Suporte ao projeto de moldes para cadeirantes proposto pela coordenação de 

engenharia mecânica;  

 Orientação de Alunos responsáveis pelo Projeto Disv – Dispositivo que evita que 

crianças sejam esquecidas no interior de veículos a fim de participarem do Edital 

Senai de Inovação com possibilidade de ter acesso a R$ 150 mil;  

 Suporte ao Projeto de Desenvolvimento de Sistema para Agendamento de 

Laboratórios com envolvimento de 2 professores e 12 alunos;  
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 Suporte ao Projeto de Desenvolvimento de Sistema de Gestão das Clínicas de 

Odontologia e Veterinária com envolvimento de 1 professor e 10 alunos;  

 Suporte ao Projeto de Gestão de Energia Elétrica com utilização de Kit Arduíno com 

envolvimento de 2 professores e 8 alunos.  

 

 

Figura 27. Eventos promovidos pelo Inovatec em 2016. 

  

4.3.2 Parecer CPA 

O NAP contribuiu de forma, no ano de 2016, para o desenvolvimento 

qualitativo do público, docente e discente do UNINORTE, buscando melhorar as 

atividades acadêmicas junto às ações de orientação e apoio às dificuldades de 

aprendizagem trazendo maior credibilidade aos atendimentos pedagógicos e 

psicopedagógicos da IES. 

Uma das estrat gias utili adas por este setor foi a “  olhida” que visa 

receber os novos discentes de todas as graduações, apresentando-lhes a estrutura 

organizacional da Instituição, assim como uma série de outras informações 

importantes aos novos ingressantes. 

Uma fragilidade observada neste quesito é a necessidade de potencializar 

os programa de internacionalidade do Centro Universitário do Norte e fortalecer o 

Escritório Internacional. 
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Os projetos desenvolvidos dentro do Uninorte Carreiras e Uninorte 

Empreende corroboraram para a aceleração dos resultados no que consiste ao 

desenvolvimento de competências e habilidades para o alcance de resultados e 

melhor qualificação dos alunos em processo de formação, assim como dos egressos 

no mercado de trabalho. 

5 Eixo 4: Políticas de Gestão 

O Ei o “Pol ti as de Gest o” te   o o fo o a verifi a  o do 

desenvolvimento das políticas de pessoal e da organização e gestão da instituição. 

Abrange, ainda, elementos do planejamento e da sustentabilidade financeira da IES 

para garantir o seu pleno desenvolvimento de forma sustentável. Esse Eixo 

contempla as dimensões 5 (Políticas de Pessoal), 6 (Organização e Gestão da 

Instituição) e 10 (Sustentabilidade Financeira) do SINAES. Entre os pontos que 

devem ser tratados no eixo, encontram-se: 

 Coerência entre o plano de carreira e a gestão do corpo técnico-administrativo.  

 Coerência entre plano de carreira e a gestão do corpo docente.  

 Gestão institucional.  

 Política de formação e capacitação do corpo técnico-administrativo.  

 Política de formação e capacitação docente.  

 Relação entre o planejamento financeiro (orçamento) e a gestão institucional. 

 Sustentabilidade financeira.   

 Sistema de registro acadêmico. 

5.1 Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Esta dimensão tem por objetivo verificar a coerência entre as políticas de 

formação e capacitação do corpo docente e do corpo administrativo em relação ao 

PDI. Em relação à política de formação e capacitação do corpo docente, deve ser 

considerado o incentivo / auxílio à participação em eventos científicos / técnicos / 

culturais, formação continuada, qualificação acadêmica docente e a devida 

divulgação das ações com os docentes. No que concerne à política de formação e 

capacitação do corpo técnico-administrativo, deve ser considerado o incentivo à 

formação continuada. 
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5.1.1 O que consta no Plano de Desenvolvimento Institucional 

Plano de Carreira do Corpo Docente 

A carreira do pessoal docente do Centro será constituída por categorias e 

níveis. O Corpo Docente será formado pelas seguintes categorias: 

I - Professor Doutor; 

II - Professor Mestre; 

III - Professor Especialista 

As categorias de Professor Doutor, Professor Mestre e Professor 

Especialista possuem seis níveis cada uma. O número de cargos em cada categoria, 

em relação ao efetivo docente, deverá obedecer, aos seguintes percentuais 

mínimos: 

I - Trinta e três por cento de professores, no mínimo, com titulação 

acadêmica de mestrado ou doutorado; 

II - Sessenta por cento, no mínimo, de professores especialistas. 

A Mantenedora, mediante proposta do Centro, fixará, anualmente, o número 

de cargos do magistério superior, no Regime Horista: em Regime de Tempo Parcial 

e em Regime de Tempo Integral. O número de cargos do magistério superior nos 

Regimes de Tempo Integral e de Tempo Parcial, em relação ao efetivo docente 

deverá obedecer aos seguintes percentuais mínimos: 

I – trinta e três por cento, com distribuição gradativa anual, conforme Decreto 

nº 4.914, de 11/12/2003 de docentes em Tempo Integral; e 

II – sessenta e sete por cento de docentes em outros regimes de trabalho. 

A Mantenedora, com base em proposta do Centro, pode, na medida de 

conveniência desta, contratar professores em outros regimes, inclusive em regime 

modular. O professor contratado será enquadrado de acordo com sua titulação. A 

Tabela 1 apresenta os valores atinentes à sua classificação, observada a titulação, 

sempre no primeiro nível da primeira classe da categoria correspondente. 

 

Tabela 1. Tabela de enquadramento de docentes por Categoria e Nível (Fonte: PDI 

2013-2017) 

 Níveis 
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Categorias I II III IV V VI 

Doutor 38,76 39,52 40,30 41,06 41,86 42,65 

Mestre 36,02 36,46 36,91 37,36 37,84 38,76 

Especialista 25,17 25,61 26,06 26,84 27,29 27,76 

 

O PDI prevê que esta tabela de enquadramento deve ser reajustada 

anualmente na database do Dissídio Coletivo. Para fins de ascensão a uma 

categoria mais elevada, o critério é a titulação do professor, e o enquadramento será 

promovido assim que o professor apresentar a nova titulação no setor de Recursos 

Humanos. A promoção será processada conforme calendário mensal da folha de 

pagamento. O acesso de um nível para outro se dá: 

I - a título de adicional, por tempo de serviço efetivo na carreira docente, no 

Centro, em caráter permanente; e/ou 

II - por produção científica ou produtividade mediante avaliação comprovada 

junto à Comissão de Avaliação Docente - CAD, ad referendum do CONSEPE, 

ouvido o Colegiado de Curso; 

Projeto de Qualificação e Formação Continuada do Docente 

A UNINORTE entende que a capacitação docente é um dos pilares da 

melhoria da qualidade do ensino e do aperfeiçoamento didático-pedagógico dos 

Cursos de Graduação e Pós-Graduação. Sob essa perspectiva, a UNINORTE 

investe no aprimoramento técnico pedagógico de seus professores, realizando 

iniciativas de capacitação, dentre as quais é possível destacar: 

a) Concessão de afastamento – parcial ou integral – aos docentes em 

capacitação de suas atividades acadêmicas e a manutenção dos vencimentos 

integrais; 

b) Concessão de incentivo para a qualificação (segunda graduação, 

especialização, mestrado e doutorado) dos docentes do seu quadro 

permanente através de bolsa de qualificação.; 

c) Concessão de bolsa de qualificação no valor equivalente a diferença entre o 

valor da remuneração da classe e nível máximos de sua atual categoria e o 

valor do seu atual enquadramento para o docente que ingressar e estiver 

regularmente matriculado em curso de mestrado ou doutorado acadêmico, 

reconhecido pelo MEC/CAPES;  
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d) Concessão de bolsa integral para o docente que desejar cursar uma segunda 

graduação na Instituição, desde que esta (segunda graduação) seja de 

interesse da Instituição; 

e) Concessão de auxílio para que os seus professores e funcionários participem 

de congressos, seminários, simpósios e eventos similares, em sua área de 

atuação ou em área afim;  

f) Oferta de cursos de treinamento e atualização profissional, com gratuidade 

integral, aos seus funcionários; 

g) Divulgação e/ou publicação de teses, dissertações, monografias ou outros 

trabalhos acadêmicos ou profissionais, de seu pessoal docente ou técnico-

administrativo;  

h) Oferta de infraestrutura para que os seus professores e funcionários 

imprimam ou editem suas produções científicas, sob o patrocínio da Entidade 

Mantenedora. 

Estímulos à Produção e Participação em Eventos 

Com o propósito de estimular a produção científica, pedagógica, técnica, 

cultural e artística do corpo docente, a UNINORTE busca estimular os docentes dos 

cursos de graduação a participarem de atividades de pesquisa científica, 

configurando-se como poderoso recurso para se gerenciar o padrão de qualidade 

dos projetos a serem desenvolvidos, devendo atuar na linha da busca incessante da 

excelência em produção científica. 

A produção docente, seja ela qual for, depende de intercâmbios com outras 

instituições e indivíduos envolvidos em atividades semelhantes. Neste sentido, a 

UNINORTE organiza diversos eventos, como simpósios e seminários, dentro de 

suas instalações. Frequentemente, seus professores participam de eventos similares 

e recebem apoio proporcional à importância dos eventos. 

Para apoiar a produção e participação em eventos, a UNINORTE realiza as 

seguintes iniciativas: 

a) Concessão de auxílio, de acordo com a disponibilidade financeira, 

b) Para que os professores participem de congressos, seminários, simpósios e 

eventos similares, em sua área de atuação ou área afim. 

c) Estímulo e apoio à produção científica através de publicações dos trabalhos 

na revista e/ou livros editados na própria UNINORTE. 
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Plano de Expansão do Corpo Docente 

Visando a capacitação e excelência do corpo docente, a UNINORTE 

elaborou um plano de expansão do corpo docente, conforme destacam a Tabela 2 e 

Tabela 3. 

Tabela 2. Plano de expansão do corpo docente por titulação. (Fonte: PDI UNINORTE 2013-2015). 

TITULAÇÃO 2013 2014 2015 

DOUTOR 62 80 76 

MESTRE 381 406 375 

ESPECIALISTA 239 221 215 

 

Tabela 3. Plano de expansão do corpo docente por regime de trabalho. (Fonte: PDI UNINORTE 

2013-2015). 

REGIME DE 

TRABALHO 

2013 2014 2015 

INTEGRAL 141 157 129 

PARCIAL 186 226 225 

HORISTA 355 324 312 

 

Plano de Carreira do Corpo Técnico-Administrativo  

Os objetivos do plano de carreira do Corpo Técnico-Administrativo 

objetivam: 

a) Estabelecer diretrizes e critérios de remuneração consistentes internamente e 

competitivos no mercado, que sejam aptos a atrair e reter os colaboradores e 

que sejam alinhados as estratégias e resultados da IES. 

b) Criar condições para o melhor aproveitamento dos colaboradores, através de 

uma política elaborada em função do equilíbrio interno e externo. 

c) Determinar a estratégia de remuneração, tendo em vista as características da 

IES, suas possibilidades financeiras e o grau de competitividade desejado 

frente ao mercado. 
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A evolução salarial do colaborador, tanto horizontal quanto verticalmente, 

está associada ao seu desempenho, maturidade, estratégia de carreira, dinâmica do 

mercado competidor e capacidade orçamentária da IES. 

5.1.2 Ações Realizadas pela Instituição 

Plano de Carreira do Corpo Docente 

Com relação ao plano de carreira do pessoal docente do Centro, o mesmo 

foi revisado com o objetivo de neutralizar eventuais distorções existentes entre a 

remuneração e as responsabilidades dos colaboradores, buscando uma equidade 

final interna e externa (com o mercado) ao mesmo tempo em que introduz uma 

metodologia diferenciada no contexto da remuneração. 

O professor contratado será enquadrado de acordo com sua titulação, na 

seguinte tabela que apresenta os v a l o r e s atinentes à sua classificação, 

observada a titulação, sempre no primeiro nível da primeira classe da categoria 

correspondente (ver Tabela 4 e Tabela 5). 

Tabela 4. Tabela de enquadramento de docentes por Categoria e Nível (Fonte: Departamento de 

Recursos Humanos, 2017) 

 

Tabela 5. Tabela de Tempo de Serviços (Fonte: Departamento de Recursos Humanos, 2017) 

 

 

O Departamento de Recursos Humanos informou que São requisitos 

mínimos para ingresso nas categorias docentes: 

I - Professor Doutor: ser portador de título de Doutor, conferido por cursos 

reconhecidos ou credenciados pelo órgão governamental competente; 
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II - Professor Mestre: ser portador do título de Mestre, conferido por cursos 

reconhecidos ou credenciados pelo órgão governamental competente; 

III - Professor Especialista: ser portador de título de pós-graduação lato 

sensu, em nível de especialização, conferido por cursos elaborados segundo 

legislação pertinente, na área em que atuará. 

Para fins de ascensão a uma categoria mais elevada, o critério é a titulação 

do professor, e o enquadramento será promovido assim que o professor apresentar 

a nova titulação no setor de Recursos Humanos, e a promoção será processada 

conforme calendário mensal da folha de pagamento. Nesse contexto, o aceso de um 

nível para o outro se dá: 

I - a título de adicional, por tempo de serviço efetivo na carreira docente, no 

Centro, em caráter permanente; e/ou 

II - por produção científica ou produtividade mediante avaliação comprovada 

junto à Comissão de Avaliação Docente - CAD, ad referendum do CONSEPE, 

ouvido o Colegiado de Curso; 

A promoção horizontal sequenciada dos vários níveis de referências será 

concedida de cinco em cinco anos de efetivo trabalho no Centro (conforme Tabela 

5). 

A promoção horizontal sequenciada também poderá ser concedida por 

produção científica, de três em três anos letivos, condicionada a obtenção de 100 

(cem) pontos por parte do docente, em função de sua produção científica e 

intelectual, conforme a Tabela 6: 

§ 1º Este tipo de promoção deverá ser solicitada, mediante requerimento ao 

setor de Recursos Humanos. 

§ 2º Os benefícios das promoções previstas neste artigo terão validade a 

partir do primeiro dia do mês subseqüente ao da aprovação pela Reitoria e serão 

creditados ao professor em relação a todas as horas-atividade em exercício no 

Centro. 

§ 3º A constatação de qualquer irregularidade no enquadramento ou na 

comprovação da documentação apresentada implica no cancelamento do 

enquadramento ou ascensão aprovada, independente de outras sanções legais. 

Tabela 6. Tabela de Cálculo de Pontos para Promoção Horizontal (Fonte: 

Departamento de Recursos Humanos, 2017) 
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5.1.3 Avaliação da CPA e Sugestões de Melhoria 

Observou-se que o UNINORTE aplica as políticas relacionadas com o plano 

de desenvolvimento docente, incentivando os mesmos a se capacitarem e a 

realizarem pesquisas nas suas respectivas áreas de conhecimento. Com base no 

seu desempenho e qualificação, o corpo docente do UNINORTE recebe aumentos 

salariais conforme seu nível e/ou aumento conforme sua promoção horizontal. Isto 

permite melhorar a capacitação dos professores e a qualidade de ensino da 

instituição. 

Apesar do UNINORTE visar a realização de eventos institucionais, palestras, 

minicursos tanto para docentes e discentes, ainda é necessário deixar mais 

explícitas as ações realizadas pelas escolas de modo a disseminar o esforço 

realizado pela instituição, incentivando a participação dos docentes e discentes 

nestes eventos. Consequentemente, algumas ações são propostas para este fim: 

a) Disseminar as políticas relacionadas à promoção horizontal e plano de 

carreira dos discentes e demais funcionários do UNINORTE. 

b) Manter atualizada a página do UNINORTE com informações referentes aos 

eventos realizados pela instituição nas suas diferentes escolas e incorporar 

informações sobre: total de participantes, quantidade de apresentações / 

minicursos / seminários realizados, temas abordados, outros. 
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c) Manter atualizada a página do UNINORTE com informações referentes ao 

programa de qualificação continuada do corpo docente, assim como 

informações referentes ao total de professores que receberam promoção 

horizontal e/ou de cargo, indicando o impacto destas promoções na qualidade 

do ensino do UNINORTE. 

d) Divulgar quantidade de artigos publicados por discentes e docentes do 

UNINORTE, indicando o impacto dos veículos de publicação, assim como 

benefícios decorrentes da realização das pesquisas executadas. 

e) Identificar junto aos cursos os principais eventos científicos ou tecnológicos 

de nível nacional ou internacional relevantes ao corpo discente e docente; e 

indicar o apoio disponível para a participação destes eventos por parte da 

comunidade acadêmica do UNINORTE. 

f) Incentivar a participação do corpo docente nos eventos identificados, através 

da concessão de auxílio, prevista em orçamento. 

g) Incentivar a publicação de artigos científicos pelos alunos envolvidos em 

projetos de iniciação científica e trabalhos de conclusão de curso. 

h) Definir um processo de análise de solicitação de auxílio para participação em 

eventos nacionais e internacionais por docentes e discentes. 

5.2 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

Esta dimensão tem por objetivo verificar se a organização e a gestão da 

instituição, especialmente o funcionamento e representatividade dos colegiados, sua 

independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos 

segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios estão coerentes 

com o PDI; se a gestão institucional se pauta em princípios de qualidade, e resulta 

de diretrizes de ações; se o funcionamento e a representatividade dos Conselhos 

Superiores e o funcionamento e a representatividade nos colegiados de curso, ou 

equivalentes, cumprem os dispositivos regimentais e estatutários.O que consta no 

Plano de Desenvolvimento Institucional 

Gestão Institucional 

O PDI descreve a estrutura acadêmico-administrativa da instituição, 

composta por órgãos colegiados, executivos e de representação, nos níveis de 

administração superior e administração básica. 

A autonomia da instituição em relação à mantenedora SODECAM 

(Sociedade de Desenvolvimento Cultural do Amazonas) dar-se nas seguintes 

perspectivas: autonomia didático-científica, autonomia administrativa e autonomia de 

gestão financeira e patrimonial. 
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Há duas perspectivas de abordagem das relações institucionais: o olhar 

interno e o olhar externo à comunidade. Desta forma, a UNINORTE trabalhará as 

relações institucionais com a comunidade interna, representada pelos dirigentes, 

alunos, docentes, funcionários/colaboradores, estagiários e terceirizados, bem como 

as relações institucionais com a comunidade externa, representada pela 

comunidade local e regional. 

Secretaria de Registro Acadêmico 

A Secretaria de Registro Acadêmico (SRA) controla e organiza diversos 

aspectos da vida dos discentes, desde sua matrícula até emissão de diploma. A 

Secretaria acompanha todo o processo acadêmico do aluno e tem sob sua 

responsabilidade o registro acadêmico e a emissão de documentos.  

5.2.1 Ações Realizadas pela Instituição 

Para promover o relacionamento entre os alunos, empresas e instituições, a 

Uninorte implantou o Uninorte Carreiras. O objetivo do Uninorte Carreiras é 

proporcionar uma experiência de aprendizagem e qualificação profissional aos 

alunos e egressos, como também facilitar a sua entrada no mercado de trabalho. 

Através deste serviço, a instituição apresentar o mercado de trabalho e as 

competências de empregabilidade da atualidade, analisa os principais desafios do 

mercado de trabalho e melhorar a postura profissional do aluno, facilitar o processo 

do aprimoramento do currículo e oferece estratégias para a conquista do mundo do 

trabalho. 

A UNINORTE possui parceria com instituições voltadas para a seleção de 

talentos, tais como: Sistema FIEAM, ABRE (Agência Brasileira de Emprego e 

Estágio), NUBE (Núcleo Brasileiro de Estágios), STAG (Centro de Estágios e 

Desenvolvimento), CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), CEAT Cap 

(Capacitando para a vida). 

Entre as ações implantadas pelo UNINORTE Carreiras destacam-se: 

a) No portal de vagas houve a postagens diárias de vagas para candidatura. 

b) Ocorreu o plantão de cadastro de currículo em sites de estágio. 

c) Aconteceu a Blitz de Empregabilidade, que ofereceu: Palestras sobre 

empregabilidade, inovação, criatividade e presentation skills; Orientação 

profissional; Recebimento de currículos para vagas em aberto; Processo de 
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recrutamento e seleção para vagas em aberto; Teste vocacional; e Plantão de 

cadastro de currículos nos sites de Agentes de Integração. 

d) A realização da feira de empregabilidade e empreendedorismo do Amazonas. 

A Figura 28 e Figura 29 apresentam os indicadores do crescimento anual de 

estágio e o indicador de renovação de estágio para o ano de 2016. Os indicadores 

apontam para uma diminuição de aproximadamente 23% do número de estágios 

realizados em relação ao ano de 2015, provavelmente gerada pela atual situação 

financeira do país. No entanto, o total de contratos renovados para o ano de 2016 

sofreu um aumento com relação ao ano de 2015.  

 

Figura 28. Indicador de crescimento anual de estágio. (Fonte: UNINORTE Carreiras, 

2017). 

 

Figura 29. Contratos renovados 2015-2016. (Fonte: UNINORTE Carreiras, 2017). 

 
A inclusão de adolescentes e jovens no mundo do trabalho por meio da 

qualificação profissional e da atuação em empresas. Consequentemente, através do 

Programa Melhor Aprendiz, a Fundação Encontro das Águas em parceria com a 

UNINORTE irá auxiliar as empresas no cumprimento da cota de Aprendizagem bem 

como de seu papel social e qualificação técnica profissional. A Tabela 7 apresenta 
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as vantagens que podem ser apresentadas para as empresas, estudantes e para a 

UNINORTE ao participarem do Programa Melhor Aprendiz.  

Tabela 7. Vantagens do Programa Melhor Aprendiz (Fonte: UNINORTE Carreiras, 

2017) 

 

5.2.2 Avaliação da CPA e Sugestões de Melhoria 

Observou-se que o UNINORTE aplica as políticas e programas através do 

UNINORTE Carreiras de modo a apresentar o mercado de trabalho e as 

competências de empregabilidade da atualidade. Os benefícios da aplicação destas 

políticas permitem a capacitação dos alunos, professores e interação entre a 

comunidade académica e a indústria. 

Algumas ações são propostas para melhorar a organização da instituição e 

gestão da instituição, tais como: 

a) Disseminar as políticas relacionadas às relações institucionais com a 

comunidade externa, representada pela comunidade local e regional. 

b) Disseminar os benefícios da aplicação das políticas dos programas 

implementados pelo UNINORTE. 

c) Incentivar a participação do corpo docente nos eventos relacionados com 

estas políticas. 

d) Incentivar a participação dos alunos para o cadastro de dados de modo a 

aumentar o número de estágios realizados pelas políticas do UNINORTE. 
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5.3 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

A referida dimensão está voltada para a sustentabilidade financeira, tendo 

em vista o significado social da continuidade dos compromissos na oferta da 

educação superior. A entidade mantenedora tem como política estabelecer e tornar 

viável o planejamento financeiro para que os recursos econômicos sejam 

otimizados, mas suficientes para a realização dos objetivos propostos pela Uninorte. 

5.3.1 O que consta no Plano de Desenvolvimento Institucional 

No Plano de Desenvolvimento Institucional são apresentados os 

demonstrativos financeiros previstos para os anos 2013-2017 (ver Figura 30, Figura 

31, Figura 32, Figura 33). Entre os investimentos previstos destacam-se: acervo 

bibliográfico, equipamentos, eventos, mobiliário, pesquisa & extensão e 

treinamentos. 

 

Figura 30. Demonstrativo financeiro previsto para 2013. 
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Figura 31. Demonstrativo financeiro previsto para 2014. 

 

 

Figura 32. Demonstrativo financeiro previsto para 2014 (Continuação). 

 

 

Figura 33. Demonstrativo financeiro previsto para 2015. 
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5.3.2 Ações Realizadas pela Instituição 

A CPA analisou o demonstrativo financeiro de investimentos do UNINORTE 

repassado pelo setor financeiro. A Tabela 8 e Tabela 9 apresentam os 

demonstrativos das receitas e despesas do UNINORTE respectivamente para os 

anos de 2015 e 2016. 

Para os anos de 2015 e 2016, houve um aumento em relação aos gastos 

com realização de eventos. O UNINORTE também teve despesas relacionadas com 

a compra de livros e novos equipamentos, assim como manutenção de 

equipamentos / locais e investimento com capacitação de funcionários. 

Tabela 8. Demonstrativo financeiro de receitas para os anos de 2015 e 2016 (Fonte: 

Departamento Financeiro, 2017) 

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 

 
2015 2016 

  RECEITA   

ANUIDADE/MENSALIDADE 217.206.572 205.890.345 

BOLSAS -91.534.771 -98.475.997 

DIVERSOS (Other Revenue) 3.418.434 3.186.961 

FINANCIAMENTO 93.442.176 99.813.364 

INADIMPLÊNCIA -11.617.750 -15.478.568 

SERVIÇOS 
  TAXAS 866.365 652.429 

 

Tabela 9. Demonstrativo financeiro de despesas para os anos de 2015 e 2016 

(Fonte: Departamento Financeiro, 2017) 

DESPESAS DESPESAS   

 
2015 2016 

ACERVO BIBLIOGRÁFICO 525.258 291.250 

ALUGUEL 25.698.542 27.796.491 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 31.414.996 35.409.824 

ENCARGOS (de Professores e 
Administrativo) 25.307.928 23.454.761 

EQUIPAMENTOS 5.671.482 1.740.828 

EVENTOS 775.581 182.812 

INVESTIMENTO (COMPRA DE IMÓVEL) 
  MANUTENÇÃO 4.314.028 4.560.871 

MOBILIÁRIO 843.884 459.061 

PAGAMENTO PESSOAL 
ADMINISTRATIVO 32.220.452 32.251.288 

PAGAMENTO PROFESSORES 49.507.055 41.444.740 
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PESQUISA E EXTENSÃO 
  TREINAMENTO 193.207 77.895 

REFORMAS  
                      

730.664  
                    

3.249.653  

OUTRAS CAPEX 
                  

2.680.448  
                       

625.888  

TI 
                  

3.624.042  
                       

702.690  

 

             
183.507.567  

              
172.248.052  

total de capex 14.075.778 7.069.370 

outras despesas de custeio 56.523.765 62.314.361 

encargos 25.307.928 23.454.761 

pessoal 81.727.507 73.696.028 

Outras despesas 17.510.609 22.088.386 

 

-              
11.638.019  

-                
16.374.853  

Total das Despesas 180.101.021 181.292.829 

 
180.101.021 181.292.829 

5.3.3 Avaliação da CPA e Sugestões de Melhoria 

Os resultados disponibilizados pelo setor financeiro apresentam indícios do 

comprometimento do UNINORTE com a atualização dos materiais e equipamentos 

utilizados em sala de aula, assim como a capacitação dos alunos e professores 

através da realização de treinamentos e eventos para contribuir com sua formação. 

Apesar do UNINORTE visar a realização de eventos institucionais, palestras, 

minicursos tanto para docentes e discentes, ainda é necessário deixar mais 

explícitos os investimentos realizados pelo UNINORTE de forma a disseminar o 

esforço realizado pela instituição, incentivando a participação dos docentes e 

discentes nestes eventos. Consequentemente, algumas ações são propostas para 

este fim: 

a) Manter atualizada a página do UNINORTE com informações referentes aos 

eventos realizados pela instituição nas suas diferentes escolas e incorporar 

informações sobre: total de participantes, quantidade de apresentações / 

minicursos / seminários realizados, temas abordados, outros. 

b) Incentivar a participação do corpo docente nos eventos identificados, através 

da concessão de auxílio, prevista em orçamento. 

c) Realizar ações de modo a captar recursos de outras fontes para serem 

aplicados na realização das ações que melhorem a qualidade do ensino do 

UNINORTE. 
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d) Reduzir a inadimplência dentro da instituição de modo a aumentar os 

recursos que possam ser aplicados em futuros eventos e/ou ações.  

6 EIXO 5 – Infraestrutura Física 

6.1 Dimensão 7: Infraestrutura Física 

Instituído em 1999, o Centro Universitário do Norte-UNINORTE, ingressou 

em 2008 em uma rede internacional de ensino, sendo considerada na atualidade a 

maior instituição privada de ensino do norte do Brasil em oferta de cursos, com mais 

de 60 cursos de graduação. A estrutura curricular está definida em semestres pré-

estabelecidos, caracterizando, assim, um curso seriado onde a sequência das 

disciplinas envolve uma lógica que integra e faz convergir os diversos tipos de 

conhecimentos. 

A IES dispõe de infraestrutura sólida para atender a comunidade. Sua  

estrutura física conta com 19 endereços, denominados Unidades Acadêmicas. Entre 

seus demais setores administrativos apoio às atividades acadêmicas, a Diretoria de 

Operações é responsável pela gestão das Operações Administrativas da instituição 

de apoio ao negócio, como Limpeza e Conservação, Segurança Patrimonial, 

Manutenção, Engenharia e Projetos, Refeitório e espaços de Conveniência, 

Outsourcing de Telefonia, Impressão e Cópias entre muitas outras. 

O Plano Diretor de Expansão propõe um empreendimento para adequação 

da estrutura operacional desta instituição buscando atender às demandas de 

otimização de capacidade operacional e aumento na oferta de serviços de média e 

alta complexidade.  

 

Infraestrutura Física e Tecnológica 

A área física útil das Instalações do UNINORTE corresponde a 

126.641,00m², dividida em 19 Unidades, que abrigam setores e serviços acadêmico-

administrativos e de apoio ao ensino, pesquisa e extensão.  A área útil descontando 

as garagens é cerca de 83.399,67m². Além disso, a Universidade conta com cerca 

de 25.398 assentos em Salas de Aula e 1.948 assentos em laboratórios.  

Diagnóstico da Situação Atual 

Por seu caráter indissolúvel de Instituição de Ensino Superior Privada, seu 

ambiente abriga concomitantemente prestação de serviços educacionais, formação 

profissional prática e produção do conhecimento. A análise técnica dessas áreas 
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teve como ponto de partida o pressuposto de que as informações obtidas, servirão 

de base para a consolidação do perfil do aluno. 

Atualmente os cursos funcionam nas Unidades abaixo  

Campus m² Capacidade Utilização 

UNIDADE I              

9.147  

2090 Escola Saúde 

UNIDADE III              

5.881  

2244 Escola Exatas 

UNIDADE IV              

6.476  

917 Escola Exatas 

UNIDADE VI            

21.584  

5389 Escola 

Humanas 

UNIDADE VIII              

2.717  

1131 Escola Exatas 

UNIDADE X              

9.697  

3488 Escola 

Humanas 

UNIDADE XI            

19.788  

4320 Escola 

Humanas e 

Exatas 

ALMOXARIFADO E 

SIB 

                

550  

- Apoio Adm 

CLINICA DE ODONTO                 

672  

- Escola Saúde 

EDIFÍCIO GARAGEM            

18.909  

- Todos 

LABORATORIO DE 

ARQUITETURA 

                

134  

- Todos 

TEATRO MARIA 

HERCILIA 

                

790  

- Todos 

PRAÇA DE ALIM IV e 

XI 

                

980  

- Todos 

SPA                 - Escola Saúde 
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308  

UNIDADE IX              

2.289  

1843 Escola Exatas 

UNIDADE IX-PART II              

2.551  

  Escola Exatas 

CLINICA DE 

FONOAUDIOLOGIA 

                

308  

  Escola Saúde 

UNIDADE XV              

3.696  

- Apoio Adm 

NÚCLEO DE 

PRÁTICAS JURIDICAS 

                

561  

- Escola 

Humanas 

GALPÃO DA IPIXUNA                 

269  

- Apoio Adm 

UNIDADE VII              

4.081  

2010 Escola 

Humanas 

CAC                 

787  

0 Apoio Adm 

UNIDADE XII              

4.788  

1562 Escola Exatas 

UNID. PLAZA SHOP              

1.200  

1766 Pós-

Graduação 

UNIDADE XIII              

1.194  

1320 Escola Saúde 

ATLÉTICO RIO 

NEGRO 

             

1.014  

  Escola Saúde 

OLIMPICO CLUBE              

1.214  

 Escola Saúde 
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As Unidades Acadêmicas contam com a infraestrutura abaixo especificada 

para apoio às Atividades: 

UNIDADE Nº de 

salas 

de 

aula 

Nº de 

Labor

atório

s 

Nº de 

Vagas 

por 

Estacio

nament

o 

Nº de 

áreas de 

convivên

cia  

Nº de 

Biblio

tecas 

Auditóri

os 

(capacid

ade) 

Nº de Salas 

de Apoio 

Pedagógico 

e 

administrati

vo 

UNIDADE I 43 36 261 2 0 164 15 

UNIDADE 

III 

39 5 700 1 0 0 6 

UNIDADE 

IV 

13 14 55 2 1 0 8 

UNIDADE 

VI 

80 7 380 1 0 365 15 

UNIDADE 

VII 

25 1 150 1 1 243 8 

UNIDADE 

VIII 

11 10 0 2 0 0 8 

UNIDADE 

IX 

19 19 140 1 1 0 12 

UNIDADE X 57 0 72 1 1 0 2 

UNIDADE 

XI 

66 4 283 2 1 0 8 

UNIDADE 

XII 

32 1 14 1 1 0 8 

UNIDADE 

XIII 

13 1 0 0 0 0 8 

UNIDADE 

XIV 

19 0 0 0 0 0 4 

UNIDADE 

XVI 

10 1 0 1 1 0 1 

Quadro 25. Infraestrutura Unidades Acadêmicas 
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Metas para Expansão 2016-2020 

Existem demandas por ampliação, tanto na graduação, quanto na pós-

graduação. Porém, por limitações no perímetro urbano no qual a IES encontra-se 

instalada, faz-se necessário otimizar os espaços e a infraestrutura atualmente 

instalada, visando o apoio ao crescimento na oferta de vagas de ingresso bem como 

a criação de novos cursos. 

7.1.1 Bibliotecas 

O Sistema Integrado de Bibliotecas do UNINORTE conta com um acervo de 

179.093 exemplares, pertencentes a 30.149 títulos. Cerca de 50,8% destes livros 

encontram-se na Biblioteca Central, localizada na Unidade 10 do UNINORTE. O 

restante do acervo está localizado em outras seis unidades de bibliotecas, 

localizadas em diferentes unidades. Na planilha abaixo são especificados os 

quantitativos de acervo, funcionários e equipamentos que compõem a infraestrutura 

do Sistema Integrado de Biblioteca da UNINORTE. 

 

SISTEMA INTEGRADO 

DE BIBLIOTECAS 

Bib. 

4 

Bib. 

7 

Bib. 

9 

Bib. 

10 

Bib. 

11 

Bib. 

12 

Bib. 

13 

Bib

. 16 
SIB 

AR-CONDICIONADO – 

ACERVO 
2 1 1 4 2 1 1 1   

AR-CONDICIONADO - 

CABINES IND. 
1   1 2 2 1 1     

AR-CONDICIONADO - 

Lab. Informática 
    1     1 1     

AR-CONDICIONADO - 

SALÃO 
1 2 1 5 3 2 1   3 

ARMÁRIOS       2   1     2 

GUARDA VOLUMES             1     

ARQUIVOS     1           1 

CABINES INDIVIDUAIS 26 3 8 79 40 32 19     

MESAS SALÃO 9 10 14 46 18 29 6     

CADEIRAS - Mesas de 

SALÃO 
37 31 58 266 72 122 24 1   
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SISTEMA INTEGRADO 

DE BIBLIOTECAS 

Bib. 

4 

Bib. 

7 

Bib. 

9 

Bib. 

10 

Bib. 

11 

Bib. 

12 

Bib. 

13 

Bib

. 16 
SIB 

NÚMERO GERAL DE 

ASSENTOS 
63 34 67 345 112 154 43 1 0 

Cadeiras - Adm 5 4 4 8 4 4 2 1 22 

CÂMERAS - Salão 3 1 2 4 3 2 2   1 

CÂMERAS - Cabine 

Individual 
    0 1 1 2 2     

CÂMERAS - Acervo 3 1 3 2 1 1 2     

CARRINHOS   2 2 9 2 2 1   1 

ESCADAS 2 2 1 34 10   1     

COMPUTADORES 

ADM. 
3               9 

REVISTEIRO 1 1 1 2           

ESTANTES 4 1                 

ESTANTES 5 (2,0 m) 136 6   10 13 52 14   15 

ESTANTES 6 ( 2,55 m)   113 41 511 109     2   

ESTANTES 

DESLIZANTES/ROLANT

ES 

                  

MAPOTECA     1             

EXTINTORES ACERVO 2 2 2 3 1   1     

EXTINTORES SALÃO 1 2 1 3   4       

FINGER 2 4 3 6 4 1 2     

IMPRESSORA 

ADMINISTRAÇÃO 
    1   1   1   3 

IMPRESSORA 

MATRICIAL 
2   2   3   2     

IMPRESSORA 

TÉRMICA 
  3 1 8 1 1     1 

ROTEADOR WI FI 1 1     2 3       

TERMINAIS 3 4 3 8 4 1 1     
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SISTEMA INTEGRADO 

DE BIBLIOTECAS 

Bib. 

4 

Bib. 

7 

Bib. 

9 

Bib. 

10 

Bib. 

11 

Bib. 

12 

Bib. 

13 

Bib

. 16 
SIB 

ATENDIMENTO 

REFERÊNCIA 

TERMINAIS CONSULTA 

– Pergamum 
3 3 2 10 3 3       

TERMINAIS Internet - 

Usuários 
  14 9 24 32 22 7     

ESTABILIZADOR   2               

ACERVO - TÍTULOS 
5.62

6 

2.66

8 
982 

18.4

97 

6.29

5 

1.60

0 
353 73   

ACERVO - 

EXEMPLARES 

18.9

09 

16.3

03 

7.18

0 

104.

900 

29.0

77 

5.58

2 

1.64

5 
151   

BIBLIOTECÁRIOS   1   2 1       3 

AUXILIAR DE 

BIBLIOTECA 
2 2 3 14 3 1 2 1 4 

AUXILIAR DE 

BIBLIOTECA – PCD 
1   3             

APRENDIZ       4           

Quadro 26. Sistema Integrado de Biblioteca. 

6.1.1 Salas de aula 

As salas de aula do Uninorte são equipadas com quadro branco, refrigerador 

de ar, cadeiras com apoio e estofadas no assento; equipamentos de multimídia fixos 

no teto (data show), computadores, vídeo e caixa de som. Discentes e docentes 

demonstraram satisfação com as salas de aula, porém ainda há insatisfação em 

relação aos equipamentos de suporte ao trabalho dos professores  como mostram 

os fráficos.  
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6.1.2 Recursos tecnológicos 

 

Figura 34. Opinião dos Docentes sobre os equipamentos disponíveis para a sala de 

aula. 

 

A Pesquisa Institucional constatou a satisfação dos discentes e dos 

docentes em relação à infraestrura e que as metas constantes no PDI no que se 

referem à infraestrutura foram cumpridas. A fragilidade ainda está em melhorar a 

disposição dos recursos pedagógicos dispostos na sala de aula e aumentar o 

número de recursos humanos para atender à demanda, políticas de aquisição de 

equipamentos e de expansão e/ou conservação do espaço físico necessário à 

adequada implementação dos programas de ensino, pesquisa e extensão. Todas as 

unidades possuem sinalização, acesso para portadores de necessidades especiais, 

áreas de lazer e convivência, e bibliotecas. Tudo em perfeito estado de 

conservação. As salas de aula são climatizadas e dispõem de Datashow e 

computador. De modo geral os acadêmicos estão satisfeitos com a infraestrutura do 

UNINORTE. 

 

6.2 Análise CPA 

A infraestrutura Física do UNINORTE é adequada para garantir um ensino 

de qualidade aos seus alunos. Os cursos oferecidos pela instituição distribuem-se 

em catorze unidades: quatro localizadas na Avenida Joaquim Nabuco, duas na Rua 

Huascar de Figueiredo, uma na Rua Emílio Moreira, uma na Avenida Djalma Batista, 

uma na Avenida Getúlio Vargas, duas na Rua Major Gabriel, uma na Dez de Julho, e 

uma na Rua Walter Rayol. Além das Unidades de Ensino, o UNINORTE também 

dispõe de unidades complementares, como o Escritório de Assistência Jurídica, 
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Atendimento Psicológico (SPA – Psicologia) e a Clínica de Odontologia, Clínica de 

Fisioterapia, Clínica de Atendimento Nutricional (CAN – Nutrição). 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este Relatório de Autoavaliação, elaborado pela Comissão Própria de 

Avaliação-CPA em conformidade com a legislação vigente, após analisar o Plano de 

Desenvolvimento Institucional, juntamente com as informações produzidas pelos 

diversos segmentos da Administração e suas devidas ações no ano de 2015, 

constatou que o plano reflete o novo modelo de gestão desenhado para o 

UNINORTE/LAUREATE. 

A CPA/UNINORTE desenvolveu a Autoavaliação institucional, a partir de 

pesquisa qualiquantitativa para analisar as ações acadêmicas e administrativas da 

Instituição. Na abordagem quantitativa, utilizou-se dos dados da avaliação de 

desempenho semestral realizada por professores, alunos e coordenadores de 

cursos. Na qualitativa, foi analisado o desenvolvimento da Instituição a luz do PDI, a 

partir de relatórios de ações realizadas nos diversos setores.  Consta neste relatório, 

além da análise do PDI, dados complementares a respeito das ações de pesquisa, 

extensão, NDE, NAP entre outros.  

O processo de Autoavaliação institucional 2015 traz para a prática da 

CPA/UNINORTE, a oportunidade de vivenciar o Ensino Superior em suas distintas 

partes, na perspectiva de pensar e repensar o conjunto orgânico de suas 

especificidades. Os dados obtidos possibilitarão ao Centro Universitário do Norte, 

refletir sobre suas ações e assim dar continuidade à luta pela qualidade de ensino, 

tão almejada por todos os partícipes dessa comunidade acadêmica.  

O compromisso da CPA/UNINORTE com a Universidade e a avaliação 

institucional pauta-se na convicção de que, fazendo uso da ferramenta avaliativa, 

poderá contribuir com a complexa tarefa de formar cidadãos livres, conscientes, 

comprometidos com o processo de transformação social. 
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