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1. Apresentação 
 

A Laureate International Universities é a maior rede global de instituições de ensino superior, com mais 
de um milhão de estudantes matriculados em mais de 60 instituições presenciais e on-line, localizadas 
em mais de 20 países. As Instituições da Laureate oferecem programas de graduação e pós-graduação 
Lato e Stricto Sensu de qualidade e focados na empregabilidade dos seus estudantes, em uma ampla 
gama de áreas de conhecimento. É um preceito para a Rede Laureate que quando seus alunos obtêm 
sucesso, países prosperam e a sociedade se beneficia. Essa crença é expressa na sua filosofia de Estar 
Aqui para o Bem e Para Sempre (Here For Good). 
 

O projeto de empregabilidade da instituição é coordenado por meio do setor Carreiras – um ambiente 
que oferece ferramentas para o desenvolvimento da carreira dos alunos e egressos, sendo o ponto focal 
entre a UniNorte e as instituições da Rede Laureate para a operacionalização de processos de 
Empregabilidade e Carreira.  

 
As atividades do Carreiras são norteadas por diretrizes apoiadas nos seguintes princípios: 

 
I. a educação é a força motriz para a mobilidade social e estabilidade econômica; 

II. quando há mais investimento em educação, consequentemente Sociedades e Nações se 
beneficiam; 

III. as sociedades avançam ao expandir o acesso ao nível universitário, permitindo realizações de sonhos 
individuais; 

IV. as demandas de uma economia global altamente competitiva requerem um acesso à educação que 
ampare os estudantes com conhecimento, habilidades e perspectivas internacionais exigidos em 
todas as profissões; 

V. estudar no exterior e conviver com culturas e colegas de outros países, significa construir um 
networking global. 

 
 

2. Empregabilidade 

A UniNorte, por meio do Carreiras, realiza atividades de capacitação gratuitas totalmente voltadas 
para os padrões de exigência do mercado de trabalho. 
 
Atualmente, o incremento de experiências diversificadas no currículo faz toda a diferença. De igual 
maneira, o profissional com vivências e habilidades específicas de sua área de trabalho é valorizado, 
pois tais competências são vistas como diferenciais competitivos. Tendo em vista a importância dessas 
competências e antevendo o processo de internacionalização natural do mercado de trabalho, por 
consequência da globalização, a UniNorte passou a oferecer ferramentas distintas para entregar 
profissionais multiculturais, autônomos e seguros ao mercado. 

 
Deste modo, o pilar da empregabilidade no Carreiras se propõe a: 
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I. servir de suporte tanto aos alunos quanto a recém-formados e egressos; 

II. oferecer as ferramentas necessárias para o desenvolvimento e incremento profissional dos 
alunos; 

III. proporcionar ferramentas para uma formação multicultural; 
IV. auxiliar na construção do perfil profissional de cada estudante, sem descaracterizar as 

competências específicas de cada área de formação e desejo individual de cada discente; 
V. acompanhar as atividades dos discentes desde o ingresso até se tornarem egressos. 

 
 
Dentre as ferramentas geridas e ofertadas pelo Carreiras voltadas à inserção de nossos discentes no 
mercado de trabalho estão: 

 

I. Blitz de Empregabilidade: evento que visa aproximar os alunos, egressos e comunidade das 
grandes corporações; 

II. Recrutamento e seleção: as empresas agendam os processos seletivos, focando em pré-requisitos 
que atendam à especificidade das vagas. Com base nesses dados, o Carreiras providencia toda a 
divulgação junto aos discentes, incluindo a organização do espaço e o recrutamento; 

III. palestras, treinamentos e outros serviços gratuitos: realização de cursos, palestras, 
treinamentos e outros serviços voltados à preparação do aluno para ingresso no mercado de 
trabalho; 

IV. envio das melhores oportunidades via e-mail: o aluno recebe via e-mail oportunidades 
selecionadas, disponibilizadas pelas melhores empresas; 

V. atendimento personalizado para alunos e empresas: o Carreiras auxilia alunos e empresas a 
encontrar as melhores soluções para suas necessidades de empregabilidade. 

VI. Orientação de Carreira: apoio aos alunos e egressos no que tange, orientação e desenvolvimento 
de competência para melhor desempenho e absorção no mercado de trabalho. 

 

O Carreiras é um agente ativo no desenvolvimento da carreira dos estudantes e trabalha para torná-
los cada vez mais atraentes e qualificados para o mercado de trabalho, desenvolvendo, em cada 
discente, competências específicas para a sua área de atuação e para o seu objetivo pessoal, tornando- 
os autônomos e protagonistas de sua própria trajetória de carreira. 
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4. Atendimento 

 
4.1. Público-alvo: 

i. Corpo discente; 
ii. Egressos; 

iii. Empresas e Instituições; e 

 
4.2. Funcionamento: 

Segunda a quinta feira, das 08h as 18h 
Sexta feira, de 08h as 17h  
 

4.3. Contatos: 
E-mail: carreiras@uninorte.com.br 
Telefone: +55 (92) 3212-5037, 3212-5076 
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