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APRESENTAÇÃO 

  

O Relatório de Autoavaliação Institucional do Centro Universitário do 

Norte-UNINORTE, referente ao exercício 2015, foi elaborado e coordenado pela 

Comissão Própria de Avaliação-CPA, com base nos 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 2015 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. 
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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

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 

mailto:monica.honorato@uninorte.com.br
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Fone: (92) 3212-5000 Fax: 

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

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: Vicente de Paulo Queiroz Nogueira 

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

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

E-mail: vicente.nogueira@uninorte.com.br 

 

Cargo: Pró-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 



 

7 
 

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 

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

E-mail: jaime.kuck@uninorte.com.br 

 

Cargo: Diretora da Escola de Ciências Humanas e Sociais 

Nome: Marklea da Cunha Ferst 

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

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

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

 

Cargo: Diretora da Escola de Licenciaturas  

Nome: Maria Izolda de Oliveira Barreto  

End.: Igarapé de Manaus nº: 211  Bairro: Centro Cidade: Manaus  

Fone: (92)3212-50000  

E-mail: izolda.@UNINORTE  

 

Cargo: Diretor da Escola de Ciências da Saúde  

Nome: Breno Schumaher Henrique  

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

Fone: (92)3212-50000  

E-mail: breno.henrique@UNINORTE  

1.3 Unidades acadêmicas 

Em 2015, a estrutura acadêmica do UNINORTE era composta por quatro escolas 

distintas e com seus respectivos cursos: 

1.3.1 Escola de Licenciaturas 

Ciências Biológicas  Licenciatura/Bacharelado 

Educação Física – Licenciatura 

mailto:marklea.ferst@uninorte.com.br
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Licenciatura em Matemática 

Licenciatura em Química 

Licenciatura em Geografia 

Licenciatura em História 

Pedagogia – Licenciatura 

Licenciatura em Letras–Língua Portuguesa 

Licenciatura em Letras – Língua Inglesa 

1.3.2 Escola de Ciências da Saúde 

Biomedicina 

Enfermagem 

Farmácia 

Fisioterapia 

Fonoaudiologia 

Medicina Veterinária 

Nutrição 

Odontologia 

Psicologia  

Serviço Social  

Tecnologia em Estética e Cosmética 

1.3.3 Escola de Negócios, Comunicação e Direito 

Ciências Contábeis 

Ciências Econômicas 

Comunicação Social – Jornalismo 

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda 

Comunicação Social – Rádio, TV e Internet 

Direito 

Marketing 

Relações Internacionais 

Tecnologia em Gestão da Qualidade 

Tecnologia em Hotelaria 

Turismo 
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1.3.4 Escola de Ciências Exatas e Tecnologia 

Arquitetura e Urbanismo 

Ciências da Computação 

Engenharia Ambiental 

Engenharia Civil 

Engenharia de Produção 

Engenharia Elétrica 

Engenharia Eletrônica 

Engenharia Mecânica 

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 

 

 

 

 

A Comissão Própria de Avaliação/CPA, avalia o desempenho dos cursos 

semestralmente, 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 

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. 
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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 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 
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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 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 metodologia desenvolvida pela CPA compreende três etapas 

consecutivas. Na primeira etapa, realizada no primeiro semestre de 2015, os 

discentes avaliaram os docentes em relação aos aspectos pedagógicos, 

considerando a relação transmissão de informação e utilização de processos 
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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. 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 2015 foi de aproximadamente 30% dos 

discentes, 90% 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.  

O ciclo de avaliação encerrou com o processo de devolutiva dos 

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

Instituicão, 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.  

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.  
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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 

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. 

O representante do pessoal Técnico Administrativo é indicado pelo 

Recursos  Humanos. O representante do corpo discente é indicado pelo Diretório 

Central dos Estudantes – DCE, o qual, deve estar regularmente matriculado na 
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Instituição, cursando entre o terceiro (3º) e o quinto (5º) semestre. O representante 

da sociedade civil é indicado por entidade de natureza pública ou privado, convidado 

pela administração Superior do Centro Universitário do Norte- UNINORTE, sendo 

garantida a alternância. 

 

A CPA em 2015 apresentava a seguinte composição: 

 1 presidente; 

 1 representante do corpo docente da escola de exatas; 

 1 representante do corpo docente da escola de humanas; 

 1 representante do corpo docente da escola de saúde; 

 1 representante do corpo docente da escola de licenciaturas; 

 1 representante do corpo discente; 

 1 representante do corpo-técnico administrativo; 

 1 representante da sociedade civil. 

  

Nome Segmento que representa 

Leina Libório de Araújo Presidente 

Fábio Silva de Souza Representante da Escola de Ciências 

da Saúde 

Aldemir Pereira dos Santos Júnior Representante da Escola de Humanas, 

Negócios, Comunicação e Direito 

Anna Beatriz dos Santos Marques Representante da Escola de Ciências 

Exatas 

Adelson Florencio de Barros Representante da Escola de 

Licenciaturas 

Maria Roseane Garcia dos Santos Representante Administrativo 

Darci Martins Neves Representante da Sociedade Civil 

Willian Emerson Ferreira Lopes Representante Discente 

Quadro 1. Membros da CPA no ano de 2015. 

Em 2015 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). 
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Os relatórios da CPA servem de instrumentos aos demais órgãos da 

instituição visando à melhoria da qualidade do ensino superior. O trabalho realizado 

pela Comissão Própria de Avaliação - CPA, em parceria com a Reitoria, Pró reitoria 

acadêmica, 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. 

3.2 Resultados da Pesquisa de Satisfação 2015 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 2015 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 2015 apresentou os 

seguintes resultados em relação à satisfação dos discentes e docentes com a 

Instituição. 

 

Figura 2. Satisfação Geral dos alunos com a Instituição–Fonte: Pesquisa 2015. 
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Figura 3. Satisfação Geral dos docentes com a Instituição–Fonte: Pesquisa 2015. 

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.   

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 
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desenvolvimento econômico e social, tendo  como base a missão, os propósitos e as 

metas anunciadas no PDI.  

Assume o papel de induzir maior comprometimento da IES na construção 

de seu PDI, priorizando sua coerência e evolução.  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 à distância garantem os 

referenciais mínimos de qualidade e são acessíveis ao conhecimento da 

comunidade; e a dimensão 3 (Responsabilidade Social da Instituição) verificando se 

as atividades de extensão resultam de diretrizes de ações adequadamente 

implantadas e acompanhadas; além disso, verifica a relevância acadêmica, científica 

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

aluno. 

4.1 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

4.1.1 O Centro Universitário do Norte 

O UNINORTE no cumprimento de sua missão institucional oferece à 

população da região metropolitana de Manaus cursos de graduação (Bacharelado, 

Licenciaturas e Tecnólogos) nas mais diferentes áreas do conhecimento nas 

modalidades presenciais e à distância, distribuídos em suas 14 unidades de ensino.  

Em 2015 o total aproximado de alunos compreendeu um universo de 

aproximadamente 30.000 alunos, sendo a maior IES da cidade de Manaus e o maior 

Centro Universitário da Região Norte.  

A Graduação Executiva é um curso semipresencial exclusivo para 

pessoas com mais de 27 anos, com duração de dois ou quatro anos, com aulas 

duas vezes na semana, além de disciplinas complementares a distância.  

A Pós Graduação do UNINORTE está voltada para a atuação profissional 

de pessoas que já tenham uma graduação. Podem ser: Tecnólogos, Licenciados ou 

Bacharéis. Também oferece cursos de MBA (Master in Business Administration) 

voltados para  gestão e prática profissional.  

As políticas de Pós-graduação estão consubstanciadas em ações que 

possibilitem alcançar metas de qualidade no ensino e na educação continuada, na 

pesquisa, na capacitação de corpo docente e na qualificação de cursos. O 
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estabelecimento das políticas de pós-graduação partiu de pressupostos básicos que 

norteiam as ações e o diagnóstico da situação da pós-graduação do UNINORTE. 

No que se refere às atividades de extensão no UNINORTE são de 

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. 

Tais atividades implicam na necessidade de uma articulação permanente entre as 

Diretorias de Extensão, de Ensino de Graduação e Pós-Graduação e Pesquisa e de 

seus respectivos programas, cabendo às coordenações de cursos por meio de seu 

corpo docente e discente, a execução das ações que constam das propostas 

apresentadas. 

A Educação a Distância do UNINORTE foi implantada em 2006, contando 

com material de alta qualidade, professores qualificados e conteúdos que atendem 

às exigências do mercado de trabalho. Com a implantação de um Centro de 

Educação a Distância (CED), o UNINORTE passou a oferecer várias modalidades 

de cursos e disciplinas em EAD: Disciplinas Semipresenciais de Dependência e 

Suplementação; Bacharelado em Ciências Contábeis; Graduação a distância para 

quem já tem uma graduação. 

O Centro Universitário do Norte tem como finalidade promover a educação superior 

de qualidade em consonância com o que preceitua a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional No. 9394/96. 

4.1.2 O processo de Planejamento Estratégico do Uninorte 

O UNINORTE, ao longo de sua existência, teve diferentes ciclos de 

gestão do planejamento institucional. Atualmente está com um planejamento 

estratégico para o período de 2013 a 2017. Esse plano caracteriza-se pela tentativa 

de instauração de instrumentos inovadores de gestão que garantam à instituição 

autonomia, alinhada a um ambiente que busque o reconhecimento pela excelência 

acadêmica e compromisso social, com presença efetiva e visível em todos os 

campos do conhecimento que pretende atuar, nos próximos anos.  

As bases do planejamento para construção do PDI referente ao ciclo 2013 

a 2017 resultaram de um trabalho coletivo que contou com a participação de 
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representantes de cada escola e de todos os setores que compõem a estrutura 

organizacional do Centro Universitário do Norte - UNINORTE. 

Trata-se de um PDI coerente com a missão institucional, que visa à 

racionalização no uso dos recursos, ao incremento das atividades, ao 

desenvolvimento dos projetos e à formação de novos perfis acadêmicos em 

consonância com as demandas sociais existentes. 

As bases do planejamento estratégico, previstas no planejamento do 

UNINORTE estão voltadas para: missão, visão, finalidades, objetivos, metas e 

indicadores, as quais são apresentadas nos itens seguintes, conforme consta na 

versão do PDI 2013 a 2017: 

4.1.3 Missão 

Atuar por meio da educação superior na promoção da cidadania e do 

desenvolvimento sustentável da Amazônia.  

4.1.4 Visão 

Ser referência no ensino superior de qualidade na Amazônia, formando profissionais 

para o mercado global.  

 

4.1.5 Finalidade 

O Centro Universitário do Norte tem como finalidade promover a educação superior 

de qualidade em consonância com o que prescreve a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional.  

 

4.1.6 Objetivos e Metas 

Objetivos: 

 Desenvolver o espírito científico, crítico e reflexivo, contribuindo para o 

aperfeiçoamento contínuo e permanente do individuo e da sociedade, por meio da 

oferta de cursos relacionados à educação continuada e educação permanente;  

 Ministrar o ensino superior em nível de graduação e pós-graduação, nas 
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modalidades presencial, semi-presencial e a distância, formando e aperfeiçoando 

profissionais e especialistas;  

 Incentivar o trabalho de pesquisa visando ao desenvolvimento da ciência, da 

tecnologia e das artes;  

 Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade;  

 Estender à comunidade o ensino, a pesquisa e a extensão, estabelecendo 

com ela uma relação de reciprocidade;  

 Formar profissionais com visão critica da realidade, estimulando o interesse 

pelo conhecimento e busca de soluções para os problemas locais, regionais, 

nacionais e mundiais;  

 Exercer a função institucional quanto à responsabilidade social.  

 

Metas: 

a) Infraestrutura 

Meta 1: Ampliar e atualizar o material bibliográfico do UNINORTE.  

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).  

 

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.  

 

b) Localização  

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 Polos de Educação a Distância.  
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c) Credenciais Acadêmicas  

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 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.  

 

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.  

 

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 autoavaliação em cada 

curso; Difundir os projetos pedagógicos, disponibilizando-os para acesso à 

comunidade acadêmica;  

 

Meta 4: Constituição do Núcleo Didático Pedagógico  

 Ações: Apresentar por escola a proposta da formação do NDP; Compor o NDP;  

Acompanhar o processo de implantação do NDP.  

 

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.  

 

Meta 6: Ampliação do Atendimento ao Discente  
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 Ações: Ampliar as ações do Núcleo de Atendimento Psicopedagógico e Social;  

Ampliar o número de profissionais que atendem no NAPS; Avaliar os relatórios do 

NAPS; Fortalecer as ações do Programa de Acompanhamento ao Egresso; Ampliar 

o Programa de Nivelamento; Acompanhar os relatórios por escola do Programa de 

Nivelamento  

 

d) Empregabilidade 

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. 

 

e) Confiabilidade  

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/LIU; Discutir com os pares os relatórios oriundos da 

Ouvidoria, identificando as forças e fragilidades da IES; Apresentar alternativas para 

trabalhar as 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 Autoavaliação da IES dentro de cada 

dimensão.  

 

f) Produtos 

Meta 1: Empreender estudos para criação e implantação de novos cursos de 

graduação  
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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. O último ciclo 

de planejamento do Uninorte, programado para o período de 2013 a 2017, foi 

concluído e todos os PPCs dos cursos já estão em consonância com o PDI, sendo 

que o grande desafio da Instituição em termos de planejamento institucional será a 

obtençdas metas e desenvolvimento das ações.   

 

4.1.7 Projeto Político Pedagógico Institucional  

As políticas de ensino, pesquisa, extensão e gestão foram reformuladas 

com base no PDI atual da Instituição. Os elementos estratégicos, alinhados aos 

objetivos institucionais e diretrizes pedagógicas, referentes às áreas de ensino de 

graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão, entre outras, estão sendo 

consubstanciados no novo PDI. A partir desses níveis, são definidos, por áreas, as 

diretrizes, as metas e os indicadores de gestão para o período determinado.  A 

revisão do Projeto Político Pedagógico dos Cursos das Escolas vem sendo realizada 

desde 2013 de acordo com o novo PDI. Todos os PPCs estão em conformidade com 

as diretrizes estabelecidas, especialmente os requisitos legais e normativos. 

 

4.1.8 O PDI como Base de Autoavaliação 

A avaliação dos principais avanços ocorridos no planejamento do 

UNINORTE retrata o  processo de mudança ocorrido na Instituição nos últimos anos. 

Entre as mudanças positivas mais relevantes, destacam-se as ações direcionadas à 

articulação do planejamento estratégico, resultado de um trabalho coletivo que 

contou com a participação de representantes de cada escola acadêmica e de todos 

os setores que compõem a estrutura organizacional do Centro Universitário do Norte 

- UNINORTE.  

A construção desse documento que apresenta as projeções acadêmicas 

da instituição de ensino superior para o quinquênio 2013-2017 reflete o novo modelo 

de gestão desenhado para o UNINORTE/LAUREATE. No Plano existe uma 
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formulação explicita e clara das finalidades, objetivos e metas da Instituição estando 

estas de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

 

4.2 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

A partir de discussões sobre a questão do compromisso social e da 

identidade acadêmica, principalmente pelo viés da importância das ações 

extensionistas, tendo como parâmetro os princípios de sua missão institucional, o 

UNINORTE construiu sua política de Responsabilidade Social, visando à inclusão 

social e cidadania de seus discentes, docentes, funcionários e a sociedade em geral. 

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.  

O Centro Universitário do Norte - UNINORTE, responsável pela formação 

do indivíduo enquanto agente social, une sua missão educativa a ações voltadas 

para o bem-estar de seus clientes, funcionários e da sociedade através de projetos 

sociais, resgatando e valorizando a cidadania e a inclusão social. E nessa relação 

entre a educação e o compromisso com a ética e com a sociedade como um todo, 

que atua na: qualificação de profissionais, inclusão de pessoas com necessidades 

especiais em seu quadro de funcionários, e ações sociais nas comunidades.  

Pautados nesse compromisso em 2015 foram desenvolvidas as seguintes ações 

sociais:  

 

A) Bolsas de Estudos  

B) Atendimento Odontológico - Exames Clínicos e procedimentos diversos nas 

seguintes especialidades: Dentística, Periodontia, Cirurgia, Endodontia, 

Odontopediatria, Prótese Dental, Implantodontia, Pacientes Especiais, 

Estomatologia e Radiologia.  
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C) Atendimento Psicológico - Atendimentos no SPA (Serviço de Psicologia 

Aplicada): Foram desenvolvidos atendimentos clínicos para crianças, adolescentes, 

adultos e idosos, elaboração e acompanhamento de projetos terapêuticos, 

consultorias escolar e organizacional, triagem, Psicoterapia Individual e em Grupo, 

Psicodiagnóstico, Orientação Vocacional, Testagem e Avaliação Psicológica.  

D) Atendimento jurídico – foi oferecido à comunidade atendimento psicossocial e 

jurídico e dado prioridade à resolução dos conflitos através de conciliação, mediação 

e arbitragem. 

 

O UNINORTE adaptou as dependências físicas das unidades da 

Instituição para atender especificações legais para as pessoas com necessidades 

especiais, tanto para alunos como para os colaboradores.  A instituição tem 

realizado excelentes ações em relação à responsabilidade social indo além  o que 

consta no PDI. Houve execução de vários projetos voltados às comunidades interna 

e externa, tais como: relações com os setores público e produtivo, com o mercado 

de trabalho e com instituições sociais, culturais e educativas de todos os níveis; há 

existência de convênios com empresas públicas, privadas e do terceiro setor, com 

ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, promoção da cidadania, de 

atenção a setores sociais excluídos e políticas de ações afirmativas.  

Para os alunos com deficiência auditiva, existe o compromisso formal da 

instituição de proporcionar, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do 

curso, intérpretes de libras/língua portuguesa, especialmente quando da realização 

de provas ou sua revisão, complementando a avaliação expressa em texto escrito 

ou quando este não tenha expressado o real conhecimento do aluno. Atualmente 

são oito (oito) interpretes que acompanham alunos com deficiência auditiva. Para os 

alunos com deficiência visual é disponibilizado um aluno monitor, para ajudar no 

desenvolvimento do acadêmico dentro da IES e no curso escolhido. 

UNINORTE desenvolve ações permanentes de capacitação e preparação dos 

docentes para receber e acolher os discentes portadores de necessidades 

especiais. Neste caso, existe um acompanhamento por parte do Núcleo de 

Atendimento Psicopedagógico e Social (NAPS) junto às coordenações dos cursos 

no que concerne a organização de atividades direcionadas para este objetivo.   
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O UNINORTE, cumpre a cota da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, lei 

de contratação de eficientes nas Empresas, realizando a inclusão de pessoas com 

deficiências na Instituição. Atualmente o quadro compreende funcionários e 

professores, contemplando ainda os aprendizes.  

A Instituição reconhece e respeita as diferenças em seu modelo de 

ensino, tem uma visão pluricultural da realidade em suas ações extencionista, 

realiza a inclusão em todos os setores respeitando as diversidades. 

 

5. EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

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 citado Eixo Políticas Acadêmicas  

assume o papel de induzir maior comprometimento da IES na construção de seu 

PDI, priorizando sua coerência e evolução. Nele  são 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.  

 

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

Comunicação com a sociedade, e Políticas de atendimento aos discentes 

5.2 Ensino de Graduação 

O Centro Universitário do Norte - UNINORTE prioriza o ensino 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 
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intencionalização técnica e política, deixando de ser mecânica, projetando o trabalho 

como sentido. Visando  atender as demandas específicas com mais exatidão e 

assertividade e garantir uma boa formação aos discentes, este Centro Universitário 

mantém seus cursos de graduação organizados academicamente em quatro áreas 

do conhecimento: Ciências Exatas e Tecnologia; Ciências Humanas e Sociais; 

Ciências da Saúde e Licenciaturas. As políticas de ensino do Centro Universitário do 

Norte são norteadas pelos seguintes conceitos: 

 

a) Práticas de ensino inclusivas 

 

O Centro Universitário do Norte – UNINORTE entende de que a inclusão 

e as políticas e práticas institucionais não se limitam à distribuição de bolsas. A 

inclusão passa também por abordagens pedagógicas postas em prática nas 

diversas formas de aula, nos princípios que norteiam a organização e 

implementação curricular, expressos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, nas 

mediações exercidas por todos os responsáveis aos atendimentos dos alunos, nas 

muitas atividades, projetos e programas que interligam ensino, a pesquisa e a 

extensão, nas dinâmicas que entrelaçam o acadêmico ao administrativo, numa 

vivência colegiada e democrática que exercita vida comunitária, nas parcerias 

estabelecidas para a concretização de  ideais acadêmicos, na cordialidade, no trato 

e na vivência cotidiana da  experiência e no respeito às diferenças.  

 

b) Formação de cidadãos críticos, criativos e socialmente responsáveis 

A formação crítica não se completa sem uma reação propositiva. A 

reação à crítica deve ser traduzida numa proposta criativa de superação de uma 

situação-problema. O cidadão criativo atua em prol de estilos de vida sustentáveis. 

Busca soluções alternativas para problemas comuns ao dia-a-dia, voltados para um 

padrão de bem-estar social, baseado em produtos e serviços sustentáveis, que 

viabilizem soluções eficientes e acessíveis para o cotidiano das pessoas.  

 

c) Uma comunidade de aprendizado contínuo 

Uma comunidade de aprendizado contínuo assume o compromisso de se 

atualizar e renovar o conhecimento permanentemente. Estas práticas devem 
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promover o contato com o egresso que não apenas retorna para buscar novos 

conhecimentos, mas também para compartilhar experiências e renovar as 

perspectivas de formação profissional e humana. Desta forma, os programas de 

extensão, a pós-graduação lato sensu e o stricto sensu são práticas estratégicas de 

aprendizado contínuo e de trocas entre alunos(as),egressos e sociedade. 

Com base nos esclarecimentos que orientam a organização didático 

pedagógica, o Centro Universitário do Norte estabelece as 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 

serem desenvolvidas pelos alunos, na perspectiva do “aprender a  prender”;  

 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 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; 



 

29 
 

 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; 

 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. 

 

5.3 Educação à Distância 

A EAD surge como uma grande ferramenta para a capacitação desde a 

graduação até a pós-graduação, permitindo assim que as tecnologias hoje 
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disponíveis sejam aplicadas em práticas de ensino não presenciais sem que com 

isso se perca qualidade, seja na graduação ou na pós-graduação.  

Esta modalidade de ensino 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.  

O Centro Universitário do Norte vem se reestruturando a fim de se 

adequar a todas as tendências apresentadas pelo Ministério da Educação. A Política 

de Ensino do Centro Universitário do Norte se define através das seguintes 

diretrizes:  

 

 Valorização dos recursos humanos, como diretriz fundamental na consecução 

dos objetivos de ensino;  

 Formação de profissionais com visão crítica da realidade regional;  

 Oferta de cursos que atendam as demandas da sociedade local e regional;  

 Corpo docente altamente qualificado;  

 Promoção de formas alternativas de ensino nos cursos de graduação;  

 Metodologias diversificadas de aplicação didático-pedagógica decididas pelos 

Colegiados de curso;  

 Atualização permanente de programas de ensino, mediante estudos e 

discussões em âmbito dos Colegiados de curso;  

 Implantação da modalidade de educação à distância;  

 Avaliação permanente de cursos e seus respectivos projetos e estruturas 

curriculares;  

 Promoção e a integração das diferentes áreas de conhecimento no 

desenvolvimento de cursos de graduação;  

 Promoção e integração entre os membros do colegiado do curso visando a 

unidade de trabalho, a partir da identificação de objetivos comuns;  

 Incentivo ao trabalho interdisciplinar;  

 Melhoria do processo de avaliação escolar, introduzindo outras possibilidades 

de verificação do rendimento escolar, que possibilitem melhor aproveitamento do 

potencial do aluno;  
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 Implementação do plano de carreira docente, que estimule a permanência do 

professor no Centro;  

 Atualização permanente da biblioteca;  

 Adequação da infra estrutura pertinente a cada curso de graduação;  

 Manutenção e atualização dos laboratórios, equipamentos e recursos de 

multimídia;  

 Análise de formas alternativas de ingresso nos cursos de graduação;  

 Melhoria da qualidade da gestão do ensino de graduação.  

A seguir apresentamos um conjunto de ações que consideramos oportunas para 

serem desenvolvidas com o objetivo de atender as demandas existentes:  

 Formação superior à distância;  

 Formação por área específica;  

 Capacitação de docentes universitários para os novos ambientes de 

aprendizagem em EAD;  

 Quanto à capacidade dos profissionais que monitoram estes cursos;  

 Formação do profissional que trabalha com EAD;  

 Formação de pessoal técnico e docente para elaborar material instrucional.  

Como diretrizes básicas para nortear as suas atividades no Campo da Educação à 

Distância o UNINORTE/LAUREATE 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 por meio de ações que permitam a retomada da mão de obra no 

mercado dito globalizado, utilizando educação corporativa, através de parcerias com 

empresas locais, regionais e nacionais;  

A partir dessas ações, o UNINORTE/LAUREATE estabelece um programa de EAD 

que visa operacionalizar a implantação de:  

 Cursos de Graduação a Distância;  
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 Modalidade semi presencial, previsto na Portaria nº 4.059 de 10 de dezembro 

em 100% dos seus cursos reconhecidos;  

 Cursos de extensão utilizando metodologia do EAD, para atendimento a linha 

de Educação continuada;  

 Propostas pedagógicas voltadas para o desenvolvimento de programas 

experimentais, que atendam principalmente a zona rural, normalmente excluída das 

políticas governamentais;  

 Pesquisas que permitam a utilização das novas mídias e tecnologias no 

processo de educação profissional;  

 Capacitação de docentes para Educação Básica com base na Resolução n° 

2, de 26 de junho de 1997. Por meio dos programas especiais de Formação 

Pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do 

ensino médio e da educação profissional em nível médio, observando principalmente 

o art. 8º, com a finalidade de atender em curto prazo a carência de docentes para o 

ensino médio;  

 Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, utilizando a modalidade EAD com o 

objetivo de oferecer especialização profissional nas diferentes áreas do 

conhecimento.  

Atualmente, a resposta às exigências de uma formação mais rápida não é 

contraditória à constatação de que os(as) jovens adentram a universidade em idades 

cada vez mais tenras e de que necessitam maior tempo para amadurecer sua 

formação acadêmica. Ao contrário, garante que variáveis e esforços pessoais 

possam ser atendidos e aparecem como estratégias sensíveis para entender que 

o(a) aluno(a) trabalhador(a), que compõe também o Centro Universitário,  estuda à 

noite por falta de opção. 

Muitos têm responsabilidades familiares, devem ver suas necessidades 

respondidas como um direito que possuem a uma formação de igual qualidade que 

a dos(as) estudantes do diurno. Cada aluno tem o seu tempo de dedicação pessoal, 

e seu ritmo próprio de aprendizagem que é condicionado por diversos fatores 

pessoais, de ordem familiar e/ou profissional. Ao incluir disciplinas em EAD e/ou 

semi-presenciais, bem como atividades de trabalho independente em locais e 

tempos diferenciados, o Centro Universitário do Norte tem em vista que está lidando 

com instrumentos pedagógicos capazes de flexibilizar o curso e garantir que os 
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momentos de formação não sejam medidos apenas pela organização rígida de 

horários semanais de aula, nem pelo espaço propiciado apenas pela escola para 

que dê conta de suas atividades e estudos. 

5.4 Ensino de Pós-Graduação 

As políticas de Pós-graduação estão consubstanciadas em ações que 

possibilitem alcançar metas de qualidade no ensino e na educação continuada, na 

pesquisa, na capacitação de corpo docente e na qualificação de cursos. O 

estabelecimento das políticas de pós-graduação partiu de pressupostos básicos que 

norteiam as ações e o diagnóstico da situação da pós-graduação da UNINORTE. A 

Política de Ensino de Pós-graduação da UNINORTE se define através das seguintes 

diretrizes: 

 

 Desenvolvimento da pós-graduação, entendida como instrumento de 

preparação de pesquisadores, capazes de explicitar, em sua ação acadêmica, a 

indissociabilidade ensino, extensão e produção científica institucionalizada; 

 Efetivação de ações articuladas e parcerias com universidades e outras 

instituições de pesquisa nacionais, visando à cooperação científica, acadêmica, 

técnica e financeira, necessárias à qualificação dos programas interinstitucionais de 

pós-graduação stricto sensu; 

 Oferta dos cursos de pós-graduação definida a partir das carências 

pedagógicas e técnicas do corpo docente e técnico-administrativo do Centro, 

especialmente quando desenvolvidos através de cursos de aperfeiçoamento e de 

especialização; 

 Sensibilização aos egressos dos cursos de pós-graduação sobre a 

necessidade de seu próprio aperfeiçoamento e comprometimento com o 

desenvolvimento da Região Amazônica, tornando-os aptos à promoção da pesquisa 

institucionalizada e do trabalho com a comunidade regional e nacional; 

 Acompanhamento, controle e avaliação permanentes dos programas de pós-

graduação; Implantação da modalidade de educação a distância; e Melhoria da 

qualidade da gestão do ensino de pós-graduação. 

Também, é importante destacar que as políticas de pós-graduação devem 

perseguir a integração da graduação com a pós-graduação tendo em vista que este 
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é um ponto de fundamental relevância para o desenvolvimento da educação em 

nível superior da UNINORTE. 

5.5 Pesquisa e extensão 

O Centro Universitário do Norte - UNINORTE em consonância com o que 

prescreve o Decreto no 4.914, de 11 de dezembro de 2003, no seu art. 20, que trata 

cumprimento do art. 207 da Constituição Federal da República Brasileira a respeito 

do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, reconhece no 

desenvolvimento da investigação científica e tecnológica, um valioso instrumental 

pedagógico e social para a consecução de seus objetivos educacionais. Por isso 

assume o compromisso de oferecer pesquisa na forma de Iniciação Cientifica, com o 

objetivo de desenvolver o espírito científico e a pesquisa entre os alunos da 

instituição. Entende que como benefício direto, tem-se um aluno em contato com as 

novas tecnologias e que aprende a buscar conhecimentos por conta própria. O 

discente aprende a lidar com cronogramas, trabalhar em equipe, melhorar seu 

raciocínio objetivo, buscar resultados, além de desenvolver textos científicos e 

apresentar trabalhos em eventos. 

A Iniciação Científica é um instrumento de formação que permite 

introduzir, na pesquisa cientifica, os estudantes de graduação potencialmente mais 

promissores. Os Programas de Iniciação Científica devem preparar não só melhores 

profissionais para o mercado de trabalho com também aprimorar a clientela de pós-

graduação, proporcionando assim uma integração direta entre os cursos de 

graduação e pós-graduação. Ao lado disso, possibilitam que novos conhecimentos, 

adquiridos por meio da pesquisa sistematizada, se disseminem nos cursos de 

graduação, contribuindo para que a universidade se envolva integralmente com o 

desenvolvimento das atividades científicas e propicie uma formação global aos seus 

alunos. Ao longo do quinquênio 2013-2017 a Uninorte pretende cumprir a seguinte 

linha de expansão, no que diz respeito a bolsas de Iniciação Cientifica: 

 

               BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

2015 2016 2017 

50 50 50 

Quadro 2. Quantitativo de bolsas do UNINORTE. 
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Figura 4. Resultados Edital Iniciação Científica 2015. 

                                       

 

Análise CPA 

O desenvolvimento da Iniciação Cientifica no Centro Universitário do 

Norte - UNINORTE trará como resultado desse processo, egressos bem preparados 

e cidadãos mais críticos e conscientes, pois o espírito analítico-crítico, a inovação de 

soluções, a engenhosidade e o empreendedorismo, entre outras, são qualidades 

importantes trabalhadas na pesquisa e também, no processo de formação do 

acadêmico por desenvolver características desejáveis como autoconfiança, 

liderança e versatilidade. 

 

Extensão 

A Política de Extensão do Centro Universitário do Norte se define através 

das seguintes diretrizes: 
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 A extensão deve ser embasada nas áreas de concentração de seus programas com 

a clara identificação dos desejos da sociedade amazônica, de forma que as ações e 

transformações geradas visem o pleno desenvolvimento da Região; 

 As atividades de extensão, diversificadas em modalidades e meios, devem confluir 

para que escritórios técnicos, institutos, incubadoras, clínicas, laboratórios, agências 

prestadoras de serviços, órgãos complementares, possam favorecer o aprendizado 

prático dos estudantes e envolvê-los em projetos específicos; 

 As atividades de extensão, especialmente as de natureza desportiva, artística e 

cultural, devem visar à valorização e à estimulação da criação e difusão da arte e da 

cultura, sendo base para o desenvolvimento de programas de ensino e para a 

produção do saber, recolhendo insumos para a contínua revisão do fazer 

acadêmico; 

 Para que a UNINORTE e a sociedade se articulem em busca do fortalecimento local, 

é fundamental que as atividades de extensão sejam divulgadas, inclusive sob a 

forma de cronograma de ações, de sorte que, internamente, delas participem os 

docentes, funcionários e discentes e, externamente, o meio em que se insere; 

 

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 - As ações e projetos que integram esse eixo, procuram 

estabelecer valores sociais rígidos no que se refere à necessidade de o aluno ser 

solidário e cidadão.  

 

Assistencial e de Saúde: Participam desse eixo, ações voltadas para a prestação 

de serviços tanto para a comunidade interna quanto e/ou externa da Instituição, 

podendo inclusive gerar recursos para a mesma.  

 



 

37 
 

Cultural e Esportivo: O desenvolvimento cultural e esportivo de uma comunidade 

deve ser buscado, pois são os principais meios de socialização do cidadão e uma 

ferramenta eficaz e comprovada para reduzir índices de criminalidade e aumentar o 

interesse por uma vida digna, por meio da educação e do trabalho.  

 

Educação Ambiental: Os projetos dentro desse eixo procuram trabalhar as áreas 

de Conhecimento Ambiental, preservação ambiental e coleta seletiva. Trata-se de 

um assunto de forte impacto social e é altamente estimulado pela Coordenação de 

Extensão 

 

Multiprofissionalidade: A Coordenação de Extensão busca estimular a elaboração 

de projetos e atividades que envolva diversas áreas de conhecimento, de modo que 

a comunidade possa receber uma atenção mais globalizada.  

 

Internacionalidade: Em um mundo onde o conhecimento é globalizado, não 

podemos restringir os projetos a ações locais, mas procurar idéias e comparar idéias 

com outras realidades mundiais.  

Além disso, o aluno UNINORTE, como parte da rede mundial Laureate 

International Universities, poderá abrir um mundo de conhecimento que uma 

determinada comunidade jamais teria oportunidade de conhecer. 

 

5.5.1 Políticas de Extensão 

A Política de Extensão do Centro Universitário do Norte se define através 

das seguintes diretrizes:  

 

 A extensão deve ser embasada nas áreas de concentração de seus programas com 

a clara identificação dos desejos da sociedade amazônica, de forma que as ações e 

transformações geradas visem ao pleno desenvolvimento da Região;  

 As atividades de extensão, diversificadas em modalidades e meios, devem confluir 

para que escritórios técnicos, institutos, incubadoras, clínicas, laboratórios, agências 

prestadoras de serviços, como órgãos complementares, favorecendo o aprendizado 

prático dos estudantes e envolvendo-os em projetos específicos;  
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 As atividades de extensão, especialmente as de natureza desportiva, artística e 

cultural, devem visar à valorização e à estimulação da criação e difusão da arte e da 

cultura, sendo base para o desenvolvimento de programas de ensino e para a 

produção do saber, recolhendo insumos para a contínua revisão do fazer 

acadêmico; 

As atividades de extensão no UNINORTE/LAUREATE 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. 

 Com a visão ao aprimoramento do processo ensino-aprendizagem e à 

formação de cidadãos capazes de pensar criticamente frente às exigências 

coletivas, as atividades de extensão são prioritariamente exercidas pelo corpo 

discente, sob a orientação e coordenação de seus professores. 

As atividades de extensão implicam na necessidade de uma articulação 

permanente entre as Diretorias de Extensão, de Ensino de Graduação e Pós-

Graduação e Pesquisa e de seus respectivos programas. Cabe às coordenações de 

cursos por meio de seu corpo docente e discente, a execução das ações que 

constam das propostas apresentadas. 

 

As atividades de extensão do UNINORTE/LAUREATE serão 

desenvolvidas por meio de: 

 Núcleos Permanentes de Extensão – atividades exercidas pela comunidade 

acadêmica de forma localizada e contínua, junto a diversos segmentos da 

sociedade, como objetivo de refletir e construir, conjuntamente, propostas de 

solução para as questões advindas da realidade social, priorizando os segmentos 

mais carentes da sociedade; 

 Eventos de Extensão– atividades realizadas no cumprimento de programas 

específicos, oferecidos com o objetivo de produzir, sistematizar e divulgar 

conhecimentos tecnologias e bens culturais podendo desenvolver-se em nível 

universitário ou não. Os eventos de extensão compreendem: Ciclos de conferências; 

Seminários; Fóruns; Ciclos de palestras; Reuniões técnicas; Concertos; Festivais; 

Manifestações artísticas e culturais; Espetáculos; Oficinas; Simpósios; Jornadas; 
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Mostras; Simulados; Minicurso; Preparatórios; Semanas; Serviço Comunitário; 

Excursões; Atividades Desportivas; Cinema Literário; Outros de natureza 

semelhante;  O critério de frequência mínima para cursos e eventos de extensão 

está estabelecido em seus respectivos projetos, não podendo ser inferior a 75%.   

 Cursos de Extensão – atividades programadas pelos departamentos e 

colegiados de cursos, visando socializar os conhecimentos produzidos na 

Instituição, realizados obedecendo a um calendário próprio. Os cursos de extensão 

articulam a comunidade acadêmica com as necessidades concretas da sociedade, 

num confronto permanente entre a teoria e a prática, como pré-requisito e 

conseqüência dos diversos programas de extensão.  

A extensão prioriza como público alvo, segmentos da população excluída 

que não têm acesso aos conhecimentos científicos e técnicos necessários para 

equacionar problemas que dizem respeito às necessidades básicas para a 

sobrevivência humana, assim como a esfera da cultura que são relevantes para a 

autonomia e organização destes segmentos.  

A extensão do UNINORTE/LAUREATE é desenvolvida sob a forma de 

programas integrados ao ensino e à pesquisa de caráter interdisciplinar, projetos e 

atividades inseridas em linhas programáticas e áreas temáticas relacionadas entre 

si. Seu desmembramento se dá em quatro eixos temáticos: Solidariedade e 

Cidadania; Assistencial e de Saúde; Educativo, Cultural e Esportivo e Conservação 

Ambiental. O quadro a seguir demonstra alguns eventos realizados em 2015. 

 

 

Figura 5. Eventos Extensão 2015. 
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Parecer CPA 

 Para que o UNINORTE/LAUREATE e a sociedade se articulem em 

busca do desenvolvimento local, é fundamental que as atividades de extensão 

sejam divulgadas, inclusive sob a forma de cronograma de ações, envolvendo a 

participação dos docentes, funcionários e discentes, e e a comunidade local.  Nesta 

perspectiva, a extensão do UNINORTE/LAUREATE prioriza o estabelecimento de 

parcerias com segmentos da sociedade que devido às forças políticas, econômicas 

e sociais, despontem como sujeitos contribuintes para a transformação da 

sociedade. 

5.6 Dimensão 4: A comunicação com a sociedade 

A Política de Comunicação do UNINORTE é pautada, PDI, na Ética, 

Transparência e Profissionalismo. É objetivo desta, 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.  

Esta Política de Comunicação tem como público alvo Funcionários, 

Vizinhos/sociedade, Fornecedores, Imprensa, Alunos (inclusive egressos), 

Professores e o Mercado. Desenvolve ações com a imprensa, comunicação interna, 

comunicação mercadológica e relações com as redes sociais, utilizando os mais 

diversos meios de comunicação. Tem como missão fortalecer a imagem positiva do 

UNINORTE frente aos públicos internos e externos, dotando a instituição de 

processos e tecnologias de comunicação eficazes.  

O Canal de comunicação UNINORTE divide-se entre os setores de 

Relações com a Imprensa; Relações com as Redes Sociais e Relações com o 

Colaborador (endomarketing).  Adota como estratégias: 

 Criar novos canais de comunicação; 

 Fortalecer o uso das mídias digitais; 

 Definir políticas de atuação; 

 Garantir a adequação e ou cumprimento das normas internacionais da Rede 

Laureate para a área de comunicação; 
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 Garantir a projeção do UNINORTE na Rede Laureate; 

 Mediar o UNINORTE com veículos de comunicação; 

 Editar material institucional; 

 Zelar pelo cumprimento de políticas de comunicação; 

 Desenvolver ações que beneficiem a imagem do UNINORTE; 

 Articular e acompanhar a imagem institucional da empresa 

As ações com a imprensa objetivam administrar as informações ligadas à 

empresa compatibilizando-se com os interesses dos seus públicos de forma a 

consolidar e salvaguardar sua imagem os seus valores e seus princípios. São 

estratégias das ações com a imprensa: 

 Implantar sistemas de medição qualitativa de retorno da imprensa coordenar 

e administrar o fluxo de informações entre UNINORTE e a imprensa. 

 Realizar diagnósticos dos pontos fortes e fracos do UNINORTE, a luz das 

diretrizes da política; de comunicação, elaborando dossiês de divulgação e/ou 

defesa e planos de ação. 

 Atender às necessidades de comunicação dos clientes internos junto à 

imprensa, propondo, planejando e executando ações pertinentes; 

 Cuidar para que o atendimento ao jornalista que procura o UNINORTE seja 

prioritário em relação a qualquer outro trabalho; 

 Assegurar o cumprimento da política de portas abertas; 

 Elaborar um plano anual de ações de relações com a imprensa; 

 Coordenar a realização de um programa de treinamento em mídia para os 

líderes da empresa que mantém contatos com a imprensa; 

 Coletar, selecionar e distribuir informações que possam auxiliar a Empresa na 

elaboração e execução de suas estratégias. 

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 

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.  
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 Jornais dos Cursos: jornais informativos preparados pelas Escolas de Saúde, 

Licenciaturas, Exatas e Humanas, com conteúdo acadêmico e focado nas 

profissões. 

 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. 

 Você é notícia: houseorgan impresso, de periodicidade mensal, com 

informações sobre o que acontece no UNINORTE, no campo administrativo. Traz 

entrevista com colaboradores (perfil) e também mostra o dia-a-dia. 

 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. 

 Contact Center: de contato com o publico interno e externo. 

 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. 

 Canais reversos: caixas de sugestões; 

 TV UNINORTE: circuito interno de TV. 

 Café com Presidente: 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: 
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 Facebook: o UNINORTE possui perfil e página oficial. Conta também com páginas 

específicas de cursos e projetos, como o UNINORTE Orienta, International Office, 

Graduação Executiva e Pós-graduação. 

 Twitter: o UNINORTE dispõe de um perfil oficial, além de perfis de projetos como 

UNINORTE Orienta e Pós-graduação. 

 Orkut: UNINORTE Oficial e UNINORTE Orienta 

 Formspring: rede social para esclarecimento de dúvidas dos alunos e prospects. 

 Fousquare: rede social de localização. 

 Instagram: rede social de troca de fotografia; 

 Picasa: rede social de exposição de fotos. 

 Linkedin: rede de profissionais. 

 Blog UNINORTE/Tmbler 

 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 CPA 

Os acadêmicos demonstraram ter conhecimento dos objetivos e função 

do canal de comunicação UNINORTE, embora ainda um número significativo afirme 

ser esse conhecimento regular.  Hoje, como a facilidade de comunicação, 

principalmente via e-mail, seria importante desenvolver atividades que estimulassem 

alunos, professores a acessarem os canais de comunicação do UNINORTE para 

que os mesmos se mantenham informados dos acontecimentos do CENTRO e dos 

cursos que participam, percebendo a visão no mercado da Instituição que estudam. 

5.6.1 Ouvidoria 

  A ouvidoria tem como objetivo exercer a função de acolhimento das 

demandas de todos os estudantes, funcionários e professores do UNINORTE/LIU, 

mediando, contribuindo, encaminhando e acompanhando as questões e sugerindo 
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medidas de soluções na mediação dos conflitos. É um órgão de apoio que atua tanto 

na área acadêmica quanto na área administrativa. Os acadêmicos em sua maioria 

classificaram como bom o serviço prestado pela Ouvidoria.  

                Contudo tem-se um número expressivo de alunos, classificando esse 

serviço com regular. A CPA nessa pesquisa não tem como inferir o porquê desse 

dado, contudo ficará em observação para levantar as informações sobre esse fato e 

assim contribuir para melhorar ainda mais esse atendimento. 

A ouvidoria atua 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. Atua ainda na 

mediação dos conflitos apresentados, sem poder de decisão, mas de contribuição, 

encaminhando e acompanhando as questões e sugerindo medidas de soluções.  

No ano de 2015 foi realizado um desmembramento de classificação para 

identificar a área/esfera de maior reincidência, com a realização de um ranking dos 

15 assuntos mais reincidentes. Dentre eles destacam-se: outros assuntos (1º 

ranking) não especificados, seguido do mau atendimento, provão, conduta de 

professor, curso de graduação, reprovação por falta (alunos matriculados após o 

inicio letivo), EAD-Ensino à Distância, falta de lançamento de nota, demora no 

atendimento, avaliação institucional, atendimento financeiro, conduta de funcionário 

do UNINORTE, disciplina de dependência, trabalho de conclusão de curso e não 

impressão de boleto bancário.  

 

Parecer CPA 

 

Há, necessidade das áreas identificadas, implantarem ações de 

(Processos, Fluxograma, Pessoas e Tecnologia), com o objetivo do UNINORTE 

prestar os serviços com eficiência e eficácia, gerando sustentabilidade de negócio, 

fortalecendo o relacionamento com o cliente interno e externo, estimulando a 

mudança da cultura organizacional, ética e comportamento organizacional, utilizando 

os recursos que nos aportam e os nossos balizadores são as manifestações da 

comunidade com um todo.  
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5.7 Dimensão 9: Políticas de atendimento aos Discentes 

Ao aluno do UNINORTE/LIU é oferecido, paralelamente às atividades 

acadêmicas, cursos em nível de extensão, semanas pedagógicas, atividades de 

pesquisa que possibilitam a atualização e o aperfeiçoamento do educando, além do 

apoio  psicopedagógico dado pelas Coordenações dos cursos, pela Diretoria de 

Ensino de Graduação, pela Pró-Reitoria Acadêmica e, se necessário, pelo SPA – 

Serviço de Psicologia Aplicada. São eles: Programa de Nivelamento de 

Conhecimento como propósito reforçar o processo de ensino/aprendizagem, 

enfatizando habilidades e competências necessárias à sequência do ensino 

superior. Núcleo de Apoio PsicoPedagógico,  com objetivo de garantir aos discentes 

o aprimoramento de suas aptidões, com um desenvolvimento cognitivo compatível 

às necessidades do mercado. 

 O UNINORTE 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.  

Em relação aos estágios supervisionados o UNINORTE  tem como 

finalidade proporcionar a complementação da formação e possibilitar ao 

universitário, o acesso ao campo profissional. Os alunos mostraram-se satisfeito 

com o desenvolvimento dessa atividade e com a forma de sua organização.  

Além dos Estágios Curriculares, os alunos do Centro Universitário do 

Norte têm a possibilidade de desenvolver o Estágio Extra-Curricular. Este serviço é 

organizado por um setor específico instituição, o UNINORTE Carreiras 

(http://carreiras.UNINORTE.com.br/). Este serviço é coordenado pela Profa. Lídice 

da Matta, que conta com outros dois auxiliares administrativos.  

O UNINORTE Carreiras possui parceria com outras instituições, os 

Centros de Integração, para ampliar a oferta de vagas e maximizar a divulgação. 

São elas: Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões (UniSol), Centro de 

Integração Empresa-Escola (CIEE), Instituto Euvaldo Lodi (IEL / Sistema FIEAM), 

Núcleo Brasileiro de Estágios (NUBE), Agência Brasileira de Emprego e Estágio 



 

46 
 

(ABRE), Central de Estágio Agente de Integração LTDA, Companhia de Estágios, 

Instituto Cultural de Ensino Superior do Amazonas (ICESAM), Serviços de Apoio 

Empresa Escola LTDA (SAEE), Super Estágios LTDA/ME, Usinas de Talentos: 

treinamentos e desenvolvimento profissional. Os Centros de Integração realizam o 

cadastramento e disponibilizam vagas de estágio. O portal da UNINORTE Carreiras 

também disponibiliza todas as vagas ofertadas. Os estágios extracurriculares são 

sempre remunerados, e são oferecidos para graduandos e também para graduados 

(neste caso, através do portal SICA Egressos) do UNINORTE. Em 2013 um total de 

3.468 desenvolveu estágio através do UNINORTE CARREIRAS, conforme 

detalhamento no quadro 12: 

Outro serviço prestado ao estudante se dá através da Empresa Junior. A 

Empresa Júnior do UNINORTE é uma empresa multidisciplinar, sem fins lucrativos, e 

investe seus esforços no tripé ensino, pesquisa e extensão em todas as suas 

atividades. Possui em seu quadro alunos do 1º ao 8º período de diversos cursos e 

estimula o retorno de alunos egressos como membros honorários, criando 

oportunidades para estes últimos no corpo docente da instituição.  

 É dirigida por estudantes do 3º ao 7º período,  distribuídos em cinco diretorias: 

Diretor Presidente, Diretor de Projetos, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e 

Diretor de Marketing, conselheiros do 8º período do curso de Administração, uma 

profa. Coordenadora, uma profa. Vice – coordenadora, e atualmente quatro 

professores auxiliares, visando mostrar aos alunos do UNINORTE/LAUREATE a real 

vivência do mercado de trabalho para aqueles que ainda não estão atuando no 

mercado não sofrerem o impacto de um escritório e do mundo corporativo, aqueles 

que têm experiências relembrarem as atividades desenvolvidas anteriormente, 

atuando, ainda, como agentes multiplicadores dos conhecimentos adquiridos para 

os colegas de classe. 

Os discentes/consultores prestam serviços de diversas formas e em 

diversos segmentos, orientados por docentes a conhecerem áreas diversificadas a 

fim de se tornarem profissionais multidisciplinares, aptos a atuarem nas áreas de 

Administração, Turismo, Hotelaria, Economia, Contabilidade, Marketing, Relações 

Internacionais, Gestão da Qualidade e de Projetos, entre outros. 

Os serviços oferecidos pela Empresa Júnior são diversos e perpassam por 

consultoria e assessoria em diversas áreas, com ênfase nas áreas administrativa, 
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tributária e fiscal através dos Projetos Consultoria e Plantão Fiscal, Cursos de 

Extensão e Capacitação Profissional, Treinamentos, Palestras, Seminários, 

Pesquisas de Mercado, Eventos, Workshops, Ações Sociais, Ações Ambientais, 

Apoio Logístico em Eventos e Colações de Grau, parcerias com as diversas 

coordenações em diversos serviços. Atendimento ao público em geral do Uninorte e 

público externo para esclarecimentos de dúvidas e orientações para aberturas e 

encerramento de empresas, entre outros. Para melhor visualização e entendimento, 

segue o quadro com as atividades desenvolvidas e algumas fotos que darão a 

dimensão atual da Empresa Júnior em termos de Cursos, Ações Sociais, Prestação 

de Serviços e divulgação de Eventos no ano de 2015. 

O Centro Universitário do Norte valoriza o educando proporcionando 

acesso ao ensino superior pelas seguintes formas:  

a) Processo de Avaliação Contínua -PAC  

b) Processo Seletivo Geral – PSG – 

c) Transferência  

d) Portador de Diploma de curso superior  

e) Programa Universidade para Todos – PROUNI  

 

Programas de Apoio Pedagógico e Financeiro 

a) Programa de Apoio Pedagógico 

 Núcleo de Qualidade de Ensino 

 Serviço de Apoio Aplicada – SPA 

 Monitoria 

 

b) Atendimento individual ao aluno: Considera a necessidade discente, 

procurando conciliar um processo, junto ao corpo docente e/ou à IES, para efetivar a 

minimização dos problemas. São os seguintes os programas de apoio financeiro aos 

estudantes:  

 Fundo de financiamento ao estudante do ensino superior – FIES: O 

UNINORTE/LAUREATE conta com este credenciamento que em parceria 

com o MEC, proporciona ao estudante dar continuidade a seus estudos, com 

descontos de até 50% do valor total da mensalidade e é financiado pela Caixa 

Econômica Federal. 
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O UNINORTE/LAUREATE 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.  

 

EMPREGABILIDADE 

 

A empregabilidade compreendida como oportunidade para o aluno 

conseguir estágio e emprego por meio de ações empreendidas, e desenvolvimento 

de suas competências através de novas habilidades, conhecimentos e atitudes. O 

Uninorte Carreiras tem como objetivo desenvolver e aprimorar a empregabilidade 

dos discentes. 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 
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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. 

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 tabela a seguir demonstra os resultados referentes a 

estágios e atividades extracurriculares  em 2015. 

 

 ESTÁGIO 2015 

ALUNOS 3538 

EMPRESAS CONVENIADAS 619 

Quadro 3. Número de Alunos em estágios nas empresas. 

                    

 

 

                     

No início de 2015, com orientação da Reitoria, Pró Reitoria e o Conselho 

Consultivo Interno do Uninorte, foi criado a Academia de Talentos com 12 Módulos, 

06 em cada semestre, com duração de10 horas complementares. A extensão da 

carga horária possibilitou que os facilitadores trabalhassem mais a prática de acordo 

com a temática.  Em parceria com o setor do MAP foi realizada uma pesquisa com o 

objetivo de atender as solicitações constantes dos relatórios do H4G+ e QStars. 

O setor de empregabilidade através do SICA Egressos (sistema interno) 

divulga as vagas de emprego aos egressos e no SICA Estágio as vagas de estágio e 

emprego aos alunos, ou seja trabalha com os Agentes de Integração como: IEL, 

CIEE, CeatCap, ABRE entre outros. 

 

ATIVIDADES 2015 

PALESTRAS - 

PALESTRAS - 

MÓDULOS 12 

Quadro 4. Número de atividades realizadas. 
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Ainda em 2015 foi criado o Espaço Empresarial onde as Empresas, 

Instituições, Escolas e demais empregadores participam dos processos seletivos, 

entrevistas, 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.As 

projeções do Uninorte Carreiras para 2016 são: implementar Coaching de Carreiras, 

Mentoring e Orientação Profissional, com o objetivo de acelerar os resultados no que 

consiste ao desenvolvimento de competências e habilidades para o alcance de 

resultados e melhor qualificação dos alunos egressos no mercado de trabalho. 

                   

NAPP 

As atividades do NAPP estão previstas no art. 44, Inciso IV, da LDB 

9.394/96, cuja finalidade básica, dentre outras, consiste em proporcionar à 

comunidade acadêmica o estabelecimento de uma relação de reciprocidade com a 

Instituição, podendo ser integradas nas Atividades Complementares, enriquecedoras 

e implementadoras do próprio perfil do formando, sem que se confundam com o 

Estágio Curricular Supervisionado. 

É um projeto que visa contribuir 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 a 

partir de acompanhamentos psicopedagógico.     

 O NAPP visa atender os alunos devidamente matriculados que necessitem 

de acompanhamento psicopedagógico, possibilitando o apoio/acompanhamento no 

campo psicopedagógico ao corpo de colaboradores da organização. Tem como 

objetivo:  

 Elaborar Projetos que contribuam para a excelência do processo ensino e 

aprendizagem; 

 Diagnosticar as dificuldades de aprendizagem e Relacionamento interpessoal 

entre os discentes e discente e docentes. 

 Planejar o atendimento aos alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem e relacionamento interpessoal em sala de aula; 
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 Acompanhar os docentes e discentes com o apoio psicopedagógico em sala de 

aula e na Sala do NAPP; 

 Avaliar as ações do semestre através dos registros de atendimentos e 

demonstração em planilhas e gráficos os resultados alcançados. 

 

As ações desenvolvidas pelo NAPP em 2015 constam no Quadro 5. 

Atendimento 
aos 
colaboradores 

01 

FEV/JU
N 

SALA DO 
NAPP 
UNIDADE 
6 

Oferecer apoio psicopedagógico aos 
Colaboradores no exercício de sua atividade 
administrativa - 01 

Diagnóstico 
Psicopedagógic
o 

01 
FEV/JU
N 

SALA DE 
AULA 

Realiza o levantamento das reais 
dificuldades de aprendizagem dos alunos. 20 1.200 

Intervenção em 
Sala de aula 

01 
FEV/JU
N 

SALA DE 
AULA 

Intervir em sala de aula de acordo com a 
demanda das Coordenações e 
Representantes d eTurmas. 04 191 

Divulgação 
NAPP via 
Sicanet 

01 

Março SICANET 
Divulgar as ações do NAPP para os alunos 
via Sistema Acadêmico 120 7.200 

Campanha 
Contra o 
Bullying 

01 

Abril SICANET 

Conscientizar para a importância da 
prevenção ao fenômeno bullying na 
Universidade. 22 1.480 

Elaboração de 
Projetos 

01 

Março 
Abril 

SALA DO 
NAPP 
UNIDADE 
6 

Elaborar projetos que possam contribuir 
com as ações do NAPP - - 

Encaminhar 
para o SPA 01 

Março 
Junho SPA 

Encaminhar os alunos que necessitam de 
atendimento psicoterápico para o SPA 03 03 

Solicitação de 
intervenção em 
sala de aula 
pela 
Coordenação 01 

Março 
Junho 

SALA DE 
AULA 

Visitar as salas de aula de acordo com a 
solicitação das Coordenacões de Curso. 07 420 

Reunião com 
Equipe do 
NAPP 01 

FEV/JU
N 

SALA DO 
NAPP 
UNIDADE 
6 

Reunir com a equipe do NAPP para 
elaborar o calendário mensal das atividades 04 - 

Reunião com 
Supervisão 
Pedagógica 01 

FEV/JU
N 

SALA DO 
NAPP 
UNIDADE 
6 

Reunir com a Supervisão Pedagógica para 
repassar o cronograma Mensal das 
atividades   04 - 

Reunião com 
Equipe PQE 01 

FEV/JU
N 

SALA 
6602 Participar das reuniões de PQE    03 - 

TOTAL 13 - - - - - 

       

Quadro 5. Atividades desenvolvidas pelo NAPP. 

COMUNICAÇÃO INTERNA  

O processo de comunicação interna no Uninorte ocorre por meio de:  

 International @uninorte.com.br; 
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 Comunicação.interna@uninorte.com.br; 

 Oficina de modelagem de ideias – Uninorte Empreendedorismo; 

 Sicanet; 

 Blogs.anhembi.br/premiolaureatebrasil/ 

 Palestra Sucesso baseado em valores – RH 

 Portal transparência – Reitoria; 

 Portal Here For Good; 

 Portal Pesquisa de Engajamento Institucional; 

 Fala Uninorte – Juntos realizamos + Sonhos 

 Avaliação CPA; 

 Pesquisa GPTW – RH; 

 Portal Comunicado Setor de Operações; 

 Portal Comunicado; 

 Intranet – RH; 

 Intranet – Acadêmico; 

 Comunicado do Novo Servidor de Arquivos; 

 Programa Interno de Oportunidades de Carreira; 

 Comunicado “Café com o Presidente do Uninorte”; 

 Comunicado “Café com o Reitor do Uninorte”; 

 Plantão RH; 

 Recursos Humanos – Recrutamento para todas as funções; 

 Eleições CIPA; 

 Programa “Almoço dos aniversariantes do mês”; 

 Comunicado das Mudanças Organizacionais; 

A comunicação com a sociedade ocorre através de vários instrumentos, 

entre os quais: 
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6. EIXO 4 - Políticas de Gestão  
 

O Eixo “Políticas de Gestão” tem como foco a verificação 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. 

6.1 Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
6.1.1 Política de formação e capacitação Docente 

 

A Dimensão 5 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. 

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: 
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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, na 

seguinte tabela que apresenta os valores atinentes à sua classificação, observada a 

titulação, sempre no primeiro nível da primeira classe da categoria correspondente.  

 Níveis 

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 

Quadro 6. Tabela de enquadramento de docentes por Categoria e Nível (Fonte: PDI 2013-2017) 

O PDI prevê que esta tabela de enquadramento deve ser reajustada 

anualmente na database do Dissídio Coletivo. 

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: 
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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; 

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 infra-estrutura 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 
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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.  

 

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 as Tabelas a 

seguir: 

 

TITULAÇÃO 2013 2014 2015 

DOUTOR 62 80 76 

MESTRE 381 406 375 

ESPECIALISTA 239 221 215 

Quadro 7. Titulação do Corpo Docente 

       REGIME DE 

TRABALHO 

2013 2014 2015 

INTEGRAL 141 157 129 

PARCIAL 186 226 225 

HORISTA 355 324 312 

Quadro 8. Plano de expansão do corpo docente por regime de trabalho. (Fonte: PDI     UNINORTE 
2013-2015). 
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6.1.2 Política de formação e capacitação do corpo técnico 

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. 

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. 

Análise CPA 

Plano de Carreira do Corpo Docente 

No que concerne ao Plano de Carreira do Corpo Docente, a tabela de 

enquadramento vem sendo reajustada anualmente, conforme indica o Quadro 9. 

  Níveis 

Categorias Ano I II III IV V VI 

Doutor 

2013 41,20 42,00 42,83 43,63 44,49 45,34 

2014 43,51 44,36 45,24 46,09 46,99 47,88 

2015 47,08 48,00 49,86 50,83 51,81 56,30 

Mestre 

2013 38,28 38,75 39,22 39,70 40,22 40,72 

2014 40,43 40,92 41,43 41,93 42,48 43,00 

2015 43,74 44,29 44,82 45,37 45,97 46,53 

Especialista 

2013 26,74 27,21 27,69 28,51 29,00 29,49 

2014 28,24 28,74 29,24 30,12 30,63 31,15 

2015 30,57 31,09 31,63 32,59 33,15 33,71 
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Quadro 9. Ajustes da tabela de enquadramento de docentes por Categoria e Nível. (Fonte: RH – 
UNINORTE). 

O plano de expansão do Corpo Docente vem apresentando resultados 

positivos, com o número crescente de professores doutores e mestres, conforme 

ilustra o Quadro 10. A UNINORTE tem investido na contratação de docentes com 

titulação de Doutor ou Mestre.  

 2013 2014 2015 

Regime 

de 

Trabalho 

Horis

ta 

Parci

al 

Integr

al 

Horis

ta 

Parci

al 

Integr

al 

Horis

ta 

Parci

al 

Integr

al 

Professor 

Doutor 

5 2 0 7 2 3 6 13 14 

Professor 

Mestre 

31 36 15 28 41 24 32 48 29 

Professor 

Especiali

sta 

30 12 2 29 15 1 26 25 13 

Quadro 10. Histórico de expansão do corpo docente. 

 

Projeto de Qualificação e Formação Continuada do Docente 

 

Como incentivo à qualificação do corpo docente, a UNINORTE vem 

ofertando diversos cursos e treinamento a seus colaboradores. O Quadro 11 resume 

o quantitativo de colaboradores que realizaram treinamentos ao longo de 2014 e 

2015. 

2014 

Curso Carga horária Instituição  Colaboradores 

Atendimento ao Cliente 8 horas UNINORTE 79 

Biossegurança em 

Laboratórios de Saúde 

20 horas UNINORTE 24 

Excel Avançado 20 horas CETAM 119 

Excel Básico 20 horas CETAM 3 
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Gestão do Tempo 12 horas UNINORTE 8 

Informática Básica 60 horas CETAM 27 

Power Point 20 horas UNINORTE 2 

Técnicas de Vendas 8 horas UNINORTE 19 

Técnicas Laboratoriais de 

Saúde 

20 horas UNINORTE 24 

Técnicas Microbiológicas 20 horas UNINORTE 24 

Total de Colaboradores Qualificados 329 

2015 

Curso Carga horária Instituição  Colaboradores 

DASHBOARD: Construindo 

painéis gerenciais no Excel 

20 horas EXTERNO 1 

Excel Avançado 40 horas CETAM 29 

Formação de 

Multiplicadores de 

Treinamento 

16 horas UNINORTE 1 

Gestão do Tempo 8 horas UNINORTE 32 

Manuseio, Armazenamento 

e Descarte de Produtos 

Químicos. 

16 horas Qualynorte 14 

Tecnologias no Processo 

de Aprendizagem – 

Metodologias Ativas 

8 horas UNINORTE 128 

Workshop Comportamental 9 horas UNINORTE 16 

Total de Colaboradores Qualificados 221 

Quadro 11. Histórico de cursos oferecidos em 2014-2015. 

Além dos cursos ofertados pela UNINORTE de forma presencial, o Portal 

de Desenvolvimento Acadêmico da Laureate International Universities disponibiliza 

aos membros do corpo docente oportunidades de desenvolvimento personalizadas e 

recursos destinados a melhorar a eficácia do ensino em sala de aula. Através do 

portal, o docente tem à sua disposição uma variedade de recursos acadêmicos 

destinados a apoiá-los em suas atividades de ensino e aprendizagem. A Figura 6 
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ilustra a página inicial do portal de desenvolvimento acadêmico, disponível no 

endereço: http://global3.laureate.net/#/home/faculty. 

 

Figura 6. Página inicial do Portal de Desenvolvimento Acadêmico da Laureate International 
Universities. 

Entre os cursos disponibilizados no Portal de Desenvolvimento 

Acadêmico da Laureate, é possível destacar: 

 

 Laureate Certificado em Educação de Adultos Trabalhadores; 

 Aprendizado Orientado a Projetos; 

 Requisitos do Ensino Online; 

 Metodologias de Estudo de Caso; 

 Aprendizado Cooperativo; 

 Aprendizado Baseado em Problemas; 

 Professor Laureate Século XXI; 

 Pesquisa Acadêmica; 

 Aprendizado Baseado em Competências; 

 Mudança e Inovação no Ensino Superior; 

 Fundamentos da Comunicação Oral; 

 Certificado Laureate em Ensino e Aprendizagem no Ensino Superior. 

O UNINORTE busca a formação continuada do seu corpo docente, 

fornecendo recursos variados para que o docente aperfeiçoe o seu método de 

ensino e aprenda novas metodologias. Durante a Pesquisa de Avaliação 

Institucional realizada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), foi obtido um 

resultado positivo em relação à satisfação dos discentes com o Corpo Docente, 
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conforme apresenta o Quadro 12. Valores a partir de 4,0 são considerados 

potencialidades da instituição. 

AFIRMATIVA MÉDIA 

Apresentam e discutem o plano de ensino.  4,08 

Utilizam adequadamente o tempo de aula.  4,11 

Revelam amplo domínio teórico da disciplina.  4,20 

Dificilmente faltam às aulas e quando há imprevistos, os 
discentes são avisados prontamente.  

4,15 

Os professores utilizaram tecnologias de informação e 
comunicação (TICs) no processo de ensino-
aprendizagem.  

4,19 

Utilizam bibliografia adotada no plano de ensino.  4,27 

Dão exemplos didáticos explicando com clareza 
facilitando o entendimento dos temas e fazem uso de 
metodologias ativas.  

4,17 

São coerentes no que ensinam durante as aulas e o que 
cobram nas avaliações e discutem o resultado das 
mesmas.  

4,09 

Existe uma boa relação interpessoal entre docente e 
discente. 

4,25 

Quadro 12. Satisfação dos discentes com o Corpo Docente. 

 

Sobre a prática do docente, responda utilizando a escala (1- Discordo 

totalmente; 2 - Discordo parcialmente; 3 - Nem concordo, nem discordo; 4 - 

Concordo parcialmente; 5 - Concordo totalmente). A satisfação do Corpo Docente 

com a UNINORTE também foi avaliada durante a pesquisa, através da seguinte 

questão: “Você recomendaria o UNINORTE/LAUREATE como um local para cursar 

o Ensino Superior e para trabalhar. Marque na escala de 0 (zero) a 10 (dez) a sua 

nota”. A Figura 7 ilustra o resultado obtido, indicando que 73% dos docentes são 

promotores da instituição. 

 

Figura 7. Satisfação do Corpo Docente com a UNINORTE. 
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Análise CPA 

 

O UNINORTE tem investido fortemente na capacitação de seus 

colaboradores, com a promoção de cursos e treinamentos. A sugestão é que o 

Portal de Desenvolvimento Acadêmico seja amplamente divulgado entre o corpo 

docente, visando a melhoria da qualidade de ensino, pois apesar do UNINORTE, 

promover eventos institucionais com a realização de palestras e minicursos, é 

necessário uma maior participação dos discentes e docentes em eventos nacionais, 

de forma a incentivar a colaboração entre diferentes instituições de ensino. Há a 

necessidade de Identificar junto aos cursos os principais eventos científicos ou 

tecnológicos de nível nacional ou internacional relevantes ao corpo discente e 

docente, e incentivar a participação do corpo docente nos eventos através da 

concessão de auxílio, prevista em orçamento e o incentivo à publicação de artigos 

científicos pelos alunos envolvidos em projetos de iniciação científica e trabalhos de 

conclusão de curso. 

6.2 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. 

6.2.1 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: 
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autonomia didático-científica, autonomia administrativa e autonomia de gestão 

financeira e patrimonial. 

Há duas perspectivas de abordagem das relações institucionais: o olhar 

interno e o olhar externo à comunidade. Desta forma, a Uninorte trabalha 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. 

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). 

 

6.2.2 Sistema de Registro 

A Secretaria de Registro Acadêmico (SRA) é responsável pela emissão 

de todos os documentos acadêmicos da UniNorte. Através do SRA, o aluno pode ter 

acesso às mais diversas declarações, entre elas o comprovante de matrícula, 

demonstrativos de notas e faltas, além de poder dar entrada em solicitações de 

alteração de dados cadastrais e Certidão de conclusão de curso, aproveitamentos 

de estudos e diplomas. A SRA funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, na 

Unidade 10. 
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Além do SRA, a instituição fornece outros serviços direcionados ao aluno, 

de forma a complementar o atendimento da SRA: 

 

 Central de Atendimento ao Aluno (CAA): A CAA realiza os atendimentos 

direcionados a quem já é aluno da UniNorte, principalmente na questão de 

renovação do semestre, solicitação de documentação entre outros serviços. 

 Central de Atendimento ao Candidato (CAC): A CAC é o setor responsável 

pelo atendimento acadêmico do aluno que está chegando à instituição pela primeira 

vez, desde a matrícula como também Cadastro do FIES; Transferência; Portador de 

Diploma; Pro Uni e Bolsa Universidade.  

 Sistema Acadêmico (Sicanet): O SicaNet é um sistema criado para facilitar 

sua vida na UniNorte. Através dele, você tem acesso a seu histórico, horário das 

disciplinas, e-mails de professores e alunos de sua turma. Você acessa também dois 

serviços importantes: o SRAnet, onde se pode imprimir documentos como 

declarações de matrícula.  

 Sistema Acadêmico de Extensão (Sicaext): A Diretoria de Extensão 

disponibiliza pelo site da UniNorte a matrícula em cursos de extensão oferecidos 

pela instituição. 

Como resultado da pesquisa de satisfação em 2015, a SRA foi avaliada 

de forma satisfatória pelos alunos em relação ao atendimento oferecido, que 

indicaram 56% de satisfação. 

 

Figura 8. Resultado da pesquisa de satisfação sobre a Secretaria de Registro Acadêmico referente 
ao semestre 2015-02. 
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6.3 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. 

No PDI é apresentado o demonstrativo financeiro previsto para o ano de 

2015 (Figura 9). Entre os investimentos previstos destacam-se: acervo bibliográfico, 

equipamentos, eventos, mobiliário, pesquisa & extensão e treinamentos. 

 

Figura 9. Demonstrativo financeiro previsto para 2015. 
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Análise da CPA 

A CPA analisou o demonstrativo financeiro de investimentos da instituição no 

ano de 2015. O Uninorte vem realizando investimentos nas áreas previstas no PDI, 

conforme apresenta a Figura 10. 

 Em 2015, a instituição investiu na expansão de salas de aula (criação de 

novas salas de aula), para atender à oferta de novos cursos. O investimento em 

laboratórios tem sido crescente, para atender às demandas de todos os cursos, que 

necessitam de laboratórios específicos. 

 Na área de TI, houve um considerável investimento, atualizando os recursos 

tecnológicos utilizados em sala de aula e implantando o projeto Sala 3.0, no qual os 

docentes utilizando tabletes para criar um conteúdo dinâmico durante as aulas. O 

acervo das bibliotecas vem sendo atualizados constantemente para oferecer aos 

discentes e docentes da instituição recursos atualizados de apoio ao ensino e 

aprendizado. 

 

 

Figura 10. Demonstrativo financeiro executado da instituição (2013-2015) 

 

7. EIXO 5 – Infraestrutura Física 

7.1 Dimensão 7: Infraestrutura Física 

O UNINORTE foi instituída em 1999, e desde 2008 ingressou em uma 

rede internacional de ensino, sendo atualmente considerada a maior instituição 
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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 estrutura física conta com 19 endereços, chamados de Unidades 

Acadêmicas ou anexos destas Unidades. A primeira Unidade (ao lado), abrigava 

todos os cursos até meados de 2002. 

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. 

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

com a Diretoria de Operações para zelar pelas manutenção preventiva e corretiva 

dessa infraestrutura com corpo técnico especializado. 

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 da UNINORTE corresponde a 

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

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 
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áreas teve como ponto de partida o pressuposto de que as informações levantadas 

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 
                

308  - 
Escola Saúde 

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              2010 Escola 
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Além disso, 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 
Estacion
amento 

Nº de 
áreas de 

convivênci
a  

Nº de 
Bibliot
ecas 

Auditório
s 

(capacid
ade) 

Nº de Salas 
de Apoio 

Pedagógico e 
administrativ

o 

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 14. Infraestrutura Unidades Acadêmicas 

4.081  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 

Quadro 13. Unidades Acadêmicas 
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Metas para Expansão 2016-2020 

Quer na graduação, quer na pós-graduação, há demandas por mais 

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

atualmente 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. 

A ampliação de matrículas nos cursos de graduação e pós-graduação para o 

período 2016 a 2020 está descrita nos gráficos abaixo:  

 

Figura 11. Crescimento por escolas. 

 

 

Figura 12. Crescimento Institucional. 
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O Ensalamento Dinâmico busca racionalizar a utilização dos espaços 

acadêmicos das Unidades que compõem o campus Uninorte-Centro, através do 

Processo automático de Ensalamento no incremento do Scheduling das Salas de 

Aula. Além disso, a racionalização da capacidade dos espaços acadêmicos 

possibilitará um planejamento projetizado da expansão da oferta destes, num 

cenário futuro e controlado, provendo melhorias ao processo de acomodação de 

capacidades.  

Através do planejamento eficaz da capacidade, evidencia-se a 

capacidade requerida de saída para atender às demandas dos clientes, ou que tem 

excesso de capacidade ociosa, contribuindo assim, significadamente, para a 

economia e recursos físicos e de pessoal nas Unidades. Assim as práticas de 

racionalização que envolvem o Ensalamento Dinâmico, tendem a contribuir para 

redução de: 

 Novos aluguéis de Unidades para atender futuras demandas; 

 Custos Operacionais desnecessários (Energia, Materiais de Expediente e 

Limpeza, Mão de Obra Limpeza, Manutenção Predial); 

 Investimentos desnecessários em instalações e equipamentos não 

compensados com a receita vindoura em função da baixa utilização. 

Resultados simulados e esperados 

Através do estudo acima demonstrado acerca da projeção de crescimento 

em matrículas para os próximos anos, é possível realizar estimativa de ocupação por 

sala, conforme abaixo: 

 

Quadro 15. Ensalamento. 

Como é possível observar, a partir do ano de 2019, segundo estimativa, a 

capacidade atual instalada torna-se insuficiente para atender a quantidade de 
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alunos. Com a solução de Ensalamento Dinâmico, e sua proposta de otimização da 

ocupação das salas de aulas, é possível modificar esse cenário e postergar a 

necessidade de novas aquisições frente aos cenários propostos. Pode-se observar a 

simulação com Ensalamento Dinâmico abaixo:  

 

 

Quadro 16. Ensalamento Dinâmico. 

                   

 

 

Figura 13. Satisfação dos acadêmicos com a infraestrutura do UNINORTE. 

 
 

 

 

Figura 14. Satisfação dos docentes com a infraestrutura do UNINORTE 
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Observa-se que ainda há uma insatisfação e neutralidade quanto aos 

recursos utilizados em sala de aula, o que deve estar relacionado aol funcionamento 

de alguns instrumentos pedagógicos como: computadores, Datashows, e a falta de 

suporte técnico para auxiliar na utilização dos instrumentos, o que dnecessidade de 

melhoria desse serviço.  

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   

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                 
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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 

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

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

ESTANTES 
DESLIZANTES/ROLANTES 

                  

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 ATENDIMENTO 
REFERÊNCIA 

3 4 3 8 4 1 1     

TERMINAIS CONSULTA – 
Pergamum 

3 3 2 10 3 3       

TERMINAIS Internet - Usuários   14 9 24 32 22 7     

ESTABILIZADOR   2               

ACERVO - TÍTULOS 5.626 2.668 982 
18.49
7 

6.295 1.600 353 73   

ACERVO - EXEMPLARES 
18.90
9 

16.30
3 

7.180 
104.9
00 

29.07
7 

5.582 1.645 151   

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 17. Sistema Integrado de Biblioteca. 

7.1.2 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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7.1.3 Recursos tecnológicos 

 

Figura 15. Opinião dos Docentes sobre os equipamentos disponíveis para a sala de aula. 

 
Os docentes estão satisfeitos, mesmo assim, a instituição vem 

providenciando a melhoria dos equipamentos das salas de aula.  

As Unidades Acadêmicas da Instituição contam também com salas de 

professores, salas de coordenadores de cursos, salas de multimeios, laboratórios de 

pesquisa e de Informática, equipados com microcomputadores, com acesso a 

internet, espaços administrativos (secretarias), cantinas, espaços de convivência, 

entre outros. 

Todas as unidades possuem banheiros femininos e masculinos, com pias 

e sanitários, inclusive os adaptados para as pessoas com deficiência.  Os 

estacionamentos nas unidades são amplos assim como as áreas de convivência.  

Além de estacionamentos nas unidades o UNINORTE possui o edifício garagem.              

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 

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

UNINORTE. 

 

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, Atendimento Psicológico (SPA – Psicologia) e a Clínica de 

Odontologia, Clínica de Fisioterapia, Clínica de Atendimento Nutricional (CAN – 

Nutrição).    

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 
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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. 

 

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

 


