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Viva! Você agora é #UEA!

Parabéns! Você agora é UEA e acaba de ingressar em uma Universidade 
pública, gratuita e reconhecida como uma das maiores do país. Esse manual 
te dá boas vindas e irá auxiliar os estudantes durante todo o seu período 
em nossa Instituição. Para aproveitar ao máximo sua experiência conosco, 
reunimos informações que todos os estudantes, calouros e veteranos, precisam 
saber para entender o que é a UEA e aproveitar as oportunidades, serviços e 
atividades que a sua nova casa oferece.

É uma alegria ter você com a gente! 

Estamos à disposição para tirar dúvidas e colaborar para o sucesso da sua 
vida acadêmica!!

ApresentAção
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2019

2020

20142014

Criação da Universidade 
do Estado do Amazonas 

(UEA)

Instituição dos Centro 
de Estudos Superiores e 
dos Núcleos de Ensino 
Superior nos municípios

Transformação do Núcleo 
de Lábrea em Centro de 

Estudos Superiores de 
Lábrea

Elevação da Pró-
Reitoria Adjunta de 

Interiorização, ao status 
de Pró-Reitoria de 

Interiorização – PROINT

Recredenciada como 
Universidade pelo 

Conselho Estadual de 
Educação

Transformação do 
Núcleo de São Gabriel da 
Cachoeira em Centro de 
Estudos Superiores de 
São Gabriel da Cachoeira

Instituição da Escola de 
Direito (ED)

Transformação do Núcleo 
de Ensino Superior de 

Itacoatiara em Centro de 
Estudos.

2001

2002

2008

2010

Lei nº 2.637
Decreto nº 21.666

http://legislacao1.uea.edu.br/index.php?dest=info&doc=a&num=5788
http://data.uea.edu.br/ssgp/area/1/est/442-1.pdf
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MIssão

VIsão

VAlores

Promover a educação, construir o 
conhecimento científico e fomentar a 
inovação tecnológica para atender às 
demandas e se integrar com a sociedade de 
forma a superar o desafio de desenvolver a 
Amazônia com sustentabilidade.

A afirmação da UEA nos próximos cinco 
anos como instituição de referência nacional 

em ensino superior, caracterizada pelo 
compromisso social de instituição pública e 

pela excelência na gestão.

Respeito, justiça, liberdade, inovação, 
responsabilidade social, cidadania, 
valorização dos servidores técnico-

administrativos, docentes e colaboradores.
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estrUtUrA
orgAnIzACIonAl

DA UeA



10

UnIDADes ACADêMICAs DA CApItAl

esColA norMAl sUperIor - ens

esColA De Artes e tUrIsMo - esAt

ESCOLAS SUPERIORES

A Universidade do Estado do Amazonas dispõe 
de 6 (seis) Escolas Superiores na capital. Com 
corpo docente, infraestrutura física e de 
equipamentos próprios e gestão exercida por 
diretores. Cada Escola atua em uma grande 
área do conhecimento.

Contato:

Contato:

(92) 3878-7721 / 3878 -7723

 (92) 3878-4421 / 3878-4411

direcao_ens@uea.edu.br

direcao_esat@uea.edu.br

Av. Djalma Batista, nº 2470, Chapada. 
CEP: 69050-010, Manaus-AM.

Av. Leonardo Malcher, 1728, Praça 14 de 
Janeiro. CEP: 69020-060, Manaus-AM.
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Contato:

Contato:

Contato:

esColA sUperIor De CIênCIAs DA sAúDe - esA

(92) 3878-4380

direcao_esa@uea.edu.br

Av. Carvalho Leal, 1777, Cachoeirinha. 
CEP: 69065-001, Manaus-AM.

esColA sUperIor De CIênCIAs soCIAIs - eso

(92) 3878-7801

direso@uea.edu.br

Av. Leonardo Malcher, 1146, Centro. 
CEP: 69010-150, Manaus-AM.

esColA sUperIor De teCnologIA - est

(92) 3878-4308 / 3878-4301

direcao_est@uea.edu.br

Av. Darcy Vargas, 1200, Parque 10 de 
Novembro. CEP: 69065-020, Manaus-AM.
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esColA De DIreIto - eD

ed@uea.edu.br

Av. Castelo Branco, 504, Cachoeirinha. 
CEP: 69050-000, Manaus-AM

UnIDADes ACADêMICAs Do InterIor

CENTROS DE ESTUDOS SUPERIORES

São 6 (seis) os Centros de Ensino Superior 
previstos na Lei nº 3.595/2011, localizados nos 
municípios de Itacoatiara, Lábrea, Parintins, 
São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé. São 
unidades que possuem corpo docente efetivo, 
infraestrutura física e equipamentos próprios e 
a gestão é exercida por diretores. Exceção para 
os Centros de São Gabriel da Cachoeira e Lábrea 
que ainda não possuem cursos regulares e 
corpo docente efetivo. Os Centros atuam em 
diversas áreas do saber, através dos Cursos de 
Oferta Regular e Especial.

Contato:



13

Contato:

Contato:

Contato:

Centro De estUDo sUperIor De ItACoAtIArA - CesIt

(92) 98421-0247 

mtavares@uea.edu.br

Avenida Mário Andreazza, SN, São 
Francisco. CEP: 69.101-416, Itacoatiara-AM

Centro De estUDo sUperIor De lábreA - CeslA

(92) 98408-0399

direcao_labrea@uea.edu.br

Av. Coronel Luís Gomes, S/N, Centro.
CEP: 69.830-000, Lábrea-AM

Centro De estUDo sUperIor De pArIntIns - Cesp

(92) 98407-9744 

marcelianooliveira@gmail.com
meoliveira@uea.edu.br

Estrada Odovaldo Novo, S/N, Djarde 
Vieira. CEP 69.125-470, Parintins-AM
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Contato:

Centro De estUDo sUperIor De são gAbrIel DA 
CAChoeIrA - Cessg

(92) 98410-9392

soliamnis@gmail.com
snascimento@uea.edu.br

Av. Calha Norte S/N, Cachoeirinha.
CEP: 69.750-000, São Gabriel da Cachoeira-AM

Contato:

Contato:

Centro De estUDo sUperIore De tAbAtIngA - Cestb

(92) 98407-9283

jorgebarbosatbt@hotmail.com
jbarbosa@uea.edu.br

Av. da Amizade, 74, Centro. CEP: 69.640-000. 
Tabatinga-AM

Centro De estUDo sUperIore De tefé - Cest

(92) 98416-7936

lcaxeixa@uea.edu.br

Est. do Bexiga, s/n, Jerusalém. CEP: 69.550-000, 
Tefé-AM
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Contato:

Contato:

núCleo De ensIno sUperIor De boCA Do ACre - nesbCA

(92) 98413-9813

silvandroassis@hotmail.com
sassis@uea.edu.br

Rua BL, 23 Km 7, Platô do Piquiá.
CEP: 69.850-000, Boca do Acre-AM

núCleo De ensIno sUperIor De CArAUArI - nesCAr

(92) 98413-9828

nescar_uea@hotmail.com
famsilva@uea.edu.br

Rua Juscelino Kubitcheh, S/N, Centro.
CEP: 69.500-000, Carauari-AM

núCleos De ensIno sUperIor

Os núcleos são estruturas físicas de pequeno 
porte que suportam os cursos de graduação 
de oferta especial (Presencial Modular e 
Mediado por Tecnologia), cuja direção é 
exercida por Gerentes.
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Contato:

núCleo De ensIno sUperIor De CAreIro CAstAnho - 
nesCAC

(92) 98476-0450

jubraelmesquita@gmail.com
jmdasilva@uea.edu.br

Av. Adail de Sá, 424, Centro. CEP: 69.250-000, 
Careiro Castanho-AM

Contato:

Contato:

núCleo De ensIno sUperIor De CoArI - nesCoA

(92) 98407-5874

atacildo@bol.com.br
ueacoari@gmail.com

Rua C,Conj. Amazonino Mendes S/N, União. 
CEP: 69.460-000, Coari-AM

núCleo De ensIno sUperIor De eIrUnepé- neseIr

(92) 98436-7544

ronaldo-falcao@bol.com.br

Av. Getúlio Vargas, S/N, São José. CEP: 69.880-
000, Eirunepé-AM
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Contato:

núCleo De ensIno sUperIor De hUMAItá - neshUM

(92) 98413-9840

adilmaportela@yahoo.com.br
aptorres@uea.edu.br

Travessa do DNER, S/N, Centro.
CEP: 69.800-000, Humaitá-AM

Contato:

Contato:

núCleo De ensIno sUperIor De IpIxUnA - nesIx

(92) 98432-8294

souzenivaldo@gmail.com
aehsouza@uea.edu.br

Rua José de Lemos, S/N, Bairro do 
Aeroporto. CEP: 69890-000, Ipixuna-AM

núCleo De ensIno sUperIor De MAnACApUrU - 
nesMpU

(92) 98425-3742 

acbarreto@uea.edu.br

Rua Valdemar Ventura, SN, São José.
CEP: 69.000-400, Manacapuru-AM
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Contato:

núCleo De ensIno sUperIor De MAnICoré - nesMCr

(92) 98425-4494

spsouza@uea.edu.br

Est. do Atininga, s/n, Manicorezinho.
CEP: 69.280-000, Manicoré-AM

Contato:

Contato:

núCleo De ensIno sUperIor De MAUés - nesMAU

(92) 98423-8817

andremelo@uea.edu.br

Rua: Higina Bonilha Rolim, s/n, Col. 
Negreiros. CEP: 69.190-000, Maués-AM

núCleo De ensIno sUperIor De noVA olInDA Do 
norte - nesnon

lmalmeida@uea.edu.br

Rua Projetada s/n, Vale do Sol II. CEP:69.230-
000, Nova Olinda do Norte-AM
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Contato:

núCleo De ensIno sUperIor De noVo ArIpUAnã - 
nesnAp

(92) 98437-8930

adelsonalvesdelima@bol.com.br

Estrada do Agrícola, S/N. CEP: 69.260-000, 
Novo Aripuanã-AM

Contato:

núCleo De ensIno sUperIor De presIDente fIgUeIreDo - 
nespfD

luizpassos_am@yahoo.com.br

Av. Onça Pintada S/N, Galo da Serra. CEP: 
69.735-000, Presidente Figueiredo-AM
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forMAs De Ingresso nA UeA
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é IMportAnte ConheCer os 
segUIntes DoCUMentos:

O Plano de 
Desenvolvimento
Institucional da 

UEA

É um instrumento de planejamento estratégico 
que identifica, no âmbito institucional da 
universidade, a filosofia de trabalho adotada, a 
missão proposta, as diretrizes pedagógicas que 
orientam as ações, a estrutura organizacional 
e as atividades acadêmicas desenvolvidas e/
ou em vias de desenvolvimento, para um 
período de cinco anos, em conjunto com 
mais duas ferramentas essenciais, sendo o 
Projeto  Pedagógico institucional (PPI) e o 
Projeto Pedagógico de Curso (PPC), o Plano de 
Desenvolvimento institucional da UEA.

O Projeto 
Pedagógico de 

Curso (PPC)

É a ferramenta que expressa os principais 
parâmetros para o ensino e a aprendizagem 
de um curso. Fundamenta-se no PPI, aliado à 
gestão acadêmica e pedagógica de cada curso, 
além de estar em permanente construção e 
avaliação.

O Projeto 
Pedagógico 

Institucional (PPI) ¹

É o instrumento de planejamento e gestão 
da instituição de Ensino Superior, acerca de 
sua identidade e diretrizes pedagógicas que 
orientam suas ações, conforme legislação 
vigente. 

1 Veja na coordenação de curso o PPC do seu curso.
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VOCÊ

GESTÃO

EQUIPE

DISCENTE
É um estudante matriculado em uma instituição de ensino superior com o 

objetivo de adquirir conhecimentos, devendo cumprir todos os requisitos de 
um curso de estudos superiores.

DOCENTE
Professor pós-graduado, que pertence ao quadro de professores da 

instituição de ensino superior. Tem a missão de ministrar aulas de disciplinas 
básicas e específicas, socializando o conhecimento de forma ética e profissional.

COORDENADOR DE QUALIDADE
Docente que é responsável pela gestão pedagógica das escolas ou centros 

de ensino superior.

COORDENADOR DE CURSO
Docente que é responsável pela gestão pedagógica do curso de graduação 

das escolas ou centros de ensino superior.

REITOR
É o dirigente máximo da instituição de ensino superior que preza pela 

ordem e pela execução da política educacional.

PRÓ-REITOR
É responsável pelo apoio ao trabalho do Reitor, no âmbito da UEA, da 

política e das atividades meios (administração e planejamento) e atividades 
fins (ensino, pesquisa e extensão).

DIRETOR
Responsável pelo gerenciamento e pela ordem na unidade acadêmica 

da Universidade: na capital as Escolas Superiores e no interior do Estado os 
Centros de Estudos Superiores. 

GERENTE
Responsável pelo gerenciamento e pela ordem do Núcleo de Ensino Superior 

da UEA.
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO
É o profissional que desenvolve atividades burocráticas no campo do 

planejamento e gestão na área da educação.

TÉCNICO LABORATORIAL
É o profissional responsável pela monitoria e organização dos equipamentos 

e pelo zelo do ambiente laboratorial localizado em umaunidade acadêmica 
da UEA.

CoMIssão De estágIo DA UnIDADe ACADêMICA 
UeA (CoorDenAção De estágIo)

Composta por um professor-orientador de cada curso, 
escolhido pelo respectivo colegiado, com registro em Ata pelo 

Conselho Acadêmico da unidade.

Conselho UnIVersItárIo - ConsUnIV
O Conselho universitário é o órgão colegiado de caráter normativo, 
consultivo e deliberativo da política acadêmica e administrativa da 

universidade do estado do Amazonas (UEA)

Conselhos sUperIores
Conselho CUrADor

O Conselho Curador é o órgão de caráter consultivo e deliberativo 
da política administrativa e de gestão da universidade do estado do 

Amazonas (UEA).

reitor@uea.edu.br

secretariaconselhos@uea.edu.br

+55 92 3878-4494
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Bacharelado

Administração / Arqueologia / Ciência da Computação / Ciências Contábeis 
/ Ciências Econômicas / Dança / Direito / Enfermagem / Engenharia Civil / 
Engenharia de Computação / Engenharia de Controle e Automação / Engenharia de 
Materiais / Engenharia de Produção / Engenharia Elétrica / Engenharia Eletrônica 
/ Engenharia Florestal / Engenharia Mecânica / Engenharia Naval / Engenharia 
Química / Farmácia / Medicina / Meteorologia / Música / Odontologia / Sistemas 
de Informação / Teatro / Turismo

Tecnologia

Agrimensura / Agroecologia / Alimentos / Gestão Ambiental / Gestão Comercial / Ges-
tão de Turismo / Mineração / Produção Pesqueira

Licenciatura

Ciências Biológicas / Computação / Dança / Educação Física / Física / Geografia / His-
tória / Letras / Licenciatura em Computação / Licenciatura Intercultural Indígena / 
Matemática / Música / Pedagogia / Pedagogia do Campo / Química / Teatro
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MoDAlIDADes De ofertA

ofertA regUlAr

São Cursos de Graduação 
ofertados regularmente todos 
os anos  (forma sistemática 
anualmente) nos Concursos, 
Vestibular e Sistema de Ingresso 
Seriado – SIS para as Escolas 
Superiores da Capital e para os 
Centros de Estudos Superiores.

ofertA espeCIAl

“São Cursos de Graduação, 
sob demanda única, visando 
atender às necessidades de 
Ensino dos municípios do 
Interior do Amazonas, de acordo 
com sua vocação produtiva 
e proporcionando formação 
profissional qualificada de nível 
superior”.

ofertA espeCÍfICA

São os cursos de graduação do 
Programa Especiais de Formação 
Pedagógica.

A finalidade do PARFOR é 
assegurar a formação inicial e 
continuada aos profissionais do 
magistério da rede pública de 
ensino em exercício na educação 
básica exigida pela Lei nº 9394/96, 
Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB.



27

pró-reItorIA De 
plAnejAMento
- proplAn

Tem por finalidade a direção 
e orientação da execução, no 
âmbito da UEA, do planejamento 
orçamentário e produção de 
indicadores, que subsidiem 
a avaliação e o planejamento 
estratégico institucional.

pró-reItorIA De 
ADMInIstrAção - 

proADM

Tem por finalidade a direção e 
orientação da execução, no âmbito 
da UEA, das atividades pertinentes 
pessoal, material, patrimônio, 
e x e c u ç ã o  o r ç a m e n t á r i a , 
c o n t a b i l i d a d e ,  f i n a n ç a s , 
documentação e arquivos.

pró-reItorIA De ensIno De grADUAção - 
progrAD

Tem por finalidade a condução da política institucional da UEA no âmbito 
do ensino de graduação, bem como orientação, coordenação e planejamento de 
ações de melhoria da qualidade de ensino de graduação, no âmbito institucional.

http://proplan.uea.edu.br/ http://proadm.uea.edu.br/

proplan@uea.edu.br proadm@uea.edu.br

+55 92 3878-4452 +55 92 3214-5771

http://prograd.uea.edu.br/

prograd@uea.edu.br
gab_prograd@uea.edu.br

+55 92 3646-7225

http://proplan.uea.edu.br/
http://proadm.uea.edu.br/
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seCretArIA 
ACADêMICA gerAl

É um órgão suplementar na 
estrutura da UEA responsável pelos 
serviços de registro e controle 
acadêmico dos cursos regulares e 
dos cursos de programas especiais 
de graduação e pós-graduação.

 
+55 92 3632-0352
secgeral@uea.edu.br

regIMe letIVo

O ano let ivo na UEA é 
constituído de dois períodos 
r e g u l a r e s  d e  a t i v i d a d e s 
acadêmicas.  Esse conjunto 
perfaz um total de, no mínimo, 
200 (duzentos) dias letivos, nos 
quais não é computado o período 
reservado aos exames finais.

Art.  47 Lei  nº 9394,  de 
20/12/1996.

regIMe DIsCIplInAr

O regime disciplinar visa a 
regular as relações pessoais e 
profissionais entre os membros 
da comunidade universitária 
(docentes, discentes e técnicos 
administrativos) no âmbito da 
UEA.

(Resolução nº 077/2018 - 
CONSUNIV/UEA, de 11/12/2018).

seCretArIA ACADêMICA

http://legislacao2.uea.edu.br/
http://legislacao2.uea.edu.br/
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MAtrÍCUlA
InstItUCIonAl

MAtrÍCUlA 
CUrrICUlAr

MAtrÍCUlA

É o ato pelo qual o estudante se torna 
membro efetivo da comunidade universitária, 
vinculando-se a um curso da UEA. Todos 
os estudantes, ao efetuarem a matrícula 
institucional, recebem um número que os 
acompanhará por toda a sua vida acadêmica. 
Esse número é composto de dez dígitos..

VAMOS ENTENDER!

Número de matrícula: 1911020001, onde:
19 – Ano de ingresso.
1 – semestre de ingresso.
1 - número da unidade acadêmica.
02 – número de curso na unidade 

acadêmica.
0001 – número sequencial no curso.

É o ato pelo qual o estudante, a cada 
período letivo, assegura oficialmente a sua 
participação nas disciplinas necessárias para 
integralização curricular do seu curso.

(Resolução nº 015/2011 – CONSUNIV/UEA, 
de 21/6/2011).

Saiba mais sobre 
as resoluções aqui:  
http://legislacao2.

uea.edu.br/

http://legislacao2.uea.edu.br/
http://legislacao2.uea.edu.br/
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AproVeItAMento De DIsCIplInAs

renDIMento esColAr e freqUênCIA

CAlenDárIo ACADêMICo

DeslIgAMento por AbAnDono
oU reproVAção

É o processo de aceitação de estudos realizados por estudantes que cursaram 
disciplinas em outros cursos da própria instituição ou em outras instituições 
de ensino superior, autorizadas ou reconhecidas.

(Resolução nº 015/2019 – CONSUNIV/UEA, de 17/01/2019).

A verificação do rendimento escolar nos cursos de graduação é feita por 
disciplina, avaliando-se sempre a eficiência da aprendizagem e o índice de 
assiduidade, ambos de caráter eliminatório.

(Resolução nº 002/2001 – CONSUNIV/UEA, de 29/8/2001).
(Resolução nº 012/2006 – CONSUNIV/UEA, de 1/11/2006).
(Resolução nº 029/2011 – CONSUNIV/UEA, de 19/8/2011).

O Calendário Acadêmico, aprovado pelo Conselho Universitário (CONSUNIV/
UEA) para cada ano letivo, fixa os prazos para a efetivação de todos os atos 
ou atividades acadêmicas a serem cumpridos em cada período letivo, como 
matrícula em disciplinas, trancamento de matrícula, aproveitamento de 
disciplinas, reopção de turno, permuta provisória de turno, transferência de 
localidade, início e término dos períodos letivos, exames finais etc.

O desligamento por abandono das atividades escolares é a forma de exclusão 
do cadastro discente aplicada ao estudante dos cursos de graduação regular 
que, durante 2 (dois) períodos consecutivos, não tenha efetuado matrícula 
em disciplinas, ou que tenha sido reprovado por falta em todas as disciplinas 
em que se matriculou.

(Resolução nº 002/2006 – CONSUNIV/UEA, de 3/4/2006).
(Resolução nº 009/2007 – CONSUNIV/UEA, de 5/6/2007).
(Resolução nº 003/2010 – CONSUNIV/UEA, de 14/1/2010).
(Resolução nº 083/2014 - CONSUNIV/UEA, de 23/12/2014).

http://legislacao2.uea.edu.br/
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AtIVIDADes CoMpleMentAres

Abono De fAltAs

trAnCAMento De MAtrÍCUlA

DesIstênCIA De CUrso

fAltAs por ConVICção relIgIosA

São situações em que o (a) estudante regularmente matriculado se encontra, 
temporariamente ou permanentemente impedido de comparecer regularmente 
a universidade e a sua ausência às aulas pode ser preenchida por exercícios 
domiciliares, inclusive em casos de estudantes grávidas.

(Lei nº 6.202/1975, de 17/04/1975).
(Decreto-Lei n° 1.044, de 21 de outubro de 1969).

Não existe abono de faltas na legislação educacional brasileira. Para alguns 
casos a legislação prevê tratamento especial:

i - Tratamento de Saúde: o Decreto- Lei nº 1.044/69 

ii - Licença Maternidade: A Lei nº 6.0202/75

iii - Reservista: O Decreto-Lei nº 715/69

É a suspensão total ou parcial das atividades acadêmicas, a pedido do 
estudante de curso de graduação regular, por um prazo determinado:

(Resolução nº 061/2017 - CONSUNIV/UEA, de 05/04/2017).

É ato formal pelo qual o estudante comunica à Universidade que não 
pretende mais continuar seus estudos no curso em que ingressou.

De acordo com Lei Federal nº 13.796, de 2019 que alterou a Lei nº 9.394/96 ao 
estudante regularmente matriculado, é assegurado, no exercício da liberdade 
de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado 
requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para o dia em que, 
segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades.
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trAnsferênCIA De loCAlIDADe

reopção De CUrso

reopção De tUrno

AtIVIDADes CUrrICUlAres

trAbAlho De ConClUsão De 
CUrso (tCC)

As Diretrizes Curriculares de cada 
curso definem a obrigatoriedade ou 
não de elaboração de trabalho de 
conclusão de curso, normatizada nos 
Projetos Pedagógicos de Curso.

A transferência de localidade de estudante de curso regular da UEA será 
realizada condicionada à existência de vaga no mesmo curso na localidade 
pretendida.

É a possibilidade de mudança de curso, dentro da mesma área de 
conhecimento do curso de ingresso do estudante de graduação regular, 
realizada por meio de processo seletivo, condicionada à existência de vaga 
no curso pretendido.

Resolução nº 023/2015 - CONSUNIV/UEA, de 19/06/2015)

É a possibilidade de mudança definitiva de turno na graduação 
regular, exclusivamente dentro do mesmo curso de ingresso do estudante, 
condicionada à existência de vaga no turno pretendido.

A solicitação deve ser feita em formulário próprio, disponível na Secretaria 
da Unidade Acadêmica, pelo estudante ou pelo seu procurador legalmente 
constituído, dirigido ao Coordenador Pedagógico do curso, em período 
estabelecido no Calendário Acadêmico, devendo o estudante expor o motivo 
de seu pedido, com a juntada de documentação pertinente, conforme o caso, 
ficando responsável pelas informações prestadas.

(Resolução nº 019/2003 – CONSUNIV/UEA, de 16/10/2003)
(Resolução nº 001/2018 - CONSUNIV/UEA, de 05/01/2018)

estágIo sUperVIsIonADo

Estágio é um ato educativo escolar 
supervisionado, desenvolvido no 
ambiente de trabalho, que visa 
à preparação para o trabalho 
produtivo de estudantes que estejam 
frequentando o ensino regular em 
instituições de educação superior.

http://prograd.uea.edu.br/?page_id=194

http://legislacao2.uea.edu.br/
http://prograd.uea.edu.br/?page_id=194
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enADe

ColAção De grAU

IntegrAlIzAção CUrrICUlAr Do CUrso

ApólICe De segUro obrIgAtórIo

AtIVIDADes CoMpleMentAres

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE é o componente 
curricular obrigatório nos cursos de graduação da UEA, sendo a participação 
do estudante habilitado, condição indispensável a integralização curricular.

(Lei n° 10.861, de 14/4/2004).
(Resolução nº 006/2011-CONSUNIV, de 21/6/2011).

É o ato institucional que se realiza em solenidade oficial para conferir graus 
acadêmicos aos graduados, em dia e hora marcados pela Reitoria.

O estudante matriculado nas últimas disciplinas necessárias para 
integralização curricular do seu curso deverá solicitar a contagem de créditos 
(integralização/documentação) para que possa participar da colação de grau.

A Apólice de Seguro é um estipulante da Universidade do Estado do 
Amazonas que abrange a todos os discentes matriculados da UEA (graduação 
e pós-graduação) nas seguintes condições:
1- Realizando estágios obrigatórios e não obrigatórios;
2- Realizando atividades práticas de ensino, pesquisa e extensão;
3- Realizando mobilidade acadêmica nacional e internacional

As garantias do SEGURO são:
COBERTURA
Morte Acidental (MA)
Invalidez Permanente, Total ou Parcial por Acidente (IPA)

http://prograd.uea.edu.br/?page_id=250

As atividades complementares de caráter obrigatório e com carga horária 
definida no Projeto Pedagógico de Curso têm a finalidade de enriquecer o 
processo de ensino-aprendizagem, privilegiando a complementação da 
formação social e profissional dos estudantes de graduação.

http://legislacao2.uea.edu.br/
http://prograd.uea.edu.br/?page_id=250


34

progrAMAs De ensIno

progrAMA nACIoAl 
telessAúDe De ApoIo 
à Atenção prIMeIrA 

à sAúDe - esA/UeA

Apresenta-se como estratégia oportuna para a 
melhoria da qualidade de vida das populações 
localizadas em áreas remotas e culturalmente 
diversas, como as indígenas e as que habitam os 
espaços geográficos mais longínquos e isolados 
do Estado do Amazonas e do Brasil. Capaz 
de promover Teleducação, Teleconsultoria e 
Telediagnóstico. Na atualidade, o Telessaúde 
Amazonas está implantado em todos os 62 
municípios do estado e em cinco comunidades 
indígenas.

telessaudeam.org.br
+55 92 3611-4174 / 3878-4367 

eDUCAção à 
DIstânCIA - eAD

O Núcleo de Educação a Distância - NEAD, 
criada pela Resolução 25/2015-CONSUNIV, setor 
responsável pela educação a distância na UEA, o 
suporte tecnológico no funcionamento da UEA 
VIRTUAL.

http://telessaudeam.org.br 
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pIbID - progrAMA De 
InICIAção à DoCênCIA

pró-InoVAlAb

progrAMAs De ensIno

MonItorIA - 
progrAMA InstItUCIonAl 

De MonItorIA

pArfor - progrAMA 
nACIonAl De forMAção 

De professores DA 
eDUCAção básICA

http://prograd.uea.edu.br/?page_id=183
http://prograd.uea.edu.br/?page_id=181
http://prograd.uea.edu.br/?page_id=161
http://prograd.uea.edu.br/?page_id=155


MobIlIDADe ACADêMICA nACIonAl

É a possibilidade de um discente do curso de graduação cursar componentes 
curriculares em outra instituição nacional de Ensino Superior conveniada 
com a UEA.

http://selecao2.uea.edu.br/?dest=lista&area=32

resIDênCIA peDAgógICA

progrAMA De tUtorIA - lIbrAs

Tem por objetivo auxiliar o 
discente e o docente com necessidades 
educacionais especiais (PCD), com 
deficiência auditiva dentro da sala 
de aula e atividades acadêmicas 
extracurriculares, garantindo o 
acesso, a permanência e o sucesso 
no desempenho acadêmico durante 
o ano letivo.

http://selecao2.uea.edu.br/?dest=lista&area=32
http://prograd.uea.edu.br/?page_id=185
http://prograd.uea.edu.br/?page_id=243


37

CoorDenAção Dos CUrsos De ofertA espeCIAl - 
CCoe

pró-reItorIA De InterIorIzAção - 
proInt

Tem como missão, garantir a manutenção e expansão da política de Ensino 
de Graduação, materializada através dos Cursos de Oferta Especial (modulares 
presenciais e mediados por tecnologia), no interior do Estado do Amazonas, 
em sinergia com as demais Pró-Reitorias da UEA, zelando e dando suporte 
técnico para as estruturas físicas e acadêmico-administrativas dos Centros 
e Núcleos de Ensino Superior, presentes nos diversos municípios do Estado.

 proint@uea.edu.br
     +55 92 3878-4478

A gestão realizada pela Coordenação dos Cursos de Oferta Especial – CCOE, 
vinculada à Pró Reitoria de Interiorização – PROINT, é responsável pelos processos de 
manutenção, suporte administrativos e acadêmicos, solicitação e encaminhamento 
das demandas inerentes à realização das aulas dos Cursos de Oferta Especial 
nos diversos municípios - que são cursos de Graduação ofertados pelo Vestibular/
SIS, sob demanda em oferta única, visando atender às necessidades específicas de 
cada município, de acordo com a vocação 
produtiva do mesmo, proporcionando 
formação profissional qualificada de nível 
superior – além da intermediação junto 
à Empresa responsável pelas atividades 
de suporte de mídia para a realização das 
aulas em sinergia com as Coordenações 
dos Cursos, Gerências e Diretorias dos 
Núcleos, Centros de Ensino e Escola 
Superiores e demais Pró Reitorias.
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Tem por finalidade a condução da política institucional de extensão 
universitária, com vistas ao atendimento das necessidades da sociedade por 
meio do conhecimento científico e tecnológico, bem como a promoção de 
ações de apoio à comunidade universitária da UEA, visando à integração e o 
bem-estar dos estudantes e servidores. A PROEX possui duas Coordenações: 
Coordenação de Extensão e Coordenação de Assuntos Comunitários.

pró-reItorIA De extensão e AssUntos 
CoMUnItárIos - proex 

Contato:

@proexuea

+55 92 3878-4492

proex@uea.edu.br

http://proex.uea.edu.br/

CoorDenAção De extensão - Cext
Articula e reúne as ações relacionadas ao processo educativo, científico e 

cultural, articulando o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabilizando 
a relação transformadora entre Universidade e Sociedade. A Extensão 
Universitária é realizada pelo discente, com a orientação de um docente, nas 
diferentes modalidades, tais como: Projetos de Extensão, Cursos de Extensão, 
Eventos Acadêmicos e Institucionais, Ligas Acadêmicas e a Prestação de Serviços.

Contato:

+55 92 3878-4492

extensao@uea.edu.br

http://proex.uea.edu.br/
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CoMo pArtICIpAr DAs 
AtIVIDADes De extensão?

O estudante interessado deve 
procurar um professor, que submete 
a Proposta de extensão. A submissão, 
nas  d i ferentes  modal idades 
descritas, é feita por meio do Sistema 
de Gerenciamento de Projetos/
SISPROJ, seja obedecendo a edital ou 
conforme demanda livre e contínua. 
Se for como voluntário, a submissão 
pode acontecer a qualquer tempo. 
Se for com bolsas, é preciso esperar 
o edital,  pois as mesmas são 
concedidas via chamada pública do 
Programa Institucional de Extensão - 

PROGEX, publicado uma vez por ano.

por qUe pArtICIpAr 
DAs AtIVIDADes De 

extensão?

Além de contribuir para uma 
formação profissional ampla e com 
diversas experiências, as atividades 
de extensão possibilitam ao discente 
adquirir horas complementares 
(créditos de extensão) que serão 
contabilizadas em seu histórico 
acadêmico.

extensão eM reVIstA

Tem objetivo de contribuir para difusão do conhecimento e a socialização 
das ações de extensão desenvolvidas na comunidade universitária em geral, 
bem como registrar e incentivar a participação da sociedade na realização 
das atividades extensionistas desenvolvidas na Amazônia.

Ficou interessado em submeter seu trabalho para publicação na nossa revista?

Acesse o link – Periódicos UEA cadastre-se e envie seu artigo.

http://periodicos.uea.edu.br/

http://periodicos.uea.edu.br/
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VoCê sAbIA?
Os certificados de participação nas atividades de extensão são 
disponibilizados com código de autenticação para download 
no site da UEA. Evitando o desperdício de papel, eliminando 

custos desnecessários com impressão e promovendo a 
consciência de sustentabilidade.

Informe o nº de seu CPF para acessar o certificado de participação 
em atividades de extensão:

http://www3.uea.edu.br/modulo/certificado/

CoorDenAção De AssUntos 
CoMUnItárIos - CAC

É responsável pelo planejamento, coordenação e execução do Programa de 
Assistência Estudantil da UEA visando contribuir para o acesso, a permanência 
e a diplomação dos estudantes. Para tanto, organiza diferentes modalidades 
de auxílios aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, 
concedidos via edital, os quais são:

Contato:

+55 92 3214-5772

cacproex@uea.edu.br

http://www3.uea.edu.br/modulo/certificado/
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AUxÍlIo MorADIA

Em duas modalidades:

I. Casas do Estudante: para os 
estudantes matriculados em curso 
presencial, selecionados em edital 
específico, que cursam a graduação 
em município diverso do seu de 
origem do Estado do Amazonas; e,

I I .  Auxí l io  Aluguel :  para 
estudantes oriundos do interior do 
Estado, que não possuem residência 
própria ou de parentes no município 
onde estudam. O auxílio oferecido é 
no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 
reais), a ser creditado conta bancária 
nominal.

AUxÍlIo fInAnCeIro

Destina-se a proporcionar auxílio 
financeiro a estudantes que se 
encontrem sem condições de arcar 
com despesas para aquisição de 
material didático-pedagógico para 
realização de seus estudos. O valor é 
de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).

AUxÍlIo trAnsporte

Concedido na forma de recarga 
mensal de 50 créditos pelo próprio 
estudante no SINETRAM, apenas aos 
estudantes que estudam nas unidades 
de Manaus, em virtude da empresa 
conveniada ser municipal.

bolsA De ApoIo 
ACADêMICo A projetos 

De extensão

Objet iva  oportunizar  aos 
estudantes ,  em condição de 
vulnerabilidade socioeconômica, a 
participação em projetos de extensão 
da UEA. Esses projetos de extensão 
são elaborados por professores, 
selecionados por edital realizado pela 
Coordenação de Extensão.

bolsA tUtorIA

Integra o Programa de Inclusão 
e Acessibilidade para Pessoas 
com Necessidades Especiais da 
UEA, é oferecida a bolsa tutoria 
com a finalidade de prestar a 
apoio acadêmico aos estudantes 
p o r t a d o r e s  d e  n e c e s s i d a d e s 
educacionais especiais, através 
de  aco mpanhamento  de  um 
estudante tutor.
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epsICo
Espaço de Atendimento Psicossocial - EPSICO, um projeto de extensão 

desenvolvido por professores da (UEA) e tem como objetivo a prestação serviço 
de orientação, escuta qualificada e promoção da saúde psicológica a estudantes 
da Universidade.

O agendamento poderá ser feito pelo telefone 98417-9196.
Endereço Policlínica Odontológica da UEA, localizada na Av. Codajás,
25 – Cachoeirinha- 6º Andar.

restAUrAntes UnIVersItárIos

Os Restaurantes Universitários (RU`s) são espaços que oferecem as refeições 
de café, almoço e lanche à comunidade acadêmica. A prestação dos serviços 
se dá por meio de contratação de empresa terceirizada, mediante celebração 
de contrato. Os RU`s tem como objetivo garantir refeições de qualidade, pois 
o custo é subsidiado pela UEA, nas Escolas Superiores da Capital e nos Centros

de Estudos Superiores de Parintins, Itacoatiara, Tabatinga e Tefé.

Maiores informações:
http://ru1.uea.edu.br/

CArteIrA estUDAntIl UeA
Funciona como identificação do estudante nas dependências da UEA, dá 

acesso ao Restaurante Universitário/RU; também permite sua participação 
em eventos de cunho educativo e cultural usufruindo dos benefícios da meia-
entrada.

A solicitação é feita através do site:
http://carteira1.uea.edu.br

serVIços DestInADos à CoMUnIDADe 
ACADêMICA eM gerAl

http://ru1.uea.edu.br/
http://carteira1.uea.edu.br


noMe soCIAl

O Nome Social é aquele por meio do qual, travestis e transexuais são 
reconhecidos, identificados e denominados na sua comunidade e meio social.

RESOLUÇÃO Nº 4/2015-CONSUNIV/UEA

Como requerer:
- Quando maior de 18 (dezoito) anos deverá requerer, por escrito, a inclusão 

do seu nome social pela instituição no ato da matrícula ou registro funcional, 
ou ainda a qualquer momento, conforme a necessidade.

- Quando estudantes que não atingiram a maioridade legal, a inclusão 
deverá ser feita mediante autorização, por escrito, dos pais ou responsáveis 
legais.

Onde requerer:
- Na Secretaria da Unidade Acadêmica.
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núCleo pAstorAl UnIVersItárIA UeA
O Núcleo Pastoral Universitária 

UEA (NPU/UEA) é um serviço a 
toda a comunidade acadêmica que 
busca contribuir na realização da 
missão institucional,  garantindo 
“fortalecer a interdisciplinaridade, 
a  m u l t i d i s c i p l i n a r i d a d e  e  a 
transdisciplinaridade nos programas 
e projetos” (PDI, 2017-2021) por meio 
do diálogo ecumênico e inter-religioso, 
ajudando a discernir o sentido da vida 
por meio da fé.

http://legislacao2.uea.edu.br/
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progrAMA De InICIAção CIentÍfICA e teCnológICA 
DA UeA

Após ingressar na graduação, o estudante tem acesso a diversas oportunidades 
para moldar e consolidar seus conhecimentos. O Programa de Iniciação 
Científica e Tecnológica insere o estudante em um universo acadêmico-científico 
que visa possibilitar o contato e a realização de pesquisas na Universidade, 
impulsionando o estudante para seu aprimoramento, e para eventualmente 
seguir uma carreira acadêmica cursando mestrado ou doutorado.

Contamos com 6 modalidades para os participantes do Programa de 
Iniciação Científica e Tecnológica, podendo os projetos serem realizados com 
ou sem a concessão de fomento:

- Programa de Apoio a Iniciação Científica - PAIC/FAPEAM/UEA
- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/CNPq/UEA
- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica nas Ações 
Afirmativas - PIBIC-Af/CNPq/UEA
- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação -PIBITI/CNPq/UEA
- Programa de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica da UEA - PBICT/UEA
- Programa Voluntário de Iniciação Científica e Tecnológica da UEA

pró-reItorIA De pesqUIsA e pós-
-grADUAção - propesp

Tem por finalidade a condução da política institucional de Pesquisa e de Pós-
Graduação, bem como das relações externas \Ciência e Tecnologia, no âmbito 
da UEA.

http://propesp.uea.edu.br/ 

Contato:

+55 92 3646-7297

propesp@uea.edu.br

http://propesp.uea.edu.br/
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progrAMA De pós-grADUAção DA UeA
pós-grADUAção Lato SenSu

Os cursos de pós-graduação Lato Sensu são regulamentados pela Resolução 
nº 64/2018-CONSUNIV, a qual estabelece as diretrizes necessárias para sua 
execução. Possuem caráter presencial, sendo executados através de três 
modalidades: autofinanciados, gratuitos ou através de parcerias firmadas 
por contratos ou convênios.

A universidade possui 159 cursos de especialização nas mais diversas áreas, 
com cursos ofertados em todos os municípios do Estado do Amazonas.

Para ver todos os cursos clique aqui.

CoMo pArtICIpAr DA InICIAção 
CIentÍfICA e teCnológICA DA UeA

pós-grADUAção Stricto SenSu
Atualmente, a Pós-Graduação Stricto Sensu da UEA é composta por 22 (vinte e 

dois) Programas de Pós-graduação, sendo 12 (doze) programas próprios e 10 (dez) 
programas em rede ou associação, ou seja, programas ofertados em parceria 
com outras instituições. Trata-se de 18 (dezoito) cursos de mestrado e 07 (sete) 
de doutorado distribuídos em diversas áreas do conhecimento, contribuindo 
para o desenvolvimento do Estado do Amazonas e da Amazônia Brasileira.

Ao término do programa, o aluno que cumprir á todas as etapas receberá 
o certificado de participação e terá seu resumo publicado nos Anais de ICT 
da UEA.

Orientador e orientando deverão trabalhar em comum acordo durante a 
vigência do projeto elaborando e enviando dentro do prazo informado no 
calendário da ICT, o relatório (parcial e final), apresentação (parcial e final) 
assim como o envio do resumo.

Após a elaboração do projeto, este deverá ser submetido pelo orientador no 
SISPROJ NOVO, assim como a entrega da documentação conforme o prazo 
estipulado no Edital.

Entre em contato com um professor orientador, cuja área de atuação seja 
a mesma de seu interesse e esteja disposto a responsabilizar-se pela sua 
orientação e acompanhar cada passo do desenvolvimento do projeto.

Atenção ao site da UEA/PROPESP e murais de sua unidade onde costuma 
ocorrer a divulgação do lançamento do edital de ICT.

http://propesp.uea.edu.br/?page_id=611
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AssIstênCIA e AssessorAMento

AUDItorIA 
InternA

Tem por finalidade a assistência 
direta, de caráter predominantemente 
preventivo e propositivo que 
contribua para a eficiência e eficácia 
organizacional da UEA, bem como para 
o aprimoramento da gestão pública.

 auditoria@uea.edu.br

 +55 92 3646-8482

A experiência da mobilidade acadêmica proporciona ao estudante maiores 
oportunidades, uma vez que, durante essa experiência, o estudante aumenta 
a sua bagagem cultural e profissional ao integrar seu conhecimento com 
pessoas de várias partes do mundo. Nesse sentido, a Assessoria de Relações 
Internacionais é a janela da UEA para o mundo e porta de entrada do mundo 
para UEA. Seu trabalho é assessorar a Reitoria e toda comunidade acadêmica 
da UEA nas atividades que envolvam instituições internacionais.

Atualmente, a UEA possui convênios estabelecidos com instituições de ensino 
superior em diversos países, como Alemanha, Bolívia, Canadá, Coréia do Sul, 
Espanha, Estados Unidos, França Itália, Japão, Peru, Portugal e Ucrânia. Além 
dos convênios, há possibilidades de participação em programas do Governo 
Federal e de organizações internacionais, como, Brasil France Ingénieur 
Technologie (BRAFITEC), Emmerginf Leaders in the Americas Program (ELAP), 
Grupo Coimbra de Universidade Brasileiras (GCuB) e Programa de Intercambio 
e Mobilidade Acadêmica (PIMA).

  ari@uea.edu.br.
  http://www1.uea.edu.br

AssessorIA De relAções
InternACIonAIs - ArI

proCUrADorIA 
jUrÍDICA

A  P r o c u ra d o r i a  J u r í d i c a 
da universidade do estado do 
Amazonas, sediada no edifício da 
Reitoria, é o órgão responsável pela 
representação judicial e extrajudicial 
da universidade, bem como por 
prestar assessoria jurídica ao Gabinete 
do Reitor e aos demais órgãos da 
administração superior da instituição.

 juridico@uea.edu.br

 Fone: +55 92 3632-0336
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Integra o gabinete do reitor no auxílio de planejamento, organização e execução 
dos eventos da Instituição. O Cerimonial da UEA se fará presente em todas as 
cerimônias que fizerem presentes as autoridades acadêmicas das Pró-Reitorias, 
Escolas Superiores, Núcleos de Ensino Superior e Centros de Estudos Superiores 
necessitarem. Cerimônias de Outorgas de Grau, em especial Colações de Grau, 
são os principais eventos único e exclusivo de execução do Cerimonial da UEA.

O Cerimonial da UEA deverá ser solicitado em tempo hábil de antecedência 
ou quinze dias antes da cerimônia, devendo a organização do evento observar 
a complexidade de realização. As solicitações são feitas através de memorando, 
ofício ou e-mail endereçado ao Gabinete do Reitor e/ou ao Cerimonial da UEA.

Os organizadores do evento deverão esclarecer a natureza do evento 
enfatizando: Nome do evento; Objetivos; Data e horário do evento; Convidados 
(nome completo e titulações – contato), dentre outras informações pertinentes.

O Chefe de Cerimonial da UEA deverá agendar um ou mais reuniões em 
horário comercial com a organização do evento para tratar das finalidades 
e participação do setor no evento. Será designado por ele um Cerimonialista 
para atuar na organização e execução do evento.

 cerimonial@uea.edu.br

CerIMonIAl DA UeA

AssessorIAs De CoMUnICAção
Tem como atribuições: 

- Facilitar o acesso aos meios de comunicação e contribuir para a construção de 
imagem positiva da Universidade do Estado do Amazonas; 

- Manter a administração superior constantemente informada;

- Identificar informações que possam vir a ser notícia;

- Planejar, coordenar e executar atividades de Comunicação da UEA, 
atuando através de definições de estratégias e recursos para a comunicação 
interna e externa.

imprensa@uea.edu.br
+55 92 3214-5784
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CoorDenAção De teCnologIA DA 
InforMAção e CoMUnICAção - CtIC

Visa apoiar a UEA na execução das estratégias voltadas ao Ensino, Pesquisa e 
Extensão, bem como na atuação administrativa e de planejamento, colocando à 
disposição da comunidade universitária, ferramentas e serviços de TIC que tragam 
facilidades operacionais, qualidade, segurança e agilidade aos seus processos.

ctic@uea.edu.br

+55 92 3878-4406 | 3878-4403

órgãos sUpleMentAres

Os Órgãos Suplementares têm por finalidade 
dar suporte às atividades específicas em matéria 

administrativa, técnica, de ensino, pesquisa 
e extensão, de informação, comunicação 
e marketing de difusão, de cooperação e 

intercâmbio, assessoramento.

http://www2.uea.edu.br/gestao.php?dest=orgaos

http://www2.uea.edu.br/gestao.php?dest=orgaos
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eDItorA UnIVersItárIA

Anteriormente chamada UEA Edições, a Editora UEA é a casa editorial da 
Universidade do Estado do Amazonas, e tem por finalidade editar obras de natureza 
acadêmica, apoiando o ensino, a pesquisa e a extensão dessa Universidade.

editora.uea.edu.br

editora@uea.edu.br

+55 92 3878-4463

Desempenha importante papel na formação dos futuros profissionais em 
odontologia, uma vez que conjuntamente com os valores éticos que promovem 
a educação, oferece ao acadêmico de odontologia um ambiente necessário 
para a prática das atividades essenciais à sua formação e ainda conhecimentos 
em pesquisa.

pclinicaodonto@uea.edu.br

+55 92 3878-7860

É um Órgão Suplementar ligado à administração superior da universidade 
e tem por missão e responsabilidade a manutenção da infraestrutura (prédios, 
sistema viário, áreas de circulação) e a prestação dos serviços de apoio (limpeza 
e conservação, telefonia, transporte, jardinagem, vigilância entre outros), 
imprescindíveis ao bom funcionamento da universidade e ao desenvolvimento 
de sua atividade administrativa, de ensino, pesquisa e de extensão.

prefeitura@uea.edu.br

+55 92 3646-7335 | 3214-5783

polIClÍnICA oDontológICA

prefeItUrA UnIVersItárIA (preUnI)

http://editora.uea.edu.br 
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AgênCIA De InoVAção DA UeA
- AgIn

CoMpetênCIAs De AgIn/UeA

Sua função principal é gerir a Política de Inovação, propriedade intelectual e 
de transferência de tecnologia da universidade. Como também, implantar ações 
que promovam a geração, a proteção e a transferência do conhecimento para a 
sociedade. Atuando no fortalecimento das ações de Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação (P, D&I) na UEA, assim como apoiar as ações empreendedoras, 
articulando parcerias com entidades públicas e privadas, criando oportunidades 
para que atividades de ensino, pesquisa e extensão se beneficiem dessas 
parcerias e contribuam para o desenvolvimento da nossa região.

agenciainovacao@uea.edu.br

+55 92 3878-4460
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InCUbADorA In-UeA
A incubadora de negócios da UEA IN-UEA tem como objetivo criar mecanismos 

de estímulos a transformação de ideias inovadoras e projetos técnicos em 
negócios, auxiliando-os na inserção destes empreendedores no mercado.

Sua missão é de apoiar ideias e o desenvolvimento de novos empreendimentos 
oferecendo infraestrutura, orientação de gestão empresarial e tecnológicos bem 
como recursos técnicos e econômicos que contribuem para gerar impulso na 
produtividade e formação de cultura empreendedora, assim como orientações 
e apoio para acesso de recursos financeiros.

Principais atribuições da agência

Gerir a política de inovação, da propriedade intelectual e da transferência 
de tecnologia da UEA;

Realizar prospecção e identificação de demandas do mercado e da 
sociedade;

Disseminar e fortalecer a cultura de inovação, propriedade intelectual e 
empreendedorismo;

Realizar a prospecção e intermediação dos processos de captação de 
recursos financeiros;

Estabelecer procedimentos para a proteção dos direitos de propriedade 
intelectual;

Acompanhar, junto aos órgãos competentes, o processamento dos pedidos;

Promover o licenciamento ou a transferência dos direitos das criações 
da UEA;

Avaliar solicitação de inventor independente para adoção de sua invenção;

Promover ações voltadas para a formação e capacitação de 
recursos humanos na área de propriedade intelectual, inovação e 
empreendedorismo;

Apoiar ou estimular o processo de pré-incubação e incubação de empresas 
de base tecnológica no âmbito da UEA;

Promover iniciativas de empreendedorismo, voltadas ao desenvolvimento 
de novos negócios ou projetos da UEA em parceria com outras instituições 
públicas ou privadas.
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bIblIoteCA CentrAl

A vida acadêmica se faz com a utilização e reutilização da informação 
que irá gerar o conhecimento, por isso, o Sistema Integrado de Bibliotecas 
da UEA tem como missão organizar, preservar e disseminar a informação 
para a produção do conhecimento, dando suporte às atividades educacionais, 
científicas, tecnológicas e culturais da Universidade do Estado do Amazonas, 
possibilitando o crescimento e o desenvolvimento da Instituição e da sociedade. 
Para isto, o SIB/UEA é composto por 1 Biblioteca Central e 27 Bibliotecas 
Setoriais localizadas nas Escolas, Centros e Núcleos, além de possibilitar o 
acesso à informação aos municípios do estado contribuindo para os cursos de 
oferta especiais a atingir seu êxito, formar cidadãos profissionais.

O SIB/UEA proporciona serviços aos seus usuários como, por exemplo: 
consulta ao acervo online, empréstimo domiciliar e especial, reserva e renovação 
de material informacional online; treinamento de usuários para a utilização 
do Sistema Pergamum; visita orientada, suporte técnico e treinamento de 
colaboradores das Bibliotecas Setoriais; gerenciador de ficha catalográfica 
(Catalogação na Fonte); treinamento do Portal de Periódicos Capes; Repositório 
Institucional, levantamento bibliográfico e Nada Consta online. As Bibliotecas 
da UEA farão parte da sua vida acadêmica, use sempre que precisar.

bibliotecacentral@uea.edu.br

+55 92 98410-6272

CoMIssão gerAl De ConCUrso

Responsável pela execução de concursos, compreendendo-se, nessa 
competência, todos os atos concernentes à sua realização, desde a participação 
na confecção dos editais de inscrição até a divulgação oficial dos resultados finais.

concursos@uea.edu.br
+55 92 3632-0147
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DIreItos Do estUDAnte

DeVeres Do estUDAnte

Participar das atividades da vida acadêmica;

Ter acesso a informações sobre a Universidade e sobre as 
rotinas da vida acadêmica;

Organizar-se em Centros Acadêmicos e no Diretório Central 
dos Estudantes – DCE; (opcional)

Ser representado em todos os Órgãos Colegiados, com direito 
a voz e voto;

Ter garantia de ampla defesa e contraditório nos casos de 
aplicação de penas disciplinares.

Acesso ao Restaurante Universitário (destinado apenas para 
as Escolas Superiores (Capital) e Centros Superiores (Interior)

Participar dos Programas de Auxílio Acadêmico (Assistência 
Estudantil da PROEX). 

Valorizar a vaga pública e gratuita que conquistou;

Dedicar-se aos estudos;

Zelar pelo patrimônio da UEA (Laboratório de Informática, 
Acervo Bibliográfico, etc.);

Respeitar todos os membros da comunidade universitária;

Conhecer e cumprir as normas internas da UEA;

Conhecer e acompanhar o calendário acadêmico;

Efetuar regularmente a sua matrícula, observando as normas 
e datas previstas no calendário acadêmico (válido somente 
para os acadêmicos matriculados nos Cursos Regulares).



https://pt-br.facebook.com/UEAmazonas/
https://twitter.com/ueamazonas
https://www.instagram.com/ueamazonas/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/user/ueaofficial

