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Com o objetivo de conceder aos cidadãos maior visibilidade e
transparência dos serviços, a Universidade do Estado do Amazonas
(UEA) apresenta sua Carta de Serviços, instrumento de controle social,
estabelecido pela Lei Nº 13.460 de 26 de junho de 2017 e também pelo
Decreto Nº 9.094 de 17 de julho de 2017, que visa informar ao público
quais os serviços oferecidos, como acessar e obter esses serviços e,
quais os compromissos e padrões de atendimento estabelecidos.
A implantação da Carta de Serviços tem como benefícios:

Para o cidadão:
conhecer os serviços e seus
respectivos requisitos;

Para a Instituição:
legitimidade da imagem
perante a sociedade;

Para a sociedade:
maior credibilidade
e visibilidade.

Os serviços ofertados pela UEA também colaboram com
o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Brasil na
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável – ODS se constituem em um plano de
ação orientado para a prosperidade e melhoria das condições de vida
das pessoas e do planeta.
Nesta perspectiva, os serviços ofertados pela UEA promovem a
implementação dos ODS que estão explicitados em cada uma das
ações aqui apresentadas.

MISSÃO
Promover a educação, construir
o conhecimento científ ico 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.

VISÃO
A af irmação 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.

VALORES
Respeito, Justiça, Liberdade,
Inovação, Responsabilidade
Social, Cidadania e Valorização dos
servidores técnico-administrativos,
docentes e colaboradores.

ESCOLA
DE DIREITO
DIRETOR
Alcian Pereira de Souza
E-mail: ed@uea.edu.br / alcian@uea.edu.br
COORDENAÇÃO DE QUALIDADE
Neuton Alves de Lima
E-mail: nalima@uea.edu.br
Av. Castelo Branco, 504
Cachoeirinha - Manaus
CEP: 69050-010
(92) 0000-0000
(92) 0000-0000

SERVIÇOS
1. Bolsas em Pós-Graduação
Descrição:

Turmas de Especialização com oferta de bolsas, dependendo do Edital, a servidores
e alunos egressos da ED.

Público-alvo:

Comunidade, Servidores da UEA e alunos egressos da ED.

Responsável:

Prof. Dr. Neuton Alves de Lima

Contatos:

E-mail: nalima@uea.edu.br

Horário de atendimento:

Segunda a Sexta: das 13h às 20h.

Formas de Acesso:

Edital de processo seletivo.

ODS Relacionados:
4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e
adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências
técnicas e prof issionais, para emprego, trabalho decente e
empreendedorismo.

2. Assistência Judiciária (SAJU-NPJ/UEA)
Descrição:

O atendimento judiciário do Núcleo de Prática Jurídica – NPJ da UEA objetivo atender
hipossuficientes para possível propositura de processos judiciais ou orientações
em casos concretos. O Objetivo do SAJ/NPJ-UEA é atender o jurisdicionado no que
tange a promoção de direitos em casos de possíveis violações, formando futuros
juristas no exercício destas atividades.

Público-alvo:

Comunidade hipossuficiente de até 01 (um) salário mínimo.

Responsável:

Coordenação do Curso de Direito e docentes do NPJ (Núcleo de Práticas Jurídicas)

Contatos:

E-mail: npj_eso@hotmail.com
Telefone: + 55 92 99425-7073

Horário de atendimento:

Segunda a Quinta: 08h às 11h e das 13h às 17h40.

Formas de Acesso:

Através do comparecimento da pessoa interessada ao núcleo para atendimento;
e-mail e telefone.

Informações Adicionais:

O NPJ tem 02 (dois) anexos, sendo um situado na Av. Umberto Calderaro Filho,
Conj. Celetra, 1 – Adrianópolis; e, o outro na Justiça Federal, onde conta com apoio
de 08 (oito) professores advogados para auxiliar os discentes no atendimento ao
público. O ingresso de novos processos submeter-se-á às regras vigentes na UEA,
pertinentes à atuação do NPJ.

ODS Relacionados:
1.4 Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres,
particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais
aos recursos econômicos, bem como acesso a serviços básicos,
propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade,
herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços
financeiros, incluindo microfinanças.

10.3 Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as
desigualdades de resultado, inclusive por meio da eliminação de
leis, políticas e práticas discriminatórias e promover legislação,
políticas e ações adequadas a este respeito.

3. Advocacia Voluntária
Descrição:

Núcleo de Advocacia Voluntária: na área penal é feito atendimento no Instituto
Penal Antônio Trindade – IPAT, atendendo os detentos que não possuem advogados.

Público-alvo:

Internos do IPAT que não possuem advogados.

Responsável:

Profª. Dra. Alice Sobral

Contatos:

E-mail: alicesobral@yahoo.com.br
Telefone: + 55 92 3878-7817

Horário de atendimento:
Segunda a Quarta no IPAT.

Formas de Acesso:

Através do comparecimento da pessoa interessada ao núcleo para atendimento.

ODS Relacionados:
1.4 Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres,
particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais
aos recursos econômicos, bem como acesso a serviços básicos,
propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade,
herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços
financeiros, incluindo microfinanças.

10.3 Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as
desigualdades de resultado, inclusive por meio da eliminação de
leis, políticas e práticas discriminatórias e promover legislação,
políticas e ações adequadas a este respeito.
16.3 Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional,
e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos.
16.10 Assegurar o acesso público à informação e proteger as
liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação
nacional e os acordos internacionais

4. Inclusão de Pessoas com Deficiência
Descrição:
Inclusão da Pessoa com Deficiência é feita orientação na área de inclusão.

Público-alvo:

Pessoas com deficiência.

Responsável:

Profa. Dra. Alice Sobral

Contatos:

E-mail: alicesobral@yahoo.com.br
Telefone: + 55 92 3878-7817

Horário de atendimento:

Segunda a Quarta das 14h às 16h (Rua Paraíba n°1).

Formas de Acesso:

Através do comparecimento da pessoa interessada ao núcleo para atendimento.

ODS Relacionados:
10.3 Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as
desigualdades de resultado, inclusive por meio da eliminação de
leis, políticas e práticas discriminatórias e promover legislação,
políticas e ações adequadas a este respeito.
16.3 Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional,
e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos.
16.10 Assegurar o acesso público à informação e proteger as
liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação
nacional e os acordos internacionais

ESCOLA
NORMAL
SUPERIOR
DIRETORA
Vanúbia Araújo Laulate Moncayo
E-mail: direcao_ens@uea.edu.br
COORDENAÇÃO DE QUALIDADE
Roberto Sanches Mubarac Sobrinho
E-mail: coordqualiens@uea.edu.br
Av. Djalma Batista, 2470
Chapada - Manaus
CEP: 69050-300
(92) 3878-7721
(92) 3878-7723

SERVIÇOS
1. Programa Residência Pedagógica
Descrição:

Contempla 12 núcleos nas Cidades de Manaus, Parintins, Tefé e Tabatinga. Visa
aperfeiçoar o estágio curricular supervisionado, por meio do fomento a projetos
elaborados e acompanhados com a contribuição de equipes docentes de diferentes
cursos de licenciatura, com base em estudos prévios sobre as expectativas e
necessidades das redes de ensino, tanto do ponto de vista dos dirigentes quanto dos
profissionais da Educação, visando aproximar interesses, metodologias e processos
didáticos inovadores para melhorar a qualidade do ensino na Escola Pública.

Público-alvo:

Estudantes dos cursos de Licenciatura a partir do quinto período.

Responsável:

Profª. Drª. Meire Terezinha Silva Botelho de Oliveira

Contatos:

E-mail: residenciapedagogicauea@gmail.com
Telefone: + 55 92 99101-2473

Horário de atendimento:

Segunda, Quarta e Sexta: das 8h às 12h, na Coordenação de Apoio ao Ensino Reitoria UEA;
Nos demais Municípios, bimestralmente por meio de visita “in Loco” ou reuniões
por IPTV.
Em todas as localidades, atendimento cotidiano por meio de correio eletrônico.

Formas de Acesso:

Por meio de seleção via Edital.

Informações Adicionais:

- A Residência Pedagógica consiste na imersão planejada e sistemática do aluno de
licenciatura no ambiente escolar visando a vivência e experimentação de situações
concretas do cotidiano escolar e da sala de aula que depois servirão de objeto
de reflexão sobre a articulação entre teoria e prática. Durante e após a imersão o
residente deve ser estimulado a refletir e avaliar sobre sua prática como profissional
em formação e sobre a relação com a futura profissão docente.

ODS Relacionados:
4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e
adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências
técnicas e prof issionais, para emprego, trabalho decente e
empreendedorismo.
4.c Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados,
inclusive por meio da cooperação internacional para a formação de professores, nos
países em desenvolvimento, especialmente os países de menor desenvolvimento
relativo e pequenos Estados insulares em desenvolvimento.

2. Projeto Coordenação de Apoio ao Ensino nas Unidades Acadêmicas
Descrição:

Assessoramento e orientação para esclarecimentos e maior articulação entre
a Coordenação de Apoio ao Ensino CAE/PROGRAD visando melhorar o fluxo
dos processos.

Público-alvo:

Coordenadores de Curso, Coordenadores de Qualidade, Membros de NDE, Diretores
e secretários de unidades acadêmicas.

Responsável:

Profª. Drª. Meire Terezinha Silva Botelho de Oliveira
e Profª. Drª. Rita Monteiro

Contatos:

Profª. Drª. Meire Terezinha Silva Botelho de Oliveira
E-mail: mtoliveira@uea.edu.br / cae@uea.edu.br
Telefone: + 55 92 3878-7721

Horário de atendimento:

Segunda, Quarta e Sexta: das 8h às 12h, na Coordenação de Apoio ao Ensino
Reitoria UEA;
Nos demais Municípios, bimestralmente por meio de visita “in Loco” ou reuniões
por IPTV.

Informações Adicionais:

- O Projeto visa obter/manter o diálogo institucional com Diretores, Coordenadores
de Qualidade, de Cursos e NDEs para debater sobre questões relativas aos Projetos
Pedagógicos dos Cursos;
- Assessoria à elaboração do currículo dos cursos com base na legislação vigente;
- Orientações sobre a Instrução de processos relacionados ao ensino de graduação.

ODS Relacionados:
4.c Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de
professores qualif icados, inclusive por meio da cooperação
internacional para a formação de professores, nos países em
desenvolvimento, especialmente os países de menor
desenvolvimento relativo e pequenos Estados insulares em
desenvolvimento.

3. Escola do Meio Ambiente (1º Semestre)
Descrição:

Aprofundar os conhecimentos dos alunos do Ensino Básico, sobre os Temas
Contemporâneos de acordo com a BNCC.

Público-alvo:
Alunos do Ensino Básico (6º ao 9º ano do Ensino Fundamental) e Ensino Médio.

Responsável:
Elizabeth da Conceição Santos e Equipe

Contatos:

E-mail: draelizabethsantos@gmail.com
Telefone: + 55 92 99987-9176

Horário de atendimento:

A combinar no início de cada semestre.

Formas de Acesso:

doity.com.br/emauea
facebook.com/escola do meio ambienteuea.

Informações Adicionais:
Pelo acesso informado.

ODS Relacionados:
4.1 Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem
o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que
conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes.

4. Escola do Meio Ambiente (2º Semestre)
Descrição:

Aprofundar os conhecimentos dos alunos do Ensino Básico sobre os Temas
Contemporâneos de acordo com a BNCC.

Público-alvo:

Aprimorar os conhecimentos dos alunos do Ensino Básico nos conhecimentos
científicos para contribuir com elevação da avaliação no PISA.

Responsável:
Elizabeth da Conceição Santos e Equipe

Contatos:

E-mail: draelizabethsantos@gmail.com
Telefone: + 55 92 99987-9176

Horário de atendimento:

A combinar no início de cada semestre.

Formas de Acesso:

doity.com.br/emauea
facebook.com/escola do meio ambienteuea.

Informações Adicionais:
Pelo acesso informado.

ODS Relacionados:
4.1 Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem
o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que
conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes.

ESCOLA SUPERIOR
DE CIÊNCIAS
DA SAÚDE
DIRETOR
Diego Ferreira Regalado
E-mail: direcao_esa@uea.edu.br
COORDENAÇÃO DE QUALIDADE
Marianna Facchinetti Brock
E-mail: mbrock@uea.edu.br
Av. Carvalho Leal, 1777
Cachoeirinha - Manaus

(92) 3878-4380

SERVIÇOS
1. Centro Multiusuário para Análise de Fenômenos Biomédicos CMABIO
Descrição:

Preparo de amostras para microscopia óptica e eletrônica; Imageamento nos
microscópios: Confocal e fluorescência, Eletrônico de Varredura e Eletrônico de
Transmissão (em processo de transporte).

Público-alvo:

Comunidade científica (pesquisadores, professores e alunos); Instituições Públicas/
Privadas e Empresas.

Responsável:

Prof. Dr. Diego Regalado

Contatos:

E-mails: cmabio@uea.edu.br
Site: cmabio.uea.edu.br
Telefone: + 55 92 99111-5817

Horário de atendimento:

Segunda a sexta: das 08h às 12h / 14h às 18h.

Formas de Acesso:

Para uso do laboratório e serviços, realizar o cadastro e agendamento pelo site e
e-mail.

Informações Adicionais:

- 55 vagas para bolsas na Pós-Graduação em Gestão Pública.

ODS Relacionados:
9.5 Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades
tecnológicas de setores industriais em todos os países,
particularmente os países em desenvolvimento, inclusive, até
2030, incentivando a inovação e aumentando substancialmente
o número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento
por milhão de pessoas e os gastos público e privado em
pesquisa e desenvolvimento.

2. SEPAT - UEA
Descrição:

Serviço de Patologia Clínica e Cirúrgica.

Público-alvo:
População atendida pelo SUS.

Responsável:

Prof. Dr. Tiago Novaes Pinheiro

Contatos:

Telefone: + 55 92 98411-8881

Horário de atendimento:

Segunda a sexta: das 08h às 12h / 14h às 18h

Formas de Acesso:

Encaminhamento do SUS e encaminhamento direto de unidades de serviço
público ligadas ao SUS.

Informações adicionais:

Realiza exames anatomopatológicos, histopatológicos, citopatológicos da região
buco-maxilo-facial e hematológicos.

ODS Relacionados:
3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do
risco f inanceiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de
qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros,
eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos.

ESCOLA SUPERIOR
DE ARTES
E TURISMO
DIRETOR
Fábio Carmo Plácido Santos
E-mail: direcao_esat@uea.edu.br
COORDENAÇÃO DE QUALIDADE
Eneila Almeida dos Santos
E-mail: eadsantos@uea.edu.br
Av. Leonardo Malcher, 1728
Praça 14 de Janeiro - Manaus

(92) 3878-4421
(92) 3878-4411

SERVIÇOS
1. Criançando
Descrição:

Aulas de danças urbanas com o objetivo de ocupar as crianças e adolescentes do
entorno da ESAT com uma atividade que as afastem dos riscos oriundos das ruas
como as drogas, a prostituição e os delitos.

Público-alvo:

Crianças e adolescentes do entorno da Unidade.

Responsável:

Profª. Drª. Jeanne Chaves de Abreu

Contatos:

E-mail: jabreu@uea.edu.br
Telefone: + 55 92 3878-4407

Horário de atendimento:

Segunda, Quarta e Sexta: das 8h às 12h.

Formas de Acesso:

Inscrição realizada no início do período.

ODS Relacionados:
3.4 Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por
doenças não transmissíveis por meio de prevenção e tratamento,
e promover a saúde mental e o bem-estar.

4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos
e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento
sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o
desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos
humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e
não-violência, cidadania global, e valorização da diversidade cultural
e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável.

2. PAJE/PAJEC (Pesquisa em JAZZ e Contemporaneidade)
Descrição:

O Projeto tem como objetivo realizar pesquisa de movimentos coreográficos em
jazz na contemporaneidade através de estudos práticos e teóricos. No seu inicio
em 2010 teve como finalidade a criação do grupo PAJÊ Cia. de Dança que realiza
espetáculos em âmbito regional até o presente momento.

Público-alvo:

Estudantes de Dança e artistas locais.

Responsável:

Profª. Drª. Jeanne Chaves de Abreu

Contatos:

E-mail: jabreu@uea.edu.br
Telefone: + 55 92 3878-4407

Horário de atendimento:
Sábado: das 12h às 14h

Formas de Acesso:

Audição realizada no início de cada semestre.

ODS Relacionados:
4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos
e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento
sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o
desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos
humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e
não-violência, cidadania global, e valorização da diversidade cultural
e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável.

3. Entrecorpos Companhia de Dança
Descrição:

A Entrecorpus Cia de Dança é um projeto de extensão e produtividade acadêmica
vinculada à Universidade do Estado do Amazonas - UEA através da Escola
Superior de Artes e Turismo - ESAT. Desde 2017 o projeto vem atuando, além
da ação educativa, sobre o desenvolvimento e a experimentação de diferentes
possibilidades de pesquisa e criação em dança. Dentro de uma linguagem própria,
o projeto aborda ideias que percorrem caminhos variados por meio de temas
referentes à natureza humana, sempre buscando diferentes rumos e estéticas na
linguagem da dança. A Entrecorpus contempla a originalidade, a investigação e a
formação de plateia, cativando o público apreciador desta arte com lazer/discussão
para a sociedade em geral.

Público-alvo:

Estudantes e artistas locais.

Responsável:

Profº. Me. André Duarte Paes

Contatos:

E-mail: apaes@uea.edu.br
Telefones: + 55 92 99114-5065
+ 55 92 98114-6065
+ 55 92 98417-0686

Horário de atendimento:

Terça-feira: das 18h às 19h40
Quarta-feira: das 16h às 17h40
Quinta-feira: das 16h às 17h40 e das 20h às 21h40

Formas de Acesso:

Audição realizada no início de cada semestre.

ODS Relacionados:
4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos
e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento
sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o
desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis,
direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura
de paz e não-violência, cidadania global, e valorização da
diversidade cultural e da contribuição da cultura para o
desenvolvimento sustentável.

4. Belíssimas do Oriente (Dança do Ventre)
Descrição:

Atendimento exclusivo ao gênero feminino com
aulas de dança do ventre nos diferentes estilos.

Público-alvo:

Gênero feminino.

Responsável:

Profª. Me. Cíntia Matos de Melo

Contatos:

Email: cintia_melo84@hotmail.com
Telefone: + 55 92 3878-4417

Horário de atendimento:
Sábado: das 16h às 21h40

Formas de Acesso:

Inscrições uma vez ao ano.

ODS Relacionados:
3.4 Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por
doenças não transmissíveis por meio de prevenção e tratamento,
e promover a saúde mental e o bem-estar.

5.1 Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as
mulheres e meninas em toda parte.

5. Rosas – Dança de Salão
Descrição:

As principais atividades são aulas de dança de salão nos estilos Bolero, Bachata,
Samba de Gafieira, Salsa, Soltinho, Zouk, Forró, Lambada e Chá-Chá-Chá.

Público-alvo:

Aberta ao público em geral.

Responsável:

Profª. Me. Carmem Lucia Meira Arce

Contatos:

E-mail: carce@uea.edu.br
Telefone: + 55 92 3878-4417

Horário de atendimento:
Sábado: das 16h às 21h40

Formas de Acesso:

Inscrições uma vez ao ano através do portal da Universidade do Estado do
Amazonas – UEA.

ODS Relacionados:
3.4 Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por
doenças não transmissíveis por meio de prevenção e tratamento,
e promover a saúde mental e o bem-estar.

6. Nivelamento de Ballet Clássico Iniciante e Dança Contemporânea
– Estudo da Dança no Ensino Superior
Descrição:

Atividade de extensão Nivelamento de Ballet Clássico e Dança Contemporânea
em nível Iniciante, tem como objetivo aplicar aulas de técnica de Ballet Clássico e
Dança Contemporânea para alunos ingressantes no curso de dança, geralmente
há alunos que nunca fizeram aula de ballet clássico e dança contemporânea e
têm dificuldade nas aulas das disciplinas práticas do Curso.

Público-alvo:

Alunos ingressantes no curso de Dança.

Responsável:

Profª. Me. Carmem Lucia Meira Arce

Contatos:

E-mail: carce@uea.edu.br
Telefone: + 55 92 3878-4417

Horário de atendimento:

De segunda a sexta: das 12h às 14h

Formas de Acesso:

Inscrições direto com a Profa. responsável pelo projeto.

ODS Relacionados:
3.4 Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por
doenças não transmissíveis por meio de prevenção e tratamento,
e promover a saúde mental e o bem-estar.

7. Projeto de Extensão – Ballet Clássico: Iniciação às Técnicas de
Pontas
Descrição:

Aulas de balé clássico intermediário para iniciação à técnica de pontas, buscando
ampliar conhecimento e nível técnico sobre esta vertente da dança aos
participantes envolvidos.

Público-alvo:

Acadêmicos ou pessoas da comunidade com experiência de no mínimo um ano
de balé clássico.

Responsável:

Profa. Me. Raíssa Caroline Brito Costa

Contatos:

E-mail: raissa_cbcosta@hotmail.com
Telefone: + 55 92 3878-4417

Horário de atendimento:
Terça e Quinta: das 12h às 14h

Formas de Acesso:

Inscrições direto com a Profa. responsável pelo projeto.

ODS Relacionados:
4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos
e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento
sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o
desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis,
direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura
de paz e não-violência, cidadania global, e valorização da
diversidade cultural e da contribuição da cultura para o
desenvolvimento sustentável.

8. Violões em concerto – informação e formação de público UEA
violões: DUO
Descrição:
Apresentações em Escolas públicas, Instituições.

Público-alvo:
Discentes.

Responsável:
Nelson Caiado

Contatos:

E-mail: nelsoncayhado@gmail.com
Telefone: + 55 92 98169-1838

Horário de atendimento:
Quinta-feira 10h às 12h

Formas de Acesso:

Inscrições direto com a Profa. responsável pelo projeto.

ODS Relacionados:
4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos
e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento
sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o
desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis,
direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura
de paz e não-violência, cidadania global, e valorização da
diversidade cultural e da contribuição da cultura para o
desenvolvimento sustentável.

9. Orquestra Sinfônica da UEA
Descrição:
Apresentações em Escolas públicas, Instituições.

Público-alvo:
Discentes.

Responsável:
Vadzim Ivanou

Contatos:

E-mail: iva9vs@yahoo.com
Telefone: + 55 92 98121-6204

Horário de atendimento:
Terça-feira 18h30 – 20h30
Sábado 14h - 17h

Formas de Acesso:
Edital.

ODS Relacionados:
4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos
e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento
sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o
desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis,
direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura
de paz e não-violência, cidadania global, e valorização da
diversidade cultural e da contribuição da cultura para o
desenvolvimento sustentável.

10. Curso de Extensão Básico em Música
Descrição:
Curso básico de Instrumento, Canto ou Regência.

Público-alvo:
Crianças.

Responsável:

Caroline Caregnato

Contatos:

E-mail: carolinecaregnato@gmail.com
Telefone: + 55 92 99988-5534

Horário de atendimento:
Sexta-feira 14h - 16h

Formas de Acesso:
Edital.

ODS Relacionados:
3.4 Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por
doenças não transmissíveis por meio de prevenção e tratamento,
e promover a saúde mental e o bem-estar.
4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos
e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento
sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o
desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis,
direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura
de paz e não-violência, cidadania global, e valorização da
diversidade cultural e da contribuição da cultura para o
desenvolvimento sustentável.

16.2 Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de
violência e tortura contra crianças

11. Curso de Extensão Avançado em Música
Descrição:

Curso avançado de Instrumento, Canto ou Regência.

Público-alvo:
Adolescentes.

Responsável:

Caroline Caregnato

Contatos:

E-mail: carolinecaregnato@gmail.com
Telefone: + 55 92 99988-5534

Horário de atendimento:
Sábado 10h - 12h

Formas de Acesso:
Edital.

ODS Relacionados:
3.4 Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por
doenças não transmissíveis por meio de prevenção e tratamento,
e promover a saúde mental e o bem-estar.

4 .7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram
conhecimentos e habilidades necessárias para promover o
desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio
da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de
vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero,
promoção de uma cultura de paz e não-violência, cidadania
global, e valorização da diversidade cultural e da contribuição
da cultura para o desenvolvimento sustentável.

12. Orquestra Barroca do Amazonas
Descrição:

Apresentações em Escolas públicas, Instituições, Exterior.

Público-alvo:
Discentes.

Responsável:
Márcio Páscoa

Contatos:

E-mail: mpascoa@uea.edu.br
Telefone: + 55 92 99136-1960

Horário de atendimento:
Segunda-feira 16h – 18h
Sábado 16h – 19h.

Formas de Acesso:
Edital.

ODS Relacionados:
4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos
e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento
sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o
desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis,
direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura
de paz e não-violência, cidadania global, e valorização da
diversidade cultural e da contribuição da cultura para o
desenvolvimento sustentável.

13. Intervalos de terça
Descrição:

Mostra dos grupos discentes e grupos externos.

Público-alvo:
Discentes.

Responsável:
Fábio Ventura

Contatos:

E-mail: pianoventure@gmail.com
Telefone: + 55 92 98176-3234

Horário de atendimento:
Terça-feira 16h – 18h.

ODS Relacionados:
3.4 Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por
doenças não transmissíveis por meio de prevenção e tratamento,
e promover a saúde mental e o bem-estar.

14. Laboratório de Práticas Pedagógicas de Piano
Público-alvo:
Discentes.

Responsável:
Fábio Ventura

Contatos:

E-mail: pianoventure@gmail.com
Telefone: + 55 92 98176-3234

Horário de atendimento:
Sábado 08h – 12h.

ODS Relacionados:
4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos
e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento
sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o
desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis,
direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura
de paz e não-violência, cidadania global, e valorização da
diversidade cultural e da contribuição da cultura para o
desenvolvimento sustentável.

15. PROBIJAM
Descrição:

Apresentações em Escolas públicas, Instituições.

Público-alvo:

Crianças e Adolescentes.

Responsável:

Nikola Locatelli / Fabio Carmo

Contatos:

E-mail: nikolal_12@yahoo.com.br / fcarmops@gmail.com
Telefone: + 55 92 98165-8383 / 071 99334-5312

Horário de atendimento:
Segunda a Sexta 13h30 – 16h.

Formas de Acesso:
Edital.

ODS Relacionados:
3.4 Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por
doenças não transmissíveis por meio de prevenção e tratamento,
e promover a saúde mental e o bem-estar.
4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos
e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento
sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o
desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis,
direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura
de paz e não-violência, cidadania global, e valorização da
diversidade cultural e da contribuição da cultura para o
desenvolvimento sustentável.

16.2 Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de
violência e tortura contra crianças

16. Grupo de Trompetes
Público-alvo:
Discentes.

Responsável:
Nikola Locatelli

Contatos:

E-mail: nikolal_12@yahoo.com.br
Telefone: + 55 92 98165-8383

Horário de atendimento:
Segunda 20h – 22h.

ODS Relacionados:
4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos
e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento
sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o
desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis,
direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura
de paz e não-violência, cidadania global, e valorização da
diversidade cultural e da contribuição da cultura para o
desenvolvimento sustentável.

17. Camerata de Choro
Descrição:

Apresentações em Escolas públicas, Instituições.

Público-alvo:
Discentes.

Responsável:

José Arcângelo Brasil

Contatos:

E-mail: arcabrasil@gmail.com
Telefone: + 55 92 99112-6007

Horário de atendimento:
Sexta 10h – 12h.

Forma de acesso:
Fluxo contínuo

ODS Relacionados:
4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos
e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento
sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o
desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis,
direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura
de paz e não-violência, cidadania global, e valorização da
diversidade cultural e da contribuição da cultura para o
desenvolvimento sustentável.

18. Laboratório de Piano Avançado
Descrição:

Prática avançada do instrumento.

Público-alvo:
Adolescentes.

Responsável:

Halina Kuushynchykava

Contatos:

E-mail: halinapiano@gmail.com
Telefone: + 55 92 98134-9425

Horário de atendimento:
Quarta-feira 13h - 14h
Quinta-feira 19h40 – 20h30
Sexta-feira 13h – 14h.

ODS Relacionados:
3.4 Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por
doenças não transmissíveis por meio de prevenção e tratamento,
e promover a saúde mental e o bem-estar.

4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos
e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento
sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o
desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis,
direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura
de paz e não-violência, cidadania global, e valorização da
diversidade cultural e da contribuição da cultura para o
desenvolvimento sustentável.

19. Coral da UEA
Descrição:

Apresentações em Escolas públicas, Instituições públicas.

Público-alvo:
Adultos.

Responsável:

Fabiano Cardoso

Contatos:

E-mail: fabianocardoso81@hotmail.com
Telefone: + 55 92 99104-6727

Horário de atendimento:
Terça e Quinta 12h30 – 14h.

Forma de acesso:
Fluxo contínuo

ODS Relacionados:
3.4 Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por
doenças não transmissíveis por meio de prevenção e tratamento,
e promover a saúde mental e o bem-estar.

4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos
e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento
sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o
desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis,
direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura
de paz e não-violência, cidadania global, e valorização da
diversidade cultural e da contribuição da cultura para o
desenvolvimento sustentável.

20. Laboratório de Práticas Interpretativas de Piano
Público-alvo:

Crianças e Adolescentes.

Responsável:
Gabriel Coelho

Contatos:

E-mail: gabriel.neves.coelho@gmail.com
Telefone: + 55 92 98283-3913

Horário de atendimento:

Terça-feira 13h - 15h; Quinta-feira 18h – 20h.

Forma de acesso:
Edital

ODS Relacionados:
3.4 Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por
doenças não transmissíveis por meio de prevenção e tratamento,
e promover a saúde mental e o bem-estar.

4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos
e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento
sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o
desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis,
direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura
de paz e não-violência, cidadania global, e valorização da
diversidade cultural e da contribuição da cultura para o
desenvolvimento sustentável.

16.2 Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de
violência e tortura contra crianças

21. Grupo de Percussão
Descrição:

Apresentações em escolas, instituições, gravação em audio/video para mídias socias.

Público-alvo:
Discentes

Responsável:
Tarcísio Braga

Contatos:

E-mail: tbbraga@uea.edu.br
Telefone: + 55 92 99278-6359

Horário de atendimento:
Segunda e Quinta 18h – 21h.

Informações Adicionais

http://bit.ly/laboratoriodepercussao;
http://instagram.com/laboratoriodepercussao;
http://soundcloud.com/laperc

ODS Relacionados:
4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos
e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento
sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o
desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis,
direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura
de paz e não-violência, cidadania global, e valorização da
diversidade cultural e da contribuição da cultura para o
desenvolvimento sustentável.

22. Projeto Musicando
Descrição:

Cursos livres de Instrumento e coral

Público-alvo:
Livre.

Responsável:

Assen Tzvetanov Anguelov

Contatos:

E-mail: energan@yahoo.com.br
Telefone: + 55 92 98125-5221

Forma de acesso:
Edital

ODS Relacionados:
3.4 Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por
doenças não transmissíveis por meio de prevenção e tratamento,
e promover a saúde mental e o bem-estar.

16.2 Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de
violência e tortura contra crianças

ESCOLA SUPERIOR
DE CIÊNCIAS
SOCIAIS
DIRETOR
Nilson José de Oliveira Júnior
E-mail: direso@uea.edu.br

Av. Leonardo Malcher, 1141
Centro – Manaus

(92) 3878-7801

SERVIÇOS
1. Bolsas em Pós-Graduação
Descrição:

São ofertadas bolsas em Pós-Graduação, dependendo
do Edital, a servidores da Universidade do Estado do
Amazonas e egresso da ESO.

Público-alvo:

Servidores da UEA e alunos egressos da ESO.

Responsável:

Prof. Nilson José de Oliveira Junior

Contatos:

E-mails: direso@uea.edu.br / njoliveira@uea.edu.br
Telefone: + 55 98452-0170

Horário de atendimento:

Segunda a sexta: das 8h às 20h.

Formas de Acesso:

Edital de Processo Seletivo.

Informações Adicionais:

- 55 vagas para bolsas na Pós-Graduação em Gestão Pública.

ODS Relacionados:
4.b Até 2020 substancialmente ampliar globalmente o número de
bolsas de estudo disponíveis para os países em desenvolvimento,
em particular, os países de menor desenvolvimento relativo,
pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países
africanos, para o ensino superior, incluindo programas de formação
profissional, de tecnologia da informação e da comunicação,
programas técnicos, de engenharia e científicos em países desenvolvidos e outros
países em desenvolvimento.
4.c Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados,
inclusive por meio da cooperação internacional para a formação de professores, nos
países em desenvolvimento, especialmente os países de menor desenvolvimento
relativo e pequenos Estados insulares em desenvolvimento.

2. Núcleo de Ciências Sociais
Descrição:

Dividido em Núcleo de Advocacia Voluntária: na área penal é feito atendimento
no Instituto Penal Antônio Trindade – IPAT, atendendo os detentos que não
possuem advogados; e, Inclusão da Pessoa com Deficiência: é feita orientação
na área de inclusão.

Público-alvo:
Internos do IPAT que não possuem advogados e pessoas com deficiência.

Responsável:

Profa. Dra. Alice Sobral

Contatos:

E-mail: alicesobral@yahoo.com.br
Telefone: + 55 92 3878-7817

Horário de atendimento:

Núcleo de Advocacia Voluntário: Segunda a Quarta no IPAT.
Inclusão de Pessoas com Deficiência: das 14h as 16h (Rua Paraíba n°1)

ODS Relacionados:
1.4 Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres,
particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais
aos recursos econômicos, bem como acesso a serviços básicos,
propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade,
herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços
financeiros, incluindo microfinanças.

10.3 Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as
desigualdades de resultado, inclusive por meio da eliminação de
leis, políticas e práticas discriminatórias e promover legislação,
políticas e ações adequadas a este respeito.

3. Projeto Vanguarda ESO
Descrição:

Promove cursos de extensão destinados aos alunos, servidores e comunidade.

Público-alvo:

Alunos da ESO, servidores e público externo.

Responsável:

Prof. Orlem Pinheiro de Lima

Contatos:

E-mail: olima@uea.edu.br
Telefone: + 55 92 3214-5771

Horário de atendimento:

Realização dos cursos: Sábados de 8h às 12h

Formas de Acesso:

http://tinyurl.com/Modulo-3-SIPOC
http://www.uea.edu.br

ODS Relacionados:
4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e
adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências
técnicas e prof issionais, para emprego, trabalho decente e
empreendedorismo.
4.5 Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade
de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais
vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças
em situação de vulnerabilidade.

4. Assistência Judiciária (SAJU-NPJ/UEA)
Descrição:

Serviço de atendimento judiciário do Núcleo de
Prática Jurídica – NPJ da UEA objetiva atender
hipossuf icientes para possível propositura de
processos judiciais ou orientações em casos
concretos. O Objetivo do SAJ/NPJ-UEA é atender o
jurisdicionado no que tange a promoção de direitos
em casos de possíveis violações, formando futuros
juristas no exercício destas atividades.

Público-alvo:

Comunidade hipossuficiente de até 01 (um) salário mínimo.

Responsável:

Coordenação do Curso de Direito e docentes do NPJ (Núcleo de Práticas Jurídicas)

Contatos:

E-mail: npj_eso@hotmail.com
Telefone: + 55 92 99425-7073

Horário de atendimento:

Segunda a Quinta: das 08h às 11h e das 13h às 17h40

Formas de Acesso:

Através do comparecimento da pessoa interessada ao núcleo para atendimento;
e-mail e telefone.

Informações Adicionais:

- O NPJ tem 02 (dois) anexos, sendo um situado na Av. Umberto Calderaro Filho,
Conj. Celetra, 1 – Adrianópolis; e, o outro na Justiça Federal, onde conta com apoio
de 08 (oito) professores advogados para auxiliar os discentes no atendimento ao
público. O ingresso de novos processos submeter-se-á às regras vigentes na UEA,
pertinentes à atuação do NPJ.

ODS Relacionados:
1.4 Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres,
particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais
aos recursos econômicos, bem como acesso a serviços básicos,
propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade,
herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços
financeiros, incluindo microfinanças.

10.3 Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as
desigualdades de resultado, inclusive por meio da eliminação de
leis, políticas e práticas discriminatórias e promover legislação,
políticas e ações adequadas a este respeito.

5. Projeto ESO-Qualifica
Descrição:

Finalidade de preparar e aperfeiçoar os discentes, de modo a imprimir eficiência
e eficácia no desempenho e no aprendizado, especificamente das disciplinas
técnicas, as quais incluem o manancial lógico-matemático, os quais servirão para
preparar os discentes para as disciplinas que exigem o domínio das técnicas
contábeis e financeiras.

Público-alvo:

Acadêmicos da UEA.

Responsável:

Profa. Edileuza Lobato da Cunha

Contatos:

E-mails: qualidade_eso@uea.edu.br
Telefone: + 55 98452-0170

Horário de atendimento:

Segunda a sexta: 8h às 20h (Coordenação de Qualidade).

Formas de Acesso:
www.uea.edu.br

ODS Relacionados:
4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e
adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências
técnicas e prof issionais, para emprego, trabalho decente e
empreendedorismo.

ESCOLA
SUPERIOR
DE TECNOLOGIA
DIRETORA
Ingrid Sammyne Gadelha Figueiredo
E-mail: direcao_est@uea.edu.br

Av. Darcy Vargas, 1200
Parque 10 de Novembro
CEP: 69065-020
(92) 3878-4308
(92) 98812-2202

SERVIÇOS
SAMSUNG OCEAN
Centro de capacitação tecnológica e desenvolvimento
de soluções idealizado pela Samsung com
sedes em São Paulo e Manaus. Equipado com
infraestrutura moderna voltada para treinamentos,
eventos e atividades práticas a diversos públicos:
desenvolvedores, designers, empreendedores,
estudantes universitários e interessados em geral.

1. Projeto Ocean 2.0
Descrição:

Turmas abertas, turmas intensivas, meet ups e eventos na área de tecnologias
digitais.

Público-alvo:

Interessados em tecnologia, estudantes universitários, empreendedores.

Responsável:
Silvio Marques

Contatos:

E-mail: manaus@oceanbrasil.com
Telefone: +55 92 3022-6824

Horário de atendimento:
8h às 12h e 14h às 17h.

Formas de Acesso:

Inscrição gratuita via site www.oceanbrasil.com (mediante cadastro de informações
no site). Cada evento ou curso tem um número específico de vagas.

Informações Adicionais:

- A agenda de cursos e eventos é atualizada mensalmente.

ODS Relacionados:
4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e
adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências
técnicas e prof issionais, para emprego, trabalho decente e
empreendedorismo.
4.c Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados,
inclusive por meio da cooperação internacional para a formação de professores, nos
países em desenvolvimento, especialmente os países de menor desenvolvimento
relativo e pequenos Estados insulares em desenvolvimento.

2. Projeto Ocean Startups
Descrição:

Turmas abertas, turmas intensivas, meet ups e
eventos na área de tecnologias digitais.

Público-alvo:

Interessados em empreendedorismo, estudantes
universitários, empreendedores.

Responsável:
Silvio Marques

Contatos:

E-mail: manaus@oceanbrasil.com
Telefone: +55 92 3022-6824

Horário de atendimento:

De acordo com agendas de cursos e eventos do Ocean.

Formas de Acesso:

Inscrição gratuita via site www.oceanbrasil.com (mediante cadastro de informações
no site). Cada evento ou curso tem um número específico de vagas.

ODS Relacionados:
4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e
adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências
técnicas e prof issionais, para emprego, trabalho decente e
empreendedorismo.

3. Análises Químicas Variadas
Descrição:

Prestação de serviço envolvendo química analítica em
técnicas de alta complexidade, como: cromatografia
em fase gasosa, cromatograf ia em fase líquida,
espectrometria de massas, espectrofotometria na
faixa do infravermelho, espectrofotometria na faixa
do ultravioleta e visível, análise elementar via ICPOES, entre outras.

Público-alvo:

Empresas do Polo Industrial de Manaus – PIM, Instituições
Públicas de Ensino e Pesquisa (INPA, UFAM, IFAM, entre outras).

Responsável:

Prof. Dr. Sergio Duvoisin Junior

Contatos:

E- mail: Duvoisin66@hotmail.com
Telefone: + 55 92 98816-3195

Horário de atendimento:
9h às 18h.

Formas de Acesso:

Fluxo contínuo, por demanda.

Informações Adicionais:

- A contratação dos serviços e recursos financeiros envolvidos ocorre por meio da
Fundação Universitas – F. UEA.

ODS Relacionados:
9.4 Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias
para torná-las sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de
recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais
limpos e ambientalmente adequados; com todos os países atuando
de acordo com suas respectivas capacidades.
9.5 Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores
industriais em todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento,
inclusive, até 2030, incentivando a inovação e aumentando substancialmente o
número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhão de pessoas
e os gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento.

4. Ensaios metalográficos
Descrição:

Permite obter informações de defeitos e estruturas dos metais.
Macrografia, micrografia.

Público-alvo:

Empresas do Polo de:
- Duas rodas;
- Injeção plástica, extrusão e síntese (polímeros);
- Eletroeletrônicos;
- Ar condicionado e micro-ondas;
- Naval;
- Petróleo e gás;
- Odontologia e fármacos;
- Bioengenharia;
- Materiais aeronáuticos.

Responsável:

José Costa/Bruno Mello

Contatos:

José Costa
E-mail: jmacedo@uea.edu.br
Telefone: + 55 92 98265-3945
Bruno Mello
E-mail: bfreitas@uea.edu.br
Telefone: + 55 92 99984-7630

Horário de atendimento:
14h às 22h.

Formas de Acesso:

Fluxo contínuo, por demanda.

Informações Adicionais:

- A contratação dos serviços e recursos financeiros envolvidos ocorre por meio da
Fundação Universitas – F. UEA.

ODS Relacionados:
9.4 Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias
para torná-las sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de
recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais
limpos e ambientalmente adequados; com todos os países atuando
de acordo com suas respectivas capacidades.
9.5 Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores
industriais em todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento,
inclusive, até 2030, incentivando a inovação e aumentando substancialmente o
número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhão de pessoas
e os gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento.

5. Ensaios mecânicos
Descrição:

Ensaios mecânicos de materiais.
Tração, flexão, compressão, ensaio dinâmico mecânico (DMA), dureza e
microdureza vickers.

Público-alvo:

Empresas do Polo de:
- Duas rodas;
- Injeção plástica, extrusão e síntese (polímeros);
- Eletroeletrônicos;
- Ar condicionado e micro-ondas;
- Naval;
- Petróleo e gás;
- Odontologia e fármacos;
- Bioengenharia;
- Materiais aeronáuticos.

Responsável:

José Costa/Bruno Mello

Contatos:

José Costa
E-mail: jmacedo@uea.edu.br
Telefone: + 55 92 98265-3945
Bruno Mello
E-mail: bfreitas@uea.edu.br
Telefone: + 55 92 99984-7630

Horário de atendimento:
14h às 22h.

Formas de Acesso:

Fluxo contínuo, por demanda.

Informações Adicionais:

- A contratação dos serviços e recursos financeiros envolvidos ocorre por meio da
Fundação Universitas – F. UEA.

ODS Relacionados:
9.4 Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias
para torná-las sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de
recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais
limpos e ambientalmente adequados; com todos os países atuando
de acordo com suas respectivas capacidades.
9.5 Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores
industriais em todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento,
inclusive, até 2030, incentivando a inovação e aumentando substancialmente o
número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhão de pessoas
e os gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento.

6. Análises térmicas
Descrição:

Permite observar temperaturas de degradação e transformações de fases.
Termogravimetria (TGA), calorimetria diferencial de varredura (DSC).

Público-alvo:

Empresas do Polo de:
- Duas rodas;
- Injeção plástica, extrusão e síntese (polímeros);
- Eletroeletrônicos;
- Ar condicionado e micro-ondas;
- Naval;
- Petróleo e gás;
- Odontologia e fármacos;
- Bioengenharia;
- Materiais aeronáuticos.

Responsável:

José Costa/Bruno Mello

Contatos:

José Costa
E-mail: jmacedo@uea.edu.br
Telefone: + 55 92 98265-3945
Bruno Mello
E-mail: bfreitas@uea.edu.br
Telefone: + 55 92 99984-7630

Horário de atendimento:
14h às 22h.

Formas de Acesso:

Fluxo contínuo, por demanda.

Informações Adicionais:

- A contratação dos serviços e recursos financeiros envolvidos ocorre por meio da
Fundação Universitas – F. UEA.

ODS Relacionados:
9.4 Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias
para torná-las sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de
recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais
limpos e ambientalmente adequados; com todos os países atuando
de acordo com suas respectivas capacidades.
9.5 Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores
industriais em todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento,
inclusive, até 2030, incentivando a inovação e aumentando substancialmente o
número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhão de pessoas
e os gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento.

7. Análises químicas
Descrição:

Permite obter a composição química dos metais.
Espectroscopia – análise química de metais.

Público-alvo:

Empresas do Polo de:
- Duas rodas;
- Injeção plástica, extrusão e síntese (polímeros);
- Eletroeletrônicos;
- Ar condicionado e micro-ondas;
- Naval;
- Petróleo e gás;
- Odontologia e fármacos;
- Bioengenharia;
- Materiais aeronáuticos.

Responsável:

José Costa/Bruno Mello

Contatos:

José Costa
E-mail: jmacedo@uea.edu.br
Telefone: + 55 92 98265-3945
Bruno Mello
E-mail: bfreitas@uea.edu.br
Telefone: + 55 92 99984-7630

Horário de atendimento:
14h às 22h.

Formas de Acesso:

Fluxo contínuo, por demanda.

Informações Adicionais:

- A contratação dos serviços e recursos financeiros envolvidos ocorre por meio da
Fundação Universitas – F. UEA.

ODS Relacionados:
9.4 Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias
para torná-las sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de
recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais
limpos e ambientalmente adequados; com todos os países atuando
de acordo com suas respectivas capacidades.
9.5 Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores
industriais em todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento,
inclusive, até 2030, incentivando a inovação e aumentando substancialmente o
número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhão de pessoas
e os gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento.

8. Ensaios climáticos
Descrição:

Resistência às intempéries.
Temperatura, umidade, envelhecimento.

Público-alvo:

Empresas do Polo de:
- Duas rodas;
- Injeção plástica, extrusão e síntese (polímeros);
- Eletroeletrônicos;
- Ar condicionado e micro-ondas;
- Naval;
- Petróleo e gás;
- Odontologia e fármacos;
- Bioengenharia;
- Materiais aeronáuticos.

Responsável:

José Costa/Bruno Mello

Contatos:

José Costa
E-mail: jmacedo@uea.edu.br
Telefone: + 55 92 98265-3945
Bruno Mello
E-mail: bfreitas@uea.edu.br
Telefone: + 55 92 99984-7630

Horário de atendimento:
14h às 22h.

Formas de Acesso:

Fluxo contínuo, por demanda.

Informações Adicionais:

- A contratação dos serviços e recursos financeiros envolvidos ocorre por meio da
Fundação Universitas – F. UEA.

ODS Relacionados:
9.4 Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias
para torná-las sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de
recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais
limpos e ambientalmente adequados; com todos os países atuando
de acordo com suas respectivas capacidades.
9.5 Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores
industriais em todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento,
inclusive, até 2030, incentivando a inovação e aumentando substancialmente o
número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhão de pessoas
e os gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento.

9. Imagem
Descrição:

Imagens de defeitos em materiais.
Microscopia eletrônica de varreduras (MEV).

Público-alvo:

Empresas do Polo de:
- Duas rodas;
- Injeção plástica, extrusão e síntese (polímeros);
- Eletroeletrônicos;
- Ar condicionado e micro-ondas;
- Naval;
- Petróleo e gás;
- Odontologia e fármacos;
- Bioengenharia;
- Materiais aeronáuticos.

Responsável:

José Costa/Bruno Mello

Contatos:

José Costa
E-mail: jmacedo@uea.edu.br
Telefone: + 55 92 98265-3945
Bruno Mello
E-mail: bfreitas@uea.edu.br
Telefone: + 55 92 99984-7630

Horário de atendimento:
14h às 22h.

Formas de Acesso:

Fluxo contínuo, por demanda.

Informações Adicionais:

- A contratação dos serviços e recursos financeiros envolvidos ocorre por meio da
Fundação Universitas – F. UEA.

ODS Relacionados:
9.4 Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias
para torná-las sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de
recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais
limpos e ambientalmente adequados; com todos os países atuando
de acordo com suas respectivas capacidades.
9.5 Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores
industriais em todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento,
inclusive, até 2030, incentivando a inovação e aumentando substancialmente o
número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhão de pessoas
e os gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento.

10. Medição em 3D
Descrição:

Medições avançadas.

Público-alvo:

Empresas do Polo de:
- Duas rodas;
- Injeção plástica, extrusão e síntese (polímeros);
- Eletroeletrônicos;
- Ar condicionado e micro-ondas;
- Naval;
- Petróleo e gás;
- Odontologia e fármacos;
- Bioengenharia;
- Materiais aeronáuticos.

Responsável:

José Costa/Bruno Mello

Contatos:

José Costa
E-mail: jmacedo@uea.edu.br
Telefone: + 55 92 98265-3945
Bruno Mello
E-mail: bfreitas@uea.edu.br
Telefone: + 55 92 99984-7630

Horário de atendimento:
14h às 22h.

Formas de Acesso:

Fluxo contínuo, por demanda.

Informações Adicionais:

- A contratação dos serviços e recursos financeiros envolvidos ocorre por meio da
Fundação Universitas – F. UEA.

ODS Relacionados:
9.4 Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias
para torná-las sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de
recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais
limpos e ambientalmente adequados; com todos os países atuando
de acordo com suas respectivas capacidades.
9.5 Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores
industriais em todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento,
inclusive, até 2030, incentivando a inovação e aumentando substancialmente o
número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhão de pessoas
e os gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento.

11. Prototipagem
Descrição:

Imprimir protótipos.
Impressão 3D.

Público-alvo:

Empresas do Polo de:
- Duas rodas;
- Injeção plástica, extrusão e síntese (polímeros);
- Eletroeletrônicos;
- Ar condicionado e micro-ondas;
- Naval;
- Petróleo e gás;
- Odontologia e fármacos;
- Bioengenharia;
- Materiais aeronáuticos.

Responsável:

José Costa/Bruno Mello

Contatos:

José Costa
E-mail: jmacedo@uea.edu.br
Telefone: + 55 92 98265-3945
Bruno Mello
E-mail: bfreitas@uea.edu.br
Telefone: + 55 92 99984-7630

Horário de atendimento:
14h às 22h.

Formas de Acesso:

Fluxo contínuo, por demanda.

Informações Adicionais:

- A contratação dos serviços e recursos financeiros envolvidos ocorre por meio da
Fundação Universitas – F. UEA.

ODS Relacionados:
9.4 Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias
para torná-las sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de
recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais
limpos e ambientalmente adequados; com todos os países atuando
de acordo com suas respectivas capacidades.
9.5 Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores
industriais em todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento,
inclusive, até 2030, incentivando a inovação e aumentando substancialmente o
número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhão de pessoas
e os gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento.

12. Consultoria em Otimização e Simulação
Descrição:

Desenvolvimento de programas inteligentes de otimização e simulação para a
maximização do uso de recursos, eficiência, receita e minimização de custos e
desperdícios. Aplicação de otimização em projetos de engenharia.

Público-alvo:

Empresas: Industrial, comercial e serviço.

Responsável:

Profa. Dra. Renata da Encarnação Onety

Contatos:

E-mail: ronety@uea.edu.br
Telefone: + 55 92 99227-1130

Horário de atendimento:
8h às 12h e 14h às 17h.

Formas de Acesso:

Fluxo contínuo, por demanda.

Informações Adicionais:

- A contratação dos serviços e recursos financeiros envolvidos ocorre por meio da
Fundação Universitas – F. UEA.

ODS Relacionados:
9.2 Promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até 2030,
aumentar signif icativamente a participação da indústria no
emprego e no produto interno bruto, de acordo com as
circunstâncias nacionais, e dobrar sua participação nos países de
menor desenvolvimento relativo.
9.4 Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las
sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de recursos e maior adoção de
tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente adequados; com
todos os países atuando de acordo com suas respectivas capacidades.
9.5 Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores
industriais em todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento,
inclusive, até 2030, incentivando a inovação e aumentando substancialmente o
número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhão de pessoas
e os gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento.

NOVARE CONSULTORIA
A Novare é uma Empresa Júnior do Curso de Engenharia de Produção da
Universidade do Estado do Amazonas – UEA, fundada em setembro de 2017,
formada por graduandos do curso que trabalham de forma voluntária.

13. Consultoria Empresarial
Descrição:

A empresa proporciona soluções que possibilitam a maximização de lucros e
redução de desperdícios por meio de serviços e acompanhamento personalizados:
Gestão Operacional: consiste na prática de gerir as operações da empresa de maneira
constante, procurando mantê-las otimizadas e internalizadas pelos colaboradores;
Gestão Financeira: trata de questões relacionadas aos investimentos, lucros,
empréstimos, despesas, financiamentos e o valor do patrimônio da empresa.
Dessa forma, a gestão financeira tem como objetivo administrar essas atividades,
mantendo um planejamento e controle sobre elas.
Gestão Estratégica: conjunto de práticas e objetivos definidos pelos principais gestores de
uma empresa levando em consideração os ambientes interno e externo da companhia.

Público-alvo:

Empresas: Industrial, comercial e serviço.

Responsável:

Antônio Geraldo Harb

Contatos:

E-mail: geraldo.harb@hotmail.com /aharb@uea.edu.br
Telefone: + 55 92 98112-5577

Horário de atendimento:
8h às 12h e 14h às 17h.

Formas de Acesso:

Fluxo contínuo, por demanda.

Informações Adicionais:

- Os trabalhos são supervisionados por professores da UEA, garantindo qualidade
e baixo custo.

ODS Relacionados:
9.3 Aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras empresas,
particularmente em países em desenvolvimento, aos serviços
financeiros, incluindo crédito acessível e sua integração em cadeias
de valor e mercados.

9.3 Aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras empresas,
particularmente em países em desenvolvimento, aos serviços
financeiros, incluindo crédito acessível e sua integração em cadeias
de valor e mercados.

#Conheça os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável - ODS

