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Vestibular de Verão 2015 tem 
última semana de inscrições
A Universidade oferece 43 opções de cursos de bacharelado, de licenciatura e de tecnologia, nas áreas de Biociências, Exatas e Humanas

O
s interessados em 
concorrer às vagas 
do Vestibular de Ve-
rão da Universidade 

de Taubaté têm até dia 06/12, 
sábado, para se inscrever.

São 43 opções de cursos 
(sendo que o processo seletivo 
para Medicina já está em anda-
mento), das áreas de Biociên-
cias, Ciências Exatas e Ciências 
Humanas. Entre eles, há bacha-
relados, licenciaturas e cursos 
superiores em tecnologia. 

Os tecnológicos, as licencia-
turas e o curso de Serviço Social  
oferecem uma bolsa de estudo 
especial para os ingressantes no 
primeiro semestre de 2015, no 
valor de 20% das mensalidades. 
Os cursos matutinos e vesperti-
no ofecerem bolsa de 10%, nos 
mesmos moldes.  

A presidente da comissão 
responsável pelo Vestibular, 
Profa. Dra. Nara Lúcia Perondi 
Fortes, comenta que o acesso 
ao Ensino Superior é facilitado, 
atualmente, pelo aumento de 
oportunidades oferecidas, entre 
elas financiamento do governo e acom/unitaua prova do vestibUlar acoNtece No dia 07/12
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programas de bolsas de estudo, 
de estágios e de intercâmbios.

“O aluno encontra, hoje, 
muitas oportunidades para con-
seguir fazer a graduação. Ele 
vê que é perfeitamente possível 
realizar o sonho de se profissio-
nalizar”, afirma. 

Ela também reforça que a 
conclusão de um curso é fun-
damental para garantir uma 
boa colocação no mercado de 
trabalho. “Os empregadores es-
peram dos profissionais um co-
nhecimento técnico sólido sobre 
aquela especialidade e a capa-
cidade de aplicá-lo na prática.”

INSCRIÇÕES
As inscrições para o Vesti-

bular são realizadas no www.
unitau.br, que disponibiliza in-
formações sobre os cursos, as 
oportunidades oferecidas pela 
UNITAU e sobre o processo.  In-
formações também podem ser 
obtidas no 0800 557255, ou na 
Central do Aluno, na Barão da 
Pedra Negra, 162, Centro. A pro-
va acontece no dia 07/12.
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o rEitor rESpondE   

Enquanto para uns o sonho de 
se tornar médico vem desde 

criança, para Bruna Antunes No-
gueira, de 24 anos, a paixão sur-
giu durante a adolescência, em 
um cursinho preparatório para 
vestibulares. Ao ter seu interes-
se despertado pela área de Bio-
ciências, ela começou a procurar 
uma profissão que preenchesse 
os seus desejos e encontrou na 
Medicina o seu futuro. 

Hoje, a aluna está no último 
ano do curso na UNITAU, sen-
te-se realizada com a escolha e 
pretende continuar a trilhar o seu 
caminho no cuidado de crianças. 
“Estou passando pelo meu últi-
mo estágio no internato, na área 
de Pediatria. É o que eu mais 
gosto, é o que eu quero para a 
minha vida, estou muito feliz.” 

A tradição e o fato de conhe-
cer médicos bem conceituados 
formados na UNITAU fizeram 
com que a estudante escolhes-
se a Universidade para ser a sua 
casa durante seis anos. 

Com uma rotina corrida, Bru-
na vai para o hospital às 7h e sai 
por volta das 17h. Quando não 
tem plantão, costuma ir à aca-
demia, mas nunca abandona os 
estudos ao final do dia. 

CONQUISTA
As realizações de Bruna não 

param por aí: a conquista de 
uma vaga na Universidade e de 
bons frutos durante toda a vida 
acadêmica fez com que, no início 
de 2014, ela fosse contemplada 
com a Bolsa Mérito. “Nunca pen-
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As faculdades são insti-
tuições de ensino superior 
que atuam em um número 
pequeno de áreas do saber e 
não têm autonomia para criar 
programas de ensino. Para ser 
considerada uma Universidade, 
é necessário ter um credencia-
mento específico, que leva em 
consideração, por exemplo, o 
padrão de qualidade de ensino 
e a atuação dos docentes.

Uma Universidade tem 
como seus pilares de susten-
tação o ensino, a pesquisa e 
a extensão. Assim, desenvolve 
ações nessas três áreas.

Além disso, três itens bási-
cos caracterizam uma Univer-
sidade: manutenção de uma 
produção intelectual institucio-
nalizada por temas e proble-
mas mais relevantes para a 
sociedade, corpo docente for-
mado por, ao menos, um terço 
de profissionais com titulação 
de mestre ou doutor, e um ter-
ço do corpo docente atuando 
em regime de tempo integral.

Somente uma Universidade 
pode proporcionar para o aluno 
uma formação completa, liga-
da à pesquisa, à produção de 
conhecimento e à melhoria da 
qualidade de vida da população 
e que verdadeiramente o pre-
para para a carreira.

PROF. DR. JOSÉ RUI CAMARGO

mEmÓria

O que 
diferencia uma 
Universidade de 
uma faculdade?
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sei que ganharia o benefício. A 
meritocracia é uma maneira de 
estimular as pessoas a darem o 
seu melhor. Fiquei muito feliz.”

A Bolsa Mérito é uma forma 
de menção e de incentivo aos 
estudantes que tiveram a melhor 
média aritmética das disciplinas 
cursadas na série do respectivo 
curso no ano letivo, bem como 
aos alunos que conseguiram a 
primeira colocação no Vestibular. 

De família taubateana e filha 
única, a aluna pretende se apro-
fundar cada vez mais na área 
médica: ela prestará provas de 
residência e, enquanto espera 
pelos resultados, almeja traba-
lhar. “O contato com doentes 

nos hospitais agrega mais como 
pessoa do que a parte científica. 
Aprendemos a ser mais huma-
nos, a pensar mais no outro e 
a ter compaixão pelo próximo. A 
sensação é de realização total: 
sou apaixonada pela Medicina.”

 

Estudante do último ano do curso foi contemplada com bolsa por obter melhores notas
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ExpEdiEntE

a alUNa é a seXta 
eNtrevistada de Uma série 
comemorativa aos 40 aNos 
da UNitaU, celebrados em 
dezembro. os relatos em 
vídeo dessa e de oUtras 
histórias estão No yoUtUbe.
com/UNiversidadetaUbate    

Paixão pela Medicina é 
marcante na vida de Bruna
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Professores discutem a 
criação de trilha cultural

comunidadE

Representantes de diferen-
tes setores da Universidade 

discutiram, na segunda-feira, 
dia 24,  a atuação da UNITAU no 
projeto Trilha da Imaculada, ini-
ciativa liderada pelo músico Re-
nato Teixeira, que prevê a cria-
ção de um caminho ecológico e 
cultural entre cidades da região.

Participaram da reunião o 
Reitor, Prof. Dr. José Rui Camar-
go, o Pró-reitor de Extensão, Prof. 
Dr. Mario Celso Peloggia, o pre-
sidente da Funac (Fundação de 

Arte, Cultura, Educação, Turismo 
e Comunicação), Prof. Dr. José 
Felício Goussain Murade, o Dire-
tor do Departamento de Ciências 
Sociais e Letras, Prof. Me. Eduar-
do Carlos Pinto, e o Prof. Me. 
Sérgio Lousada, dos cursos de 
Engenharia Civil e de Ambiental.

Caberá à Universidade, por 
meio da atuação de diferentes 
núcleos, sugerir um traçado 
básico da Trilha, mostrando a 
importância cultural e a viabi-
lidade econômica do projeto. 

Pesquisa de aluna vence congresso brasileiro

A aluna do 4º ano de Biologia 
da UNITAU Isabela Ribeiro 

Rocha de Moraes foi a 1ª colo-
cada na categoria apresentação 
oral de Graduação no VIII Con-
gresso Brasileiro Sobre Crustá-
ceos, realizado em Bonito (MS), 
no dia 20 de novembro. 

Isabela fez seu trabalho sobre 
um camarão ornamental que é 
utilizado em aquários e que tem 
como fonte de alimento a estre-
la-do-mar. A pesquisa é baseada 
em testes realizados em Portugal 
pela própria aluna, entre 2012 e 
2013, quando ela participou do 

camiLa Sanini
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UNITAU recebe alunos 
de outras Instituições
O Programa de Mobilidade 

Acadêmica da Abruem 
(Associação Brasileira dos Reito-
res das Universidades Estaduais 
e Municipais) oferece vagas para 
alunos que queiram cursar um 
semestre na UNITAU. 

Os interessados devem estu-
dar em uma das Instituições de 
Ensino Superior (IES) convenia-
das à Abruem, como, por exem-
plo, Unesp e Unicamp, e podem 
escolher entre vinte cursos ofe-
recidos pela Universidade. 

EXPERIÊNCIA
O objetivo do projeto é incen-

tivar a troca de conhecimentos e 
de experiências entre alunos de 
outras Instituições e estudantes 
da UNITAU. A expectativa é a de 
que os universitários de Taubaté 
também possam, em uma nova 
etapa do programa de mobili-
dade, estudar por um semestre 

arianE caLdaS
ESTUDAnTE DE JORnAlISMO
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grUpo irá propor Um traçado básico para a trilha

isabela eXibe o 
certificado do viii 
coNgresso brasileiro 
sobre crUstáceos

nas Instituições conveniadas à 
Abruem.

AGENDA
As inscrições devem ser fei-

tas até o dia 12 de dezembro. 
Os alunos podem enviar a do-
cumentação exigida pelo e-mail 
pre@unitau.br, ou pelos Cor-
reios, no endereço Avenida Nove 
de Julho, 183, Centro, Taubaté
-SP, CEP 12020-200.

A Carta de Aceite e a Carta de 
Recusa serão enviadas entre os 
dias 20 de dezembro de 2014 e 
13 de fevereiro de 2015. As au-
las começam em 23 de fevereiro 
de 2015. 

Mais informações sobre o 
programa podem ser obtidas por 
e-mail (pre@unitau.br), ou pelos 
telefones (12) 3631-8003 e (12) 
3625-4180.

fazer uma espécie de ração para 
o animal, com o objetivo de dimi-
nuir o impacto ambiental gerado 
pela retirada das estrelas-do
-mar da natureza.

O projeto prático foi feito na 
Universidade de Aveiro, no inte-
rior do País, e continuou no Bra-
sil, com a orientação do Prof. Dr. 
Valter José Cobo.  

O Congresso teve, aproxima-
damente, 400 inscritos de dife-
rentes estados brasileiros. 

Isabela pesquisou alternativa de alimentação para espécie de camarão ornamental utilizado em aquários; parte do projeto foi feita em Portugal 

coloqUei 
difereNtes 
espécies de 
estrela-do-
mar, porqUe 
geralmeNte os 
camarões comiam 
só Um tipo e testei 
pra ver se ele 
aceitava oUtras 
coNdições.

“
Ciência Sem Fronteiras.  

A estudante pesquisou como 
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Os secretários da UNITAU participaram, na manhã de segunda-
feira, dia 24, da última oficina de um programa de capacitação 
iniciado em setembro.

acontEcE

Candidatos participaram na terça-feira, dia 25, da prova para as 
vagas de residência médica oferecidas no Complexo Hospitalar do 
Vale do Paraíba. O exame teve recorde de inscritos: foram 754.

A prova, aplicada no último dia 23, reuniu cerca de 800 alunos e 
teve o objetivo de avaliar o desempenho dos universitários em relação 
a conhecimentos gerais e a conteúdos dos cursos. 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o Pi-
bid, realiza no dia 29 de novembro a sua 2ª Mostra. O evento conta 
com apresentações de projetos desenvolvidos durante o ano.

O drone, ou Veículo aéreo não tripulado (VANT), da UNITAU foi uti-
lizado nesta semana para a captação de imagens aéreas de Departa-
mentos. Elas vão compor um vídeo institucional sobre a Universidade.
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A mostra comemorativa aos 40 anos da UNITAU acontece no Solar 
da Viscondessa e conta com uma linha do tempo, painéis digitais e um 
espaço reservado para que os visitantes compartilhem as memórias.   

28 de Novembro de 2014

estUdaNtes realizam prova do eNadeprova de residÊNcia médica registra recorde

eNcerrameNto das oficiNas de capacitaçãodroNe aUXilia Na captação de imageNs de campaNha

eXposição permaNece até o dia 4 de dezembro mostra eNcerra atividades de 2014 do pibid
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