
Funcabes oferece 
serviços para os 
funcionários

Reitor avalia os 
primeiros 100 dias 
do novo mandato

Inscrições 
para Medicina  
terminam dia 20 

Peça de teatro é 
apresentada para 
servidores 

Engenheiro dirige 
CIESP de São José 
dos Campos

Universidade 
firma convênio 
com entidade que 
atende crianças
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CICTED recebe mais de 
mil trabalhos científicos 
Projetos serão expostos e avaliados durante o evento, que também oferece minicursos e palestras

C&t

A 
partir de segun-

da-feira, 20, será 

realizado o 3º Con-

gresso internacional 

de Ciência, tecnologia e Desenvol-

vimento (CiCteD) da universidade 

de taubaté (uNitau), maior evento 

de pesquisa da região, que reunirá 

1050 trabalhos científicos. 

Os projetos foram selecionados 

entre 1350 propostas inscritas, de 

90 instituições, e serão expostos 

para avaliação de um corpo técnico 

durante os três dias do evento, que 

contará também com minicursos, 

palestras e mesas redondas. 

Neste ano, o CiCteD foi re-
Gabriel CastrO
ESTAgiário dE jornAliSmo

formulado e conta com algumas 

novidades, entre elas a realização 

em um novo endereço, o Departa-

mento de economia, Contabilidade 

e administração (eCa), e a divisão 

da apresentação dos trabalhos por 

áreas do conhecimento. 

Na segunda-feira, 20, será o 

dia das Ciências exatas; na terça-

feira, 21, o de biociências, e na 

quarta-feira, 22, serão apresen-

tados os trabalhos científicos de 

Ciências Humanas.  

Outra novidade é a forma de  

divulgação dos anais eletrônicos. 

Neste ano, o material será dispo-

nibilizado durante o evento, e não 

após o término dele, como era rea-

lizado anteriormente. 

O CiCteD reúne seis eventos 

em sua programação, direcionados 

a diferentes públicos, desde alunos 

de ensino médio até estudantes de 

Pós-graduação, passando por pro-

fessores e servidores.

Para o Pró-reitor de Pesquisa 

e Pós-graduação, Francisco José 

Grandinetti,  o evento é uma opor-

tunidade única de expor o projeto 

realizado. “É fundamental desenvol-

ver o trabalho e divulgá-lo, pois, se 

você não o divulga, está perdendo 

a chance de outra pessoa apren-

der”, disse. “temos de difundir o 

conhecimento e fazer com que os 

alunos também tenham esse com-

portamento”, finaliza Grandinetti. 

a programação completa pode 

ser conferida no site www.unitau.br.

Nesta edição, coNgresso acoNtece No departameN-
to de ecoNomia, coNtabilidade e admiNistração  
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O reitOr resPONDe   

Formado em Engenharia Me-
cânica pela Universidade de 

Taubaté em 1983, Almir Fer-
nandes é, hoje, diretor adminis-
trativo e comercial da Iso-Metro 
Comercial Ltda., empresa que 
fundou, em 1992, para prestar 
serviços de metrologia industrial, 
e também dirige o Ciesp (Centro 
das Indústrias do Estado de São 
Paulo) de São José dos Campos. 

Com 32 anos de carreira, 
Almir ingressou no mercado de 
trabalho em agosto de 1982, 
ainda estudante de engenharia, 
como estagiário no Departamen-
to de Engenharia da Qualidade 
da Eaton, uma multinacional 
americana do ramo de autope-
ças, e foi efetivado assim que se 
formou na UNITAU. 

“Durante o período em que 
permaneci na Eaton, passei por 
vários cargos. Iniciei como es-
tagiário, fui efetivado como en-
genheiro da qualidade, depois 
promovido para supervisor de 
engenharia da qualidade, depois 
chefe de departamento da qua-
lidade, até chegar à função de 
gerente da qualidade”, revela. 

Após dez anos de mercado, 
o engenheiro abriu a própria 
empresa. “Toda a experiência 
adquirida na administração do 
sistema da qualidade, além do 
fato de eu ter me tornando um 
especialista nas normas ISO 
9000, me capacitou a montar 
uma empresa de serviços para 
atender as indústrias no quesi-
to mais difícil da ISO 9001, que 
trata do sistema metrológico uti-
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Ex-aluno dirige Ciesp de 
São José dos Campos

Nosso saldo é positivo, com 
muitos objetivos já alcançados 
e outros no caminho de serem 
realizados. Destacamos: 

Finanças: elaboração de 
estudos, entre eles: de benefí-
cios aos servidores, de revisão 
de taxas, para emissão dos 
boletos, sobre previdência e 
de acordos de débitos.

Administração: controle de 
horas extras; ampliação do 
controle sobre as atividades 
de manutenção e sobre con-
tratos de compra e aplicação 
de treinamentos.  

Aluno: manutenção dos 
programas de apoio; criação 
do núcleo FIES; renovação e 
ampliação de programas de 
bolsas e de estágio.

Comunidade: diagnóstico 
dos projetos; manutenção e 
ampliação dos atendimentos e 
das propostas de cooperação 
internacional.

Professor: revisão de pro-
jetos pedagógicos e grades 
curriculares; atendimento a 
professores; reconhecimento 
de cursos de EAD e acompa-
nhamento do ENADE.  

Pesquisa e Pós-gradua-
ção: revisão da campanha de 
divulgação dos cursos e pre-
paração dos eventos CICTED 
e Unindu. 

ProF. dr. joSÉ rUi CAmArgo

Destaque

Como o sr. avalia 
os primeiros me-
ses da nova gestão?
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lizado pelas empresas.” 
Para Almir, a formação como 

engenheiro pela UNITAU, so-
mada ao período de estágio, foi 
de suma importância para seu 
aprendizado e crescimento pro-
fissional. O engenheiro também 
fez diversos cursos nacionais e 
internacionais na área da qua-
lidade, além de duas pós-gra-
duações. “A educação é muito 
importante para o crescimento 
profissional. A cada ano, o mer-
cado fica mais exigente e muito 
mais concorrido. Para ter suces-

so, é preciso ir além da faculda-
de. Até hoje, continuo fazendo 
cursos e me atualizando sempre 
que possível”, ressalta.  

Ao contar sobre o período 
como estudante, Almir destaca 
as aulas,  os professores ines-
quecíveis e também as amiza-
des. ”Tenho vários amigos que 
conheci na faculdade. Os anos 
que passamos na Universidade 
são uma história à parte em nos-
savida”, finaliza.

Profissional ingressou no mercado como estagiário e tornou-se gerente de multinacional

eNgeNheiro atUoU em mUltiNacioNal de aUtopeças 
e moNtoU a própria empresa

ariaNe CalDas
ESTAgiáriA dE jornAliSmo

a edUcação é mUito importaNte para 
o crescimeNto profissioNal. a cada 
aNo, o mercado fica mais exigeNte e 
mUito mais coNcorrido. 

“
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Funcabes promove 
benefícios aos servidores
a Fundação atua há 32 anos na universidade; atualmente, atende aproximadamente 2400 pessoas

aDmiNistraçÃO

leONarDO Oliveira / uNitau

A Fundação Caixa Bene-
ficente dos Servidores 

da Universidade de Taubaté 
(Funcabes) oferece programas 
que visam à melhoria da qua-
lidade de vida dos servidores 
ativos e inativos da UNITAU. 

A organização foi criada em 
novembro de 1982 como órgão 
de previdência, o Caixa Bene-
ficente dos Servidores (Cabes), 
mas seis meses depois mudou 
para Fundação, mantendo o 
antigo nome. Hoje, o principal 
objetivo da Funcabes é promo-
ver e mostrar as oportunidades 
de benefícios que a Universida-
de oferece aos seus servido-
res, colaborando para que eles 
reduzam gastos financeiros. 

Dentre os benefícios ofereci-
dos pela Fundação, destacam-
se o seguro de vida, o auxílio 
funeral, o clube de lazer, o va-
le-transporte, o auxílio alimen-
tação (cesta básica), os planos 
de pecúnio, a assistência médi-
ca e odontológica e a farmácia.

O diretor-presidente, Prof. 
Dr. Eduvaldo Silvino de Brito 
Marques, explica que alguns 
benefícios são gratuitos e que, 
para utilizar outros, o servidor 

eNtre os beNefícios oferecidos estão cesta 
básica, segUro de vida e plaNo de saúde

paga uma quantia mínima e a 
Funcabes fica responsável por 
cobrir o restante. “Em alguns 
casos, o servidor consegue até 
90% de subsídio, por exemplo, 
em plano de saúde ou medi-
camentos”, destaca o diretor. 

A Universidade faz, por mês, 
um repasse de R$ 400 mil reais 
para a Fundação. Assim, ela be-
neficia atualmente cerca de 2400 
pessoas, entre servidores ativos, 
aposentados e dependentes. 

Para o próximo ano, a Fun-
cabes pretende ampliar os seus 
programas de benefícios para 

atingir mais e novos servidores. 
Dentre algumas propostas, des-
tacam-se o auxílio à gestante 
e o programa de intercâmbio. 

O servidor interessado em 
conseguir os benefícios não 
precisa ser sócio ou pagar al-
guma mensalidade como mem-
bro, basta apenas dirigir-se à 
Fundação e realizar o cadastro. 

A Funcabes fica localiza-
da na Rua Engenheiro Fer-
nando de Mattos, 81, Centro. 

ariaNe CalDas 
ESTAgiáriA dE jornAliSmo

Servidores 
têm peça 
de teatro 
no dia 18

A Funac (Fundação de Arte, 
Cultura, Educação, Turismo e 
Comunicação) realiza, no sá-
bado, dia 18, para professores 
e servidores técnico-admi-
nistrativos e seus filhos, duas 
apresentações da peça teatral 
infantil Gatomeu e Ratoleta.

A história é baseada na 
obra Romeu e Julieta e abor-
da questões contemporâ-
neas, entre elas o bullying.

Para participar, é necessário 
retirar o ingresso, mediante a 
doação de um produto de hi-
giene pessoal (que será doado 
para um asilo da cidade), na 
Funac, localizada na Rua Expe-
dicionário Ernesto Pereira, 229 
(em frente ao Colégio UNITAU).

A peça será exibida no Au-
ditório do Departamento de Co-
municação Social, em dois horá-
rios: às 16 horas e às 19 horas.

exPeDieNte
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O Departamento de Arquitetura e Urbanismo realizou, entre os 
dias 13 e 17, a 34ª Semana da Arquitetura, com cursos e palestras.

Fique POr DeNtrO

As inscrições para o Vestibular de Medicina podem ser realizadas 
até segunda-feira, dia 20, pelo www.unitau.br.  

O Reitor, Prof. Dr. José Rui Camargo, assinou um convênio com o 
Instituto Gotas de Cidadania, que atende crianças e jovens.

Para contribuir com a saúde dos servidores, são realizadas, em 
diferentes setores, atividades de ginástica laboral. 

Ex-aluno e atual professor da UNITAU, Daniel Cardozo Severo, lan-
çou, dia 14, seu livro “Linguagem como Expressão do Corpo”. 
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Funcionário do Departamento de Obras e Manutenção (DOM), 
“Baiano” foi eleito o servidor do ano e será homenageado na Câmara.  

17 de oUtUbro de 2014

UNitaU estabelece coNvêNio com iNstitUtoiNscrições para mediciNa são eNcerradas dia 20  

arqUitetUra realiza semaNa de atividades psicologia sedia laNçameNto de livro 

marceNeiro é eleito servidor do aNo da UNitaU giNástica laboral é realizada em departameNtos

Notícias da UNITAU
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aCONteCe

Jornal da década de 1970 retrata esforços para a criação da Uni-
versidade, que, em 2014, completa 40 anos.

criação da UNitaU era Notícia em 1974 

Santander fala sobre 
previdência privada

O Banco Santander rea-
liza, no próximo dia 29, uma 
palestra sobre previdência 
privada para os servidores.

Serão discutidas as perspec-
tivas do cenário econômico  e 
as alternativas de investimentos 

possíveis e mais adequados.
Os interessados devem en-

viar um e-mail para alecsan-
dra.porto@santander.com.br. 

A palestra acontece 
no Auditório da Engenha-
ria Civil, a partir das 19h. 


