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Engenharia tem mercado 
de trabalho aquecido
Carreira está entre as dez que mais cresceram entre os anos de 2009 e 2012, segundo o iPea

Apontadas em diferentes 
pesquisas entre as car-
reiras mais promisso-

ras, as Engenharias concentram 
diferentes opções de formação 
e atuação. A UNITAU tem nove 
cursos na área, que contam com 
notas três e quatro no Exame 
Nacional de Desempenho de Es-
tudantes (Enade).

Segundo o IPEA (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada), 
a Engenharia está entre as dez 
carreiras que mais cresceram 
entre 2009 e 2012, com previ-
são de seguir em alta nos próxi-
mos anos. 

As possibilidades de atuação 
são variadas, envolvendo desde 
pesquisas buscando novos co-
nhecimentos e tecnologias até 
o desenho e o planejamento de 
soluções, passando pelas ativi-
dades de transformar matérias
-primas em produtos, de admi-
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UNitaU oferece Nove cUrsos Na área; iNscrições segUem até o dia 1º/12
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nistrar, de planificar, de organizar 
e de dirigir projetos. 

A Profa. Ma. Angela Popovici 
Berbare, Pró-reitora Estudan-
til, destaca que o mercado de 
trabalho no Vale do Paraíba se-
gue essa tendência nacional de 
expansão. “Nós temos muitas 
fábricas que estão em busca de 
profissionais da nossa região ao 
invés de profissionais de fora”, 
disse.

O fato se dá, de acordo com 
a Pró-reitora, porque muitas em-
presas acabam perdendo profis-
sionais que são de outras locali-
dades, por eles optarem por não 
se afastar permanentemente de 
suas regiões.

A UNITAU, por meio da Cen-
tral de Oportunidades, atua para 
manter e ampliar o trabalho de 
aproximação com as compa-
nhias. “As empresas querem 
formar profissionais de qualida-

de, por isso existem vários con-
vênios entre elas e a UNITAU”, 
destaca a Pró-reitora. 

ESTRUTURA 
A UNITAU tem os seguintes 

cursos de Engenharia: Aeronáu-
tica, Ambiental e Sanitária, Civil, 
de Computação, de Controle e 
Automação, de Energia, de Pro-
dução Mecânica, Elétrica e Ele-
trônica e Mecânica.

Eles estão localizados em 
quatro Departamentos e têm 
juntos mais de 35 laboratórios. 

VESTibUlAR 
A UNITAU está com inscri-

ções abertas até 1º/12 para 
o Vestibular de Verão. Acesse 
www.unitau.br.

VesTibULar
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O reiTOr resPOnde   

R osana Maria de Moura Pe-
reira deu início, em 1981, a 

sua vida na UNITAU sem saber 
que se tornaria, de algum modo, 
alma e coração nas cores azul e 
branco. Com a intenção de con-
seguir pagar o curso de Secreta-
riado Executivo, iniciou a ativida-
de de escriturária em 5 de março 
do mesmo ano na Reitoria, mas 
foi a partir de 1985 que selou de 
vez sua relação com a Institui-
ção. Rosana realizou o concurso 
para o cargo de auxiliar admi-
nistrativo, ficando por dois anos 
na área, e depois passou para a 
função de arquivista. 

Em 1994, entrou para a Se-
cretaria dos Órgãos Colegiados 
Centrais, onde permanece até 
hoje como secretária. Natural 
de Taubaté, Rosana era uma jo-
vem de 18 anos quando come-
çou a trabalhar na UNITAU. Sua 
intenção era conseguir pagar o 
curso e depois ganhar o mundo, 
não imaginava fazer carreira na 
Instituição. “Quando comecei a 
trabalhar na Universidade, ela 
tinha 5 anos. Entrei em 1981 e 
ela funcionava desde janeiro de 
1976, então acompanhei esse 
crescimento e cresci junto.”

RECORDAÇÕES
Rosana acompanhou de perto 

vitórias e dificuldades da Univer-
sidade, presenciou os mandatos 
de nove Reitores, conduziu pos-
ses, registrou e viveu momentos 
de que se recordará para sem-
pre. “Na posse do Reitor José 
Rui, fiquei muito emocionada 
porque aquela era a última vez 
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Fazendo história junto 
com a instituição

A pesquisa científica per-
mite que o estudante desen-
volva e amplie seus conheci-
mentos na área, fazendo com 
que descubra e se envolva 
com as inovações do segmen-
to, para que possa chegar a 
encontrar soluções para as 
questões apresentadas.

A iniciação científica tam-
bém garante reconhecimento 
profissional. Mesmo que o 
aluno não opte pela carreira 
de pesquisador, ser um bolsis-
ta de pesquisa é um diferen-
cial observado por empresas 
no momento da contratação.

Os projetos permitem ain-
da que o estudante desen-
volva competências que o 
auxiliarão na carreira, como, 
por exemplo, o trabalho em 
equipe, a organização e a ca-
pacidade de comunicação.

A UNITAU apoia a pesquisa 
e oferece diferentes oportuni-
dades para os interessados, 
entre elas as bolsas de estudo 
e os eventos na área. O mais 
importante deles, o CICTED 
(Congresso Internacional de 
Ciência, Tecnologia e Desen-
volvimento), reuniu 8.000 vi-
sitantes nesta edição. Saiba 
mais na Pró-reitoria de Pes-
quisa e Pós-graduação. 

ProF. dr. joSÉ rUi CAmArgo

memória

Por que é impor-
tante para os alu-
nos participar de 
projetos de ini-
ciação científica?
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que eu participaria. Você ficar 33 
anos no mesmo lugar, na mes-
ma função, é claro que vou sentir 
falta.”

Em sua rotina diária, quando 
chega à reitoria, Rosana cum-
primenta as pessoas ao seu 
redor, entre eles funcionários e 
estagiários, e se dirige para sua 
sala, onde passa a maior parte 
do tempo. Em sua mesa, en-
contram-se fotografias sob um 
vidro, que remetem às lembran-
ças familiares e aos momentos 
vividos na Instituição, e pilhas 
de processos para receber sua 
assinatura e seu devido encami-
nhamento.    

Ao final do expediente, Rosa-

na vai para seu lar e desenvolve 
as tarefas normais de uma dona 
de casa e, para descansar, faz 
pilates e pratica dança de salão 
com o marido Valter, com quem 
é casada há 30 anos, além de 
apreciar uma boa leitura. 

Rosana da Reitoria, como é 
comumente conhecida, é mãe 
de dois filhos e, em breve, será 
avó. Em 2015, ela completará 
34 anos de dedicação à UNITAU, 
com a sensação de dever cum-
prido e laços de amizades dura-
douros. “Em todo esse tempo, 
conquistei amigos queridos que 
terei o prazer de reencontrar.” 

 

rosana trabalha na UniTaU há 33 anos; Universidade foi seu primeiro e único emprego

CamiLa Ferreira
ESTAgiáriA dE jornAliSmo

rosaNa é a primeira eNtrevistada 
de Uma série de 10 pessoas, 
cUjas histórias se eNtrelaçam 
com a da UNitaU. os relatos 
serão pUblicados Nesta págiNa e 
também iNtegram Uma websérie, 
dispoNível No yoUtUbe.com/
UNiversidadedetaUbate, em 
homeNagem aos 40 aNos da UNitaU.   
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EPTS apoia ações de educação e 
projeta novidades para 2015
empresa de Pesquisa, Tecnologia e serviços da Universidade atua há mais de 35 anos, ligada ao ensino, à extensão e à educação

gesTÃO

A Empresa de Pesquisa, Tec-
nologia e Serviços (EPTS) 

da UNITAU, responsável por 
apoiar diversas atividades da 
Instituição, entre elas a oferta de 
Educação a Distância e de Pós-
graduação, tem novas ações 
para o próximo ano.

Criada em nove de dezembro 
de 1977, pela Lei Municipal nº 
1.677 e instituída pela Resolução 
nº 21/77 do Conselho Universi-
tário (CONSUNI) da Universidade, 
a EPTS iniciou suas atividades 
no dia oito de março de 1978.

Para a Profa. Dra. Patrícia Ortiz 
Monteiro, Diretora Executiva da 
EPTS, a Empresa é um dos bra-
ços mais importantes da Univer-
sidade. “Isso ocorre porque atua 
no atendimento dos interesses 
da sociedade regional, prestan-
do serviços diretamente ligados 
ao ensino, à extensão, e à pes-
quisa, desenvolvidos pela Uni-
versidade”, disse a professora.

 
     NOViDADES 

A EPTS estrutura novas ações 
para ampliar e melhorar sua 
atuação, entre elas a implanta-
ção de um Programa de Desen-
volvimento Pessoal e do ofere-
cimento de capacitações para 

a diretora da empresa, profa. dra. patrícia ortiz, 
ressalta a qUalidade dos serviços prestados

os colaboradores da empresa 
e a mudança da sede física da 
EPTS, em 2015, para um espa-
ço adequado às necessidades e 
à realização de seus objetivos. 

Em parceria com a UNITAU, 
está em pauta o planejamento 
para a ampliação dos polos de 
Educação a Distancia, a partir do 
reconhecimento dos cursos nes-
sa modalidade de ensino; a bus-
ca de novas parcerias e novos 
projetos, com foco nos cursos de 
Pós-graduação; a Assessoria de 
Comunicação, responsável por 

elaborar o planejamento estraté-
gico de comunicação da empre-
sa, além da divulgação dos cur-
sos. A Empresa também prevê o 
aumento na média do número de 
concursos executados em 2014.

 ATUAÇÃO
 Atualmente, a EPTS organiza 

e executa concursos públicos e 
privados de diferentes institui-
ções, como prefeituras, câmaras 
e hospitais. A Empresa também 
atua na gestão administrati-
va e financeira dos cursos de 
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curta duração de graduação, 
do Ensino a Distância (EAD) e 
de Pós-graduação da UNITAU. 

A diretora da Empresa frisa 
a qualidade presente nos ser-
viços prestados. “A EPTS conta 
com toda a estrutura técnica e 
especializada de professores 
doutores, mestres e especialis-
tas da UNITAU bem como com 
seus laboratórios reconhecidos 
nacionalmente, o que permite 
que a empresa também ofere-
ça serviços em diversas áreas, 
tais como na administrativa, na 
financeira, na de planejamen-
to e gestão, entre outras”, diz.

A EPTS está localizada na 
Rua Visconde do Rio Branco, nº 
109, no Centro de Taubaté. Mais 
informações sobre os cursos e a 
atuação da Empresa estão dis-
poníveis no www.epts.com.br.
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O Cuide-se, evento realizado para os servidores da UNITAU, 
ofereceu um dia de serviços de bem-estar e de saúde, entre eles 
massagem, tratamentos estéticos e orientação alimentar.  

FiqUe POr denTrO

Uma equipe da UNITAU, liderada pelo Reitor Prof. Dr. José Rui 
Camargo visitou o Senai, no dia 14, para discutir com profissionais da 
entidade a viabilidade para a realização de convênios. 

 Foram realizadas, entre os dias 20 e 25, as Semanas de Nutrição, 
Engenharia de Alimentos e Computação. Os estudantes participaram 
de palestras, minicursos e debates. Saiba mais no unitau.br.     
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24 de oUtUbro de 2014

UNiversidade realiza terceiro eNcoNtro de ciêNcia, tecNologia e deseNvolvimeNto do vale do paraíba

reNato teixeira apreseNta projeto cUltUral

departameNtos realizam semaNa de atividades servidores participam de ações de bem-estar

eqUipe da UNitaU discUte parceria com o seNai

Notícias da UNITAU
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aCOnTeCe

O 3º Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento (CICTED), maior evento de pesquisa da região, reuniu cerca de 
8.000 visitantes entre 20 e 22/10, no Departamento de Economia, Ciências Contábeis e Administração (ECA). Alunos, professores, servidores 
e visitantes participaram da exposição de paineis e das 102 atrações oferecidas, entre elas palestras e minicursos. Mais de mil projetos de 
pesquisa, de alunos do Ensino Médio à Pós-graduação, de 90 Instituições, foram aceitos para serem expostos. O CICTED movimenta diversos 
setores da UNITAU e é um momento dedicado à produção de conhecimento e à divulgação da pesquisa científica.    

O músico Renato Teixeira visitou a UNITAU no dia 22 e se reuniu 
com o Reitor Prof. Dr. José Rui Camargo para discutir a implantação 
de um novo projeto na região, que consiste em uma trilha cultural e 
ecológica ligando diferentes municípios.  
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