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ECA oferece carreiras nas áreas 
de administração e economia 
Os cursos superiores de tecnologia são os mais recentes oferecidos pelo Departamento e têm como destaque a grande empregabilidade 

O 
Departamento de Eco-
nomia, Ciências Con-
tábeis e Administração 

(ECA) é um dos mais antigos 
da UNITAU. Existe desde 1976 
e oferece seis cursos, com foco 
no mercado de trabalho, sendo 
quatro de bacharelado (Econo-
mia, Administração, Comércio 
Exterior e Contabilidade) e dois 
de tecnologia (Logística e Gestão 
em Recursos Humanos).

Os tecnológicos, os mais re-
centes oferecidos pelo Depar-
tamento, têm como destaque a  
grande empregabilidade, pois, 
em um curto espaço de tempo, 
formam profissionais capazes de 
suprir as demandas do mercado 
de trabalho. 

O curso de Economia é um 
dos mais tradicionais da região. 
Foi reconhecido em 1971 e 
forma profissionais capazes de 
compreender as leis econômicas 
que regem a sociedade. A área 
de atuação do economista está 
amplamente ligada às pesqui-
sas, mas vem conquistando es-
paço no setor bancário. 

O profissional de adminis-
ariane caldas
ESTAgiáriA dE jornAliSmo

laboratórios e biblioteca são destaqUes do cUrsos
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tração tem área de atuação 
abrangente, podendo trabalhar 
em setores como, por exem-
plo, escolas e hospitais, mas 
principalmente em indústrias e 
bancos, além de atuar em ne-

gócios próprios. “Recentemente, 
acrescentamos em nossa grade 
curricular a disciplina Empreen-
dedorismo, que é um conteúdo 
mais amplo e completo da antiga 
disciplina Gestão de Empresa de 

pequeno porte“, explica o Diretor 
do Departamento, Prof. Me. Rob-
son de Moraes Lourenço. 

As áreas de Contabilidade e 
Comércio Exterior também são 
bastante promissoras na região. 
Para o Prof. Robson, a grande 
procura por esses cursos deve-
se à localização da UNITAU, que 
está próxima de diversas indús-
trias e empresas nacionais e 
multinacionais.

Quatro dos seis cursos do 
Departamento contam com con-
ceito 3 do Guia do Estudante e 
do Exame Nacional de Desem-
penho de Estudantes (Enade).  

Os laboratórios de informática 
são equipados com programas e 
aplicativos que contribuem para 
o desempenho acadêmico. A 
biblioteca também é um diferen-
cial, pois disponibiliza um amplo 
e completo acervo de livros. 

     VESTIBULAR
O Vestibular de Inverno rece-

be inscrições (exceto Medicina) 
no www.unitau.br até 01/12. 
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O reiTOr resPOnde   

E m 24 anos de história na 
UNITAU, Reginaldo Luiz 

Gonçalves passou por diversos 
Departamentos da Instituição, 
mas é na Escola de Aplicação 
Dr. Alfredo José Balbi que sua 
trajetória de vida se mistura ao 
crescimento da Universidade. O 
vice-diretor do Colégio UNITAU 
também é pai de duas alunas da 
Escola e faz questão de ter uma 
atenção redobrada para que a 
passagem dos estudantes pela 
Instituição seja tão gratificante 
quanto foi para ele. 
    A trajetória de Reginaldo na 
UNITAU começa antes mesmo de 
a Universidade ser o seu local de 
trabalho. Em 1986, ele frequen-
tava as aulas do Ensino Médio 
do Colégio, quando este ainda 
se localizava no Departamento 
de Economia, Contabilidade e 
Administração (ECA).  “Era uma 
época muito agradável, uma 
turma bem divertida. O pessoal 
de Eletrônica sempre foi alegre, 
elétrico, dava muito trabalho aos 
professores”, conta, entre risos. 
    Ao mesmo tempo em que 
concluía o técnico em Eletrônica, 
Reginaldo ingressou na primeira 
turma do curso de Computação 
Científica da UNITAU, em 1989, 
ano da criação do Departamento 
de Informática da Instituição. Um 
ano depois, ele dedicava qua-
se todo seu dia à Universidade: 
durante o dia, trabalhava como 
técnico do Laboratório de Eletrô-
nica; à noite, estudava. 
    Em 1994, recebeu um con-
vite do Reitor à época, Prof. Dr. 
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A melhoria da qualidade 
de ensino passa, certamente, 
pelo investimento no pro-
fessor. O corpo docente da 
UNITAU conta com 715 pro-
fessores. Quase 80% deles 
tem titulação de mestre ou 
doutor. Temos, hoje, 65 gru-
pos de pesquisa certificados 
pelo CNPq e estamos incenti-
vando a captação de recursos 
por meio de projetos. 

Queremos também apro-
ximar ainda mais os nossos 
alunos do mercado de traba-
lho, o que ocorrerá por meio 
do aumento dos programas 
de estágio e de aluno trainee. 
Implementamos um balcão 
de empregos e iremos incen-
tivar os projetos de empresas 
juniores e de escritórios de 
prestação de serviços, além 
das incubadoras e de coope-
rativas acadêmicas. 

Outra ação é o estabele-
cimento de programas que 
permitam estratégias com-
binadas de extensão com 
formação acadêmica e pes-
quisa, transformando essas 
ações em benefícios aos 
cursos e, essencialmente, à 
sociedade, visando à melho-
ria da qualidade de vida das 
pessoas de nossa cidade e 
da região. 

ProF. dr. joSÉ rUi CAmArgo

memÓria

Como a Univer-
sidade pretende 
melhorar ainda 
mais seu ensino?
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Milton de Freitas Chagas, para 
implantar o curso de Proces-
samento de Dados no Colégio, 
retornando assim para a escola 
que foi sua porta de entrada na 
Universidade. 
    “Foi um desafio enorme. Aca-
bei trabalhando junto com pro-
fessores que, há pouco tempo, 
tinham dado aula para mim. A 
exigência de cumprir um pro-
grama, de aplicar uma prova, de 
corrigir, dar aquela aula é bem 
diferente. Você muda a sua ma-
neira de pensar.”
    Reginaldo foi coordenador e 
professor do curso por 18 anos, 
auxiliando na formação de mais 
de 600 alunos. Em 2012, ele 

recebeu um novo convite: tor-
nar-se o vice-diretor do Colégio. 
Para ele, sua trajetória pode ser 
resumida em dois adjetivos: gra-
tificante e desafiadora. 
    “Gostava muito de dar aula 
e, como administrador, eu faço 
as coisas acontecerem e vejo o 
retorno do meu trabalho. O cur-
so de Informática cresceu; antes 
não tínhamos nem computador 
e, hoje, há três laboratórios. So-
mos uma escola de excelência 
e é estimulante ter a tarefa de 
sempre procurar o melhor para 
o Colégio.”

 

Vice-diretor do colégio UniTaU começou como aluno e também foi docente da escola  

THÉO OrTiZ
ESTAgiário dE jornAliSmo

o professor regiNaldo é 
o segUNdo eNtrevistado 
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    

Duas décadas dedicadas
à Universidade
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Consep define questões didático-
pedagógicas e científicas
conselho é um dos três que compõem os Órgãos colegiados centrais, instâncias que disciplinam as atividades da Instituição

GesTÃO

Representantes dos profes-
sores e alunos reúnem-se 

uma vez por mês, de fevereiro a 
junho e de agosto a dezembro, 
para definir e normatizar ques-
tões ligadas ao ensino e à pesqui-
sa  da Universidade de Taubaté. 

Eles são os membros do 
Conselho de Ensino e Pesquisa 
(Consep), órgão responsável pela 
normatização e coordenação 
das atividades didático-pedagó-
gicas e científicas da UNITAU. Ele 
é um dos três conselhos da Uni-
versidade, os Órgãos Colegiados 
Centrais, que são os instrumen-
tos que coordenam e discipli-
nam as atividades da Instituição.   

REPRESENTANTES
O Consep é constituído pelo 

Reitor, Prof. Dr. José Rui Ca-
margo, pelo Vice-reitor, Prof. 

Dr. Isnard de Albuquerque Câ-
mara Neto, pelos seis Pró-rei-
tores, por três professores de 
cada área do conhecimento 
(Ciências Exatas, Humanas e 
Biociências) e por dois alunos 
de cursos da graduação. As re-
uniões do órgão acontecem na 
Sala dos Conselhos, na Reitoria. 

Os representantes do cor-
po docente são escolhidos em 
eleição direta pelos profes-
sores e têm mandato de dois 
anos, podendo candidatar-se a 
uma recondução sucessiva, de 
igual período. Já os represen-
tantes dos alunos são indica-
dos pelo Diretório Central dos 
Estudantes (DCE) e também 
têm o mandato de dois anos. 

As reuniões dos Órgãos 
Colegiados Centrais podem 
acontecer com a presença de 
pelo menos a metade dos seus 
membros constituintes, e, com 
esse número, os trabalhos po-
derão prosseguir, exceto a par-
te relativa especificamente à 
Ordem do Dia, que dependerá 
da presença de 2/3 dos mem-
bros do respectivo Conselho. 

reitor da Unitau: Prof. Dr. José Rui Camargo
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diagramação: Gabriel Castro e Ariane Caldas 
| infográfico Consep: Vanessa Almeida | 
Arte 40 anos: Nathália Velasco | revisão de 
língua Portuguesa: Luzimar Goulart Gouvêa | 
Colaboração: Renata Moraes, Thiago Gustavo 
e Natália Senóbio 
  
imprensa@unitau.br
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A exposição “Ditadura, Literatura e História: uma reflexão do pe-
ríodo militar” foi organizada pelos alunos do terceiro ano do Ensino 
Médio do Colégio UNITAU na biblioteca da escola e termina na sexta-
feira, dia 31. 

Os professores Joel Abdala e Antonio Carlos de Souza foram homenageados pela Câmara de Taubaté no último dia 20, quando aconteceu 
uma sessão comemorativa ao Dia do Professor. Joel (na foto à esquerda, acompanhado pela filha, a também professora da UNITAU, Rachel 
Abdala) atua na graduação e é assessor da Pró-reitoria de Graduação. Antonio Carlos é docente do Colégio UNITAU.   
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UNiversidade realiza primeira fase do vestibUlar de mediciNa No domiNgo, dia 02 

empresa bUNdy discUte parceria com a UNiversidade

professores da UNitaU são homeNageados Na cÂmara de taUbaté

colégio UNitaU eNcerra exposição sobre ditadUra

Notícias da UNITAU

HOmenaGens

A primeira fase do Vestibular de Medicina da UNITAU será realizada no Departamento de Economia, Contabilidade e Administração (ECA) 
neste domingo, dia 02, das 9h às 14h. A prova é composta por 80 questões objetivas de múltipla escolha, com cinco alternativas. Os re-
sultados da 1ª fase serão divulgados no dia 20/11. Serão selecionados para a segunda fase os 400 candidatos que obtiverem as melhores 
classificações neste primeiro processo, a partir de 170 (cento e setenta) pontos, em ordem decrescente.

O curso de Medicina da Universidade é o único do Vale do Paraíba, iniciado em 1967, e já formou mais de 3.000 profissionais.

Da esquerda para a direita, o Prof. Dr. Ederaldo Godoy, da UNITAU, 
o diretor da Bundy Brasil, Wenceslau Carvalho, o Reitor, Prof. Dr. José 
Rui Camargo, o Gerente de Engenharia da Bundy, Daniel Petricelli, e 
o aluno da UNITAU e estagiário da empresa, Jorge Yago de Oliveira.    
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