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Estudantes retornam 
às aulas na UNITAU

Alunos participaram das atividades de recepção do 2º semestre letivo de 2014

EDUCAÇÃO

O
s estudantes de 
graduação da Uni-
versidade de Tau-
baté voltaram às 

aulas no último dia 4. Além da-
queles que já são alunos da Ins-
tituição, novos estudantes, que 
ingressaram na UNITAU por meio 
do Vestibular de Inverno, foram 
recebidos nos Departamentos.

Eles receberam orientações 
sobre o funcionamento da Uni-
versidade e dos cursos, foram 
apresentados para professores 
e servidores e visitaram as ins-
talações dos Departamentos.

A aluna Yana Nascimento 
Fracari, que ingressou no curso 
de Medicina, disse estar ansio-
sa. “Fiz Medicina por três anos 
na Rússia e é o que quero, é a 
minha escolha para a vida.”

Natália Pires de Andrade, 
presidente do Diretório Acadê-
mico de Medicina, conta que os 
alunos decidiram não realizar 
trote. “Isso estava afastando 
os calouros, não queremos que 

Universidade lança jornal

A 
Universidade de Taubaté 
mais uma vez inova em 
sua forma de se comu-

nicar com a comunidade tau-
bateana, com o lançamento do 
Jornal Notícias da UNITAU. 

A publicação semanal tem 

como objetivo possibilitar a 
ampliação do conhecimento do 
leitor sobre as ações da Univer-
sidade.

A responsabilidade pelo de-
senvolvimento do conteúdo e 
produção gráfica do jornal é de 

Reitor, vice-reitor 
e pró-reitores 
tomam posse

Equipe Rondon 
retorna depois 
de “Operação 
Catopé”

PÁG. 4 | ExtEnsÃO

Centrais 
auxiliam alunos 
e ex-alunos 
que buscam 
oportunidades

PÁG. 3 | COmUniDADE  

Reitor responde 
dúvidas de alunos 
sobre bolsas e 
infraestrutura

PÁG. 2 | tRAnsPARÊnCiA

eles fiquem com medo de vir 
para a faculdade. Fizemos uma 
semana de integração, para 
aproximá-los.”

O aluno Matheus Bastos 
gostou da forma como foi re-
cebido. “Achei bacana essa in-
tegração, eles nos acolheram”, 
comentou. Essa foi a primeira 
vez em que novas vagas para o 
curso de Medicina foram aber-
tas no Vestibular de Inverno. 
“É um privilégio estar em uma 
Universidade de tradição”, com-
pletou o aluno.

A Pró-reitora Estudantil, Pro-

fa. Ma. Angela Popovici Berba-
re, parabenizou os novos alunos 
pelo ingresso na UNITAU e os já 
estudantes pelo retorno às au-
las. Ela destacou que a forma-
ção terá um papel fundamental 
na vida dos alunos e que a Ins-
tituição oferece diferentes pro-
jetos, atividades e programas 
para apoiar os estudantes. 

“A Universidade está de 
portas abertas para auxiliar os 
alunos e ajudar em qualquer 
dificuldade”, disse a Pró-reitora 
Estudantil da UNITAU, Profa. 
Ma. Angela Popovici Berbare.

ViViAn FERRAz/UnitAU

um grupo de profissionais de 
Jornalismo, Publicidade e Pro-
paganda e Relações Públicas 
da Universidade de Taubaté. O 
Jornal é distribuído em diversos 
pontos da cidade por meio de 
parceria com o Jornal Contato.

PÁG. 2 | UniVERsiDADE  
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Nova equipe assume 
administração da UNITAU

Administração da UnitAU durante evento de posse na reitoria: professores 
Grandinetti, Florençano, nara, José Rui, Angela, isnard, mario e Arcione.

O REitOR REsPOnDE
PROF. DR. JOSÉ RUI CAMARGO

Para o 2º semestre de 2014 
estão previstos os seguintes 

investimentos (total de aproxi-

O 
Prof. Dr. José Rui Ca-
margo assumiu, no 
dia 03 de julho, um 

novo mandato de quatro anos 
como Reitor da Universidade 
de Taubaté (UNITAU).  A re-
condução de José Rui ao car-
go pelo Conselho Universitário 
aconteceu em uma cerimônia 
interna, na qual foi empossado 
também o Vice-reitor, Prof. Dr. 
Isnard de Albuquerque Câmara 
Neto.

Também foram nomeados 
os seis Pró-reitores: o Prof. Dr. 
Arcione Ferreira Viagi, como 
Pró-reitor de Administração; o 
Prof. Dr. José Carlos Simões 
Florençano, como Pró-reitor de 

Economia e Finanças; a Profa. 
Ma. Angela Popovici Berbare, 
como Pró-reitora Estudantil; o 
Prof. Dr. Mário Celso Peloggia, 
como Pró-reitor de Extensão; a 
Profa. Dra. Nara Lúcia Perondi 
Fortes, como Pró-reitora de 
Graduação, e o Prof. Dr. Fran-
cisco José Grandinetti, como 
Pró-reitor de Pesquisa e Pós-
graduação.

Para a gestão 2014-2018, 
o Reitor tem como as metas 
de governo, entre outras: De-
senvolver estudos, em parceria 
com a Prefeitura de Taubaté, 
para a implantação da Cida-
de Universitária; implementar 
a jornada de trabalho para os 

professores; realizar gestão 
financeira e administrativa efi-
cazes, com vistas à melhoria 
da qualidade de ensino e dos 
indicadores de desempenho 
dos cursos; ampliar o número 
de cursos e alunos de Pós-gra-
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madamente R$ 1,5 milhões):
a) Ampliação da bibliote-
ca do Campus da Juta; 
b) Implantação do Anexo do Bom 
Conselho (antigo Departamento 
de Fisioterapia), com vários labo-
ratórios da área de Biociências; 
c) Modernização das ins-
talações das salas de 
aula da Pós-graduação; 
d) Aquisição de livros para 
as bibliotecas (um total de 
R$ 500 mil de investimento), 
e) Instalação de condiciona-
dores de ar em algumas sa-
las de aula e laboratórios; 
f) Aquisição de equipamentos 
para os laboratórios da Juta, 
Botânica, Microbiologia, Medici-
na, Engenahria Civil e Estética; 

g) Melhoria da acessibili-
dade em alguns prédios; 
h) Substituição de inúmeros 
computadores e impressoras.
h) Substituição de inúmeros 
computadores e impressoras.

São muitas as modalidades 
oferecidas pela UNITAU e, 

para saber qual a melhor para 
você, consulte a Deliberação 
CONSAD 039/2013 ou a Pró-
reitoria Estudantil. Veja algumas  
modalidades de Bolsa: Bolsa 
Familiar: 15% para alunos que 
possuem pai, mãe, cônjuge ou 
irmãos estudando na UNITAU e/

ou no Colégio Balbi; Bolsa Fideli-
dade: 15% para alunos egressos 
do Colégio Balbi; Bolsa Estágio 
Interno: 50% (limite de R$ 400) 
para alunos matriculados adim-
plentes selecionados para esta-
giar na UNITAU; Bolsa Egressos: 
20% para alunos matriculados 
no segundo curso de graduação 
na UNITAU; Bolsa Cursos Matu-
tinos e Vespertinos: 10% para 
alunos matriculados nos cursos 
matutinos e vespertinos; Bolsa 
Cursos de Tecnologia: 20% para 
alunos matriculados nos cursos 
superiores de Tecnologia, entre 
outras. O importante é que você 
sempre busque conversar co-
nosco, seja no seu departamen-
to, seja na Central do Aluno.

duação e do Colégio UNITAU; 
ampliar a captação de recursos 
externos; ampliar as parcerias 
com empresas, organizações e 
entidades públicas e privadas 
da Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral Norte.

ExPEDiEntE 

Reitor: Prof. Dr. José Rui Camargo | Editora: Profa. Ms. Angela Loures (MTB-MS 17301/87V) | Projeto gráfico e Editorial: ACOM
Diagramação: PREX - Núcleo de Design Gráfico - NDG | Alunos Bolsistas: Guilherme Rodrigues e Marcella Porto Braz 
Colaboração: ACOM - UNITAU | E-mail para contato: noticias@unitau.br
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Quais os investimen-
tos que a UNITAU fará 
na melhoria de sua 
infra-estrutura no 2º 
semestre de 2014?

Quais modalidades de 
bolsa são oferecidas?
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Equipe da Pró-reitoria Estudantil presta apoio a alunos e ex-alunos UnitAU

Pró-reitoria Estudantil 
auxilia universitários

A vida universitária é um mundo 
novo que se apresenta para o 

jovem que,  recém chegado do En-
sino Médio, precisa de apoio e quer 
ver esclarecidas as  dúvidas que 
possam surgir durante sua perma-
nência no Ensino Superior. Tendo 
em vista esse público, a Pró-reitoria 
Estudantil da Universidade de Tau-
baté (PRE) trabalha com o intuito 
de auxiliar os alunos da UNITAU 
para que tenham uma vida aca-
dêmica de qualidade, aproveitando 
da melhor maneira seu período de 
formação. 

As principais atividades, de-
senvolvidas por profissionais es-
pecializados, são o auxílio psicope-
dagógico aos alunos, o programa 
de bolsas de estudos e o auxílio à 
inserção no mercado de trabalho. É 
desenvolvido também um trabalho 
de apoio aos alunos com neces-
sidades educacionais especiais. 
Esses alunos são acompanhados 

por profissionais que auxiliam na 
adaptação desses alunos, para que 
o ensino não seja prejudicado.

 O programa de bolsas em 
2013 já beneficiou 2 mil alunos 
em diferentes modalidades de be-
nefício, entre elas a Bolsa Estágio 
Interno, em que o aluno desenvolve 
um trabalho na instituição, rece-
bendo desconto em sua mensali-
dade, e a Bolsa Atleta, uma forma 
de estimular a prática esportiva 
dos graduandos. O FIES (Fundo de 
Financiamento Estudantil) também 
faz parte dos benefícios oferecidos 
pela UNITAU e administrados pela 
Pró-reitoria Estudantil. 

Já a Central do Aluno é um 
espaço que possibilita a concen-
tração dos serviços prestados pela 
Pró-reitoria Estudantil e por outras 
Pró-reitorias, promovendo o escla-
recimento de dúvidas, informações 
e inscrições sobre cursos, eventos 
e processo seletivo (vestibular).

GUiLHERmE RODRiGUEs
BOLSISTA 

A Central de Estágio e Cen-
tral de Oportunidades são 

serviços de continuidade da 
PRE que desenvolve a inte-
gração do corpo discente e já 
formados com o mercado de 
trabalho.

A Central de Estágio orien-
ta e encaminha o aluno para a 
realização do estágio curricular 
obrigatório (para alguns cursos) 
e do não obrigatório em institui-
ções conveniadas. A orientação 
legal, formal e pedagógica, e a 
preparação de documentos é 
realizada, dentro das exigên-
cias dos órgãos educacionais, 

tendo em vista que o período 
venha a somar para a formação 
do aluno e que esta seja para 
ele um diferencial. Em 2013, 
foram 2500 convênios com 
empresas para realização de 
estágios e cerca de 4 mil ter-
mos de estágios assinados.

Na Central de Oportunida-
des o aluno já formado recebe 
informações sobre vagas que 
venham a surgir na região e 
que condizem com sua gradu-
ação. Por meio de um cadastro 
feito pelo site (https://webapps.
unitau.br/oportunidades/), o 
recém graduado pela UNITAU 

pode visualizar vagas disponi-
bilizadas, além de ser avisado 
sobre cursos, palestras e ou-
tras informações que ajudem a 
complementar a sua formação.

E as oportunidades não pa-
ram por aí: profissionais gaba-
ritados oferecem minicursos de 
Empreendedorismo, Orientação 
Profissional e Apoio à Inserção 
no Mercado de Trabalho e, a 
partir da identificação das  ha-
bilidades pessoais, auxiliam os 
interessados na elaboração de 
seu currículo e na preparação 
para entrevistas e processos 
seletivos, dentre outros temas 

desenvolvidos de maneira in-
terativa e dinâmica. 

A Central do Estágio fica 
na Rua Barão da Pedra Negra, 
162, centro. Telefone: (12) 
3625-4204/3625- 4202. Já 
a Central de Oportunidades 
funciona no mesmo local da 
Pró-reitoria Estudantil, na 
Avenida 9 de Julho, nº 183, 
Centro, e funciona de se-
gunda a sexta, das 8 às 12 
horas e das 14 às 18 horas. 
Telefone: (12) 3625-4216 / 
3625-4180.

Central de Estágio e Oportunidades
OPORtUniDADE
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UNITAU dá início às comemorações 
dos 40 anos com visita de gestores
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A vacina é eficaz em pessoas já infectadas pelo vírus

Sesmo realiza avaliação sobre 
hábitos do funcionário UNITAU

Para marcar o início das comemorações dos 40 anos da UnitAU, 
o Prof. Dr. José Rui Camargo, Reitor da Universidade, visitou todos 
os Departamentos acompanhado do Vice-reitor e dos Pró-reitores, 
entre os dias 04 e 13/08, na volta às aulas. na ocasião, professo-
res, funcionários e alunos foram apresentados para a nova equipe 
de gestores da Universidade e acompanharam o descerramento do 
banner alusivo às comemorações dos 40 anos.
“Esse é um momento muito importante para a Universidade. Fica-
mos felizes em poder fazer parte dessa história. Essa ação dá início 
às comemorações dos 40 anos, que culminará em uma grande 
festa no dia 6 de dezembro”, afirmou o Reitor.

ACOntECEU!

LEOnARDO OLiVEiRA/UnitAU

LEOnARDO OLiVEiRA/UnitAU

Alunos participam do 
Projeto RONDON

Trajetória de sucesso

Os alunos da UNITAU 
participaram de mais 
uma edição do Projeto 

Rondon. Uma equipe formada 
por oito alunos e dois professo-
res atuou entre os dias 20 de 
julho a 4 de agosto, na Opera-
ção Catopé, em São Francisco 
(MG).

A iniciativa é do Ministério 
da Defesa e visa desenvolver 
projetos que melhorem a qua-
lidade de vida de comunidades 
carentes. Os estudantes desen-

volveram trabalhos nas áreas 
de saúde, cultura, educação e 
justiça.

As inscrições para o pro-
cesso seletivo para a edição de 
2015 do Projeto Rondon, que 
será realizada em Tejuçuoca 
(CE) já foram encerradas e a di-
vulgação do resultado com a re-
lação dos alunos selecionados 
acontecerá no dia 26 de agosto 
de 2014 no site da UNITAU.

mARCELLA PORtO BRAz
BOLSISTA 

O sesmo (serviço de Engenharia de segurança e medicina Ope-
racional) da UnitAU, realiza o exame periódico anual para todos 
os funcionários da instituição, com o intuito prevenir problemas de 
saúde desenvolvidos no trabalho. informe-se no seu setor.

DEstAQUE

Formado em Direito pela 
Universidade de taubaté 
em 1995, o Dr José Clau-

dio Abrahão Rosa é professor do 
Departamento de Ciências Ju-
rídicas e, desde 2005, é o Juiz 
de Direito da 1ª Vara Cível de 
taubaté.

Filho de bacharel em Direito 
pela UnitAU, o Dr José Claudio 
fez o curso Ginasial no Colégio 
Alfredo José Balbi (então conhe-
cido por “industrial”). seus laços 
com a UnitAU, portanto, vem de 
longa data. 

“muitas foram as experiências 
proveitosas que pude vivenciar 
durante o curso de Direito na 
UnitAU, e até hoje mantenho 
amizades com muitos ex-colegas 
dos bancos acadêmicos. Diver-
sos colegas contemporâneos do 
curso galgaram cargos relevan-
tes e se destacaram nos mais 
variados ramos da advocacia e 

das carreiras jurídicas em geral”, 
lembra o Juiz. no ambiente fo-
rense, por exemplo, a grande 
maioria dos profissionais que 
atuam na Comarca é composta 
por ex-alunos da UnitAU”, cons-
tata.

“Durante o curso de Direito fiz 
grandes amigos e tive grandes 
mestres, que muito me ensinaram 
e influenciaram em minha esco-
lha pela carreira da magistratura.
todos transmitiram seus conhe-
cimentos de forma ética, precisa, 
eficaz e até divertida, de maneira 
a fazer-me convencido de que 
a judicatura seria meu caminho 
ideal para fazer valer o Direito 
e a Justiça”, afirma o professor 
José Carlos. “A Universidade de 
taubaté contribui e continuará a 
contribuir por muito tempo para 
a formação de profissionais e o 
desenvolvimento da cidade e de 
toda a nossa Região”, conclui.


