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Medicina ganha 
laboratório

Estudantes realizarão treinamentos de situações reais do dia a dia da profissão

UNIVERSIDADE

A
Universidade de 
Taubaté inaugurou, 
no dia 7 de agosto, 
o Laboratório de 

Habilidades e Simulação Prof. 
Dr. Antônio Carlos Bartolomuc-
ci. Localizado no Departamen-
to de Medicina, o espaço tem 
como objetivo proporcionar 
aos alunos, por meio de simu-
lações e repetições, o conheci-
mento prático necessário para 
executarem com êxito proce-
dimentos habituais realizados 
em unidades de saúde.

A Profa. Dra. Valéria Holmo 
Batista, docente do Departa-
mento, conta que a simula-
ção nos bonecos garante aos 
alunos a segurança para lidar 
com situações de urgência e 
emergência nos hospitais. “É 
comprovado que a repetição 
diminui o número de erros da 
equipe, pois, a partir disso, po-
demos avaliar o que pode ser 
aprimorado em cada caso”, 
ressalta.
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O laboratório atenderá as 
aulas de estágio de interna-
to, semiologia, ginecologia e 
obstetrícia, pediatria, trauma-
tologia e também de urgência 
e emergência, para as turmas 
do 3º ao 6º ano do curso. 

A aluna Natália Pires de An-
drade, do terceiro ano, conta 
que o laboratório foi idealizado 
e sonhado por alunos e pro-
fessores. “Hoje temos poucas 
instituições com esse tipo de 
laboratório. É evidente que o 
ele jamais substituirá o contato 
com o paciente, mas propor-

O 
I Encontro de Profes-
sores e Estudantes de 
Espanhol do Vale do 

Paraíba, que será realizado no 
Departamento de Ciências So-
ciais e Letras da UNITAU no dia 
19 de setembro, está com ins-

ciona o preparo do aluno para 
quando estiver frente a situa-
ção real”, conta.

A infraestrutura do labo-
ratório conta com duas salas 
equipadas para atender tur-
mas de até trinta alunos. “As 
aulas no laboratório serão 
introduzidas gradativamente, 
para que a atuação do pro-
fessor também seja positiva 
e corresponda com o objetivo 
proposto”, explicou a profes-
sora Valéria.

VIVIAN FERRAz/UNItAU
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crições abertas.
O evento tem por objetivo ser 
um momento de encontro, reen-
contro, confraternização, estudo 
e reflexão para pessoas que 
estudam e ensinam a língua e 
a cultura espanhola e hispano-

americana no Vale do Paraíba.
A programação completa pode 
ser conferida no site da UNITAU 
(www.unitau.br)..Para participar 
é necessário realizar uma inscri-
ção on-line, também no site da 
Instituição.

ARIANE CALDAS
ACOM/UNITAU
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o REItoR RESpoNDE
PROF. DR. JOSÉ RUI CAMARGO

Quais são os pré-re-
quisitos e procedimen-
tos para que o aluno 
consiga financiar seu 
curso pelo FIES?

OFies é um Financiamento 
Estudantil disponível para 

todos os cursos que obtiverem 
nota igual ou superior a três no 
ENADE. Hoje, a Universidade de 
Taubaté não dispõe de FIES para 
os cursos de: Análise e Desen-
volvimento de Sistemas, Admi-
nistração, Ciências Econômicas, 
Direito, Educação Física (Bacha-
relado), Tecnologia em Logística e 
Sistemas de Informação.

Para inscrever-se o aluno de-
verá acessar o site “sisfiesportal.
mec.gov.br” e preencher a ficha 
que deverá ser entregue, com 
a documentação constante no 
site da UNITAU, na Pró-reitoria 
Estudantil. O aluno financia todo 
o curso, pelo Banco do Brasil ou 
Caixa Econômica Federal, com 

juros de 3,4% ao ano e pode es-
colher entre os percentuais de 50 
a 100.

Como a UNITAU 
pretende equacionar o 
problema histórico da 
inadimplência?

Muito se falou sobre “dificulda-
des financeiras na Unitau”, 

assim como as causas que pos-
sam ter gerado essas dificuldades. 
Certamente, como muitas outras 
instituições de ensino, passamos 
por momentos financeiros que 
exigiram da atual administração 
extrema prudência e ações con-
cretas que levaram à uma sensível 
redução da inadimplência. Entre 
essas ações estão as campanhas 
de conscientização entre os alu-
nos, os programas de incentivo 
à recuperação de créditos (flexi-
bilizando os acordos financeiros), 
a semestralização dos cursos e o 
Programa de Incentivo ao Paga-
mento (com a Bolsa BIP e o seguro 
educacional). Estamos também  
implantando um sistema que per-
mitirá ao aluno ter ou incrementar 
sua renda própria, propiciando-lhe 
ainda a oportunidade de adquirir 
experiência profissional. Hoje já 
temos condição de reiniciar os ne-
cessários investimentos no ensino 
e na pesquisa, consolidando o de-
senvolvimento da UNITAU.

A Universidade de Taubaté re-
aliza, entre os dias 27 e 30 

de agosto, a 40ª Semana Peda-
gógica da Educação Física, que 
contará com palestras, mesas 
redondas e cursos gratuitos, que 
visam contribuir para a formação 
profissional de alunos e ex-alu-
nos e alertar a comunidade sobre 
temas relacionados à saúde. Um 
dos destaques da programação é 
o ex-nadador Fernando Scherer, 
o “Xuxa”.

No dia 27, ele fará a palestra 
de abertura do evento, às 19h15, 
no Auditório do Departamento de 
Engenharia Civil da UNITAU. Xuxa 

O Reitor da Universidade de 
taubaté, prof. Dr. José Rui 

Camargo, participou em São 
paulo,nos dias 18 e 19 de agosto, 
do Encontro de Reitores Brasil-
Cuba.

o evento foi uma parceria es-
tabelecida entre os Ministérios da 
Educação do Brasil, o Ministério 
de Educación Superior de Cuba, 
Associação Brasileira dos Reito-
res das Universidades Estaduais e 
Municipais (ABRUEM), Associação 
Nacional dos Dirigentes das Insti-
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Ex-nadador é destaque 
em evento na UNITAU

Reitor participa de 
encontro Brasil - Cuba

é dono da medalha de bronze nas 
Olimpíadas de Atlanta de 1996 e 
campeão pan-americano nos 50 
mts livres. 

O evento pretende reunir ci-
clistas, patinadores e skatistas 
para um circuito até o SESC, par-
ceiro da Semana.

O Departamento de Engenha-
ria Civil está localizado na Rua 
Expedicionário Ernesto Pereira, 
99. Já o campus do Bom Conse-
lho está situado na Av. Tiradentes, 
500.

A programação completa 
pode ser conferida no site da 
UNITAU (www.unitau.br).

tuições Federais de Ensino Supe-
rior (ANDIFES) e Associação de As-
sessorias de Instituições de Ensino 
Superior Brasileiras para Assuntos 
Internacionais (FAUBAI) com o 
objetivo de aprofundar as oportu-
nidades de cooperação entre  as 
instituições de Ensino Superior par-
ticipantes. Estiveram presentes 26 
representantes de universidades 
cubanas, reitores e representantes 
de universidades brasileiras, além 
de autoridades dos governos de 
ambos os países. 
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Pró-reitoria Estudantil 
auxilia universitários

O entendimento que institui-
ções de ensino têm o dever 

de se reinventar e trazer melho-
rias que se adequem ao tempo 
atual, acompanhando os interes-
ses de quem estuda ou leciona, 
faz com que a Pró-reitoria de 
Graduação (PRG) da Universidade 
de Taubaté trabalhe no sentido 
de atualizar e dinamizar as ações 
dos 20 Departamentos da Univer-
sidade. É a PRG que cria medidas 
e procedimentos que efetivamen-
te contribuem para a melhoria da 
formação dos profissionais e dos 
estudantes. 

Responsável pelas atividades 
de ensino dos cursos de Gradu-
ação da UNITAU, a Pró-reitoria 
de Graduação tem o propósito 
de criar condições de reflexão e 
de avaliação sobre o processo 
pedagógico nos cursos de gra-
duação. Ela analisa as estratégias 
adotadas por cada Departamento, 
com o objetivo de aperfeiçoar as 
ações didático-pedagógicas e de 

Os Institutos Básicos são as 
unidades educacionais da 

UNITAU responsáveis por adminis-
trar e por coordenar as funções de 
ensino, de pesquisa e de extensão 
correspondentes às disciplinas bá-
sicas dos cursos de Biociências, 
de Ciências Exatas e de Ciências 
Humanas. São os Institutos Básicos 
que administram os laboratórios de 
cada campus, os Institutos Básicos 
promovem a integração didático-
pedagógica entre si, objetivando a 
troca de experiências e de informa-
ções para o aprendizado constante.

sugerir novos procedimentos com 
o envolvimento de docentes e de 
discentes.

A PRG também acompanha as 
atividades de monitoria nas gradu-
ações e viabiliza condições para a 
efetivação dos Trabalhos de Gradu-
ação (TG), supervisiona os cursos 
de graduação EAD (Educação a 
Distância) e atua na coordenação do 
Controle Acadêmico, das secretarias 
dos Departamentos bem como da 
Central de Estágios, além de elaborar 
as normas complementares sobre 
currículos e os planos dos cursos de 
graduação e dos cursos sequenciais, 
as matrículas, as transferências e a 
verificação de rendimento escolar.

Entre em contato, participe 
e se informe sobre as ações da 
Pró-reitoria de Graduação. A 
PRG fica na Avenida 09 de Julho, 
nº245, Centro. (12) 3625-4219 
/ (12) 3625-4231. O horário de 
atendimento é de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 12h e das 
14h às 18h.

O Ensino a distância (EAD) da 
Universidade de Taubaté 

está com inscrições abertas até o 
dia 8 de outubro.  O credencia-
mento dos cursos EAD oferecidos 
pela UNITAU pelo Ministério da 
Educação, foi realizado em 2009 
e, desde então, os cursos tornam 
acessível o ensino superior para 
um número maior de pessoas.  
O intuito é manter a qualidade 
dos cursos, mas oferecendo fle-
xibilidade de horários para quem 
mora longe ou trabalha nos horá-
rios que são oferecidos os cursos 
presenciais. 

Institutos Básicos

Ensino a distância amplia acesso à UNITAU
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O EAD UNITAU possui polos 
em Taubaté, São José dos Cam-
pos e Ubatuba. Para que o curso 
seja oferecido, deve haver o mí-
nimo de 20 alunos matriculados. 

São oferecidos 11 cursos na 
modalidade Licenciatura, 7 cur-
sos na modalidade Superior de 

Tecnologia e 8 cursos de gradu-
ação em 2ª licenciatura. A dura-
ção dos cursos varia de um a três 
anos, e os cursos são oferecidos 
uma vez por semana, de segunda 
a sábado, com encontros presen-
ciais uma vez por mês.

As aulas são realizadas via 

Também participam dos cursos 
de especialização, de aperfeiçoa-
mento, de atualização, de extensão 
à comunidade e de difusão cultural, 
diretamente relacionados às suas 
funções e aprovados pelos órgãos 
competentes. Ministram e adminis-
tram programas de mestrado, de 
doutorado e de cursos presenciais, 
além de planejar as atividades de 
ensino e de pesquisa, estimular o 
contínuo aperfeiçoamento dos fun-
cionários e dos professores e elabo-
rar a lista tríplice para a escolha do 
seu diretor.

Internet com atividades propostas 
pelos professores. Um treinamen-
to é realizado no primeiro mês do 
curso para que haja adequação 
ao modelo de ensino proposto. O 
início das aulas está previsto para 
o dia 28 de outubro.

Mais informações e inscri-
ções no site:  http://web.unitau.
br/ead/index.html ou pelo tele-
fone 0800.557.255. O polo EAD 
de Taubaté tem sua sede na Av. 
Marechal Deodoro, 605, Jardim 
Santa Clara.

GUILHERME RoDRIGUES
BOLSISTA 

opoRtUNIDADE



Professor é homenageado no 
Mapa Cultural Paulista
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o artista plástico, docente e aluno da UNItAU, prof. Me. Acácio 
de toledo Netto, foi homenageado, neste mês, no Mapa Cultural 
paulista, evento realizado em São paulo e que contou com a par-
ticipação de profissionais de diferentes cidades do Estado. Netto 
expôs as obras “Festivo” e “para Santa Marta”. Esta última foi um 
dos destaques da mostra, realizada entre os dias 2 e 12/08. 
Além de artista, o profissional tem nos estudos outra vocação, que 
lhe rendeu uma ampla formação, atípica: ele realizou duas gradua-
ções (em Administração de Empresas e em Direito), está cursando 
a terceira (é aluno do 5º ano de Arquitetura e Urbanismo), cursou 
três especializações (em Análise de Sistemas, em Direito processu-
al Civil e em Formação de professores), um Mestrado, em Ciências 
Ambientais, além de 11 cursos de aperfeiçoamento.

o Reitor da Universidade de taubaté, prof. Dr. José Rui Camargo, 
participou, no dia 13, em Brasília, da posse da nova diretoria da 
Abruem, entidade que reúne reitores de diferentes Instituições de 
Ensino Superior públicas do país. 
A reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Adélia 
pinheiro, foi eleita presidente, e o reitor da Universidade Estadual do 
Centro-oeste do paraná (UNICENtRo), Aldo Nelson Bona, eleito 
vice-presidente.

ACoNtECEU!
LEoNARDo oLIVEIRA/UNItAU

Sucesso na Biologia

Alunos de História 
recebem premiaçãoReitor da UNITAU participa de 

posse de diretoria da Abruem

DEStAQUE

Biólogo graduado pela Uni-
versidade de taubaté , 
Dhalton Luiz tosetto Ventura 

é mestre em Ecologia pela Univer-
sidade de Brasília e hoje cursa o 
doutorado em Ecologia na Univer-
sidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). Em 2006 o Biólogo 
ingressou na Agência Nacional de 
Águas (ANA), onde trabalha como 
especialista em Recursos Hídricos, 
onde trabalha desde então como 
especialista e desenvolve moni-
toramento hidrológico na região 
amazônica.

A UNItAU sempre foi conheci-
da no Vale, principalmente por sua 
longa e sólida história de oferta de 
cursos de graduação. “Dos meus 
tempos de UNItAU, lembro com 
saudades dos meus colegas de 
turma, de vários professores, de 
tardes de conversa e estudo debai-
xo da mangueira do Campus Bom 
Conselho e, claro, das descobertas 
sobre o mundo da Biologia”, recor-
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da Dhalton Luíztosetto Ventura.   
No período de formação aca-

dêmica, Dhalton destaca sua ini-
ciação na pesquisa científica, já 
durante o primeiro ano de UNItAU. 
“Agradeço especialmente ao prof. 
Dr. Valter Cobo, que me aceitou 
como estagiário logo no primeiro 
mês de curso, e ao prof. Dr. Júlio 
César Voltolini, de quem fui estagi-
ário e orientando por praticamente 
todo o tempo da graduação”, lem-
bra o biólogo.

Os alunos da UNItAU Adriel 
Vieira de Araújo e José 
Roberto Alves Junior, bol-

sistas do projeto taubaté tempo e 
Memória, receberam as premia-
ções de primeiro e segundo lugar, 
respectivamente, na categoria ban-
ner, no XXVIII Simpósio de História 
do Vale do paraíba.

os estudantes foram homena-
geados na última sexta-feira, dia 8 
de agosto, em uma cerimônia no 
Departamento de Ciências Sociais 
e Letras, pelos professores, pelo 
diretor do Departamento, prof. Me. 
Carlos Eduardo pinto, pelo pró-
Reitor de Extensão, prof. Dr. Mario 
Celso peloggia, e pelo Reitor, prof. 
Dr. José Rui Camargo.

o Simpósio foi realizado pelo 
Instituto de Estudos Valeparaibanos 
(IEV) entre os dias 8 e 12 de julho, 

em Cunha, com o tema “Música e 
história no Vale do paraíba”.

o aluno do curso de História 
Adriel Vieira de Araújo ficou em 
primeiro lugar com a pesquisa 
“Capela do pilar: um inventário de 
sua História”, e o aluno do curso 
de Arquitetura José Roberto Alves 
Junior ficou em segundo lugar 
com o trabalho “Igreja de Santa 
teresinha, patrimônio neo-gótico 
valeparaibano”.

os dois integram o projeto de 
extensão taubaté tempo e Memó-
ria, coordenado pelo prof. Me. Ar-
mindo Boll, que também foi o orien-
tador dos banners contemplados. 
“os temas sempre estão envolvidos 
com nossas pesquisas de campo. 
produzimos um rico material, tan-
to para a comunidade acadêmica 
quanto para a sociedade”, encerra.
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