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Feira de Profissões 
recebe vestibulandos
Evento, realizado pela UNITAU nos dias 9 e 10 de setembro, marca a abertura das Inscrições para o 
Vestibular 2015

cArrEIrAs

A 
Universidade de 
Taubaté realiza, 
nos dias 9 e 10/09, 
a 9ª edição da 

Feira de Profissões, que reú-
ne mais de 30 estandes com 
informações sobre carreiras, 
além de oferecer palestras 
com profissionais de mercado 
e professores, atividades cul-
turais e orientação vocacional.

O evento marca a abertura 
das inscrições do Vestibular de 
Verão 2015, que oferece vagas 
em 43 cursos, das áreas de 
Biociências, Ciências Humanas 
e Ciências Exatas. Nos dois 
dias da Feira, as inscrições 
(exceto para Medicina) terão 
desconto de 50% e custarão 
R$ 40,00.

“A Feira ajuda o aluno a es-
colher uma profissão de forma 
mais segura, com o apoio de 
professores, alunos e espe-
cialistas”, disse a Profa. Ma. 
Angela Popovici Berbare, Pró-
reitora Estudantil.

O público-alvo da Feira são 
estudantes do Ensino Médio, 
que querem conhecer mais so-
bre as profissões para escolher 
a futura carreira ou ter certeza 
sobre a opção realizada.

Para auxiliá-los, o evento 
oferece palestras sobre dife-
rentes áreas de atuação, en-

Alunos UNITAU 
podem concorrer 
para bolsas 
Santander 
Universidades

Ex-aluna conta 
trajetoria 
profissional até 
a Radio ONU
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Inscrições para 
Congresso 
Internacional 
começam dia 
1º de setembro
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Reitor esclarece 
dúvidas sobre 
Pró-reitorias e 
orçamento da 
Universidade 
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tre elas Saúde, Licenciaturas 
e Engenharias; uma sala de 
orientação profissional, na qual 
especialistas conversam com 
os alunos sobre a escolha da 
carreira; e estandes dos 43 
cursos, em que os visitantes 
podem trocar informações com 
professores e alunos da área, 
conhecer mais sobre a profis-
são e o mercado e vivenciar um 
pouco da carreira.

A Feira é abertura ao pú-
blico (exceto as atividades 
do dia 9 à noite) e acontece 
das 8h às 13h e das 17h às 
21h, no Campus da Juta, na 
Rua Daniel Danelli, Jardim 
Morumbi. As inscrições são 
realizadas no site da UNITAU 
(www.unitau.br).

 VESTIBULAR - As inscrições 
para o Vestibular começam no 
dia 9 e seguem até dezem-
bro. A prova (exceto Medicina) 
acontece no dia 7/12. Para o 
curso de Medicina será reali-
zado um processo específico, 
que contará com duas fases: 
a primeira no dia 2/11 e a se-
gunda no dia 7/12. 

Os alunos que participarem 
da Feira poderão realizar a ins-
crição no local, em uma sala 
destinada para isso. Durante 
todo o período de inscrições, os 
interessados poderão realizar o 
processo pelo site da UNITAU 
(www.unitau.br).

Mais informações sobre o 
Vestibular e a Feira podem ser 
obtidas no 0800 557255.
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o rEITor rEsPoNdE
PROF. DR. JOSÉ RUI CAMARGO

O que é e como funcio-
na uma Pró-reitoria?

Conforme disposto em nos-
so Estatuto, as Pró-reito-

rias são órgãos de apoio téc-
nico-administrativo à Reitoria. 
Temos hoje seis Pró-reitorias: 
de Administração,  de Econo-
mia e Finanças,  de Extensão, 
de Graduação, de Pesquisa e 
Pós-graduação, e Estudantil. 
A constituição e as atribuições 
de cada uma delas está ex-
plicitada também no Estatuto. 
Os Pró-reitores são escolhidos 
livremente e nomeados em 
comissão pelo Reitor, dentre 
professores que ocupem car-
gos da carreira do magistério 
superior e que contem, pelo 
menos, com cinco anos de 
efetivo exercício no magistério 
superior da Unitau.   Em caso 
de  necessidade, oportunidade 
e conveniência da administra-
ção, poderá haver fusão tem-
porária de Pró-reitorias.

Os estudantes de graduação da 

UNITAU já podem se inscrever 

no Programa Fórmula de Bolsas de 

Mobilidade Internacional santander 

Universidades 2014. As inscrições 

estão disponíveis no site www.san-

tanderuniversidades.com.br até o dia 

7 de setembro e o participante deve-

rá selecionar a Instituição conveniada 

que seja relacionada ao seu curso.

o programa oferece aos alunos 

a oportunidade de conhecer culturas 

estrangeiras por meio do estudo em 

Instituições de ensino renomadas, 

entre elas a Universidad Mayor, no 

chile, a Universidad Autónoma de Yu-

catán, no México, e a Universidade de 

Aveiro, a Universidade de Algarve e a 

AUNITAU está com inscrições 

abertas, até o dia 1º/09, para 

o Programa de Bolsas de Iniciação 

à docência (PIBId), tanto para estu-

dantes quanto para professores su-

pervisores.

o Pibid prevê que alunos, super-

visionados por professores, desen-

volvam projetos em escolas públicas, 

com o objetivo de contribuir para a 

melhoria da educação. o programa 

EXPEdIENTE 
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Alunos podem 
concorrer a bolsas de 
estudo no exterior

Universidade abre 
inscrições para o Pibid

Universidade do Porto, em Portugal.

Para participar do processo sele-

tivo, o estudante precisa ter mais de 

75% de aproveitamento escolar no 

semestre que antecede a seleção, 

apresentar nível de proficiência na 

língua Espanhola e estar cursando 

entre o segundo e o penúltimo se-

mestre (cursos semestrais) ou entre 

o segundo e o penúltimo ano (regime 

anual). o santander oferecerá duas 

bolsas de estudo, no valor de 5 mil 

euros cada aos universitários por um 

período de seis meses, a partir de 

janeiro de 2015. confira todas as 

informações do processo seletivo no 

edital, disponível no site da Universi-

dade (www.unitau.br).  

também permite que os participantes 

tenham a experiência da docência.

Podem concorrer os alunos ma-

triculados nos cursos de licenciatura 

em Biologia, Educação Física, Histó-

ria, letras (Português/Inglês), Mate-

mática, Física, química e Pedagogia.

os editais para seleção dos alu-

nos e professores também está dis-

ponível no site www.unitau.br, assim 

como as fichas de inscrição.  

Como a UNITAU pode 
aumentar o seu orça-
mento? Ela pode ter ou-
tras fontes de receita, 
além das mensalidades 
dos alunos?

Nossa instituição não pode mais 
depender exclusivamente das 

mensalidades de nossos alunos. Preci-
samos ampliar a captação de recursos 
externos e, para isso, estamos atuando  
em três frentes: a) incremento das par-
cerias com o poder público municipal, 
tanto o de Taubaté quanto os de outras 
cidades da região; b) busca de apoio 
nas agências de fomento governa-
mentais federais e estaduais, como 
FAPESP, FINEP, CNPq, CAPES, SESu e 
os fundos setoriais oriundos de Minis-
térios, Secretarias de Estado e outros 
organismos; e c) desenvolvimento de 
projetos, em colaboração com a ini-
ciativa privada, captando e transferindo 
para a UNITAU recursos financeiros 
previstos nas diversas leis de incenti-
vo, como a Lei 10.973/04 (incentivos 
à inovação), a Lei do Bem (11.196/05 
e 11.487/07), a Lei da Informática 
(Leis nº 10.176/01 e 11.077/04), a Lei 
Rouanet, entre outras. Isso deverá se 
transformar em benefícios aos cursos 
e, essencialmente, à sociedade, visan-
do à melhoria da qualidade de vida 
das pessoas de nossa cidade e região. 
Isto consolidará a UNITAU como Uni-
versidade Pública, fortalecerá a nossa 
marca e agregará uma tripla função: 
certificação, promoção e responsabili-
dade social.
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Pós-graduação impulsiona carreiras
Incentivar as atividades de 

Ensino e Pesquisa desenvolvi-
das por discentes e docentes é 
uma das missões da Universi-
dade de Taubaté. As atividades 
didático-científicas da UNITAU e 
as ações didático-pedagógicas 
dos cursos de pós-graduação, 
a capacitação de docentes e a 
supervisão dos diversos cursos 
de pós-graduação oferecidos 
pela Universidade são coorde-
nadas por uma pró-reitoria cria-
da especificamente para a fun-
ção: a Pró-reitoria de Pesquisa 
e Pós-graduação (PRPPG). A 
UNITAU hoje oferece 10 cursos 
presenciais de Mestrado e Dou-
torado, 78 cursos presenciais 
de Especialização e 71 cursos 
de Ensino a Distância. 

As ações da PRPPG são 
organizadas por meio de pa-
receres da Comissão Geral de 
Pesquisa e Pós-graduação, 
composta por representantes 

Os Programas de Iniciação 
Científica auxiliam na forma-

ção de pesquisadores, motivando 
os graduandos a adentrar no uni-
verso da pesquisa. Para promover 
a Iniciação Científica, a UNITAU 
tem programas de distribuição de 
bolsas a estudantes de graduação 
participantes de projetos de pes-
quisa. Por meio de um processo 
seletivo, a Instituição escolhe os 
projetos com qualidade acadêmica 
e com mérito científico e privilegia, 
principalmente, a boa formação 
dos estudantes participantes. De 

C onhecido como o maior 
evento de Ensino, Pes-

quisa e Extensão do Estado 
de São Paulo, o Congresso 
Internacional de Ciência, Tec-
nologia e Desenvolvimento 
(CICTED), recebe inscrições 
de trabalhos de 1 de setem-
bro a 26 de setembro. O CIC-
TED engloba o Encontro de 
Iniciação Científica, a Mostra 
de Pós-graduação, o Seminá-
rio de Extensão e o Seminário 
de Docência Universitária. Os 
resultados estarão disponí-

Unitau apoia alunos na 
Iniciação Científica

Congresso Internacional 
abre inscrições dia 1º 

oPorTUNIdAdE

dos cursos de Lato e Stricto 
Sensu.

O principal objetivo dessas 
ações, que hoje envolvem cer-
ca de 2 mil alunos, é colocar os 
estudantes em contato direto 
com as metodologias, os proce-
dimentos e o apoio teórico ne-
cessário ao desenvolvimento de 
projetos de pesquisa. Tudo isso 

2010 a 2014, 257 alunos ingres-
saram como bolsistas de Iniciação 
Científica. É a  PRPPG que dis-
ponibiliza ainda bolsas de estudo 
aos colaboradores da UNITAU para 
promover sua inserção nos cursos 
de pós-graduação da Instituição.

A secretaria da Pró-reitoria 
de Pós-graduação localiza-se no 
endereço rua Visconde do Rio 
Branco, 210, Centro.Telefone: (12) 
3625-4151. Horário de atendi-
mento: De segunda a sexta-feira, 
das 8h às 12h e das 13h às 22h, e 
aos sábado, das 8h às 13h. 

veis no site da UNITAU do dia 
6 a 10 de outubro.

O Congresso ocorrerá do 
dia 20 a 22 de outubro, sen-
do no dia 20 as atividades da 
área de Exatas, dia 21 Bio-
ciências e dia 22 Humanas. 
A programação dos eventos 
contempla simpósios, mesas-
redondas, seminários e pales-
tras, que são oferecidas pelos 
docentes dos Departamentos 
e Institutos, Programas de 
Pós-graduação e Grupos de 
Pesquisa da UNITAU.

sob a ótica e o aval dos Comitês 
de Ética em Pesquisa Humana 
e da Comissão de Ética no Uso 
de Animais, a PRPPG analisa e 
aprova a realização de pesqui-
sas laboratoriais, clínicas e com 
modelos animais.

Para estimular o avanço e a 
partilha de saberes nas diferen-
tes áreas científicas, a PRPPG 

promove eventos anuais de Ini-
ciação Científica e mostras de 
Pós-graduação, que recebem 
inscrições de trabalhos de deze-
nas de instituições brasileiras. A 
PRPPG também produz oito re-
vistas científicas, que divulgam 
os trabalhos de maior destaque 
e contribuam para as áreas de 
Exatas, Humanas e Biociências. 
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Aluno de Letras lança primeiro livro
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João Pedro Venâncio, de 18 
anos, aluno do 2º semestre do 
curso de letras da UNITAU, lan-
çou seu primeiro livro, intitulado 
“o Baú do rei”. João Pedro 
estréia sua primeira obra pela 
chiado Editora, como escritor e 
ilustrador. o livro é voltado para 
o público juvenil e trata de uma 
aventura com temática medie-
val, abordando castelos e cria-
turas mitológicas.

o estudante, de apenas 18 
anos, conta que desde cedo 
decidiu ser escritor. “A arte da 
criação de histórias sempre foi 
a minha paixão, mas tive grande 
dificuldade em publicar o pri-
meiro livro.”

Os departamentos de comunica-
ção, Educação Física, Fisioterapia, 
Pedagogia e Psicologia da UNITAU 

realizaram, na semana passada, atividades 
especiais para alunos, professores e visitan-
tes. Palestras, workshops, mesas-redondas, 
apresentações culturais, debates, entre ou-
tras atividades foram realizadas com o objetivo de complementar a 
formação dos alunos e promover a divulgação do conhecimento. 

o departamento de comunicação social, que este ano completou 
35 anos de existência, homenageou durante sua semana pedagógica, 
com um troféu comemorativo do aniversário. ex-diretores, professores 
e o reitor da UNITAU, Prof dr. José rui carmargo. 
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Escritório de Serviço Social 
atende servidores

Ligada com o mundo

Departamentos realizam 
semanas pedagógicas

dEsTAqUE

o Escritório de Aplicação em serviço social é um projeto vincu-
lado às pró-reitorias de Extensão (PrEX) e de Administração (PrA) 
e tem como objetivo contribuir para a melhoria das condições de 
vida e de trabalho dos funcionários da Instituição. o projeto foi 
instituído em 2011 e, desde então, desenvolve ações para atender 
demandas dos funcionários, como, por exemplo, orientação, apoio 
sociofamiliar e questões sobre dependência química, além de ofe-
recer palestras sobre diversos temas. 

Nos seis primeiros meses deste ano, foram feitos cerca de 140 
atendimentos no Escritório. Todos são gratuitos e realizados às 
terças e quartas-feiras, das 12h às 18h, e às sextas-feiras, das 
8h às 13h. o EAss está localizado na Av. Nove de Julho, 246, no 
centro de Taubaté. Mais informações podem ser obtidas no (12) 
3631-8001.

Michelle Alves de lima é 
bacharel em comunica-
ção social com habili-

tação em Jornalismo (2003) pela 
UNITAU, e mestre em relações In-
ternacionais pela Universidade de 
Nova York (NYU). Trabalhou no jor-
nal o Estado de s. Paulo como re-
pórter e produtora dos guias de fim 
de semana e do caderno Paladar 
entre os anos de 2003 e 2009. 
Também fez trabalhos como jorna-
lista freelancer para as revistas ca-
pricho e superinteressante, ambas 
da Editora Abril. Em 2009, Michel-
le mudou-se para Nova York, nos 
Estados Unidos, onde mora atual-
mente. desde 2010 ela trabalha 
na rádio oNU em Português, que 
faz parte do departamento de In-
formação Pública da organização 
das Nações Unidas. 

dos tempos de graduação na 
UNITAU, Michele lembra com ca-
rinho dos professores que teve, de 
algumas boas amizades que fez e 
mantêm até hoje e dos eventos e 
congressos de comunicação que 
participou com seus amigos. “A 
UNITAU me deu a base necessária 
para que eu pudesse competir no 
mercado de trabalho, que já era 
bem disputado quando me formei. 
Muita coisa a gente só aprende 
mesmo na prática, mas é funda-
mental ter uma base sólida para 

poder construir em cima do que 
já foi aprendido na faculdade. Até 
mesmo a experiência que obtive 
exercendo diversas funções no 
jornal produzido pela UNITAU foi 
muito útil e importante”. 

“Na época em que fui estu-
dante universitária, a UNITAU já 
era uma universidade conceituada 
e tradicional. como me mudei do 
Vale do Paraíba em 2004, não 
acompanho de perto os desenvol-
vimentos da região há muito tem-
po, mas acredito que a presença 
da UNITAU esteja ainda mais forte”, 
conclui.   
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