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Reitor integra Conselho 
Estadual de Educação 
Cerimônia de posse aconteceu no último dia 3, na sede da Secretaria de Estado da Educação

POLÍTICAS PÚBLICAS 

O 
Reitor da UNI-
TAU (Universida-
de de Taubaté), 
Prof. Dr. José 

Rui Camargo, é o mais novo 
integrante do Conselho Esta-
dual de Educação (CEE). Ele 
tomou posse no último dia 3, 
em cerimônia na Secretaria de 
Estado da Educação. A nome-
ação foi feita pelo governador 
Geraldo Alckmin no dia 26 de 
agosto.

Ao todo, o CEE é composto 
por 24 integrantes, respon-
sáveis por traçar as políticas 
de educação do Estado, tanto 
das escolas públicas quanto 
privadas, do Ensino Infantil ao 
Profissional. 

Também é papel do Con-
selho credenciar os cursos de 

Cursos rápidos 
estão com 
inscrições abertas

Extensão 
aproxima 
Universidade da 
comunidade

PÁG. 3 | Pró-rEITOrIA

Reitor fala sobre 
parcerias  e 
Conselhos da 
Universidade

PÁG. 2 | TrANSPArÊNCIA
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PÁG. 2 | EvENTO

CICTED: 
inscreva-se até o 
dia 26
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Ensino Superior, normatizar e 
supervisionar Instituições Mu-
nicipais de Ensino Superior e 
as Universidades Estaduais. 

Como membro do Conse-
lho, órgão fundamental para a 
regulação do ensino no Esta-

do, o Reitor espera estar mais 
próximo das decisões que en-
volvem o segmento.

“Nos mais de 50 anos de 
atividades do Conselho, tem 
sido relevante seu papel no 
desenvolvimento das diretri-
zes curriculares e na definição 
de políticas públicas em prol 
da Educação. É um grande 
desafio fazer parte dessas dis-
cussões”, disse o Reitor. 

O Reitor foi acompanhado à 
posse pela Pró-reitora de Gra-
duação, Profa. Dra. Nara Lúcia 
Perondi Fortes e pelo Prof. Dr. 
Francisco José Grandinetti, 
Pró-reitor de Pesquisa e Pós-
graduação.

O vereador Douglas Carbo-
ne também assistiu a sessão 
de posse do Reitor.
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O rEITOr rESPONdE
PROF. DR. JOSÉ RUI CAMARGO

Quais são e como 
funcionam os Órgãos 
Colegiados da UNI-
TAU? 

Conforme o art. 11 de 
nosso Estatuto, os Ór-

gãos Colegiados Centrais 
constituem os mais elevados 
órgãos colegiados da UNITAU, 
com atribuições deliberativas, 
normativas, consultivas, co-
ordenadoras e fiscalizadoras, 
compreendendo o Conselho 
Universitário (CONSUNI), o 
Conselho de Ensino e Pesqui-
sa (CONSEP) e o Conselho de 
Administração (CONSAD). A 
constituição (representantes) e 
as atribuições de cada um dos 
Conselhos também estão es-
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pecificadas no Estatuto (art.12 
a 20). É importante registrar 
que os Órgãos Colegiados pos-
suem representantes de todos 
os segmentos da comunidade 
acadêmica (professores, servi-
dores técnico-administrativos 
e alunos) e, também, da co-
munidade local (no CONSUNI).  

Como se deve proce-
der para se firmar um 
convênio com a UNI-
TAU?

Inicialmente, a instituição 
interessada na parceria 

deve elaborar uma Carta de 
Intenção, que poderá ser 
protocolada na Reitoria ou 
na Pró-reitoria de Extensão. 
Após, encaminhar cópia dos 
documentos constitutivos do 
solicitante, por oficio ou pelo 
e-mail: convenio.prex@unitau.
br. A UNITAU, então, abre um 
processo que segue para aná-
lise da Procuradoria Jurídica e, 
caso não haja impedimento, 
é encaminhado para aprecia-
ção do Conselho Universitário. 
Caso aprovado, o convênio é, 
então, assinado. 

Bolsa Santander está 
com inscrições abertas

Estão abertas, até o dia 26 de 
setembro, as inscrições de 

trabalhos para o Congresso Inter-
nacional de Ciência, Tecnologia e 
Desenvolvimento (CICTED).

Conhecido como o maior 
evento de Ensino, Pesquisa e Ex-
tensão do Estado de São Paulo, 
o evento engloba o Encontro de 
Iniciação Científica, a Mostra de 
Pós-graduação, o Seminário de 

Os estudantes de graduação 
da UNITAU podem se ins-

crever até o dia 7 de setembro 
no Programa Fórmula de Bolsas 
de Mobilidade Internacional San-
tander Universidades 2014. As 
informações sobre o processo 
seletivo estão no site da Univer-
sidade (www.unitau.br).  

O aluno do 4º ano de Rela-
ções Públicas Augusto Pereira 
de Araújo, contemplado com a 
Bolsa Santander Fórmula, em-

CICTED recebe 
inscrições até o dia 26 

Extensão e o Seminário de Do-
cência Universitária.

O CICTED acontece do dia 20 
a 22 de outubro, com atividades 
das áreas de Ciências Humanas, 
Biociências e Ciências Exatas. 

As inscrições podem ser fei-
tas no unitau.br, onde também 
estarão disponíveis os resultados 
da seleção dos trabalhos, entre 6 
e 10 de outubro.
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barcou para Portugal na semana 
passada. Ele vai cursar Relações 
Públicas neste semestre, na Uni-
versidade de Aveiro, que está po-
sicionada no 5º lugar no ranking 
das universidades portuguesas.

No semestre anterior, outro 
aluno contemplado com a bolsa,  
Mario Celso Pereira Júnior, teve 
a oportunidade de conhecer e 
adquirir mais conhecimentos na  
área da Engenharia na Universi-
dade de Algarve, Portugal.
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Extensão aproxima comunidade dos 
projetos de alunos e professores
Produzir conhecimento sig-

nificativo para a superação 
das desigualdades sociais é o 
objetivo da Pró-reitoria de Exten-
são da Universidade de Taubaté.  
A PREX trabalha com a prática 
acadêmica integrada ao ensino e 
à pesquisa, tendo suas diretrizes 
traçadas no Plano Nacional de 
Extensão, que a orienta para a 
promoção da integração entre a 
comunidade local e regional com 
a universidade.

Além de oferecer cursos de 
curta duração, planejar e execu-
tar eventos, organizar e publicar 
livros, pesquisar, analisar e pre-
servar informações e documen-
tos históricos sobre a nossa ci-
dade e o Vale do Paraíba, firmar 
convênios e gerenciar clinicas 
e escritórios que prestam ser-
viço à comunidade taubateana, 
a Extensão da Universidade de 
Taubaté contribui com a forma-
ção profissional de seus alunos 
e incentiva o diálogo com a po-
pulação.

A PREX também orienta e 
coordena ações de extensão da 
UNITAU em diversos setores, 

OPOrTuNIdAdE

valorizando as atividades inte-
rinstitucionais, como parcerias, 
consórcios e incentivando o in-
tercâmbio e solidariedade inter-
nacional.

Todas as ações entre a UNI-
TAU e instituições públicas e 
privadas são supervisionados e 
subsidiados por meio de convê-
nios firmados através da PREX. 
O setor de convênios realiza a 
orientação para que as parcerias 
sejam concretizadas, acompa-
nha as ações e analisa os re-
sultados obtidos, avaliando sua 

Ar
qu

Iv
O 

Pr
EX

/u
NI

TA
u

Cursos de Espanhol e Yoga recebem inscrições
Os cursos rápidos de Ex-

pressão Oral em Espa-
nhol e Formação em Instrutor 
de Yoga estão com inscrições 
abertas.

Ministrado pela Profa. Ma. 
Renata Aparecida de Freitas, o 
curso Expressão Oral em Es-
panhol traz o ensinamento de 
diversas funções do cotidiano 
para a vida acadêmica e profis-

sional no idioma, sendo um di-
ferencial para futuras oportuni-
dades no mercado de trabalho. 

O curso está com vagas 
remanescentes e é realizado 
às terças e quartas-feiras, das 
17h30 às 19h no Departamento 
de Letras da UNITAU, localizada 
na Rua Visconde do Rio Branco, 
22, Centro.

Já o curso de Formação em 

validade.
A Pró-reitora de Extensão fica 

na Avenida Nove de Julho, 199, 
Centro. Telefone (12) 3625-
4227. Os programas e projetos 

de Extensão desenvolvidos pela 
UNITAU contam com a partici-
pação de professores, alunos e 
servidores técnico-administrati-
vos de diferentes cursos:

Instrutor de Yoga pretende le-
var ao aluno, além das várias 
técnicas do Yoga, sua filosofia, 
história e os diversos métodos 
utilizados, desenvolvendo con-
fiança, inspiração e competên-
cia para ensinar esse método. 

Com início no dia 06 de se-
tembro, o curso será ministrado 
pelo Prof. Me. Denival Soares 
Galdeano, das 8 às 12h e das 

13 às 17h, no primeiro final de 
semana de cada mês, durante 
14 meses, no Campus do Bom 
Conselho, na Avenida Tiraden-
tes, 500, Bom Conselho.

Para obter mais informações 
e realizar matrícula, o interessa-
do deve procurar a Secretaria 
dos Cursos de Extensão, no (12) 
3625.4210 ou na Avenida Nove 
de Julho, 199, Centro. 



Centro de Nutrição realiza café da 
manhã comemorativo

Notícias da UNITAU4 05 de setembro de 2014

ACONTECEu!

Orientação de docentes 
foi decisiva para carreira

dESTAquE

Graduado na área de TI, pós-
graduado em gestão Estra-

tégica de Negócios e em gestão 
de Pessoas pela uNITAu, rafael 
Souza tem hoje mais de 12 anos 
de experiência nas áreas de pla-
nejamento e gestão, e atualmente 
é Analista de Negócios Sênior no 
Escritório regional do SEBrAE-SP 
em São José dos Campos. 

Sobre sua passagem pela uNI-
TAu, rafael diz que guarda amiza-
des que fez para toda a vida e que 
muito lhe ensinaram.  “ A faculdade 
foi um período em minha vida que 
serviu para conhecer o mundo e 
descobrir tudo que ele apresen-
ta e, a partir da pós-graduação, 
tive a chance explorar ainda mais 
essas oportunidades. O que mais 
marcou minha passagem na uNI-
TAu foi mudar a forma de ver os 
professores, não somente como 
profissionais que atuam em sala 
de aula, mas  como  pessoas que 
tinham muito a nos ensinar - foram 
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verdadeiros conselheiros.” 
A uNITAu e todos os profissio-

nais que nela atuam são de valor 
inestimável para o desenvolvimen-
to não somente de Taubaté, mas 
também de toda a nossa região. “A 
Instituição é, sem dúvida, referên-
cia no ensino, pesquisa e formação 
de profissionais que querem se 
desenvolver pessoal e profissional-
mente”, conclui.

Apicultura participa de 
Congresso na Argentina

Uma equipe de pesqui-
sadores formada pela 

Profa. Dra. Lídia Barreto, pelo 
Prof. Dr. João Carlos Nordi e 
por alunos do curso de Pós-
graduação em Apicultura e 
de graduação em Biologia e 
Agronomia retorna sábado, 
dia 06 de setembro, de Puer-
to Iguazú, na Argentina, onde 
participou do 11º Congresso 
Latino Americano de Apicultu-
ra (FILAPI), o mais importante 
evento sobre o tema na Amé-
rica Latina.

Foram apresentados 11 
trabalhos científicos de estu-
dantes da UNITAU, entre eles 
estão um trabalho da disci-

plina inédita de Apiterapia, 
da área de Medicina, e dois 
sobre o desenvolvimento sus-
tentável e o perfil da qualida-
de do pólen brasileiro.

“É uma experiência grati-
ficante levar os alunos para 
conhecer a problemática que 
está acontecendo e toda a 
ciência envolvida na área de 
apicultura. Quando retornam, 
eles multiplicam a motivação 
para outros alunos participa-
rem das pesquisas”, disse a 
professora Lídia Barreto. 

O evento acontece a cada 
dois anos em diferentes paí-
ses e reúne integrantes do 
setor. 

Universidade recebe intercambista 
da Alemanha

Till Beiner, de 23 anos, aluno da Business and Information 
Technology School (Alemanha), estudará até dezembro deste 
ano na UNITAU. Ele é um dos intercambistas que a Instituição 
recebe na modalidade freemover. Till frequenta aulas no De-
partamento de Economia, Contabilidade e Administração (ECA) 
e no Departamento de Ciências Sociais e Letras. 

Aluno representa UNITAU na NASA
O bolsista de iniciação científica Jorge Yago de Oliveira, que 

cursa o 3º ano de Engenharia Mecânica na UNITAU (Univer-
sidade de Taubaté), aproveitou suas férias para conhecer as 
instalações da NASA (National Aeronautics and Space Adminis-
tration). O aluno, em nome da Universidade, visitou a agência 
e conheceu um pouco das pesquisas realizadas na área de 
energias renováveis.

O Ceatenut (Centro de Centro de Educação Alimentar e Te-
rapia Nutricional) realizou, no último dia 1º, um café da manhã 
especial, com receitas saudáveis, em comemoração ao Dia do 
Nutricionista, celebrado em 31 de agosto.

O Ceatenut atende alunos e funcionários da UNITAU, além 
da comunidade em geral, mediante a disponibilidade de horá-
rios. Mais informações: (12) 3632-0197. 
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