
UNITAU
Notícias da

iNformativo semaNal da UNiversidade de taUbaté                                 taUbaté, 12 de setembro de 2014    -    aNo i    -    ed. Nº 5

Cursos têm 76 estrelas 
no Guia do Estudante 
Com maior número de conceitos “muito bom”, UNITAU duplica resultados comparados a 2010

QUALIDADE DE ENSINO

O 
Guia do Estudan-
te, publicação que 
elege os melhores 
cursos de Ensino 

Superior do País, aumentou o 
número de graduações da UNI-
TAU avaliadas e elevou a quan-
tidade de cursos considerados 
nota 4 (“muito bom”).

Na somatória das “estrelas”, 
a Universidade conquistou 76, 
mais do que o dobro da quan-
tidade de 2010.

A avaliação, divulgada no úl-
timo dia 5, contempla 23 cursos 
da UNITAU, dos quais sete ob-
tiveram nota 4 e 16 receberam 
nota 3. 

A melhoria do desempenho 
da Universidade, de acordo com 
a Pró-reitora de Graduação, 
Profa. Dra. Nara Lúcia Perondi 
Fortes, é resultado de um esfor-
ço conjunto de alunos, profes-
sores e servidores da Universi-
dade.

“A avaliação do Guia reflete o 
trabalho realizado por professo-
res comprometidos, por alunos 
interessados e os investimentos 
feitos em infraestrutura”, disse. 

Os alunos também comemo-
raram os resultados, tendo em 
vista a visibilidade da avaliação 
no mercado de trabalho. 

Os cursos que tiveram nota 
4 nesta edição do Guia são: 

Conheça nossa 
Pró-reitoria de 
Economia e 
Finanças

Engenheira 
agronôma fala 
sobre sua carreira

PÁG. 4 | DESTAQUE

Reitor fala sobre 
transferência e 
benefícios para 
ex-alunos

PÁG. 2 | TRANSPARÊNCIA
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PÁG. 3 | PATRImôNIO

PÁG. 2 | fINANCIAmENTO

Alunos devem 
renovar FIES
até dia 19

Ciências Biológicas, Engenharia 
Ambiental e Sanitária, Publici-
dade e Propaganda, Sistemas 
de Informação (os quatro au-
mentaram suas notas em rela-
ção a 2013, quando obtiveram 
avaliação 3), Jornalismo, Peda-
gogia e Serviço Social (os três 
mantiveram a nota registrada no 
ano passado).

Foram avaliados com nota 
3 na publicação os cursos de: 
Agronomia, Arquitetura e Ur-
banismo, Ciências Contábeis, 
Comércio Exterior, Direito, 
Educação Física, Enfermagem, 
Engenharia Aeronáutica, En-
genharia Civil, Engenharia de 
Controle e Automação, Enge-
nharia de Produção, Engenharia 
Elétrica, Fisioterapia, Odontolo-
gia, Psicologia e Relações Pú-
blicas.

RUF - A UNITAU também foi 
destaque no Ranking Univer-
sitário Folha (RUF),  avali    ação 
das 192 universidades do país 
realizada pelo Jornal Folha de 
São Paulo. 

De acordo com a publicação, 
a Universidade subiu 53 posi-
ções de 2013 para 2014.

O ranking classificou a UNI-
TAU na 85ª posição neste ano. 
Em 2013, a Instituição havia 
sido ranqueada na colocação 
138. 

A avaliação foi publicada pelo 
Jornal no último dia 8 e leva em 
consideração cinco indicadores: 
pesquisa, internacionalização, 
inovação, ensino e mercado.

O quesito que teve o maior 
salto foi a avaliação de mercado, 
no qual a Universidade obteve 
nota 71.

Feira de 
Profissões recebe 
9 mil alunos

PÁG. 4 | ACONTECEU!

Vereadores 
homenageiam 
Universidade

PÁG. 2 | LEgISLATIvO

sete cUrsos coNqUistaram 4 estrelas; 
alUNos comemoram resUltado



Notícias da UNITAU2 12 de setembro de 2014

O REITOR RESPONDE
PROF. DR. JOSÉ RUI CAMARGO

Ex-alunos de gradua-
ção da UNITAU rece-
bem benefício ao cur-
sar pós-graduação? 
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Nossos ex-alunos têm des-
conto de 10% nas men-

salidades de todos os cursos 
de Pós-graduação lato-sensu, 
ou seja, das nossas especiali-
zações. Para solicitar o benefí-
cio, basta, no momento da ma-
trícula, apresentar o diploma 
de graduação ou o certificado 
de conclusão de curso – esse 
último entregue ao aluno pela 
Universidade por ocasião da 
colação de grau. Para 2015, 
a UNITAU irá oferecer cerca de 
45 cursos de especialização 
nas áreas de Humanas, Exatas 

Vereadores aprovam moções e projeto da UNITAU

e Biociências. Os interessados 
podem se informar pelo telefo-
ne 0800-557255 ou pelo site 
unitau.br. 

Como o estudante 
deve proceder para 
transferir seu curso 
para a UNITAU?

Quando dispõe de vagas, 
a UNITAU aceita transfe-

rência de estudantes de cur-
sos idênticos, semelhantes ou 
afins, ou de cursos de áreas 
distintas, desde que o aluno 
tenha participado de Processo 

Seletivo para ingresso na Ins-
tituição de origem. Os pedidos 
deverão ser feitos na Secreta-
ria do Departamento do curso 
escolhido. É possível, também, 
sempre dependendo da exis-
tência de vaga, a transferência 
interna, de um curso para outro 
da mesma área ou de áreas 
distintas, de alunos matricula-
dos nesta Universidade. Caso 
haja vaga, para o curso de Me-
dicina, os pedidos deverão ser 
protocolados na Secretaria do 
Departamento até o dia 15 de 
janeiro de cada ano. 

O 
Reitor da UNITAU (Uni-
versidade de Taubaté), 
Prof. Dr. José Rui Ca-

margo, foi homenageado pela 
Câmara Municipal com uma 
moção de aplauso pela nomea-
ção do docente como membro 
do Conselho Estadual de Educa-
ção (CEE). 

A moção foi proposta pelo 
vereador Douglas Carbonne e 
aprovada no último dia 2. A pos-
se aconteceu no dia 3, na sede 
do CEE.

Outra moção foi feita ao pro-
jeto dos biodigestores ecológi-
cos, equipamentos implantados 
pela UNITAU em parceria com 
o Rotary Club Taubaté e a Fun-

dação Alstom na área rural de 
Taubaté. 

O projeto tem como obje-
tivo evitar o descarte irregular 

de dejetos, colaborando para a 
melhoria da saúde da população 
e para a preservação do meio 
ambiente.    

PROJETO – Os vereadores 
também aprovaram, no último 
dia 10, um projeto que autoriza 
a abertura de crédito suplemen-
tar de R$ 9.038.094,88 para a 
UNITAU. 

Na prática, o projeto permi-
tirá que a Fundação Universi-
tária de Taubaté justifique, em 
seu orçamento, o recebimento 
da quantia, que será emprega-
da para atividades como, por 
exemplo, o pagamento de pro-
fissionais.

O valor se refere a um convê-
nio assinado entre a Instituição 
e a Prefeitura de Taubaté para 
que a Fust gerencie unidades de 
educação básica da cidade.   
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cerimôNia de posse acoNteceU Na sede do 
coNselho, em são paUlo, No dia 3
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Pró-reitoria de Economia e Finanças zela 
pelo patrimônio da Universidade
Oregime financeiro da UNI-

TAU obedece às normas 
do Direito Público, por ser uma 
Autarquia Municipal de Regime 
Especial, e às disposições do 
seu Regimento Geral. Gerir as 
finanças, zelar pelos aspectos 
econômicos e financeiros da Ins-
tituição, processar os empenhos 
das despesas e os respectivos 
pagamentos, realizar o paga-
mento dos servidores, em geral, 
e receber, fiscalizar e controlar 
as contribuições dos alunos 
são funções que cabem à Pró-
-reitoria de Economia e Finanças 
(PREF). 

Ela também tem a finalidade 
de manter o controle contábil do 
patrimônio, elaborar os projetos 
de propostas de diretrizes orça-
mentárias anuais e autorizar a 

OPORTUNIDADE

utilização do fundo patrimonial e 
de fundos especiais.

A PREF é composta pelos 
seguintes setores:  Controle de 
Arrecadação e Dívida Ativa, Co-
brança Administrativa, Tesoura-

DIvULgAçãO/UNITAU

Programa oferece descontos e bolsas de estudo

OPrograma de Incentivo 
ao Pagamento (PIP) foi 

lançado 2011, sendo uma das 
principais ações de combate à 
inadimplência da Universidade. 
É uma ação positiva destinada 
aos alunos de graduação que 
se mantém em dia com o paga-
mento de suas mensalidades. A 
partir do conceito de que a edu-
cação é o melhor investimento, 
o PIP visa incentivar e beneficiar 
o comportamento adimplente 
dos alunos da UNITAU, por meio 
de dois instrumentos: o Descon-
to 5% e a Bolsa BIP.

O benefício do Desconto 5% 
nas mensalidades é direito do 
aluno que pagar suas mensali-

dades até o dia 10 de cada mês 
– mesmo que ele já tenha uma 
bolsa-estágio pela Universidade. 
O desconto não é válido para os 
estudantes que têm outros be-
nefícios da UNITAU, como des-
contos e bolsas de estudos.

A Bolsa de Incentivo ao Pa-
gamento (BIP) é um motivo a 
mais para que cada aluno pa-
gue suas mensalidades até o 
dia 12 (data de vencimento). A 
UNITAU sorteia, mensalmente, 
duas bolsas integrais até o fim 
do ano para quem paga em dia. 
As bolsas têm vigência a partir 
do mês subsequente ao sorteio, 
estendendo-se até dezembro.

Os sorteios são identificados 

ria e Documentação Financeira. 
Conta ainda com duas diretorias: 
a de de Economia e Finanças, a 
de Contabilidade. 

A Pró-reitoria de Economia e 
Finanças está localizada na Ave-

nida Nove de Julho, 245, Cen-
tro, Taubaté-SP. Telefone: (12) 
3625-4214 / (12) 3633-6268. 
Horário de atendimento: de se-
gunda a sexta, das 8h às 12h e 
das 14h às 18h.

pela Central de In-
formática da UNITAU 
e comunicados pela 
Pró-reitoria Estudan-
til (PRE). O regula-
mento prevê que os 
alunos que tenham 
firmado acordos fi-
nanceiros também 
podem participar do 
programa, desde que 
cumpram o paga-
mento das parcelas 
nas datas estipuladas 
no contrato.

eNtre as fUNções do setor está a elaboração do orçameNto da UNitaU

a UNitaU sorteia 
dUas bolsas de 

100% por mês para 
qUem paga em dia

LEONARDO OLIvEIRA/UNITAU



Alunos do PAIE participam de 
exposição na câmara
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ACONTECEU!

Dedicação às plantas 
medicinais e aromáticas  

DESTAQUE

Graduada em Agronomia 
pela Universidade de 

Taubaté em 1991, a engenheira 
agrônoma Sandra Maria Pereira 
da Silva, de 46 anos, fez mes-
trado em Agronomia pela Uni-
versidade Federal de Lavras e 
doutorado em Agronomia pela 
Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita. Desde ju-
nho de 2005 ocupa o cargo de 
pesquisador científico do Pólo 
Regional do Vale do Paraíba da 
Agência Paulista de Tecnologia 
dos Agronegócios/APTA da Se-
cretaria de Agricultura e Abas-
tecimento, que tem sede em 
Pindamonhangaba.

Atualmente Sandra desen-
volve atividades de pesquisa 
agronômicas e etnobotânicas 
sobre plantas medicinais e aro-
máticas, nativas e exóticas. Ela 
se dedica ao desenvolvimento 
de pesquisas relativas ao estu-
do agronômico e fotoquímico de 
plantas medicinais e aromáticas; 
produção de óleos essenciais e 
seus usos em sanidade vegetal 
e sanidade animal, em parceria 
com outros pesquisadores, e 
promove a difusão tecnológica 
para a organização desta Cadeia 
Produtiva no Vale do Paraíba, 
Serra da Mantiqueira e região.

Para ela, a UNITAU é uma 
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instituição tradicional e relevan-
te que mostra sua excelência 
ao estar sempre investindo em 
novos c ursos, pós-graduação, 
pesquisa científica, extensão e 
cultura, e difundir conhecimento 
em toda região. 

Exemplo disso, segundo a 
ex-aluna, foi a experiência do 
grupo de estudos organizado 
na UNITAU pelo Prof. Dr. Marcos 
Roberto Furlan sobre agricultura 
orgânica, plantas não conven-
cionais e plantas medicinais. 
Foi o meu primeiro contato com 
essa proposta de vanguarda e 
fez com que eu me apaixonas-
se por esse assunto. “Quando 
me formei este assunto não era 
discutido ou estudado na maioria 
das faculdades de Agronomia”, 
conta.

A professora de pintura Sussu Marcon e seus alunos do Progra-
ma de Atenção Integral ao Envelhecimento (PAIE) da UNITAU reali-
zam até o dia 17 de setembro uma exposição de quadros na Câmara 
Municipal. 

Ao todo são 28 obras em que os artistas procuraram utilizar ele-
mentos de paisagens e flores para retratar a primavera, que se inicia 
em 23 de setembro.   

A Câmara funciona das 8h às 12h e das 14h ás 18h. A entrada 
na exposição é gratuita. 
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Feira recebe 9 mil estudantes

Mais de 9 mil alunos de ensino médio de Taubaté e da região 
passaram pela Feira de Profissões da Universidade de Taubaté (UNI-
TAU), entre os dias 9 e 10. Os visitantes acompanharam palestras, 
assistiram um Júri simulado, a apresentações artísticas e conhece-
ram os estandes dos 43 cursos oferecidos pela Instituição. 

A Profa. Ma. Angela Popovici Berbare, Pró-reitora Estudantil da 
UNITAU, explicou que o intuito da Feira é realmente auxiliar os es-
tudantes na escolha consciente da carreira. “É uma oportunidade 
para os alunos terem contato com os profissionais, tirarem dúvidas e 
conhecerem mais sobre os cursos”, disse.
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EXPEDIENTE 
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saNdra é pesqUisadora 
da apta


