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Vestibular de Verão está 
com inscrições abertas
Opção de curso matutino de Nutrição e graduação em Letras/Espanhol são novidades do processo

EducaçãO

A 
Universidade de Tauba-
té  está com inscrições 
abertas para o Vestibu-

lar de Verão 2015, que oferece 
vagas em 43 cursos das áreas 
de Ciências Exatas, Ciências 
Humanas e Biociências. 

Entre as novidades desta 
edição está o curso matutino de 
Nutrição (anteriormente só havia 
a opção no período noturno) e a 
graduação em Letras/Espanhol, 
que não havia sido oferecida na 
edição anterior do Vestibular.

Os interessados devem se 
inscrever pelo site da UNITAU 
(www.unitau.br).

As inscrições podem ser rea-
lizadas até o dia 1º de dezembro 
(exceto Medicina) e têm o custo 
de R$ 80,00. 

A prova acontece no dia 7 
de dezembro e é composta por 

Secretários 
participam de 
oficinas

Alunos realizam 
Congresso de 
Odontologia 

PÁG. 4 | dEstaquE

Reitor comenta 
as metas da nova 
gestão

PÁG. 2 | tRaNsPaRÊNcIa
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PÁG. 3 | quaLIfIcaçãO

PÁG. 2 | caRREIRa

Ex-aluna, analista 
da Volkswagen 
fala sobre estudos  

uma redação e por 80 questões 
objetivas de múltipla escolha, 
das disciplinas: Biologia, Física, 
Química, Matemática, Geogra-
fia, História, Língua Portuguesa 
e Língua Estrangeira (Inglês ou 
Espanhol).

O resultado do Vestibular 
será divulgado no dia 13 de de-
zembro. As aulas começam no 
dia 23 de fevereiro de 2015.

 
MEDICINA

Já para os candidatos ao 
curso de Medicina, que oferece 
60 vagas, as inscrições devem 
ser realizadas até o dia 20 de 
outubro, ao custo de R$ 200,00. 

O processo seletivo é com-
posto por duas fases: a primeira 
acontece no dia 2 de novembro 
e é composta por 80 questões 
objetivas de múltipla escolha. 

Serão convocados para a 
segunda fase os 400 candida-
tos que obtiverem as melhores 
classificações na primeira eta-
pa. A segunda fase será rea-
lizada no dia 7 de dezembro e 
compreende uma redação e dez 
questões dissertativas, sendo 
cinco de Química e cinco de 
Biologia. 

APOIO
Mais informações podem ser 

obtidas no site da UNITAU e na 
Central do Aluno, na Rua Barão 
da Pedra Negra, 162 – Centro. 
O telefone é 0800 557255.

A Central oferece diversos 
serviços para os vestibulandos 
em dúvida sobre a futura carrei-
ra, entre eles oficina de redação, 
orientação profissional e visitas 
aos Departamentos. 

Universidade 
apoia projeto de 
sustentabilidade

PÁG. 4 | acONtEcEu!

Administração 
gerencia pessoas 
e atividades 

PÁG. 3 | PRó-REItORIas

ceNtral do alUNo orieNta vestibUlaNdos em dúvida sobre a fUtUra carreira 
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O REItOR REsPONdE
PROF. DR. JOSÉ RUI CAMARGO

tH
Ia

GO
 G

us
ta

VO
/u

NI
ta

u

aR
qu

IV
O 

PE
ss

Oa
L

PERfIL

Quais ações serão 
prioridade na nova 
gestão?

Entre as ações que va-
mos realizar estão: a im-

plementação da jornada de 
trabalho para professores, 
a reforma do código de ad-
ministração, a implantação 
de indicadores que levem 
à uma gestão financeira e 
administrativa eficaz, a am-
pliação do número de cursos 
e alunos de Pós-graduação 
e do Colégio UNITAU, a am-
pliação da captação de re-
cursos externos, das parce-
rias e o desenvolvimento de 
estudos, com a Prefeitura, 
para a implantação da Cida-
de Universitária.

Como posso me in-
formar sobre orça-
mento doméstico?

OSindicato do Servidor 
Público Municipal 

elaborou uma cartilha que 
trata de orçamento familiar, 
com dicas sobre receitas 
e despesas, utilização de 
cheques, cheque especial 
e cartão de crédito, pou-
pança, juros e empréstimo 
consignado. Ensina como 
calcular gastos, como pou-
par e como sair do verme-
lho. Enfim, dicas de consu-
mo responsável.  

Ex-aluna investe em formação

O investimento contínuo nos 
estudos está presente na 

trajetória da analista de Recur-
sos Humanos (RH) da Volkswa-
gen de Taubaté, Ana Prudente 
Toledo de Souza.

A profissional entrou na em-
presa em 2000 e, desde 2008, 
desempenha funções como, por 
exemplo, o recrutamento de ta-
lentos, o treinamento de equipes 
e a realização de programas de 
estágio. Contudo, sua carreira 
começou em outra área, a de 
Ciências Contábeis.

Após formar-se na UNITAU, 
Ana fez uma pós-graduação na 
área de RH, também na Univer-
sidade, e, atualmente, é aluna 
de Direito. A analista acredita 
que, embora distintos, os conhe-
cimentos são complementares.

“Iniciei minha faculdade em 
1995, na área de Ciências Con-
tábeis, porque trabalhava nessa 
área, mas tive a oportunidade de 
trabalhar em uma multinacional 
e acabei indo para a área de Re-
cursos Humanos. Contudo, não 
deixo de aplicar meu conheci-
mento da área contábil para a 
de RH, pois a contabilidade faz 
parte da nossa vida.”

Quanto ao curso de Direito, 
Ana relata que é a realização de 
um sonho da adolescência, que 
só pode ser concretizado agora. 
“Estou muito feliz por estar no-
vamente dentro de uma sala de 
aula, com ótimos professores e 
acreditando cada vez mais que 
este sonho será realizado.”

Da primeira graduação, ela 
guarda boas recordações, pro-
fissionais e pessoais. “Trago de 
lembrança dos anos estudados 
na UNITAU o conhecimento ad-

quirido através de excelentes 
professores e colegas de sala”, 
conta.

“Durante o meu ciclo na fa-
culdade, vivi muitas situações 
em minha vida. Estudava, tra-
balhava e estava me preparando 
para o casamento. No penúltimo 
ano, casei-me e no último ano 
estava grávida. Foi um período 
com vários acontecimentos e 
crescimento pessoal e profis-
sional. Hoje, digo que valorizo 

com graduação em ciências contábeis e carreira em RH, profissional da Volkswagen estuda direito

muito essa fase da minha vida”, 
completa.

A analista avalia que a Ins-
tituição cumpre um importante 
papel na região. “A Universidade 
oferece muitos cursos e pro-
gramas que ajudam no desen-
volvimento profissional, social e 
econômico”, afirma. “Pertenço 
a uma família de 14 irmãos e 
12 são formados na UNITAU, é 
um orgulho que sinto”, finaliza a 
profissional. 

EXPEdIENtE 
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Responsabilidade para administrar

Quando um profissional 
passa a fazer parte da 

Universidade de Taubaté (UNI-
TAU), seu primeiro contato com 
a Instituição se dá pelo setor de 
Recursos Humanos, um dos 12 
que integram a Pró-Reitoria de 
Administração (PRA). 

Essa é uma das funções 
desempenhadas pela PRA, que 
gere também os bens materiais 
da Universidade por meio da 
manutenção dos Departamentos 
e setores, desde a preservação 
predial à limpeza. Também é de 
responsabilidade da Pró-Reito-
ria as operações de licitações e 
compras, serviços de reprodu-
ção gráfica, de transportes e de 
informática. 

Desde o mês de agosto, o 
Pró-Reitor de Administração, 
Prof. Dr. Arcione Viaggi, realiza 

OPORtuNIdadE

PERfIL

semanalmente encontros com 
os servidores da Instituição. “Mi-
nha intenção é conhecer as pes-
soas que trabalham na UNITAU 
e apresentar as nossas ações.”

A atividade teve início pelo 
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Secretários participam de capacitações

A partir desta semana, os 40 
secretários da Universidade 

participarão de um programa de 
capacitação, oferecido pela Di-
retoria de Recursos Humanos. 
A programação foi dividida em 

Departamento de Obras e Ma-
nutenção (DOM), que tem o 
maior número de funcionários 
da Universidade, com mais de 
100 servidores. 

Entre os assuntos discutidos 

estão a redução das horas ex-
tras, a nova política de abono, 
que impede que o benefício seja 
tirado às segundas e sextas-
feiras e na emenda de feriados, 
e a necessidade de revisão e 
acompanhamento do número 
de faltas e de licenças médicas. 
Em um mês, foram reduzidas de 
1.500 para 150 as horas-extras.

Para mapear essas licenças, 
a diretoria de Recursos Huma-
nos fez um levantamento sobre 
o número de atestados e as 
causas. Uma das medidas que 
serão tomadas é munir o SES-
MO (Serviço de Saúde e Medici-
na Ocupacional) de profissionais 
que consigam mapear o motivo 
das licenças. “O número de li-
cenças é alto. Vamos verificar o 
que está causando isso e propor 
soluções”, afirma o Pró-Reitor. 

reUNiões com servidores para discUtir ações 
adimiNistrativas são realizadas desde agosto

 com 12 setores, a Pró-Reitoria de administração (PRa ) cuida dos bens materiais e pessoais da universidade de taubaté

um dos principais objetivos da proposta é ampliar a padronização de atividades e procedimentos; serão seis encontros

dentro da Universidade é um 
dos pontos principais”, afirmou 
Edson Cassiano, coordenador 
das secretárias. 

A atividade teve início na últi-
ma quinta-feira, 18, com o tema 

seis encontros que acontecem 
entre os meses de setembro 
e outubro. “Separamos temas 
que fazem parte da rotina de 
trabalho dos secretários. A pa-
dronização dos procedimentos 

Redação oficial, ministrado pelo 
Prof. Me. Joel Abdala. 

O próximo encontro será no 
dia 24 e serão abordadas as 
questões da Secretaria dos Ór-
gãos Colegiados Centrais.
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Congresso Odontológico realiza 
palestras e atendimentos

Reitor participa da 2ª edição do 
Prêmio Vale Sustentável

Agronomia completa 35 anos e 
realiza Semana Acadêmica
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EVENtO

acONtEcEu!

aGENda

dEstaquE

O 34º Congresso Odontológico da Universidade de Taubaté 
(COUT), realizado entre os dias 15 e 19, no auditório do Departamen-
to de Economia, Contabilidade e Administração (ECA) e no Depar-
tamento de Odontologia, reuniu alunos e profissionais da área para 
diferentes atividades, entre elas palestras, oficinas e prestação de 
serviços para a comunidade. 
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Alunos de Comunicação Social 
participam de evento em SP

Estudantes de Publicidade e Propaganda da UNITAU participaram, 
nos dias 13 e 14, da 26ª edição do Festival Universitário de Propa-
ganda, o Fest’up, realizado em São Paulo. A Universidade participa 
das programações desde a terceira edição. Ao longo dos anos, cer-
ca de 2.000 estudantes de Publicidade já participaram do encontro. 
Neste ano, participaram 30 universitários.

Na quarta-feira, 10 de setembro, o Reitor da UNITAU, Prof. 
José Rui Camargo, participou da cerimônia de lançamento da 2ª 
edição do Prêmio Vale Sustentável, promovido pela Rede Difusora 
e apoiado pela Universidade. 

A premiação destaca projetos que valorizem ações de respon-
sabilidade social e sustentável de empresas e indústrias da Re-
gião do Vale do Paraíba. 

O Departamento de Ciências Agrárias, em comemoração aos 
seus 35 anos, realizará, do dia 23 ao dia 26 de setembro, a Se-
mana Acadêmica de Agronomia.

Serão realizadas palestras, workshops, cadastro ambiental ru-
ral e a AgroAberta, atividade em que as escolas de Ensino Médio 
visitarão o Departamento para conhecer os laboratórios e as pes-
quisas realizadas.


