
Sistema otimizará 
manutenção predial
Resultado de parceria com empresa espanhola, projeto também promoverá economia de energia

infoRmatização

Uma nova tecnologia para 
o gerenciamento de ser-

viços de manutenção predial é 
implantada na UNITAU, por meio 
de um convênio de cooperação 
tecnológica entre a Instituição e 
a empresa de origem espanhola 
Gecor Brasil Tecnologia.

Trata-se de uma plataforma 
on-line, que desenvolve diferen-
tes atividades, entre elas o con-
trole dos serviços que precisam 
ser executados e do andamento 
dos pedidos de manutenção, ga-
rantindo mais organização e efi-
ciência nas atividades. O sistema 
também atua em prol da econo-
mia de energia, identificando 
medidas que podem ser realiza-
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das para diminuir o consumo de 
luz, por exemplo.

A primeira cidade a receber o 
modelo foi Málaga, na Espanha, 
considerada por um ranking da 
Revista Forbes com a mais “in-
teligente” do país por três anos. 

O Reitor da UNITAU, Prof. Dr. 
José Rui Camargo, destaca que 
a inovação tecnológica é uma 
das atribuições da Universida-
de. “Procurar ferramentas que 
proporcionem mais eficiência e 
sustentabilidade é um dos nos-
sos objetivos.”

“A plataforma pode ser usada 
em um setor, em uma escola, em 
um local específico, como o es-
tádio do Real Madrid, que rece-

beu a tecnologia, ou até em uma 
cidade inteira”, explica  o sócio 
diretor da Gecor, Diego Escriva.

O sistema funcionará da se-
guinte maneira: as ocorrências 
(por exemplo: lâmpadas que não 
funcionam, cadeiras quebra-
das, torneiras com problemas 
e outros) serão registradas na 
plataforma, que emitirá diferen-
tes relatórios, entre eles listas 
sobre quais situações são mais 
comuns, em que Departamentos 
estão localizadas e há quanto 
tempo foram registradas.

O Departamento de Obras e 
Manutenção (DOM) conta com 
93 funcionários e atende de 10 
a 15 ocorrências por dia. 
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o REitoR RESponDE   

Formado em 1982, na pri-
meira turma de Odontologia 

da Universidade de Taubaté, 
José Roberto Santana de Moura 
Júnior realiza pesquisas e tra-
balhos no ramo da Odontologia 
estética e defende o uso do mi-
croscópio nas clínicas dentárias.

Com 31 anos de carreira e 51 
de idade, José Roberto acompa-
nhou a implementação do curso 
de Odontologia na UNITAU. “O 
Departamento que, antes, era 
localizado no Campus do Bom 
Conselho, foi para o prédio atual 
no começo do meu terceiro ano, 
então pudemos participar de 
todo esse pioneirismo na re-
gião”, disse.

O profissional relembra o 
tempo em que estudou na Uni-
versidade. “Aconteceram muitas 
coisas boas, uma época em que 
éramos muito unidos. Os pro-
fessores só conheciam nossa 
turma, pois fomos a primeira, e 
isso gerou uma cumplicidade e 
uma amizade que perduram até 
hoje”, comenta.

Especialista em Dentística 
restauradora e mestre em Pró-
tese dentária, foi professor na 
UNITAU e na Universidade Esta-
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ProfissionaL afirMa qUe, hoje, conhece e Troca 
conheciMenTos coM grandes noMes da Área

fico feLiz eM 
conhecer os 
grandes noMes  
da Minha Área 
de aTUaçÃo e, 
PrinciPaLMenTe, 
de eLes Me 
conhecereM. 
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Aluno formado na Universidade é destaque 
internacional em Odontologia estética
Com 31 anos de carreira, José Roberto moura integrou a primeira turma do curso e acompanhou a implantação dele na UnitaU  

dual Paulista (Unesp).  Ministrou 
cursos e palestras no Brasil e em 
vários países, entre eles Japão, 
Indonésia, Tailândia, Coréia, Es-
tados Unidos, Grécia, Lituânia e 
Dinamarca.

José Roberto promove a fi-
losofia de trabalho da Odonto-
logia estética e a microscopia 

no tratamento dentário, técnica 
que utiliza há 20 anos. “Isso pro-
porciona uma visão mais clara, 
mais ampla, com uma riqueza 
de detalhes imensurável, um 
aumento de 25 a 30 vezes, que 
não conseguiríamos ver a olho 
nu, ou com uma lupa”, explica.

O especialista fundou, com 
alguns colegas, a Sociedade 
Brasileira de Odontologia Estéti-
ca (SBOE), tendo sido presidente 
da entidade duas vezes, entre 
2010 e 2011. Ele foi também 
o primeiro brasileiro a presidir 
a Federação Internacional de 
Odontologia e Estética, com 
sede em Genebra, na Suíça.

“Hoje, fico feliz em conhecer 
os grandes nomes nacionais e 
internacionais da minha área de 
atuação e, principalmente, de 
eles me conhecerem. E não é 
orgulho ou pedantismo, de ma-
neira alguma. É saber que tudo 
isso aconteceu devido ao meu 
esforço e pode acontecer com 
qualquer um que se esforçar, 
estudar e se atualizar sempre”, 
finaliza.

Que estrutura de 
segurança patrimo-
nial a UNITAU tem?  
A UNITAU investe, anualmente, 
aproximadamente R$ 5 milhões 
em segurança. Temos 50 vigi-
lantes da Segvap e 60 porteiros/
vigias da UNITAU, que atuam em 
27 portarias. Também contamos 
com 40 câmeras de monitora-
mento e 9 prédios com seguran-
ça 24 horas. A segurança é uma 

preocupação constante da nossa 
gestão, e, por isso, é constante-
mente discutida e aprimorada. 
Entre nossos projetos para o se-
tor está a ampliação do sistema 
de monitoramento por câmeras 
e de alarmes.

Quais estratégias 
serão adotadas 
para atrair novos 
estudantes?
Continuaremos com o aprimora-

mento da qualidade de ensino, 
trabalhando, entre outras ações,  

para: melhorar nossa infraestru-

tura, processos e procedimen-

tos; investir na formação dos 

professores; ampliar a oferta de 

ferramentas que colaborem para 

a formação do aluno e sua inser-

ção no mercado de trabalho; a 

busca de recursos externos para 

mais bolsas de estudos e proje-
tos e outros.ProF. dr. joSÉ rUi CAmArgo
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Happy Coffee homenageia secretários 

coMeMoraçÃo eM hoMenageM aos secreTÁrios foi 
reaLizada no úLTiMo dia 30
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Fundação promove atividades culturais 
para alunos, servidores e comunidade

aRianE CaLDaS
ESTAgiáriA dE jornAliSmo

projetos da funac são desenvolvidos nas áreas de arte, educação, turismo, comunicação e preservação do patrimônio cultural
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Um café da tarde no Salão 
dos Conselhos da Reitoria da 
UNITAU comemorou o Dia dos 
Secretários, na última terça-fei-
ra, 30. Num clima descontraído, 
o Happy Coffee contou com a 
presença de todos os secretá-
rios da Universidade, do Reitor, 
Prof. Dr. José Rui Camargo, do 
Vice-reitor, Prof. Dr. Isnard de Al-
buquerque Câmara Neto, e dos 
Pró-Reitores. 

Após o café, os profissionais  
foram presenteados com uma 
nécessarie e um cartão. 

GEStão

A Funac (Fundação de Arte, 
Cultura, Educação, turismo 

e Comunicação) foi instituída em 
1982 como Fundação Musical, 
criada para manter, treinar e 
organizar as apresentações da 
Orquestra Sinfônica da Univer-
sidade de Taubaté. A partir de 
2005, passou por reformas es-
tatutárias e ampliou suas áreas 
de atuação.

O objetivo da Funac é apoiar 
e desenvolver projetos e pesqui-
sas nas áreas de arte, cultura, 
educação, turismo e comunica-
ção. A preservação do patrimô-
nio cultural e material também é 
uma das ações que a Fundação 
realiza.

Atualmente a Funac é com-
posta pelo Diretor-presidente, o 
Prof. Dr. José Felício Goussain 
Murade e pela Diretora admi-
nistrativa, a Profa. Ma. Marlene 
Ferreira Santiago, além de dois 
estagiários.

Todas as ações que a Fun-

dação realiza são custeadas por 
recursos que a Universidade re-
passa. A Funac conta também o 
apoio da Fundação Roberto Ma-
rinho e vem criando frentes de 
trabalho com a Prefeitura.

 
TAleNTOS
A Funac assinou, em setem-

bro, um convênio com o Diretó-
rio Central dos Estudantes (DCE), 
para conhecer e identificar os 
talentos artísticos e as habilida-
des dos alunos e funcionários 
da Instituição. “Realizamos essa 
parceria com o DCE, pois ele 
tem contato direto com os ór-
gãos estudantis, os diretórios e 
os centros acadêmicos, assim 
a pesquisa alcançará a todos”, 
explica o Diretor. 

As questões abordam as ha-
bilidades do aluno e como ele as 
avalia (pequena, média ou gran-
de), abordam também os inves-
timentos do aluno em atividades 
culturais, como, por exemplo, 

cinema, teatro ou shows.
“Queremos identificar se o 

aluno já tem alguma habilida-
de, se gostaria de desenvolver 
alguma ou de desenvolver mais 
aquela que já tem. Queremos 
identificar também os hábitos 
culturais e quanto ele investe em 
lazer cultural”, explica o Diretor. 

A partir dessa pesquisa, 
que será realizada em toda co-
munidade acadêmica, a Funac 

direcionará suas ações para o 
desenvolvimento de atividades 
de interesse do público interno, 
como a criação de grupos de 
teatro, grupos musicais, grupos 
de canto coral e grupos de dan-
ça. A organização também reali-
zará uma seletiva para escolher 
um diretor de teatro e um regen-
te para o coral.
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Equipe do curso de Produção Multimídia venceu o Startup 
Weekend, evento realizado pelo Google. O grupo criou uma plataforma 
digital com informações sobre repúblicas de estudantes.

aContECEU

Os estudantes do curso de Agronomia realizaram, na manhã do 
dia 1º, no Bom Conselho, uma feira de alimentos produzidos na Fa-
zenda Piloto, entre eles diferentes hortaliças orgânicas. 

O Reitor da UNITAU, Prof. Dr. José Rui Camargo, recebeu, no dia 
30, o comandante da Polícia Militar em Taubaté, José Sodário Viana 
(à esquerda).

Um evento realizado no último dia 27 marcou as comemorações 
da Semana da Agronomia e do aniversário de 35 anos do Departa-
mento. Entre as atividades, houve um plantio de árvores. 

Alunos do curso de Tecnologia em Petróleo e Gás participaram, 
no último dia 16, do Rio Oil & Gás 2014, maior evento da América 
Latina no setor. 
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Em comemoração ao Dia do Idoso, celebrado no dia 1º, o Programa 
de Atenção Integral ao Envelhecimento (PAIE) realizou um evento no 
campus do Bom Conselho.    

03 de oUTUBro de 2014

coMandanTe da PM de TaUBaTé visiTa reiToraLUnos reaLizaM feira de aLiMenTos orgÂnicos

ProjeTo de aLUnos vence coMPeTiçÃo do googLeesTUdanTes ParTiciPaM de feira inTernacionaL no rio

dia do idoso é coMeMorado coM evenTo PeLo Paie agronoMia coMPLeTa 35 anos de aTividades

noTícias da UNITAU

LE
on

aR
Do

 o
Li

VE
iR

a/
Un

ita
U


