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Curso já formou mais 
de 3.000 médicos
Medicina tem nota 4 no enade, um reconhecimento da qualidade do ensino oferecido e da tradição

VeStibUlar

Iniciado em 1967, o curso de 
Medicina da Universidade de 
Taubaté, único na Região Me-

tropolitana do Vale do Paraíba e 
tradicional em ensino de quali-
dade, já formou mais de 3.000 
profi ssionais, que, hoje, atuam 
em diferentes estados do Brasil 
e em outros países.  

Com mais de 10.000 horas 
de disciplinas teóricas e práticas 
e estrutura de 13 laboratórios, o 
curso tem nota 4 no Enade, um 
reconhecimento da qualidade da 
formação oferecida. 

As aulas práticas também 
acontecem em diferentes uni-
dades de saúde, para ampliar o 
aprendizado da profi ssão. 

Os alunos participam ainda 
de grupos de pesquisas e con-
gressos e podem contar com o 
Financiamento Estudantil (FIES).

VEStiBULar 
O ingresso no curso de Medi-

cina é realizado por meio de um 
Vestibular específi co, implantado 
em 2013 e realizado em duas 
fases. “O modelo foi modifi cado 
para termos um processo mais 
organizado e com mais qualida-
de na seleção dos alunos”, expli-
ca a Pró-reitora Estudantil, Profa. 
Ma. Angela Popovici Berbare. 

As inscrições seguem até 20 
de outubro, no www.unitau.br.
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mEDICINA OfERECE pREpARO TEóRICO E pRáTICO pARA 
CARREIRA; vESTIBUlAR RECEBE INSCRIçõES ATé DIA 20 
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Caroline SantoS
ESTAgiáriA dE jornAliSmo

o reitor reSPonDe   

Ederaldo Godoy Junior, na-
tural de São Paulo, iniciou 

sua carreira de pesquisador logo 
no início de sua graduação em 
Engenharia Mecânica na Uni-
versidade de Taubaté, em que 
conquistou bolsas de estudo dos 
principais órgãos de fomento, 
entre eles o CNPq e a Fapesp. 
Hoje, ele coleciona mais de 20 
prêmios e menções honrosas. 

O profissional fez mestrado 
em Ciências Ambientais, douto-
rado em Engenharia Mecânica, 
realiza MBA em Petróleo e gás 
e ainda acrescentará à formação 
um pós-doutorado na Universi-
dade de Cádiz, na Espanha, sen-
do esta uma conquista de suas 
premiações. 

Ederaldo também tem 16 
patentes desenvolvidas e, atual-
mente, é professor na graduação 
e na pós-graduação da UNITAU, 
engenheiro de processo na Vale 
Soluções em Energia, assessor 
de pesquisas de desenvolvimen-
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NOTÍCIAS DA UNITAU

Pesquisador já recebeu mais de 20 
premiações e menções honrosas
engenheiro Mecânico se prepara para realizar um pós-doutorado na espanha, fruto de um dos prêmios recebidos recentemente

O processo de avaliação ins-
titucional tem por objetivo diag-
nosticar os aspectos acadêmico
-pedagógicos e organizacionais, 
de modo a fornecer subsídios 
para o planejamento adminis-
trativo e para o aprimoramento 
constante do Plano de Desenvol-
vimento Institucional (PDI). 

Esse processo segue os crité-
rios estabelecidos pelo Sistema 
Nacional de Avaliação da Educa-
ção Superior (SINAES), instituído 
pela Lei 10.861, de 14 de abril 
de 2004, e permite obter as in-
formações solicitadas pelo INEP 
para que o Governo Federal pos-

sa implementar políticas educa-
cionais, com a finalidade de me-
lhorar a qualidade da educação 
superior, entre outras medidas. 

A avaliação é um proces-
so periódico, coordenado pela 
Comissão Própria de Avaliação 
(CPA), que tem atuação autô-
noma e deve considerar desde 
a política para o ensino de gra-
duação, de pós-graduação, a 
pesquisa e a extensão até a in-
fraestrutura física e a comunica-
ção com a sociedade, passando 
pelo atendimento aos alunos, re-
cursos humanos, sustentabilida-
de financeira e responsabilidade 

social da Instituição. 
Sendo um exercício demo-

crático, toda a comunidade aca-
dêmica pode e deve participar 
ativamente deste processo.

A UNITAU está realizando sua 
avaliação desde o último dia 6 e 
ela segue até o dia 24 de outu-
bro. A pesquisa de opinião está 
disponível no www.unitau.br. 

Conto com todos vocês, pro-
fessores, servidores técnico-ad-
ministrativos e alunos, para que 
possamos obter um retrato fiel 
de nossa Instituição, que sirva 
como vetor e ferramenta de nos-
sa gestão.

ProF. dr. joSÉ rUi CAmArgo

DeStaqUe

to e inovações da 
Universidade, con-
sultor da Itaipu e 
pesquisador do 
CNPq em Produti-
vidade em Desen-
volvimento Tecno-
lógico e Extensão 
Inovadora.

“O principal 
quesito dos meus 
projetos é envolver 
ações que operem 
de forma susten-
tável e ecoefi-
ciente, produzindo 
mais, com menos 
insumos e menos 
impactos ambientais”, afirma.

Com toda a experiência e 
premiações, o professor desta-
ca como é a sua relação com a 
Instituição na qual já estudou e 
onde, atualmente, ministra au-
las. “É uma experiência muito 
gratificante na minha vida, eu 
sou filho da UNITAU e tenho mui-

O que é e porque a 
UNITAU faz a Ava-
liação Institucional? 

O pROf. EDERAlDO, O REITOR, pROf. DR. jOSé RUI CA-
mARgO, E O mESTRANDO pEDRO hENRIqUE DE jESUS 
gANhARAm O pRêmIO DESAfIO UNIvERSITáRIO TERmOmE-
CâNICA, DA mAIOR EmpRESA pRODUTORA DE COBRE DA 
AméRICA lATINA, pOR Um pROjETO DE REUSO DE ágUA.

to orgulho da Universidade.”
Como hobby, Ederaldo tem 

a pesca subaquática, atividade 
que pratica desde os 9 anos de 

idade e que já foi, por um perío-
do, seu sustento. 
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Universidade se prepara 
para celebrar 40 anos

pARA COmEmORAR OS 40 ANOS DA UNITAU, CElEBRA-
DOS Em 6 DE DEzEmBRO, SãO REAlIzADAS DIfERENTES 
AçõES, ENTRE ElAS A pESqUISA, Em jORNAIS ANTIgOS, 
DE NOTÍCIAS qUE ABORDEm A CRIAçãO DA UNIvERSIDA-
DE. O ExEmplAR DA fOTO DATA DE 04/09/73. 

MaYra SalleS / UnitaU

NOTÍCIAS DA UNITAU
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Fundação gerencia convênios que 
beneficiam a educação no município
FUSt passou por reformulação e focou atividades na área educacional; convênios atendem rede municipal de educação de taubaté 

aDMiniStração
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Criada em 1977, a Fundação 
Universitária de Saúde de 

Taubaté (FUST) tinha como obje-
tivo único administrar o Hospital 
Universitário de Taubaté (HUT). 
Em abril de 2013, ela deixou a 
administração da unidade e bus-
cou novas frentes de trabalho, 
atuando hoje na educação públi-
ca municipal de Taubaté.

Para isso, houve uma refor-
mulação no regulamento e no 
funcionamento da FUST, com o 
objetivo de fazer com que sua 
atuação fosse direcionada para 
as atividades educacionais. 

“A Universidade tem de se 
preocupar com o ensino, com 
a educação. Saúde é um servi-
ço que é preocupação da área 
pública, não podemos perder o 
foco”, disse o Prof. Me. Acácio 
de Toledo Netto, Diretor presi-
dente da Fundação.

Atualmente, a FUST gerencia 
dois convênios com a Prefeitu-
ra de Taubaté. Por meio deles, 
monitores e auxiliares de ensino 
infantil atuam em unidades de 
educação infantil de Taubaté. 

Prática
“Os monitores trabalham no 

contraturno dos alunos, com 
atividades curriculares e extra-
curriculares, nas mais variadas 
áreas”, explica Netto. “Já no 
convênio com as creches, os au-
xiliares levam para a rede de en-

fUST pRETENDE AmplIAR SERvIçOS pRESTADOS pARA 
pREfEITURAS DA REgIãO

sino infantil todo o treinamento e 
experiência que a Universidade 
tem no ramo”, completa.

Entre as atividades ministra-
das pelos monitores estão aulas 
de dança, teatro e música.

ExPEriência
Para o diretor da FUST, o que 

credenciou a UNITAU para firmar 
este convênio, para o qual foi se-
lecionada por meio de edital pú-
blico, é a experiência na área e o 
caráter pedagógico da parceria. 
“Não trabalhamos de uma forma 
mecânica, as pessoas são capa-
citadas, têm todo um suporte em 
sua formação”, revela. 

Netto também avalia que, 
com anos de experiência na 
administração do Hospital Uni-
versitário, o corpo de funcioná-
rios da FUST é capacitado para 
trabalhar em várias áreas. “O 
corpo técnico da FUST que fica-
va no hospital tem um preparo 
muito bom, para fazer editais, 
para capacitar pessoas, para 
fazer treinamentos, entre outras 
atividades.”

A Fundação pretende expan-
dir o serviço prestado à Prefei-
tura de Taubaté para outros 
municípios da região. “Temos de 
seguir em frente, sempre com o 
enfoque principal na educação”, 
completa Netto.

Gabriel CaStro
ESTAgiário dE jornAliSmo
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A Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi promove, até o dia 
10,  das 14h às 17h e das 19h às 22h, a tradicional Feira de Cultura, 
Ciências e Tecnologia, que está em sua vigésima edição.

FiqUe liGaDo

O 5º Festival Ligação (Literatura Infantojuvenil, Games e Artes em 
Ação) acontece no Sítio do Picapau Amarelo e nos Departamentos de 
Ciências Sociais e Letras e de Informática até domingo, dia 12.

Aproximadamente 1.500 trabalhos foram inscritos para o 3º Con-
gresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento (CIC-
TED), realizado entre os 20 e 22/10. Eles passam por avaliação técnica.

Estudantes do curso de História apresentaram trabalhos de pes-
quisa no XXII Encontro Estadual da ANPUH-SP, realizado entre 1º e 5 
de setembro na Universidade Católica de Santos.

Nesta semana, as equipes da Assessoria de Comunicação e da 
produtora Outracena gravaram o comercial da campanha do Vestibu-
lar. Acompanhe na TV e no nosso canal do youtube.
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O Reitor Prof. Dr. José Rui Camargo entregou a portaria de aposen-
tadoria para o Prof. Dr. Getulio Teixeira Batista, que deixa a Graduação 
e permanece apenas no ensino da Pós-graduação.   

10 DE OUTUBRO DE 2014

CONgRESSO RECEBE INSCRIçõES DE 1.500 TRABAlhOSfESTIvAl DE lITERATURA INfANTIl SEgUE ATé DOmINgO

fEIRA DO COlégIO UNITAU é ENCERRADA NO DIA 10EqUIpE pRODUz CAmpANhA DO vESTIBUlAR DE vERãO

pROfESSOR DAS CIêNCIAS AgRáRIAS SE ApOSENTA AlUNOS DE hISTóRIA pARTICIpAm DE EvENTO Em SANTOS 

NOTÍCIAS DA UNITAU
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