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A Universidade de Taubaté, apoiada em sua excelência no ensino e em sua tradição, 

consolida-se como a maior Universidade da Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral 
Norte e Serra da Mantiqueira, atuando de forma ampla em seus diversos segmentos: Ensino 
Fundamental, Ensino Médio, Educação Técnico-Profissional, Graduação presencial e a 
distância, e Pós-graduação lato e stricto sensu.   

Por meio de investimentos em ciência, tecnologia e inovação, assim como nas 
imprescindíveis atualizações curriculares, proporciona a seus alunos um ambiente acadêmico 
direcionado à pesquisa e à extensão, ampliando-se para as pesquisas tecnológicas e, 
consequentemente, para o mercado sustentável. Também, permite a todos a aquisição de 
competências e habilidades, vistas como objetivos de ensino que propõem rupturas de hábitos, 
mudança de enfoque e abordagens e, sobretudo, de postura profissional. 
 Sem perder de vista as relações humanas, a UNITAU oferece ensino de qualidade a 
seus alunos. Para tanto, investe em infraestrutura e programas específicos, valoriza os 
diversos domínios concebidos, como as ações sociais e a diversidade cultural, e busca a 
necessária sustentabilidade, que corresponde à interação social, cultural, ambiental e, 
fundamentalmente, econômica.   

Com transparência em suas ações, apresenta o presente Catálogo Geral/2013 como 
um registro panorâmico da atual infraestrutura, visando oferecer aos interessados informações 
sobre os programas e cursos atuais, e descrição pormenorizada das atividades em andamento, 
assim como de outros afazeres acadêmicos relativos a seus membros docentes e discentes.  

No universo das ideias, vincula projetos, formas de execução, estruturas e métodos, 
além de outros elementos que se destinam a construir o seu futuro. A ação primordial que a faz 
progredir cada vez mais é a concepção e a difusão de novos conhecimentos, para que seja 
possível criar, juntos, uma nova Universidade.  

A união continua sendo a força que nos move! 
 
 

Prof. Dr. José Rui Camargo 
Reitor 

 

 
 
Em 6 de dezembro de 1974, foi assinada a Lei nº. 1.498, que dispunha sobre a criação da 
Universidade de Taubaté, a qual foi reconhecida como Autarquia Educacional Municipal de 
Regime Especial em 1976, pelo Decreto nº. 78.924, de 9 de dezembro. Sob esse Regime, 
rege-se pelas disposições legais gerais e específicas, pelo seu Estatuto e pelo seu Regimento 
Geral. Segundo o Decreto-Lei nº. 200, de 1967, no seu artigo 5º, inciso I, responde como 
"Serviço autônomo criado por lei, com personalidade jurídica de direito público, patrimônio e 
receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram para 
seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizadas". 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 
 
DIRIGENTES 
 
Reitor: Prof. Dr. José Rui Camargo 
 
Vice-reitor: Prof. Dr. Marcos Roberto Furlan 
 
Pró-reitor de Administração: Prof. Dr. Francisco José Grandinetti 
 
Pró-reitor de Economia e Finanças: Prof. Dr. Luciano Ricardo Marcondes da Silva 
 
Pró-reitora Estudantil: Profa. Dra. Nara Lúcia Perondi Fortes 
 
Pró-reitor de Extensão e Relações Comunitárias: Prof. Dr. José Felício Goussain Murade 
 
Pró-reitora de Graduação: Profa. Dra. Ana Julia Urias dos Santos Araújo 
 
Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação: Prof. Dr. Edson Aparecida de Araújo Querido 
Oliveira 
 
DIRETORES DE DEPARTAMENTOS / INSTITUTOS  
 
NOME DEPARTAMENTO/INSTITUTO 
Adriana Mascarette Labinas Departamento de Ciências Agrárias 
Antonio Vieira dos Santos Departamento de Matemática e Física 
Célia Regina Gonçalves e Silva Instituto Básico de Biociências 
Éder Salim Minhoto Departamento de Engenharia Civil 
Edson Trajano Vieira Instituto Básico de Humanidades 
Eduardo Carlos Pinto Departamento de Ciências Sociais e Letras 
Eurico Arruda Filho Instituto Básico de Ciências Exatas 
Eurico Arruda Filho Departamento de Engenharia Mecânica 
Karla Rodrigues Cavalcante Departamento de Fisioterapia 
Luís Fernando de Almeida Departamento de Informática 
Luiz Octávio Mattos dos Reis Departamento de Engenharia Elétrica 
Maria Ângela Petrini Departamento de Enfermagem 
Maria Lúcia Firmino de Oliveira Carvalho Departamento de Serviço Social 
Maria Lúcia Simões Alves Escola Dr. Alfredo José Balbi 
Maurílio do Prado Láua Departamento de Comunicação Social 
Myrian Boal Teixeira Departamento de Pedagogia 
Régis de Toledo Souza Departamento de Psicologia 
Reinaldo José Gerasi Cabral Departamento de Arquitetura 
Robson de Moraes Rocha Medeiros Freitas 
Lourenço 

Departamento de Economia, Contabilidade, 
Administração e Secretariado 

Rodrigo Ribas Branco Romeiro Departamento de Ciências Jurídicas 
Sonia Maria Cursino dos Santos Departamento de Biologia 
Valéria Holmo Batista Departamento de Medicina 
Vicente de Paula Prisco da Cunha Departamento de Odontologia 
Virgínia Mara Próspero da Cunha Departamento de Educação Física 

 
 
COMISSÕES PERMANENTES 
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Comissão Permanente de Seleção 
Acadêmica – COPESA 

Constituída pela Portaria R-Nº 740/06 

Presidente: Nara Lúcia Perondi Fortes 

Membros:    Marisa de Moura Marques 

                     Ângela Popovici Berbare 

 

 

 

Comissão Permanente de 
Acumulação de Cargos – COPAC 

Constituída pela Portaria R-Nº 348/2007 

Presidente: Francisco José Grandinetti 

Membros:  

Renato Rocha 

Robson de Moraes Rocha Medeiros Freitas 
Lourenço 

Valesca Alves Corrêa 

Comissão Geral de Pesquisa e Pós-
Graduação - CGPPG 

Criada pela Deliberação CONSUNI 
031/2001 

Presidente: Edson Aparecida de Araújo Querido 
Oliveira 

Edna Maria Querido de Oliveira Chamon 

Eduardo Sandini 

Francisco José Grandinetti 

José Luis Gomes da Silva 

José Roberto Cortelli  

Vera Lúcia Batalha de Siqueira Renda 

Marcelo dos Santos Targa 

Membro discente: Cristiano José dos Santos  

Secretária: Marli Martins 

Comissão Própria de Avaliação 
Institucional 

Constituída pela Portaria R-Nº 661/2012 

Coordenadores  

Área de Ciências Exatas: Paulo Romano 
Reschilian 

Área de Humanas: Elzira Yoko Yueno 

Área de Biociências: Antonio Carlos Bartolomucci 

Representante do Corpo Discente: Natália 
Cristina de Campos (Dep. De Arquitetura) 

Representante da Sociedade Civil: Maria Helena 
Ferreira Cunha – APEOESP 

Comissão Permanente de Licitações 

Constituída pela Portaria R- Nº 
001/2013 

Presidente: Márcia Regina Rosa - chefe do Serviço 
de Licitações 

Membros: Camila Cesar da Luz Oliveira 
(Encarregado de Compras),  

Marilene Marques Sírio (Chefe da Seção de 
Compras) 

Sabrina Aparecida Alencar Borges (Encarregado de 
Compras)  

Silvia Bzes Barbosa (Encarregado de Compras) 
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Comissão Especial de Concurso 
(CECON) 

Constituída pela Portaria R – Nº  
508/2009 

Presidente:  Área de Ciências Exatas: Eurico 
Arruda Filho 

Área de Ciências Humanas: Vera Lúcia Batalha 
de Siqueira Renda 

Área de Biociências: Sandra Márcia Habitante 

Comissão Permanente de Avaliação 
de Desempenho Docente – COPADD 

Portaria R – 215/2013 

Presidente: Área de Ciências Humanas: Marta 
Maria Nogueira Assad 

Área de Ciências Exatas: Valesca Alves Corrêa 

Área de Biociências: Oscar Cesar Pires 

Comissão Permanente do Regime de 
Tempo Integral – Coperti 

Portaria R – Nº 556/2010 

Presidente: Edson Aparecida de Araújo Querido 
Oliveira 

Suplente do Presidente: Ana Julia Urias dos 
Santos Araujo 

Membros: Nara Lúcia Perondi Fortes, José Felício 
Goussain Murade, Francisco José Grandinetti e 
Luciano Ricardo Marcondes da Silva. 

 
 

COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS 
 

CONSEP – CONSELHO DE ENSINO E PESQUISA 

Administração Superior 

 Reitor: Prof. Dr. José Rui Camargo  

 Vice Reitor: Prof. Dr. Marcos Roberto Furlan  

 Pró-reitor de Administração: Prof. Dr. Francisco José Grandinetti  

  Pró-reitor de Economia e Finanças: Prof. Dr. Luciano Ricardo Marcondes da Silva 

 Pró-reitora Estudantil: Profª Drª Nara Lúcia Perondi Fortes 

 Pró-reitor de Extensão e Relações Comunitárias: Prof. Dr. José Felício Goussain 
Murade 

 Pró-reitora de Graduação: Profª Drª Ana Júlia Urias dos Santos Araújo  

 Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação: Prof. Dr. Edson Aparecida de Araújo 
Querido Oliveira 

 
Área de Biociências 

 Alexandre Prado Scherma – Assistente, Nível III – IBB (2º mandato) 

 Edson Rodrigues – Assistente, Nível III – IBB (2º mandato) 

 Sandra Márcia Habitante – Assistente, Nível III – Odontologia (2º mandato) 
 
Área de Ciências Exatas 

 Antonio Vieira dos Santos - Assistente, Nível II - IBE 

 Eder Salim Minhoto – Assistente, Nível II –Engª Civil (2º mandato) 

 Valesca Alves Corrêa – Assistente, Nível III – Engª Mecânica (2º mandato) 
 
Área de Ciências Humanas 

 Cesar Augusto Eugênio – Assistente, Nível II – IBH 

 Isnard de Albuquerque Câmara Neto – Assistente, Nível III - IBH 

 Rachel Duarte Abdala – Assistente, Nível III - Letras 
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Representação do corpo discente 

 - Gisele Aparecida dos Santos Siqueira – DCE/Enfermagem 

 - Paloma Borges Rodrigues – DCE/EAD 
 

 
 

CONSAD – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Administração Superior 

 Reitor: Prof. Dr. José Rui Camargo  

 Vice Reitor: Prof. Dr. Marcos Roberto Furlan  

 Pró-reitor de Administração: Prof. Dr. Francisco José Grandinetti  

 Pró-reitor de Economia e Finanças: Prof. Dr. Luciano Ricardo Marcondes da Silva 

 Pró-reitora Estudantil: Profa.Dra. Nara Lúcia Perondi Fortes 

 Pró-reitor de Extensão e Relações Comunitárias: Prof. Dr. José Felício Goussain 
Murade 

 Pró-reitora de Graduação: Profa. Dra. Ana Júlia Urias dos Santos Araújo  

 Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação: Prof. Dr. Edson Aparecida de Araújo 
Querido Oliveira 

 
Área de Biociências 

  Maria Ângela Petrini – Assistente, Nível II - Enfermagem 

  Nivaldo André Zöllner – Assistente, Nível III - Odontologia 
 
Área de Ciências Exatas 

  Eurico Arruda Filho – Assistente, Nível III - IBE 

  Maria Dolores Alves Cocco – Assistente, Nível III – Arquitetura (2º mandato) 
 
Área de Ciências Humanas 

  Marisa de Moura Marques – Assistente, Nível II – ECA (2º mandato) 

  Miroslava Hamzagic – Assistente, Nível III – ECA 
 

Representação do corpo técnico-administrativo 

  Dorival José Gonçalves Franco – PREF 

  Vânia Pereira de Godoi – Odontologia (2º mandato) 
 
Representação do corpo discente 

 Carlos Alberto da Silva Junior – DCE/ECA 

 Hélio de Paula Júnior – DCE/Engª Mecânica 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSUNI – CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

Administração Superior 

  Reitor: Prof. Dr. José Rui Camargo  
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  Vice Reitor: Prof. Dr. Marcos Roberto Furlan  

  Pró-reitor de Administração: Prof. Dr. Francisco José Grandinetti  

  Pró-reitor de Economia e Finanças: Prof. Dr. Luciano Ricardo Marcondes da Silva 

  Pró-reitora Estudantil: Profª Drª Nara Lúcia Perondi Fortes 

  Pró-reitor de Extensão e Relações Comunitárias: Prof. Dr. José Felício Goussain 
Murade 

  Pró-reitora de Graduação: Profª Drª Ana Júlia Urias dos Santos Araújo  

  Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação: Prof. Dr. Edson Aparecida de Araújo 
Querido Oliveira 

 
Área de Biociências 

  Edésio da Silva Santos – Assistente, Nível II – Educação Física 

  João Carlos Nordi – Assistente, Nível III - Biologia 

  Lídia Maria Ruv Carelli Barreto – Assistente, Nível III - Agronomia 

  Mário Celso Peloggia – Assistente, Nível III - Odontologia 
 
Área de Ciências Exatas 

  Alex Thaumaturgo Dias - Assistente, Nível II – Engª Civil 

  Álvaro Manoel de Souza Soares – Assistente, Nível III – Engª Mecânica 

  José Carlos Simões Florençano – Assistente, Nível III – Engª Civil 

  Luís Fernando de Almeida – Assistente, Nível III - Informatica 
 
Área de Ciências Humanas 

  Edson Trajano Vieira – Assistente, Nível III – IBH  

  Eduardo Carlos Pinto – Assistente, Nível II – Letras (2º mandato) 

  Fábio Ricci – Assistente, Nível III – IBH (2º mandato) 

  Paulo Henrique Costa Sodré – Assistente, Nível II - ECA 
 

Representação do corpo técnico-administrativo 

  Daniel Veloso de Paula – PRA/DOM 

 José Henrique dos Santos – PRA/DOM 

  Wilson Aparecido de Lima – PRA/Segurança 
 
Representação do corpo discente 

 Marcos Alexandre Ferreira – DCE/Psicologia 

 Natália Cristina de Campos – DCE/Arquitetura 

 Thiago Fantus Ribeiro – DCE/Agronomia 
 
Representação da Comunidade 

 Bruno Bolini Tadeucci – SESC/Taubaté (2º mandato) 

 Claudio Testa - ACIT/Taubaté  
 
Secretária dos Órgãos Colegiados Centrais da Universidade de Taubaté – Rosana Maria 
de Moura Pereira 
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2. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 
 

A cidade de Taubaté, situada no vale médio do rio Paraíba do Sul, em plena bacia 
sedimentar terciária pliocênica, é ladeada pelas serras da Mantiqueira e Quebra-Cangalhas. 
Dista 6 (seis) quilômetros do rio Paraíba do Sul, o qual, por esse motivo, não participa da sua 
paisagem urbana. Sua posição geográfica é excepcional: no eixo de circulação entre São 
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, centros de maior produtividade e concentração 
populacional do País. Antigos caminhos, hoje modernizados, facilitam sua comunicação com o 
litoral norte paulista e com o fluminense, e também com as cidades serranas da Mantiqueira. 
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3. HISTÓRICO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
 

A Universidade de Taubaté, Autarquia Municipal de regime especial, foi criada pela Lei 
Municipal nº 1.498, de 6 de dezembro de 1974, reconhecida pelo Decreto Federal nº 
78.924/76, e recredenciada pela Portaria CEE/GP nº 30/03. 

A história dos cursos superiores de Taubaté tem início com a criação das primeiras 
Faculdades, que foram: a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, em 20/09/56, pela lei 
Municipal nº 213; em 02/09/57, pela Lei Municipal nº 254, a Faculdade de Direito; em 02/09/57, 
pela Lei Municipal nº 408, foi a vez da Faculdade de Ciências Contábeis; a Escola de 
Engenharia surgiu em 21/11/64, pela Lei Municipal nº 829; a Faculdade de Serviço Social, em 
10/05/63, pela Lei nº 708; e, a Escola Superior de Educação Física e Desportos, em 07//10/68, 
pela Lei nº 1.902. Essas Faculdades, criadas como autarquias municipais ou como instituições 
particulares, funcionaram, à época, cada uma com estrutura, administração e ensino 
independentes. 

Em 3 de setembro de 1973, por força da Lei Municipal nº 1.416, as antigas faculdades 
foram reunidas, constituindo a Federação das Faculdades de Taubaté, evoluindo, em 1974, 
para a Universidade de Taubaté, instalada em 2 de janeiro de 1976. 

Hoje, a Universidade de Taubaté oferece quarenta e sete cursos de graduação, além 
dos cursos de pós-graduação stricto e lato sensu e, ainda, dos cursos de extensão 
universitária. 

Seus principais objetivos são: 

 Ministrar o ensino para a formação de quadros destinados às atividades profissionais e 
técnicas e aos trabalhos da cultura; 

 Realizar pesquisas e estimular criações que enriqueçam o acervo de conhecimento nos 
setores da Ciência, das Letras e das Artes; 

 Estender à comunidade, sob a forma de cursos e serviços, o ensino e a pesquisa que 
lhe são inerentes. 
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4. ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 
 

A Administração Superior da Universidade de Taubaté é exercida pelos Conselhos 
Universitário, de Ensino e Pesquisa e de Administração, e pela Reitoria. 
  A Reitoria, exercida pelo Reitor, é o órgão executivo superior que superintende, 
coordena e fiscaliza todas as atividades universitárias, auxiliada pela Vice-reitoria e pelas Pró-
reitorias. 
 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO – CONSUNI 
 O Conselho Universitário (CONSUNI) é o órgão máximo da Universidade, nos aspectos 
deliberativo e consultivo, exercendo atividade normativa, acadêmica e jurisdicional de superior 
instância, sendo competente para traçar a sua política geral nos termos estatutários e 
regimentais. É constituído: 

 Pelo Reitor, seu presidente; 

    Pelo Vice-reitor; 

 Pelos 6 (seis) Pró-reitores; 

    04 (quatro) representantes de professores de cada Área, todos da carreira do 
magistério, eleitos por seus pares para um mandato de 2 (dois) anos, sendo, em 
cada Área: 

 a) um Professor com, no mínimo, certificado de Especialização; 
 b) um Professor com, no mínimo, título de Mestre; 
 c) dois Professores com, no mínimo, título de Doutor. 

 Por 3 (três) representantes do corpo técnico-administrativo, todos efetivos, escolhidos 
em eleição direta, por seus pares, para um mandato de 2 (dois) anos; 

 Por 2 (dois) representantes da comunidade local ou regional, eleitos pelos membros 
do Conselho Universitário, preferencialmente nas áreas cultural e profissional/empresarial, 
conforme listas apresentadas pelas entidades representativas, para um mandato de 2 (dois) 
anos; 

 Por 3 (três) representantes dos alunos de graduação, regularmente matriculados, 
indicados na forma da legislação específica e do respectivo estatuto, para um mandato de 2 
(dois) anos. 
 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – CONSAD 

O Conselho de Administração (CONSAD) é responsável pelos atos deliberativos 
relacionados à gestão administrativa, econômico-financeira e de extensão da Universidade, 
sendo constituído: 

  Pelo Reitor, seu presidente; 

  Pelo Vice-reitor; 

  Pelos Pró-reitores de Administração, de Economia e Finanças e de Extensão e 
Relações Comunitárias; 

 02 (dois) representantes dos professores de cada Área, todos da carreira do 
magistério superior eleitos por seus pares para um mandato de 2 (dois) anos, sendo, em cada 
Área: 

a) um Professor com, no mínimo, título de Mestre; 
b) um Professor com, no mínimo, título de Doutor. 

  Por 2 (dois) representantes do corpo técnico-administrativo, efetivos, eleitos por seus 
pares para um mandato de 2 (dois) anos; 

  Por 2 (dois) alunos de graduação, regularmente matriculados, com mandato de 2 
(dois) anos. 
 
 
CONSELHO DE ENSINO E PESQUISA – CONSEP 
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 O Conselho de Ensino e Pesquisa (CONSEP) é o órgão responsável pela normatização 
e coordenação das atividades didático-pedagógicas e científicas da Universidade, sendo 
constituído: 

  Pelo Reitor, seu presidente; 

  Pelo Vice-reitor; 

  Pelos Pró-reitores de Graduação, de Pesquisa e Pós-graduação, e Estudantil; 

 03 (três) representantes de professores de cada Área, todos da carreira do magistério 
superior, eleitos por seus pares para um mandato de 2 (dois) anos, sendo, em cada Área: 
 a) um Professor com, no mínimo, certificado de Especialização; 

 b) um Professor com, no mínimo, título de Mestre; 
 c) um Professor com, no mínimo, título de Doutor. 

  Por 2 (dois) alunos de graduação, regularmente matriculados, com mandato de 2 
(dois) anos. 
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5. PRÓ-REITORIAS 
 

5.1 PRÓ- REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PRA 
 

À Pró-reitoria de Administração superintende a administração geral da Universidade de 
Taubaté, planeja e operacionaliza as licitações e compras diretas, os serviços de reprodução 
gráfica, transporte, conservação e limpeza, telefonia, almoxarifado, patrimônio, informática, 
manutenção de equipamentos, os projetos de obras e as manutenções prediais, o 
planejamento de compras e serviço, o recrutamento, seleção, treinamento e movimentação de 
pessoal técnico e administrativo, bem como promover o serviço médico, além de prover a 
segurança do pessoal e a vigilância dos bens móveis e imóveis.  

 
Estrutura 
 
1. Diretoria Administrativa 
Diretora: Ana Paula da Silva Dib  
 
a) Serviço de Materiais: Marcos Juvêncio da silva 
I - Seção de Almoxarifado Central 
 É o setor responsável pelo recebimento, armazenamento e expedição dos bens móveis 
e requisição e controle dos materiais de estoque da UNITAU, registro de notas e 
encaminhamento à Contabilidade. 
 
b) - Serviço de Patrimônio: Juliana Fagundes 
 Gerencia o controle patrimonial de todos os bens móveis e imóveis, vinculando-os a 
seus responsáveis no âmbito da Universidade. Estabelecendo procedimentos no 
gerenciamento de bens, sua incorporação/registro e outras atividades as quais destacamos: 
tombamento, destombamento, transferência e levantamento físico/inventário patrimonial. Além 
do suporte logístico de feiras, exposições e semanas pedagógicas da Instituição de ensino. 
c) - Serviço de Controle de Despesas:  Débora Ribeiro Martin Werneck 
 Elaboração de LDO e LOA, aprovação das solicitações de compras autorizadas pelo 
Ordenador de Despesas, classificação das solicitações nas devidas Dotações Orçamentária de 
acordo com a LOA de cada exercício financeiro, controle dos empenhos gerados, aprovação e 
liberação de verbas de Adiantamento, acompanhamento e controle dos saldos diários em todas 
as Dotações Orçamentárias da Universidade de Taubaté 
 
d) - Serviço de Arquivo Geral: Miriam de Moraes 
 Recebe, distribui e expede os documentos internos e externos, autua os processos das 
Pró-reitorias de Administração, Economia e Finanças, atendimento ao público interno e externo 
 
e) – Serviço de Apoio Logístico: Rafael Ribeiro da S. Fernandes 
 Responsável pela aplicação das atividades propostas pelo Pró-reitor de Administração e 
da Diretora Administrativa nas seguintes Seções: de Transportes; telefonia; Zeladoria e 
Limpeza; Manutenção de Máquinas e Equipamentos; Oficina Gráfica; Segurança e Vigilância. 
 
f) - Seção de Transporte: José Márcio de Campos 
 Realiza a manutenção e operacionalização das viaturas concernentes à UNITAU, bem 
como transporte de material e servidores. 
 
 
 
g) - Seção de Zeladoria e Limpeza: Luciane Aparecida Leite 
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 Administra as rotinas que envolvem processos de higienização, conservação e limpeza, 
por meio de seus zeladores, bem como fiscalização das empresas terceirizadas envolvidas 
nesse processo. Controla, ainda, o alojamento de professores, a manutenção das piscinas do 
Bom Conselho e da Clínica de Fisioterapia, além do controle do serviço de caçambas. 
 
h) - Seção de Segurança e Vigilância: Wilson Aparecido de Lima 
 Responsável pelos procedimentos de rotina de segurança pessoal e patrimonial, bem 
como fiscalização das empresas terceirizadas envolvidas neste processo.  
 
i) - Seção de Manutenção de Máquinas e Equipamentos: Anésio Veloso Sobrinho 
 Realiza a manutenção e recuperação interna dos equipamentos eletro-eletrônicos, 
ópticos e de refrigeração. 
 
j) - Seção de Telefonia: Maria Alice Cursino Fortes 
 Realiza a interface entre a comunicação interna e externa, cabendo-lhe efetivo controle 
sobre a solicitação de cobrança. 
 
k) - Seção de Oficina Gráfica: Maria Silvana Gomes 
 Imprime toda a papelaria interna da UNITAU, folderes e informativos para eventos 
internos, além de jornais de cunho pedagógico. Realiza, também, encadernações de obras das 
bibliotecas internas. 
 
Diretoria de Recursos Humanos 
 
Diretora: Maria Isabel do Rosário Salles 

 
A Diretoria de Recursos Humanos é responsável pelo Serviço de Recrutamento, 

Seleção e Treinamento, Serviço de Folha de Pagamento, Setor de Obrigações Sociais, Serviço 
de Prontuário e Documentação e Serviço de Engenharia de Segurança e de Medicina 
Ocupacional (Sesmo). 

Com a responsabilidade no desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores, 
participação ativa na Progressão Por Mérito, aprovada pela Deliberação Consuni nº. 049/2009, 
revogada pela Deliberação Consuni nº 078/2011 que avalia o desempenho do servidor 
Técnico-administrativo lhe garantindo ganhos profissionais e financeiros. 

 
a) Serviço de Folha de Pagamento 
Chefe: Claudia S. César da S. Guimarães 

Folhas mensais da administração superior, servidores e professores, recebimento da 
freqüência mensal dos servidores aprovadas pelas respectivas chefias, levantamento de férias, 
pagamento a autônomos, professores de pesquisa e residência, recolhimento de FGTS, entre 
outros. 
I - Obrigações Sociais 
Responsável: Juliana Fogaça Corrêa de Matos  

Admissão, inscrição no IPMT e PASEP, inclusão e exclusão na folha de pagamento, 
alteração de dados cadastrais, confecção de crachás etc. 
 
b) Serviço de Prontuários e Documentação 
Chefe: Carmen Lucia R. do Nascimento 

Contagem de tempo para fins de aposentadoria e licença-prêmio, emissão de 
atestados, certidões e declarações, controle de prontuários, e outros. 
 
c) Serviço de Recrutamento, Seleção e Treinamento 
Chefe: Edson Carlos Cassiano 
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Análise de queixas, avaliação durante o estágio probatório, criação de cursos para 
aperfeiçoamento pessoal e profissional, e elaboração de projetos visando à integração 
institucional. 
 
d) Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina Ocupacional 
Chefe: Dr. Eduardo Saba  
Enfermeira do trabalho: Maria Ângela Petrini 

Exames ocupacionais, admissionais, periódicos, mudança de função, retorno ao 
trabalho, demissionais; perícias médicas para fins de licença médica, avaliação de capacidade 
laboral, concessão de tratamento excepcional (para alunos); exames de aptidão física para 
prática desportiva; composição de junta médica para avaliação de casos específicos; 
comunicação de acidente de trabalho (CAT); atendimento ambulatorial; programas de 
vacinação; palestras e programas de apoio à saúde; avaliação de riscos presentes nos 
ambientes de trabalho, assessoria e treinamento de servidores em normas de segurança. 
 
Diretoria de Obras e Manutenção 
 
Diretora: Cibele Veronica dos Santos Soares de Oliveira 
 
 Os serviços de engenharia da Universidade de Taubaté datam da sua criação e, com o 
novo organograma (regimento geral), recebeu o nome de Diretoria de Obras e Manutenção. A 
ela estão subordinados diversos profissionais administrativos, responsáveis pela rotina diária 
da diretoria, principalmente da parte técnica de engenharia e arquitetura. 

 Eng. Marcos Antonio Lopes do Rosário – chefe do serviço de obras 

 Engª Edna dos Santos – chefe do serviço de manutenção 
  A Diretoria de Obras e Manutenção personaliza projetos de acordo com o perfil e 
necessidades dos departamentos, objetivando sempre a tecnologia e o bem-estar de alunos e 
funcionários. 
 Diversos profissionais da área realizam manutenções periódicas, na área civil, elétrica, 
arquitetônica, paisagística e hidráulica, tendo como ramificações os serviços de marcenaria, 
serralheria e letrista. 
 A Universidade de Taubaté possui um valioso patrimônio, e é dever desta diretoria 
conservá-lo, para que alunos e funcionários possam sentir prazer e satisfação em utilizá-los. 

 
4. Central de Tecnologia da Informação 
  
Coordenadora: Edilene Dutra Morais Fonseca 
 
 A Central de Tecnologia da Informação é responsável pela gestão de TI de toda a 
Universidade e tem como objetivos supervisionar as aplicações de todos os 
microcomputadores, programas e periféricos, dinamizar todo o intercâmbio de aplicações de 
informática administrativos e acadêmicos, orientar e prestar assessorias e serviços aos clientes 
internos e externos, garantir a integridade (atual e histórica) e a segurança dos dados 
institucionais. Para isso, divide-se nos seguintes grupos: 

 Ambiente e Rede: a Equipe de Ambiente e Redes é responsável pela instalação, 
configuração, conectividade e manutenção dos serviços e dos servidores que 
hospedam os sistemas administrativos, financeiros, de recursos humanos e 
acadêmicos, além de outros secundários, como servidor de antivírus, intranet, backups, 
sites, e-mail, etc. Tem como função o atendimento e suporte aos clientes internos 
(usuários dos sistemas), aos clientes externos (consultores, alunos e outros), responde 
por todos os novos projetos e implantação de infraestrutura, serviços de rede e 
telecomunicações, bem como licenciamento das aplicações. 
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 Desenvolvimento e Suporte: Sistemas Acadêmico e Financeiro, RH e Gestão 
Administrativa/ Contábil/ Financeira; manutenção corretiva, atualização dos sistemas, 
suporte e treinamento. 

 Suporte e Manutenção: responsável pelo suporte técnico aos usuários, manutenção, 
instalação, teste e configuração de hardware e software, especificação técnica, 
aquisição, aceite e distribuição de hardware para todos os setores da Unitau. Suporte e 
Gestão técnica a todos os Laboratórios de Informática. 

 
5. Serviço de Licitações e Compras 
 
Chefe: Márcia Regina Rosa 
 
 O setor tem por finalidade planejar a execução das medidas que visem assegurar o 
pleno desenvolvimento das atividades relacionadas com o levantamento de orçamentos, sejam 
eles prévios, por estimativa ou compra direta; organizar e manter atualizados os cadastros de 
fornecedores e material; manter a Administração Superior informada sobre o desenvolvimento 
dos trabalhos e resultados alcançados, a fim de possibilitar a avaliação da área de atuação; dar 
continuidades aos processos licitatórios instaurados, acompanhando toda sua execução; 
negociar preços, condições e prazos de pagamentos nos processos de compra e serviços; 
acompanhar e manter o controle dos prazos de entrega dos processos de compra direta; fazer 
observar, nos pedidos de aquisição de materiais, as especificações necessárias a sua perfeita 
identificação, e, ainda, prestar suporte técnico-administrativo à Comissão Permanente de 
Licitações e Pregoeiros com sua equipe de Apoio, ambos nomeados pelo Magnífico Reitor em 
Ato Executivo nos termos do Artigo 51 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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5.2 PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS – PREF 
 
 A Pró-reitoria de Economia e Finanças (PREF) tem por finalidade gerir as finanças e 
zelar pelo aspecto econômico e financeiro da Universidade, processar os empenhos das 
despesas e respectivos pagamentos, realizar o pagamento dos servidores em geral, receber, 
fiscalizar e controlar as contribuições dos alunos. Tem por finalidade, também, manter o 
controle contábil do patrimônio, elaborar os projetos de propostas de diretrizes orçamentárias 
anuais e autorizar a utilização do fundo patrimonial e de fundos especiais. 
 
Regime Financeiro 

O regime financeiro da Universidade de Taubaté obedece às normas do Direito Público, 
por ser Autarquia Municipal de Regime Especial, e às disposições do seu Regimento Geral. 
 
 Taxas e Emolumentos / 2013 

ITENS TAXAS E EMOLUMENTOS 2013 

1 Apostila de diploma 52,00 

2 

Aproveitamento de Estudo em virtude de novo Processo Seletivo 

36,00 

Dispensa de Disciplinas 

Estudo de currículo para aproveitamento de curso superior 

Estudo de currículo para transferência 

Reabertura de Matrícula em geral 

3 

Atestados, Certidões e Declarações: 

20,00 

3.1 - Atestado de reconhecimento de curso 

3.2 – Declaração de Conclusão de Curso 

3.3 - Certidão de Conclusão de Curso (2ª via)* 

3.4 - Declaração de anuidade/semestralidade 

3.5 - Declaração de Aproveitamento 

3.6 - Declaração de Frequência 

3.7 - Declaração de Matrícula 

3.8 - Declaração de não inadimplência  

4 Biblioteca - inscrição de ex-alunos 32,00 

5 
Biblioteca - multa por dia de atraso na devolução de livros e 
periódicos 

4,60 

6 Colação de grau interna 20,00 

7 Confecção e registro de diploma em pergaminho animal (opcional) 215,00 

8 Confecção e registro de diploma em cartão (convencional) - 2ª via 95,00 

9 Cópias xerográficas (por folha) 0,20 

10 Crachá funcional (2ª via) 21,00 

11 Crachá veicular (2ª via) 67,00 

12 Exame médico 22,00 

13 Histórico escolar 27,00 

14 Holerith (2ª via) 16,00 

15 Programa (por disciplina) 5,90 

16 Avaliação Substitutiva (por disciplina) 20,00 
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17 Avaliação Alternativa (por disciplina) 20,00 

18 

Registro de diploma de outras Instituições de ensino superior:  

18.1 - Registro 109,00 

18.2 - Apostila  67,00 

18.3 - Diligências especiais com prazo superior a 30 dias 109,00 

19 

Revalidação de diplomas estrangeiros:  

19.1 - Inscrição ** 

19.2 - Exame por disciplina 213,00 

19.3 - Disciplina a cursar 802,00 

19.4 - Registro 279,00 

20 Revisão de prova (por disciplina) 16,30 

21 

Retificação de Nome 

16,10 
Retificação de RG 

Revisão de lista de presença em aula 

Tratamento Excepcional 

22 Taxas Banca Especialização 305,00 

23 

Taxas para Defesa:  

Mestrado 409,00 

Doutorado 761,00 

24 

Taxas para Qualificação:  

Mestrado 305,00 

Doutorado 760,00 

25 
Trancamento de matrícula com reserva de vaga 

22,00 
Trancamento de matrícula sem reserva de vaga 

26 Transferência de Instituição de Ensino 22,00 

27 Transferência de Período ou curso 18,00 

 Matrícula no Programa de Iniciação a Docência - PID:  

28 28.1 – Graduandos isento 

 28.2 - Graduados e Pós-graduandos 200,00 

 
Disciplinas do Programa de Enriquecimento e Atualização Curricular - 
PEAD 

*** 

 
 (*) O Certificado de Conclusão de Curso (original) dos cursos de graduação, que antecede à 
emissão do diploma, é entregue gratuitamente ao aluno, por ocasião de sua formatura. 
(**) Uma mensalidade do curso relativo ao diploma a ser revalidado. 
(***) Valores de mensalidades equivalentes a uma disciplina do curso onde é oferecida a 
disciplina de interesse. 
 
Pagamento Parcelado da Anuidade 

  Para os alunos dos cursos da Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi e dos cursos 
de graduação, anuais ou semestrais, as parcelas mensais terão vencimento da 1ª parcela no 
ato da matrícula, conforme deliberação própria, que dispõe sobre o Calendário Escolar/2013 
que regulamenta a data de matrícula, da 2ª a 12ª parcelas: no dia 12 dos respectivos meses 
de fevereiro a dezembro de 2013. 

As parcelas mensais com vencimentos posteriores à matrícula ou rematrícula, poderão 
ser pagas com desconto de 5% (cinco por cento) até o dia 10 dos respectivos meses, desde 
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que o aluno não possua outros benefícios da UNITAU (descontos, bolsas de estudo), exceto 
bolsa estágio.  
 Quando o dia do vencimento coincidir com sábado, domingo ou feriado, o prazo ficará 
prorrogado para o primeiro dia útil imediatamente posterior. 
 As parcelas pagas após o dia do vencimento, mas dentro do mesmo exercício 
financeiro, serão acrescidas de multa de 2% (dois por cento), juros de mora correspondente a 
1% (um por cento) ao mês, contados a partir do dia 13 (treze) dos meses acima citados, 
mesmo que o vencimento tenha sido prorrogado. Quando as parcelas forem pagas em 
exercícios financeiros posteriores, proceder-se-á à atualização monetária com base no Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(INPC/IBGE). 
 Nas matrículas realizadas em datas posteriores àquelas estabelecidas no Calendário 
Escolar/2013 serão considerados os valores das parcelas da anuidade já vencidas, com os 
acréscimos de multa e juros já citados. 
 O valor integral da anuidade (doze parcelas) ou da semestralidade (seis parcelas) 
poderá ser quitado à vista, com o desconto de 12% (doze por cento), desde que o pagamento 
seja efetuado, sem atraso, no ato da matrícula ou antes do início do ano ou semestre letivo, 
desconto este não cumulativo com qualquer outro benefício possuído pelo aluno. 
 
Transferência, Dependência, Adaptação e Trancamento de Matrícula 

Os alunos dos cursos de graduação e dos cursos da Escola de Aplicação Dr. Alfredo 
José Balbi, em regime de dependência, em regime de progressão parcial, em regime de 
adaptação, com aproveitamento de estudos e retidos na série pagarão o valor correspondente 
a cada disciplina a cursar. 

O valor mensal de cada parcela corresponderá à soma dos valores das disciplinas a 
cursar. 
 O valor correspondente a cada disciplina será o resultado da divisão do valor da série 
ou do semestre pelo número de disciplinas previstas na mesma série ou semestre a cursar. 

 O aluno do curso de graduação, matriculado para realizar somente a disciplina "Estágio 
Supervisionado" e/ou “Trabalho de Conclusão de Curso” (ou similar) e/ou “Atividades 
Complementares” e/ou “Atividades Acadêmico-científico-culturais”, pagará o valor, em tantas 
parcelas mensais quantas forem as compreendidas no período correspondente até a sua 
aprovação. 
 Para efeito de trancamento de matrícula, serão cobradas, além da matrícula, as 
parcelas mensais já vencidas até o último dia comprovadamente frequentado pelo aluno, 
conforme lista de frequência. 
 

Valores das Parcelas dos 1° e 2° Períodos dos Cursos de Graduação, em Regime 
Seriado Semestral, para os ingressantes do ano de 2013. 

  
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Cursos 
Duração 

(semestral
) 

Período 1º Semestre 2º Semestre 

Agronomia 10 Matutino 810,00 810,00 

Ciências Biológicas – Bacharelado  08 Matutino 680,00 680,00 

Ciências Biológicas - Licenciatura. 08 Noturno 680,00 680,00 

Educação Física – Lic./Bach. 06/08 Mat. e Not. 810,00 810,00 

Enfermagem  08 Matutino 940,00 940,00 

Fisioterapia 08 Mat. e Not. 1065,00 1065,00 

Medicina 12 Integral 3.930,00 3.930,00 
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Nutrição 08 Noturno 865,00 865,00 

Odontologia 08 Integral 1.355,00 1.355,00 

Psicologia 08 Integral 935,00 935,00 

Psicologia 10 Noturno 935,00 935,00 

Tecnologia Estética e Cosmética 06 Noturno 510,00 510,00 

Tecnologia Radiologia 06 Noturno 510,00 510,00 

  
CIÊNCIAS EXATAS 

Cursos 
Duração 

(semestral) Período 
1º 

Semestre 
2º Semestre 

Arquitetura e Urbanismo 10 Integral 940,00 940,00 

Engenharia Aeronáutica 10 Vesp. e Not. 940,00 940,00 

Engenharia Ambiental e Sanitária 10 Vesp. e Not. 940,00 940,00 

Engenharia Civil 10 Vesp. e Not. 940,00 940,00 

Engenharia de Alimentos 10 Vesp. e Not. 940,00 940,00 

Engenharia de Computação 10 Noturno 940,00 940,00 

Engenharia de Controle e Automação 10 Vesp. e Not. 940,00 940,00 

Engenharia de Energia 10 Vesp. e Not. 940,00 940,00 

Engenharia de Produção Mecânica 10 Vesp. e Not. 940,00 940,00 

Engenharia Elétrica e Eletrônica 10 Vesp. e Not. 940,00 940,00 

Engenharia Mecânica 10 Vesp. e Not. 940,00 940,00 

Matemática/Física/Química - Lic. 06 Noturno 680,00 680,00 

Sistemas de Informação 08 Noturno 725,00 725,00 

Tec. Analise e Desenv. de Sistemas 06 Noturno 510,00 510,00 

Tec. Construção de Edifícios 06 Noturno 510,00 510,00 

Tec. Petróleo e Gás 06 Noturno 510,00 510,00 

  
CIÊNCIAS HUMANAS 

Cursos 
Duração 

(semestral) 
Período 1º Semestre 2º Semestre 

Administração 08 Mat. e Not. 725,00 725,00 

Bacharelado em Comércio Exterior 08 Noturno 725,00 725,00 

Ciências Contábeis 08 Noturno 725,00 725,00 

Ciências Econômicas 08 Noturno 725,00 725,00 

Direito 10 Mat. e Not. 790,00 790,00 

Geografia - Licenciatura. 06 Noturno 680,00 680,00 

História - Licenciatura 06 Noturno 680,00 680,00 

Jornalismo 08 Mat. e Not. 885,00 885,00 

Letras – Lic. Hab. Port/Ing. ou 
Port./Esp.) 

06 
Mat. e Not. 680,00 680,00 

Pedagogia - Licenciatura 06 Mat. e Not. 680,00 680,00 

Publicidade e Propaganda 08 Mat. e Not. 885,00 885,00 

Relações Públicas 08 Noturno 885,00 885,00 

Serviço Social 08 Noturno 680,00 680,00 

Tec. Gestão de Recursos Humanos 04 Noturno 510,00 510,00 
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Tec. Gestão de Turismo 04 Noturno 510,00 510,00 

Tec. Logística 04 Noturno 510,00 510,00 

Tec. Marketing 04 Noturno 510,00 510,00 

Tec. Prod. Multimídia (Webdesign) 04 Noturno 510,00 510,00 

 

 
Valores das Parcelas da Anuidade e Semestralidade dos Cursos de Graduação 

para a  rematrícula do ano de 2013. 
  

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Cursos Período 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 

Agronomia Mat. e Not. 794,00 794,00 794,00 794,00 - 

C.Biológicas - Bach. Matutino 667,00 667,00 667,00 - - 

C.Biológicas - Lic. Noturno 667,00 667,00 667,00 - - 

Ed.Física - Bach./Lic. Mat. e Not. 794,00 794,00 794,00 - - 

Enfermagem  Mat. e Not. 922,00 922,00 922,00 922,00 - 

Fisioterapia Mat. e Not. 1.042,00 1.042,00 1.042,00 1.042,00 - 

Medicina Integral 3.174,00 3.174,00 3.174,00 3.174,00 3.174,00 

Nutrição Int. e Not. 848,00 848,00 848,00 - - 

Odontologia Integral 1.326,00 1.326,00 1.326,00 - - 

Psicologia Int. e Not. 915,00 915,00 915,00 915,00 - 

Tec. Estética e 
Cosmética 

Noturno 502,00 502,00 - - - 

Tec. Radiologia Noturno 502,00 502,00 - - - 

  
CIÊNCIAS EXATAS 

Cursos Período 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 

Arquitetura e Urbanismo Integral 922,00 922,00 922,00 922,00 - 

Bach.Sis. da Informação Noturno - - 922,00 - - 

C. Aplicada (Aut. de 
Sistemas) 

Noturno - - 922,00 - - 

Computação Científica Noturno - - - 922,00 - 

Eng. Aeronáutica 
Vesp. e 

Not. 
922,00 922,00 922,00 922,00 

- 

Eng. Ambiental e 
Sanitária 

Vesp. e 
Not. 

922,00 922,00 922,00 922,00 
- 

Eng. Civil 
Vesp. e 

Not. 
922,00 922,00 922,00 922,00 

- 

Eng. da Computação Noturno 922,00 922,00 922,00 922,00 - 

Eng. de Alimentos 
Vesp. e 

Not. 
915,00 915,00 915,00 915,00 

- 

Eng.de Cont. e 
Automação 

Vesp. e 
Not. 

922,00 922,00 922,00 922,00 
- 

Eng.de Prod. Mecânica 
Vesp. e 

Not. 
922,00 922,00 922,00 922,00 

- 

Eng. de 
Telecomunicações 

Vesp. e 
Not. 

922,00 922,00 922,00 922,00 
- 
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Eng. Elétrica e 
Eletrônica 

Vesp. e 
Not. 

922,00 922,00 922,00 922,00 
- 

Eng. Mecânica 
Vesp. e 

Not. 
922,00 922,00 922,00 922,00 

- 

Eng. Mecânica (Ênf. 
Mecatr.) 

Vesp. e 
Not.  

922,00 922,00 922,00 922,00 
 
- 

Matemática/Física - Lic. Noturno 667,00 667,00 667,00 - - 

Sistemas de Informação Noturno 713,00 713,00 713,00 - - 

Tec. Anal. e Des. 
Sistemas 

Noturno 502,00 502,00 502,00 502,00 - 

Tec.  Const. de Edifícios Noturno 502,00 502,00 - - - 

Tec. Petróleo e Gás Noturno 502,00 502,00 - - - 

 
CIÊNCIAS HUMANAS 

Cursos Período 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 

Administração Mat. e Not. 713,00 713,00 713,00 - - 

Bach. Comércio Exterior Noturno 713,00 713,00 713,00 - - 

Ciências Contábeis Noturno 713,00 713,00 713,00 - - 

Ciências Econômicas Noturno 713,00 713,00 713,00 - - 

Direito Mat. e Not. 774,00 774,00 774,00 774,00 - 

Geografia - Lic./Bach. Noturno 667,00 667,00 667,00 - - 

História - Licenciatura Noturno 667,00 667,00 667,00 - - 

Jornalismo Mat. e Not. 868,00 868,00 868,00 - - 

Letras Matutino 636,00 636,00 - - - 

Letras Noturno 667,00 667,00 - - - 

Pedagogia - 
Licenciatura 

Matutino 636,00 636,00 
- 

- - 

Pedagogia - 
Licenciatura 

Noturno 667,00 667,00 
- 

- - 

Publicidade e 
Propaganda 

Mat. e Not. 868,00 868,00 868,00 - - 

Relações Públicas Noturno 868,00 868,00 868,00 - - 

Serviço Social Noturno 667,00 667,00 667,00 - - 

Tec. Ges. Rec. 
Humanos  

Mat. e Not.  
(semestral) 

502,00 
(3° 

semestre
) 

502,00 
(4° 

semestre
) 

- - - 

Tec. Gestão de Turismo 
Noturno 

(semestral) 

502,00 
(3° 

semestre) 

502,00 
(4° 

semestre) 
- - - 

Tec. Logística 
Noturno 

(semestral) 

502,00 
(3° 

semestre) 

502,00 
(4° 

semestre) 
- - - 

Tec. Marketing Noturno 502,00 - - - - 

Tec. Prod. Multimídia Noturno 502,00 - - - - 

Tec. Webdesign Noturno 502,00 - - - - 
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Valores das Parcelas da Anuidade dos Cursos da Escola de Aplicação Dr. Alfredo 
José Balbi do ano de 2013. 

 

 Cursos 1º ao 5º 
Ano 

6º ao 9º 
Ano 

Ensino 
Fundamental 

335,00 355,00 

 

Cursos 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Ensino Médio Regular 495,00 495,00 495,00 - 

Ens. Médio e Profiss. - Análises Clínicas 555,00 555,00 555,00 - 

Ens. Médio e Profiss. - Eletrônica 555,00 555,00 - - 

Ens. Médio e Profiss. - Informática 555,00 555,00 555,00 - 

Ens. Médio e Profiss. - Mecatrônica 555,00 555,00 555,00 - 

Ens. Médio e Profiss. - Meio Ambiente 555,00 555,00 - - 

Ens. Médio e Profiss. - Nutrição e 
Dietética 

555,00 555,00 555,00 - 

Educ. Profiss. - Análises Clínicas 405,00 405,00 405,00 
202,50 

(estágio) 

Educ. Profiss. - Informática 405,00 405,00 405,00 - 

Educ. Profiss. - Mecatrônica 405,00 405,00 405,00 
202,50 

(estágio) 

Educ. Profiss. - Nutrição e Dietética 405,00 405,00 405,00 - 

Educ. Profiss. - Técnico em Eletrônica 475,00 475,00 - - 

Educ. Profiss. - Técnico em Mecatrônica 475,00 475,00 - - 

Educ. Profiss. - Técnico em Meio 
Ambiente 

475,00 475,00 - - 
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5.3 - PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL 
 

A Pró-reitoria Estudantil tem como objetivo geral promover a integração e o acolhimento 
do corpo discente na comunidade e no meio acadêmico. 
 
Seus objetivos específicos são: 

 Apoiar o estudante, procurando atendê-lo em suas necessidades psicopedagógicas e 
de adaptação ao contexto universitário; 

 Promover a inclusão social de pessoas com necessidades educacionais especiais, 
garantindo-lhes o acesso, a permanência e a conclusão do curso na UNITAU; 

 Estimular o desenvolvimento do espírito empreendedor entre os estudantes da UNITAU; 

 Criar subsídios e oportunidades para a inclusão do estudante no mercado de trabalho; 

 Ampliar o programa de estágio nos diversos setores e departamentos da UNITAU, por 
meio da bolsa estágio interno, propiciando, além do benefício da bolsa, oportunidades 
de aplicação e desenvolvimento de competências, visando inserir nossos alunos no 
mercado de trabalho; 

 Fomentar o relacionamento com empresas de vários setores do Vale, no objetivo de 
disponibilizar o maior número possível de vagas de estágio e emprego para os 
discentes; 

 Incentivar as ações dos diretórios e centros acadêmicos, apoiando-os em suas 
atividades culturais, esportivas e de lazer; 

 Fomentar ações de responsabilidade social na Universidade de Taubaté, oferecendo 
oportunidade para que todos os alunos possam participar, de maneira sistematizada, 
em atividades voluntárias pontuais; 

 Prestar assistência aos acadêmicos da Unitau por intermédio do Programa de Bolsa de 
Estudo da Pró-reitoria Estudantil, em suas varias modalidades; 

 Buscar oportunidades de financiamento das despesas estudantis em todos os 
segmentos que oferecerem programas desta natureza, promovendo sua implantação e 
gerenciamento. 

 
Ações da Pró-Reitoria Estudantil 
 
1. Políticas de Atendimento aos Discentes 
 
1.1 Apresentação 

A busca constante por uma qualidade de vida acadêmica de excelência, dos alunos da 
Unitau, é a missão da Pró-reitoria Estudantil (PRE). Inserida no contexto maior dos objetivos da 
atual gestão, a PRE tem a preocupação de desenvolver e implantar, cada vez mais, projetos 
que dêem apoio e assistência a todo corpo discente da Universidade, sempre atendendo as 
necessidades e interesses da comunidade acadêmica. A cada ano, em acordo com o que 
demanda o mercado, novas necessidades surgem. A PRE atualiza-se, criando formas de 
preparar, captar e manter o aluno no ensino superior, tendo o prazer de a cada ano, 
proporcionar ao mercado a inserção de profissionais gabaritados e aptos a atender a 
população local e regional em todas as suas mais prementes necessidades. 
            Tem a UNITAU, por meio das ações da PRE, a consciência de sua responsabilidade e 
compromisso de prover aos seus alunos os meios para uma vivência acadêmica saudável e de 
qualidade. Com esta preocupação permanente pretende-se um relacionamento duradouro, 
fundado nas seguintes vertentes: 
Que o futuro egresso, concretize a sua aspiração de “ser UNITAU” e vivenciar a chancela de 
ser a melhor Universidade do Vale do Paraíba; 
Que os alunos já matriculados mantenham-se no curso com aproveitamento e satisfação; 
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Que os já licenciados, bacharelados e tecnólogos, retornem à UNITAU para educação 
continuada e especialização permanente em suas áreas de formação; 
Os programas acadêmicos são desenvolvidos de acordo com cada momento da vida 
acadêmica e profissional do aluno e ocorre: no processo seletivo, na matrícula, na recepção 
aos ingressantes, durante o percurso acadêmico, na vida profissional e na educação 
continuada. 

A PRE divide suas ações de apoio à comunidade estudantil de duas grandes áreas: de 
manutenção estudantil que visa à permanência do aluno no curso superior e de 
encaminhamento profissional, que prepara o discente para o mercado de trabalho, ainda nos 
bancos escolares. 

 

Manutenção Estudantil Encaminhamento Profissional 

Recepção de Novos Alunos Bolsa Monitoria 

Assistência Psicopedagógica 
Suporte e Ingresso ao Mercado de 

Trabalho 

Programa de Bolsas de 
Estudos Convênio SEBRAE Nacional 

Financiamento Estudantil 
(FIES) Intercâmbios Acadêmicos 

Bolsa SIMUBE Eventos de Formação Acadêmica 

Seguro Educacional Grupos de Empreendedorismo 

Apoio às Lideranças Estudantil Relacionamento com Egressos 

 
1.2 Decomposição das Metas 

A PRE, partir do segundo semestre de 2013, irá implantar a “Central do Aluno”, um 
espaço que, além de concentrar todos os serviços já prestados pela Pró-reitoria, prover ao 
discente Unitau informações adicionais, relevantes para seu desenvolvimento estudantil e 
profissional:  
Solicitação de documentos;  
Visualização de avaliações, calendários; 
 
Informações sobre cursos, situação financeira e regulamentos.  

Serão instalados pontos virtuais de acesso aos principais bancos de dados dos alunos 
para que sejam disponibilizadas em tempo real, todas estas informações.  

A PRE irá incentivar a realização de projetos esportivos, culturais e artísticos, individuais 
e coletivos, despertando, motivando e divulgando talentos e habilidades da comunidade 
acadêmica. É mais uma iniciativa que tem o objetivo de promover o despertar de mais um 
incentivo para o bem estar do aluno como parceiro da instituição neste momento de sua 
jornada.  

A PRE ainda irá difundir a identidade da Unitau, em objetos de decoração e vestuário 
com o objetivo de divulgar nome e logotipo da instituição na comunidade acadêmica e entre 
alunos, diretores e professores.  

 
 
 
 
 

1.3 Formas de acesso e Programas de Apoio 

1.3.1 Área: Manutenção Estudantil 
Para cumprir com sua missão, a Pró-reitoria Estudantil recebe e atende cada aluno 

Unitau individualmente, com extrema dedicação e confidencialidade, analisando sua condição 
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e buscando soluções para problemas que momentaneamente o acometem, sempre dentro da 
ética e em acordo com suas normas e regulamentação. Os problemas vividos pelo nosso corpo 
discente são muitos, diferentes e muitas vezes refletem situações sociais atuais. Por este 
motivo as deliberações, normas, regulamentos são atualizados, estão em constante melhoria e 
espelham as solicitações e necessidades dos nossos alunos. Destacam-se os seguintes 
programas: 

 
1.3.1.1 Programa de divulgação e acompanhamento do processo seletivo  
           A Pró-reitoria Estudantil acompanha os estudantes que em potencial possam se tornar 
alunos da Universidade de Taubaté, desde o planejamento do processo seletivo. Várias 
atividades relevantes são realizadas junto às escolas públicas e particulares de Taubaté, do 
Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e Sul Fluminense com o intuito de preparar 
o aluno para o processo seletivo e para uma escolha adequada da profissão. São realizadas 
por professores e alunos da Unitau, dos vários departamentos e cursos. As atividades como as 
Oficinas e Orientação, preparam o aluno para o processo seletivo e as Visitas Monitoradas 
antecipam convívio com o ambiente acadêmico, além de despertar o interesse pela pesquisa 
científica.  

 Oficinas de Orientação ao Processo Seletivo;e Cultural do Vale e Município; 

 Visita monitorada Orientação Postural e Profissional; 

 Convivência Acadêmica Monitorada; 

 Circuito Histórico aos Departamentos e Laboratórios da Universidade; 

 Realização do ENIC JR – Encontro de Iniciação Científica Junior. 
 
  Dentre estes programas destaca-se a “Feira de Profissões”.  

 
1.3.2 Recepção aos alunos ingressantes  
 O objetivo deste programa é realizar a apresentação da Universidade ao aluno 
ingressante, e as oportunidades que ele terá nesta fase de vida acadêmica. A recepção aos 
alunos é preparada por cada Departamento de Universidade e é composta das seguintes 
atividades:  

 Apresentação do Departamento, diretores, coordenadores, professores e funcionários; 

 Apresentação do curso com o Plano Estratégico de formação; 

 Apresentação das salas de aula, biblioteca e laboratórios; 

 Aula inaugural; 

 Apresentação de casos de sucesso com ex-alunos integrados ao mercado de trabalho. 
 

1.3.3 Atendimento Socioeconômico e Programa de Bolsas de Estudos 
 Como política de atendimento às necessidades dos discentes, um programa de bolsas 
de estudos é regularmente oferecido. Este programa tem o objetivo principal de assistir aos 
alunos, com dificuldades financeiras e custear seus estudos, enquanto estiverem regularmente 
matriculados em um dos cursos oferecidos pela UNITAU. 
 A seleção é feita segundo princípios éticos, observando-se as deliberações e editais 
publicados nos meios eletrônicos, outdoors e quadros de avisos das unidades de ensino. 
 A Pró-reitoria Estudantil oferece ainda, encaminhamentos para os recursos 
institucionais internos e externos. 
 As modalidades de Bolsas de Estudos oferecidas pela Pró-reitoria Estudantil são: 

1.3.3.1 Programa de Bolsas de Estudos da Própria Universidade 

 Bolsa Familiar: destina-se a beneficiar as famílias que tenham dois ou mais membros 
estudando em qualquer um dos cursos presenciais da Escola de Aplicação Dr. Alfredo 
José Balbi ou da Universidade de Taubaté, pai, mãe, filhos e seus cônjuges. 
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 Bolsa Fidelidade: destina-se a alunos egressos da Escola de Aplicação Dr. Alfredo 
José Balbi que foram ingressantes nos cursos superiores, mediante processo seletivo. 

 Bolsa Atleta: anualmente são oferecidas Bolsas Atleta aos alunos que apresentarem 
competência técnica comprovada por documentação pertinente, de interesse da 
Instituição. 

 Bolsa Mérito: concedida aos alunos que lograrem a primeira colocação nos processos 
seletivos semestrais, e melhor desempenho acadêmico em seu curso, no ano letivo.  

 Bolsa Demanda Unitau: é destinada a alunos regularmente matriculados que não 
disponham temporariamente de recursos financeiros para arcar com os pagamentos ou 
estejam enfrentando situações momentâneas de comprometimento financeiro. 

 Bolsa Incentivo à Arrecadação: objetiva incentivar o pagamento em dia dos alunos da 
Instituição. É atribuída uma Bolsa 100% ao aluno adimplente mediante sorteio, 
regulamentado pela Instituição. 

 Bolsa Licenciatura e Serviço Social: são oferecidas a um grupo de alunos, em 
continuidade a benefício anteriormente concedido. É uma modalidade oferecida a um 
grupo específico, em data específica e avaliada por uma Comissão Interna da 
Universidade. 

 Bolsa Curso de Tecnologia: é destinada aos alunos entrantes, matriculados nos 
primeiros e segundos semestres do ano de 2013, nos cursos de Tecnologia da 
Universidade. 

 Bolsa Egresso: para ex-alunos dos cursos de graduação da Universidade. 

 Bolsa Engenharias Vespertino: para alunos ingressantes nos cursos de engenharia 
do período vespertino, matriculados nos primeiros e segundo semestres de 2013. 

 Bolsa Ingressantes Matutino: é concedida aos alunos ingressantes, matriculados nos 
primeiros e segundo semestres de 2013, nos cursos de Fisioterapia, Direito, 
Administração, Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Psicologia. 

 Bolsa Liderança Estudantil: para alunos com relevada participação nos órgãos de 
liderança estudantil da Universidade. 

 Bolsa Estágio Interno: destina-se a todos os alunos regularmente matriculados na 
Universidade de Taubaté e Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi. É necessário 
que o perfil do aluno coincida com as necessidades dos departamentos da 
Universidade. 

 
   A Universidade de Taubaté, por meio da Pró-reitoria Estudantil (PRE) tem entre outros 
objetivos o de “ampliar o programa de estágio nos diversos setores e departamentos da 
UNITAU, por meio da bolsa estágio interno, propiciando, além do beneficio da bolsa, 
oportunidades de aplicação e do desenvolvimento de competências, visando inserir nossos 
alunos no mercado de trabalho”.  
  A organização desse programa de bolsas é regida por legislação própria, e aprovada 
pelo Conselho de Administração (CONSAD) da entidade, órgão de regulamentação 
deliberativa. Para o ano de 2012, a Deliberação CONSAD nº 042/2011 rege a concessão de 
bolsas de estudo, na modalidade presencial, aos alunos dos cursos Graduação e aos da 
Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi.   
 A bolsa estágio interno possibilita ao candidato desconto em sua mensalidade e deve 
ser recomendada de acordo com a disponibilidade orçamentária da UNITAU. No entanto após 
análise há a oportunidade de um encaminhamento ao programa, Central de Oportunidades 
e/ou à Central de Estágios, não tolhendo assim as chances dos discentes de novas 
aprendizagens e aperfeiçoamentos no campo de formação, e, também chances de 
remuneração enquanto aprendizes. 
 O estagiário é acompanhado e avaliado pelo setor diariamente em relação ao seu 
desempenho e pela PRE semestralmente com intuito de averiguar o atendimento e adequação 
do mesmo a atividade proposta, bem como a continuidade da concessão da Bolsa. 
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 O interesse pela modalidade Bolsa Estágio Interno é considerável e é sempre solicitada 
por vários departamentos/setores da instituição para desenvolvimento de atividades afins ao 
desenvolvimento discente e, por professores com projetos em andamento ou novas propostas. 
 Aos discentes cadastrados não contemplados possibilita-se o atendimento junto ao 
programa da Central de Oportunidades e/ou Central de Estágios com proposta de estágios 
remunerados não obrigatório.  Desta forma a PRE atende aos seus objetivos e a missão da 
UNITAU. 
 
1.3.3.2 Programa de Bolsas de Estudos Compartilhado com outras Áreas ou Instituições 
 

 Programa Bolsa Escola da Família: Programa do Fundo de Desenvolvimento 
Estudantil (FDE) do estado de São Paulo. É concedida a alunos dos cursos de 
licenciatura da Universidade que em contrapartida possam exercer suas atividades de 
formação em escolas publicas, semanalmente, nos períodos extraclasses.  

  Bolsa Monitoria: esta modalidade dá início à formação docente do aluno. Num 
trabalho conjunto com a Pró-reitoria de Graduação, a Pró-reitoria Estudantil concede 
descontos nas mensalidades aos alunos que exerçam atividade de monitoria nos vários 
cursos da universidade.  

 Bolsa SIMUBE: Bolsa de Estudos do Sistema Municipal de Bolsas de Estudos. É 
concedida aos alunos da Universidade pela Prefeitura Municipal de Taubaté e abrange 
descontos de 50% a 100% nas modalidades estágio, financiamento e contrapartida. 

 
1.3.4 Financiamento Estudantil 

A Pró-reitoria Estudantil viabilizou a adesão da Universidade de Taubaté ao 
financiamento estudantil do governo federal, FIES, a partir de abril de 2012. Com isto, garantiu 
o ingresso de alunos que precisavam deste suporte financeiro, ao sistema, para continuidade 
dos estudos.   
 
1.3.5 Seguro Educacional 

Este Programa é um benefício temporário para alunos que passam por uma dificuldade 
financeira por morte, invalidez temporária ou permanente do responsável financeiro do aluno.  
 
1.3.6 Democratização do Espaço e Informação 

Este Programa é composto por ações que buscam viabilizar o acesso à Universidade, 
seja ele físico ou psicopedagógico de todo aluno regularmente matriculado.  Promove a 
adequação do espaço para movimentação do aluno e da linguagem do ensino para seu pleno 
aprendizado. É voltado para todos os alunos sejam eles especiais ou não. Realiza atividades 
de: 

 Acessibilidade Física e Mobilidade 
Esta atividade busca identificar a necessidade dos alunos matriculados e adequar 
ergonomicamente as instalações e edificações para seu acesso, permanência e 
movimentação dentro da Universidade. Apesar de alguma dificuldade, devido à adaptação 
das construções e pelo fato dos prédios serem dispersos por toda a cidade, a Universidade 
de Taubaté, por meio da Pró-reitoria Estudantil, tem obtido resultados gradativos, mas 
altamente positivos nesta iniciativa. A maioria das edificações já foi adaptada para atender 
aos alunos portadores de necessidades especiais. Aquelas que ainda não sofreram a 
devida adequação, já possuem plano, em curto prazo, para tal.  
 

 Programa de Atendimento e Apoio aos Órgãos Estudantis 
 Por meio de atividades esportivas, técnica, cultural e de lazer, promove o incentivo e 
dinamização dos órgãos estudantis: Centro Acadêmico (CA), Diretório acadêmico (DA) e 
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Diretório Central dos Estudantes (DCE), com a integração do corpo discente na comunidade 
universitária.  
 

 O Apoio aos Diretórios e Centros Acadêmicos da UNITAU 
Conhecedora da importância de se proporcionar aos dirigentes dos CAs e DAs à 

oportunidade de acesso aos conhecimentos administrativos necessários a uma entidade 
sem fins lucrativos (Centros Acadêmicos e Diretórios Acadêmicos), a Pró-reitoria Estudantil 
(PRE) procura desenvolver, juntamente com os alunos da UNITAU, palestras, reuniões e 
encontros que objetivam promover esclarecimento sobre os aspectos relacionados à gestão 
de empresas sem fins lucrativos, em parceria com o Diretório Central de Estudantes da 
UNITAU – DCE/UNITAU, tais como: 

 Elaboração de estatuto e regimento das entidades sem fins lucrativos;  

 A importância da documentação e a legalidade das entidades sem fins lucrativos; 

 Fluxo de caixa das entidades sem fins lucrativos; 

 Obrigações e direitos das entidades sem fins lucrativos, etc. 
 

 Programa de Atendimento pedagógico e psicopedagógico do corpo discente 
         O atendimento pedagógico e psicopedagógico são destinados aos alunos da 
Universidade de Taubaté que apresentam dificuldades no processo educativo e envolve as 
seguintes ações: 
- Orientação pedagógica relacionada a hábitos de estudo e organização da vida acadêmica; 
- Acompanhamento psicopedagógico sistemático aos alunos que apresentam dificuldades de 
aprendizagem; 
- Triagem e encaminhamento de alunos aos diversos serviços oferecidos pela Universidade 
que contribuam para a sua permanência e sucesso nos cursos de graduação. 
 

 Programa de Apoio aos alunos com Necessidades Especiais 
 O atendimento aos alunos com necessidades especiais é realizado desde sua inscrição 
para o vestibular. Ao fazer a inscrição o candidato é orientado quanto aos recursos 
disponibilizados pela universidade para atender adequadamente as suas necessidades. No 
vestibular é garantido ao aluno acessibilidade e a eliminação das barreiras que possam impedi-
lo de realizar as provas. O aluno, dependendo de suas necessidades, conta com atendimento 
individualizado durante a realização das provas, realizado por professores da universidade 
devidamente capacitados para este fim, provas ampliadas, professores que lêem as provas 
para os candidatos e, quando necessário, fazem a transcrição. Também é destinado um tempo 
maior para realização das provas e outros recursos que se façam necessários para garantir o 
acesso do aluno ao vestibular em igualdade de condições com os demais candidatos. 
 O programa de atendimento aos alunos com necessidade educacionais especiais 
oferece aos acadêmicos os recursos necessários para o seu acesso, permanência e sucesso 
na vivência universitária, disponibilizando a infraestrutura da Universidade, a fim de atender às 
suas necessidades específicas.  Possui o intuito de promover a inclusão social de pessoas com 
necessidades educacionais especiais, garantindo o acesso aos cursos, assim como sua 
permanência e conclusão. 
 A Universidade de Taubaté recebe alunos com diferentes necessidades educacionais 
especiais nos seus diversos cursos.  Sendo assim, no momento em que se tem intensificado as 
políticas públicas em prol da educação inclusiva e o aumento sistemático de alunos com 
necessidades educacionais especiais nos cursos de graduação, a PRE reconhece a importante 
presença de um programa de apoio que ofereça subsídios, orientações e sugestões que 
garantam o acesso, a permanência e o sucesso do aluno na Universidade. Assim além das 
ações já realizadas tem-se como meta:  

 Organizar grupos de estudos envolvendo alunos e egressos dos diferentes cursos para 
discutir, analisar e implementar novas pesquisas relacionada à inclusão escolar no 
ensino superior.  
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 Articular encontros estudantis que envolvam alunos com necessidades especiais 
egressos dos cursos de graduação para relato e troca de experiência. 

 A Universidade de Taubaté ainda se preocupa em implantar melhorias na viabilização 
do acesso dos alunos a sua estrutura física (prédios, áreas externas). Dos 24 prédios 
existentes, 16 já estão 100% adaptados e preparados para atender os alunos com 
necessidades especiais. Os edifícios restantes, sete estão adaptados parcialmente e os 
demais possuem projetos que prevêem esta adequação. 
 
1.3.7 Controle da Evasão 

Busca acompanhar e extinguir a evasão dos alunos de graduação, em qualquer ano de 
estudo, diagnosticando seus maiores desafios, colaborando nas possíveis soluções. Vários 
acadêmicos são surpreendidos, muitas vezes, por problemas alheios a sua vontade. A Pró-
reitoria Estudantil conhece estes desafios e no atendimento personalizado caminha junto com o 
aluno no alcance de melhores alternativas.  
 
1.3.7.1 Encaminhamento Profissional  
  A Pró-reitoria Estudantil criou em 2011, a Central de Oportunidades, área que integra 
suas atividades direcionadas para a preparação dos alunos dos cursos de graduação, 
especialmente, para o mercado de trabalho.  Possui um Banco de Currículos e, por intermédio 
do convênio com empresas da região, busca vagas de estágio e emprego para a colocação 
deste jovem estudante.  Realiza capacitação para participação dos alunos em processos 
seletivos e uma Feira de Oportunidades e Empreendedorismo com apoio do SEBRAE 
Nacional, com a participação de empresas e instituições regionais na oferta de oportunidades 
para os alunos do ensino médio, técnico, graduação, pós-graduação, EAD e egressos. As 
principais atividades são: 

1.3.7.1.1 Programa de busca de vagas de estágio e emprego 
 Com foco no relacionamento entre universidade e empresas da região, o objetivo é a 
captação de vagas de estágio e emprego, disponibilizadas para alunos por meio do cadastro 
de informações no Banco de Currículos.  
 
Programa de Treinamento e Orientação  da Carreira Profissional 
 Com o desenvolvimento de temas relacionados à carreira e ao comportamento do 
estudante frente às exigências do mercado de trabalho, são oferecidos serviços como: 

 Elaboração e análise de currículo; 

 Habilidades Sociais; 

 Relacionamento e Marketing Pessoal; 

 Administração e planejamento de Carreira; 

 Encontros de orientação e direcionamento de carreira; 

 Cursos de capacitação: gramática, inglês, oratória e marketing pessoal; 

 Simulados de entrevistas de emprego e dinâmicas de grupo; 

 Palestras e workshops de aperfeiçoamento profissional.  
 

Intercâmbio Cultural e Científico 
A Promoção do Intercâmbio entre a UNITAU e instituições internacionais, junto à 

comunidade acadêmica, se dá por meio da divulgação de oportunidades e de incentivos para 
estudos, estágios e pesquisas no exterior. Além disto, este programa tem a intenção de 
fomentar a cultura da cooperação internacional na Universidade de Taubaté. Nos dois últimos 
anos encaminhou alunos para cursar semestres acadêmicos em Universidades da América 
Latina e Europa.  
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Educação Empreendedora 
O Programa oferece cursos e eventos com o objetivo de estimular o espírito 

empreendedor dos alunos dos cursos da Universidade de Taubaté, ajudando-os a entender 
seu potencial e os fatores chaves de sucesso de um empreendedor propondo-se: 

 Estimular o aluno a ter visão de negócios; 

 Desenvolver a capacidade de busca à melhores oportunidades; 

 Instrumentar o aluno com a capacitação básica para entender como concretizar sua 
proposta empreendedora; 

 Mostrar aos alunos as características inerentes aos empreendedores e os fatores de 
sucesso e fracasso; 

 Ajudar o aluno a identificar as oportunidades em sua área de formação e ou atuação; 

 Auxiliar o aluno a analisar a viabilidade mercadológica, econômica e financeira de um 
empreendimento; 

 Estimular e ajudar o aluno a elaborar um plano de negócios. 

 Incentivar a abertura de Empresa Júnior; 

 Ministrar palestras sobre Empreendedorismo para alunos com interesse em abrir o seu 
próprio negócio. 

 
Alem disso, conta com duas grandes atividades:  

 Convênio com SEBRAE Nacional: a Pró-reitoria Estudantil firmou convênio com o 
SEBRAE Nacional no ano de 2013, para a formação empreendedora de alunos e 
professores, dinamização das disciplinas de empreendedorismo, com a participação da 
Universidade nas várias atividades e programas do SEBRAE regional, estadual e 
nacional: Desafio Universitário Empreendedor, Bota pra fazer (game), entre outros.  

 Grupo de Empreendedorismo: a Pró-reitoria Estudantil possui o Grupo de 
Empreendedorismo constituído por professores especializados que anualmente 
planejam e realizam atividades para a formação empreendedora de alunos e 
professores juntamente com o SEBRAE, ACIT, FIESP e outras instituições. Inaugurou 
em 2013 a Agrotau Jr, Empresa Junior dos alunos do Departamento de Ciências 
Agrárias, a primeira em exercer este tipo de atividade na Universidade de Taubaté.  

 
Programa de Relacionamentos e Parcerias 

É um programa que estrutura-se com base em relacionamentos de proximidades entre 
a Universidade e as empresas. Seu objetivo, além da captação de vagas é a preocupação 
permanente coma atualização do perfil profissional no mercado de trabalho, e adequações 
curriculares para atender a tais necessidades. 

Programa de Estágio Curricular Obrigatório e Não-Obrigatório 
Este Programa busca orientar e acompanhar o aluno quando da realização do estágio 

curricular obrigatório e o estágio curricular não obrigatório em instituições conveniadas com a 
Universidade, em parceria com a Pró-reitoria de Graduação. 

Este Programa cobre a orientação formal, legal e pedagógica, a preparação de 
documentos, relacionamento com organizações em conjunto com os Departamentos, Institutos 
e outros órgãos da Universidade. Cada aluno finaliza seu período de aquisição de experiência 
em sua formação, com um Relatório padrão, que obedece às exigências dos órgãos 
educacionais, estaduais e federais, assim como os órgãos de classe. 

 
Eventos de Formação Científica 

A PRE ainda divulga e incentiva a participação dos alunos em eventos de iniciação 
científica, da própria Universidade e de outras instituições. Tem obtido resultados consideráveis 
em eventos nacionais e internacionais sempre promovendo a participação dos alunos dos 
vários cursos com o objetivo de engrandecer sua formação acadêmica. 
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Programa de Acompanhamento dos Alunos em Educação Continuada 
 Este Programa tem como objetivo divulgar aos formandos os cursos de Extensão e 
Pós-Graduação presenciais e à distância, oferecidos pela Universidade. 
 
Programa de Relacionamento com os Egressos 
 A intenção desse programa é conhecer como aluno formado na UNITAU, se insere no 
mercado de trabalho, e como é percebida a importância da instituição formadora. Objetivando a 
reaproximação e o fortalecimento do vínculo entre a instituição formadora, ex-alunos, empresas 
e comunidade, este programa se desenvolve por meio de: 

 Promoção palestras e encontros com os ex-alunos e acadêmicos do curso, na 
discussão das dificuldades e perspectivas da profissão; 

 Divulgação de oportunidades de estágio unilateralmente e empregos nos dois sentidos; 

 Criação de uma cultura de relacionamento definindo em uma data específica um 
encontro anual para ex-alunos. 

 Os Programas da Pró-reitoria Estudantil que acompanham o aluno desde sua entrada 
no ensino superior até o momento de sua formação acadêmica e profissional, com grandes 
possibilidades de tê-lo novamente em nosso meio, são apresentados no fluxo a seguir. 
 A seguir são apresentados os fluxos de trabalho da Pró-reitoria Estudantil, conforme 
os programas e atividades apresentados. 

Conjunto de Programas 1: Manutenção Estudantil 

Ensino Médio/Técnico

Pré-Vestibulando

Vestibulando

Ingressante

1°/2º Semestres Graduação

3º /4º Semestres Graduação

5º /6º Semestres Graduação

7º /8º Semestres Graduação

Formando

Egresso

Educação Continuada ou Nova 
Graduação

Manutenção Estudantil

Divulgação e Acompanhamento do Processo 
Seletivo: 
•Oficinas de Orientação ao Processo Seletivo;
• Orientação Postural e Profissional;
• Convivência Acadêmica Monitorada;
•Circuito Histórico e Cultural.
Recepção dos Alunos Ingressantes.

Atendimento Socioeconômico e Programa de 
Bolsas de Estudos:
•Bolsas de Estudos da Própria Universidade;
•Bolsas de Estudos Compartilhadas.
FIES
Seguro Educacional
Democratização do Espaço e Informação:
• Acessibilidade Física e Mobilidade;
• Apoio aos DA’s e CA’s;
• Programa de Atendimento Pedagógico e 
Psicopedagógico;
• Programa de Atendimento aos Alunos Especiais.
Controle da Evasão.

Relacionamento com Egressos

 

Conjunto de Programas 2: Encaminhamento Profissional 
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Ensino Médio/Técnico

Pré-Vestibulando

Vestibulando

Ingressante

1°/2º Semestres Graduação

3º /4º Semestres Graduação

5º /6º Semestres Graduação

7º /8º Semestres Graduação

Formando

Egresso

Educação Continuada ou Nova 
Graduação

Encaminhamento Profissional

Programa de Treinamento e Orientação Profissional
Busca de Vagas de Estágio e Emprego
Suporte e Ingresso ao Mercado de Trabalho
Formação Empreendedora:
•Convênio Sebrae Nacional;
•Grupo de Empreendedorismo.
Intercâmbios Acadêmicos
Eventos de Formação Acadêmica
Relacionamentos e Parcerias
Estágio Curricular Obrigatório e Não Obrigatório
Acompanhamento dos Alunos em Educação Continuada

 
Outras informações: 
Pró-reitoria Estudantil - (12) 3625-4216 ou (12) 3625 4180 
Profa. Dra. Nara Lúcia Perondi Fortes 
Pró-reitora 
Elaine Regina de Faria 
Secretária 
 
 

5.4  A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO DA UNITAU – PREX UNITAU 
 

A Extensão Universitária é uma prática acadêmica articulada ao ensino e à pesquisa, 
possibilitando, assim, a formação de profissionais cidadãos e credenciamento da UNITAU junto 
à comunidade como espaço privilegiado de produção do conhecimento significativo para a 
superação das desigualdades sociais. 

A PREX – Pró-Reitoria de Extensão é um órgão da Administração Superior da UNITAU 
voltado para gestão da extensão em toda a Universidade. Para realizar tal tarefa, a PREX deve 
trabalhar como consultoria da Administração Superior, atuar em parceria com as pró-reitorias 
congêneres contribuindo para o cumprimento das funções de ensino e pesquisa, bem como 
das diretrizes da extensão e da missão da Universidade de Taubaté. Isto deve acontecer de 
acordo com a previsão e a dotação orçamentária, os recursos humanos e técnicos disponíveis, 
tendo nas Pró-reitorias de Administração e de Economia e Finanças o suporte necessário para 
o uso desses recursos e captação de outros junto às instituições públicas e privadas.  

A PREX é responsável por orientar e coordenar as ações de extensão dos diversos 
setores da Universidade por meio de programas, projetos, cursos, eventos, prestação de 
serviços, nas áreas temáticas de Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, 
Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, e Trabalho. Tem como diretriz a 
Política Extensionista estabelecida a partir do Plano Nacional de Extensão formulada pelo 
Fórum Nacional de Pró-reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras 
(FORPROEX).  

O Plano Nacional de Extensão define que as ações de extensão devem se organizar 
nos seguintes princípios: 

 Impacto e transformação 
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 Interação dialógica 

 Interdisciplinaridade 

 Indissociabilidade ensino-pesquisa e extensão 
 
1- Diretrizes da Extensão na Universidade de Taubaté 

A Pró-reitoria de Extensão, levando em consideração a Missão da Universidade de 
Taubaté, as normas previstas no seu Estatuto e no Regimento, o Plano de Desenvolvimento 
Institucional, bem como o Plano Nacional de Extensão, propõe as Diretrizes de Extensão. 
Essas diretrizes são necessárias, pois oferecem à Comunidade Universitária as orientações 
sobre a forma de se pensar, planejar e executar a política e a prática de extensão, provocando 
e mobilizando a comunidade acadêmica para ação em rede e institucionalizada junto à cidade 
de Taubaté e à Região do Vale do Paraíba. 
 
2 – Declaração de Missão, Visão e Valores da Extensão da Universidade de Taubaté 
 
Missão: Exercer a função institucional, que articulada com ensino e pesquisa, tem na 
produção, difusão e aplicação do conhecimento pela comunidade acadêmica, uma forma de 
contribuir e promover troca de saberes com a sociedade e o mercado, exercendo a sua função 
social, técnica, científica, ética e política, reafirmando a sua identidade de Universidade pública 
e a sua finalidade educativa. 
 
Visão: Possibilitar que a UNITAU, até 2014, seja reconhecida na Região do Vale do Paraíba 
como uma Universidade Pública, que exerce o seu compromisso social, articula e participa de 
projetos democrático-participativos da sociedade, voltados para o desenvolvimento e 
sustentabilidade econômico-socioambiental, para a construção e troca de saberes com a 
sociedade e o mercado. 
 
Valores: Os Valores que norteiam a prática da extensão na UNITAU são: 

 Respeito: respeito às pessoas, à sua cultura e à sua condição social 

 Diálogo: troca de saberes de forma bidirecional e democrática 

 Ética: atuação de forma responsável e transparente, de acordo com as normas e as 
leis. 

 Cooperação: ação conjunta pautada na educação para a descoberta de oportunidades 
de negócios e para o desenvolvimento de tecnologias sociais. 

 Solidariedade: consciência de que somos parte de um todo e que devemos, de forma 
colaborativa, articular nossos parceiros em prol do bem comum.  

 Curiosidade: estímulo à criatividade para a busca de soluções e conhecimentos 
inovadores na resolução de problemas socioeconômicos e ambientais. 

  
3. Objetivos da Extensão na Unitau 

 Promover a integração entre os três pilares da universidade (ensino, extensão e 
pesquisa), possibilitando a institucionalização da extensão, que engloba a flexibilização 
curricular e a realização de programas, projetos, ações e eventos em conjunto entre 
essas três áreas. 

 Reafirmar a Extensão Universitária como um processo indispensável na formação e 
motivação do aluno, na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade;  

 Reafirmar a ação de extensão como um processo acadêmico definido e efetivado em 
função das exigências da realidade;  

 Empreender esforços para viabilizar, do ponto de vista administrativo e financeiro, a 
prática da Extensão; 

 Assegurar a relação bidirecional entre a Universidade e a sociedade, possibilitando a 
troca de saberes e tecnologias; 
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 Desenvolver relações multi, inter e/ou transdisciplinares e/ou interprofissionais de 
setores da Universidade e da sociedade;  

 Enfatizar a utilização da tecnologia “disponível” para ampliar a oferta e melhorar a 
qualidade da educação; 

 Considerar as atividades voltadas para o desenvolvimento, produção e preservação 
cultural e artística regional; 

 Estimular a educação ambiental e o desenvolvimento sustentado; 

 Valorizar as atividades interinstitucionais (consórcios, redes, parcerias) e as atividades 
voltadas para o intercâmbio e a solidariedade internacional;  

 Priorizar as práticas voltadas para o atendimento de necessidades sociais emergentes, 
como as relacionadas com as áreas de educação, saúde, habitação, produção de 
alimentos, geração de emprego e ampliação de renda.  

 
4. As Diretrizes e os Eixos Estratégicos, Operacionais e Administrativo-Financeiros: 

As seguintes Diretrizes se configuram como norteadoras das ações de cada docente, 
discente e corpo administrativo e foram estruturadas em torno de eixos que se subdividem 
Estratégicos, Operacionais e Administrativo-Financeiros. 
 
4.1. Extensão: difusão e aplicação dos conhecimentos no processo de Educação  
 
a) Eixo Estratégico 

Se tomarmos extensão como a aplicabilidade dos saberes junto a determinado grupo ou 
realidade estudada, temos no ensino, nos seus mais diversos níveis: fundamental, médio, 
técnico, superior e pós-graduação, o locus natural para sua ação.  

Estrategicamente, de forma indissociada, ensino, pesquisa e extensão fazem parte do 
processo de aprendizagem. Ao ensino cabe a sistematização e a difusão do conhecimento; à 
pesquisa, o aguçar da curiosidade, movendo o estudante/pesquisador para a descoberta e/ou 
a produção de novos saberes; à extensão a aplicabilidade e a socialização do conhecimento 
consolidado com as comunidades interna e externa. 
 
b) Eixo Operacional 

 Para os Ensinos Fundamental, Médio e Técnico: os alunos devem exercitar a 
aplicabilidade do conhecimento de modo a dominar os aspectos conceituais (o que é), 
procedimentais (como se usa) e atitudinais (ação pautada em valores éticos). Nesse 
sentido, a Extensão dar-se-á por meio de aulas práticas, laboratoriais, visitas técnicas, 
eventos e projetos, pelos quais os alunos terão contato com a realidade, empreendendo 
ações voltadas para o desenvolvimento da sua personalidade e para a socialização e o 
exercício da cidadania.  Especificamente para o ensino técnico deve-se proporcionar 
ações nas quais os alunos utilizem as ferramentas da sua profissão e o aproximem do 
mercado de trabalho. 

 

  Para o ensino de graduação: potencialmente as disciplinas e os trabalhos gerados 
por elas são a unidade básica da Extensão Universitária, pois, ao entrar em contato 
com a realidade e ou grupos sociais, promovem troca de saberes que poderão inspirar 
novas pesquisas e/ou realimentar as aulas com exemplos, vivências e experiências. 

 
Tais ações possuem um potencial interdisciplinar e uma potencialidade transversal, porque 

podem ultrapassar um semestre, uma disciplina ou uma pesquisa específica. 
São as ações acadêmicas realizadas a partir das disciplinas curriculares, com foco na 

produção de conhecimentos, nos processos de aprendizagem e em práticas de compromisso 
social, especialmente aquelas que têm vínculo direto com pessoas e comunidades. 
Especificamente nos cursos superiores da UNITAU vislumbram-se três ações pedagógicas, 
nas quais a prática é de extensão associada ao ensino: 
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 Atividades Laboratoriais e Clínicas nas quais o aluno atende uma parcela da 
população, desenvolve projetos para instituições e empresas, comunidade, obtendo 
com isto o domínio da prática, a devida segurança e autonomia profissional. 

 

  Atividades Complementares (ACCs) ou denominação equivalente desenvolvidas na 
forma de extensão ou de pesquisa. Como extensão os alunos podem participar de 
atividades oferecidas por iniciativa ou não do seu curso, mas que possibilitam o 
enriquecimento cultural, o exercício de algum aspecto da sua prática profissional, a 
busca ou atualização de conhecimento de ponta. As atividades pedagógicas 
contempladas pelas ACCs, conforme normas estabelecidas pelos departamentos estão 
cursos, eventos, visitas técnicas, participação em atividades artísticas e de monitoria. 

 

 Trabalhos de Conclusão de Curso: Na maioria dos cursos, como pré-requisito para 
sua conclusão, os alunos deverão desenvolver trabalhos nas modalidades de 
monografia e/ou prático. Os trabalhos de natureza prática, geralmente atendem a uma 
instituição ou estudam um aspecto da realidade, gerando uma proposta prática e 
experimental voltada às necessidades do objeto em estudo. Está inerente nesta prática 
pedagógica a sua finalidade de extensão. Para tanto, visando à troca de saberes entre 
a academia e a sociedade/mercado é conveniente que representante da instituição ou 
grupo social, sempre que possível, tome assento à banca e contribua comentando 
sobre a viabilidade de aplicação. Esta conduta estreitará o relacionamento da UNITAU 
com as instituições e a comunidade, além de possibilitar, se comprovada a qualidade, a 
contratação do (s) aluno (s) ou aquisição da proposta, gerando o primeiro emprego 
e/ou trabalho. 

 Para o ensino de pós-graduação. Além dos trabalhos gerados pelos cursos de 
especialização – lato sensu, nos cursos de mestrado e doutorado – stricto sensu – é 
exigida, cada vez mais pelos órgãos avaliadores e credenciadores, a inserção social, 
pela qual os alunos devem aplicar o conhecimento junto às instituições e aos grupos 
sociais. Para tanto, as coordenações dos cursos de mestrado e doutorado devem 
pensar ações/projetos que promovam intervenções sociais ou relacionadas à inovação 
e transferência de tecnologia. 

 

 Para a educação/formação continuada. A oferta de cursos de extensão, 
aperfeiçoamento e atualização resultam em ampliação, renovação e troca de saberes 
com a comunidade interna e externa. Para tanto, os Departamentos devem pensar 
sistematicamente a oferta de cursos dessa natureza orientados para o desenvolvimento 
profissional, atendimento das necessidades de mercado e da sociedade. Podem ser 
nas modalidades: treinamentos, extensão e aperfeiçoamento. 

 
c) Eixo Administrativo-Financeiro: 

 Recursos Humanos: professores e funcionários lotados no Colégio UNITAU – Escola 
Dr. Alfredo José Balbi, nos Departamentos, nos Programas de Pós-graduação e nos 
Programas/projetos de Extensão. 

 

 Recursos Técnicos: Infraestrutura de Laboratórios, Agências, Escritórios, Clínicas e 
Hospital Universitário 

 

 Recursos Financeiros: horas aula atribuídas pela Direção do Colégio UNITAU para 
atividades laboratoriais; horas de Atividades Complementares e Trabalhos de 
Conclusão de Curso atribuídas pelos Departamentos/Pró-reitoria de Graduação; para 
ações de extensão, horas aula atribuídas para professores pela Pró-reitoria de 
Extensão ou pagamento via EPTS; e horas aula atribuídas para docência no Mestrado e 
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doutorado pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, o que não representará 
gastos ou aumento de carga horária. 
 

4.2 – Extensão e a Pesquisa: a geração e a aplicação de tecnociência  
 
a) Eixo Estratégico:  

A produção do conhecimento deve ser socializada com a sociedade com pessoas e 
comunidades que dele necessitam. Cabe à Universidade a importante função de pesquisa e 
produção científica, com relevância ética e política, voltadas para o desenvolvimento da 
sociedade e melhoria da qualidade de vida, possibilitando intervenções sociais, inovação e 
transferência de tecnologia. Para isso, é indispensável e essencial ter, necessariamente, a 
presença de estudantes como aprendizes de processos de intervenção social e construções 
teóricas acerca da realidade em que a Universidade está inserida. 

No Fórum de Pró-reitores das Universidades Brasileiras dissemina-se o conceito de 
tecnociência, pelo qual se entende que a produção científica gera tecnologias que mutuamente 
alimentam teoria e prática, construção de saberes e a sua aplicabilidade, portanto, ações de 
extensão, voltadas à superação de diferentes questões da realidade, podem inspirar e 
impulsionar a produção tecnológica e científica e, o contrário, a tecnologia e conhecimento 
científico já consolidados poderão subsidiar as ações de extensão. 
 
 
b) Eixo Operacional: 

 Geração de Tecnologia: atendendo à demanda de determinada instituição, na forma 
de prestação de serviço, os pesquisadores ligados à UNITAU, poderão gerar tecnologia 
ou a sua aplicação. 

 

 Produção de Pesquisa: a geração de conhecimento e a sua aplicabilidade podem ser 
resultantes de dois fluxos que se realimentam. No primeiro acontece a produção 
científica e os grupos de extensão a utilizam na forma de aplicação tecnológica. No 
segundo fluxo, durante o trabalho dos grupos de extensão constata-se a necessidade 
de determinado conhecimento que poderá ser desenvolvido pelos pesquisadores.      

 
 

 Difusão da produção científica: o conhecimento produzido, mediante iniciativa da Pró-
reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, poderá ser socializado por publicações da 
Editora UNITAU e pela realização de eventos. 

 
c) Eixo Administrativo-Financeiro: 

 Recursos Humanos: Professores de Núcleo de Pesquisa e do Mestrado e Doutorado 
orientadores de pesquisa; Professores integrantes de Projetos de Pesquisa e de 
Prestação de Serviços com vínculos à FAPETI ou à EPTS; 

 

 Recursos Técnicos: Infraestrutura da UNITAU, podendo ser incrementada com 
equipamentos para desenvolvimento dos projetos/pesquisa. 

 
 

 Recursos Financeiros: Existem 3 possibilidades de provimento financeiro: Orçamento 
dos Programas de Mestrado e Doutorado na dotação da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-
graduação; Convênio de Cooperação com repasse de recursos pela instituição parceira; 
Captação de recursos junto a instituições públicas e privadas e órgãos de fomento.  

Os gastos com as publicações sairão da rubrica orçamentária do Setor da UNITAU 
solicitante. 
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4.3 – Relações Comunitárias 
 
a) Eixo Estratégico:  

Por um lado, os Programas e Projetos de Extensão têm por função apoiar os grupos e 
comunidades envolvidos para que possam ter subsídios para realizarem sua autoanálise e, 
consequentemente, sua autogestão, estimulando o trabalho em rede e colaborativo. Por outro 
lado, é inerente à função pública da UNITAU o atendimento à demanda da comunidade por 
qualquer setor desde que possível. De qualquer forma, fica inerente nesta estratégia a função 
social da Universidade de Taubaté, o que contribuirá para consolidação da imagem e conceito 
institucionais positivos. Também se reconhece nesta diretriz a comunidade como portadora de 
saberes que podem e devem ser trocados com a Universidade, evitando vê-la como 
depositária de conhecimento. Busca-se o saber compartilhado. 
 
b) Eixo Operacional:  

 Programas e Projetos: A Pró-reitoria Extensão criará/organizará Programas aos quais 
estarão vinculados projetos comunitários de interesses para a UNITAU. Os projetos 
deverão agregar valor à imagem institucional da Universidade, por meio da visibilidade 
pública e da sua relevância social. Trata-se de trabalho, organizado pela Pró-reitoria de 
Extensão, que deve ocorrer em todas as unidades da universidade por iniciativa de 
docentes, discentes e demais colaboradores que se mobilizam e se organizam para 
atender determinada demanda social. Os projetos deverão ter ênfase nas questões 
sociais, nos processos de Inovação, de Desenvolvimento Sustentável e Justiça Social. 
Pretende-se com essa diretriz evitar os projetos pessoais que enriquecem o currículo 
do docente, mas que pouco ou nada agregam valor à Universidade ou contribuem para 
o desenvolvimento social. 
Entre as ações serão priorizados temas como: 

 Programa de apoio e desenvolvimento comunitário, em especial àqueles grupos que se 
encontram em risco social; 

 Educação Popular, Inclusão Digital, Formação cidadã e Empreendedorismo Social; 

 Promoção à Saúde, em especial a Saúde Coletiva; 

 - Apoio a crianças, adolescentes, jovens, adultos e terceira idade;  
- Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Socioambiental;  
- Direitos Humanos e relações de Gênero e Raça;  
- Projeto Voluntariado (para professores e funcionários) 
 

 Ações: demandas pontuais que não se consolidam em processos, mas que são 
importantes à UNITAU delas participar. São campanhas, eventos e causas sociais nos 
quais a Universidade é chamada à participação. 
 

c) Eixo Administrativo Financeiro: 

 Recursos Humanos: professores com horas aula atribuídas pelas Pró-reitorias de 
Extensão, de Pesquisa e Pós-graduação e Estudantil; Professores integrantes de 
Projetos e participantes da Prestação de Serviços com vínculos à FAPETI ou à EPTS; 

 

 Recursos Técnicos: Infraestrutura da UNITAU, podendo ser incrementada com 
equipamentos para desenvolvimento dos projetos/ prestação de serviços. 

 
 

 Recursos Financeiros: Existem 3 possibilidades de provimento financeiro – Dotação 
da Pró-reitoria de Extensão; Convênio de Cooperação com repasse de recursos pela 
instituição parceira; Captação de recursos junto a instituições públicas e privadas e 
órgãos de fomento e do governo. 
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4.4 – Relações com o Mercado 
 
a) Eixo Estratégico:  

Por um lado, as instituições públicas e privadas possuem determinadas 
necessidades/demandas que, muitas vezes, a Universidade tem condições de 
atender/absorver. Por outro lado, o aluno, ao concluir o seu curso, vai para o mercado de 
trabalho. Nessas duas perspectivas fica evidente a necessidade da UNITAU acompanhar o 
desenvolvimento do mercado e da sociedade do Vale do Paraíba, oferecendo contribuições, 
estabelecendo relações próximas a fim de se estabelecer a troca de saberes, de tecnologias e 
recursos. O trabalho de docentes ou pesquisadores é potencializado quando a prática 
extensionista é articulada e organizada em cursos e programas, pois contribui para 
compartilhar as inquietudes, experiências e expectativas, qualificando o trabalho acadêmico e 
permitindo manter os vínculos com o contexto em que são gerados. 
 
 
 
 
b) Eixo Operacional: 

 Atendimento à demanda por meio da prestação de serviços, de assessoria ou 
consultoria, do desenvolvimento de projetos e pesquisas e da oferta de cursos. 

 Monitoramento do mercado possibilitando a inserção profissional do aluno egresso 
da UNITAU, com o desenvolvimento de projetos voltados para: 

 Acompanhamento de Egresso; 

 Incubadora de empresas (Parque Tecnológico, Empresa Júnior); 

 Inclusão Produtiva; 

 Loja UNITAU. 
 

c) Eixo Administrativo Financeiro: 

 Recursos Humanos: professores com horas aula atribuídas pelas Pró-reitorias de 
Extensão, Estudantil e de Pesquisa e Pós-graduação; Professores integrantes de 
Projetos e participantes da Prestação de Serviços com vínculos à FAPETI ou à 
EPTS; 

 Recursos Técnicos: Infraestrutura da UNITAU, podendo ser incrementada com 
equipamentos para desenvolvimento dos projetos/ prestação de serviços. 

 Recursos Financeiros: Existem 3 possibilidades de provimento financeiro – 
Dotação da Pró-reitoria de Extensão; Convênio de Cooperação com repasse de 
recursos pela instituição parceira; Captação de recursos junto a instituições públicas 
e privadas e órgão de fomento e do governo. 

 

4.5- Produção e Incentivo à Prática Cultural e Esportiva 

a) Eixo Estratégico:  
A dimensão cultural está presente nas diferentes formas de se relacionar e agir e nas 

diversas instâncias como a de produção e consumo, na diversidade das demandas sociais, nas 
esferas de participação da sociedade e nas questões de Estado. Vale destacar o aspecto em 
que cultura na forma de arte e ciência se torna mercadoria colocada ao consumo. A 
Universidade de Taubaté, sempre que possível, garantirá o acesso aos bens culturais de sua 
comunidade acadêmica, garantindo, também, a inserção social daqueles fora do foco de 
mercado. 
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Concretamente, a Universidade de Taubaté possibilitará e/ou colocará em foco a cultura 
local e regional como fatores fundantes da identidade do homem valeparaibano e, porque não, 
da identidade da própria Universidade. 

Um outro aspecto importante a ser incentivado na UNITAU é a prática de esportes, 
visando melhoria na condição física e na qualidade de vida da comunidade interna e externa.  

 
b) Eixo Operacional: 

 Incentivo à Produção Cultural e ao Protagonismo Social da Comunidade Interna, 
despertando talentos artísticos de alunos, professores e funcionários ou mesmo 
valorizando os já existentes. Busca-se ainda engajar a Comunidade Interna da UNITAU, 
de forma voluntária, em Projetos e Ações de Cunho de Responsabilidade 
Socioambiental e de atendimento à parcela da população ou de instituições 
assistenciais. 

 

 Intercâmbio Cultural: Participação de Programas nos quais alunos, professores e/ou 
funcionários participem de programa de intercâmbio cultural, técnico e científico com 
instituições públicas ou privadas, nacionais ou internacionais. No caso de intercâmbios 
interinstitucionais para fins de estudos deverão ser observados os aspectos legais, as 
normas da UNITAU e a disponibilidade de vagas. 
A UNITAU poderá receber intercambistas do Rotary e de outras entidades com a 
finalidade de enriquecimento cultural-convívio com a Língua Portuguesa na categoria 
de ouvinte, bastando para tal o pedido da instituição e a autorização do colégio, 
departamento ou coordenação de curso, sem que isto se caracterize vínculo 
pedagógico ou legal e sem o desembolso de recurso financeiro de nenhuma das 
partes. 

 

  Promoção de Atividades e de Apresentações Artístico-Culturais, mediante a 
parceria com o Governo, instituições públicas e privadas ou de iniciativa da FUNAC – 
Fundação de Arte e Cultura para oferecer informação, lazer e entretenimento às 
comunidades interna e externa. 

 

 Incentivo à prática de esportes e busca por vida saudável priorizando programas 
de incentivo ao esporte, de alimentação saudável, de prevenção e combate às drogas 
lícitas e ilícitas, por meio de cursos, campanhas, orientações e oferta de atividades 
físicas. 

 

 Aplicação do Marketing Cultural e Esportivo com a inserção da marca UNITAU 
associada a eventos culturais e a times e campeonatos esportivos, quer seja por meio 
de Programa de bolsa de estudos oferecido pela Pró-reitoria Estudantil ou por meio de 
patrocínio ou apoio cultural. 
,  

c) Eixo Administrativo Financeiro: 

 Recursos Humanos: professores com horas aula atribuídas pelas Pró-reitorias de 
Extensão, Estudantil e de Administração; Professores integrantes de Projetos e 
participantes da Prestação de Serviços na área cultural com vínculos à FUNAC;  

 Recursos Técnicos: Infraestrutura da UNITAU, podendo ser incrementada com 
equipamentos para desenvolvimento dos projetos/ prestação de serviços na área 
cultural ou esportiva. 

 Recursos Financeiros: Existem 4 possibilidades de provimento financeiro – Dotação 
da Pró-reitoria de Extensão ou outra Pró-reitoria parceira; Convênio de Cooperação 
com repasse de recursos pela instituição parceira; Captação de recursos junto a 
instituições públicas e privadas e órgãos de fomento e do governo; Busca de patrocínio 
e apoio cultural ou esportivo. 
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3.6. Gestão da informação e do conhecimento e de políticas de inserção da marca 
UNITAU 
 
a) Eixo Estratégico: 

Uma ação importante da UNITAU é a gestão do conhecimento. Isto se dá por meio da 
busca e organização da informação existente e da publicização dos saberes nela produzidos, 
garantindo o direito de acesso a essas informações e respeitando as normas da propriedade 
intelectual. Dessa forma, a UNITAU reafirma a sua função social, técnica, científica, ética e 
política.  

Outra ação importante a que a extensão poderá oferecer contribuição é para 
consolidação da identidade institucional, trabalhando – tanto no seu ambiente interno quanto 
no ambiente externo – a percepção da imagem pública da UNITAU junto aos públicos de 
interesses, zelando, também, pela sua marca – o maior patrimônio da Instituição.  
 
b) Eixo Operacional: 

 Atendimento ao Público possibilitando o acesso a informações disponibilizadas nos 
espaços de cultura, ciência e tecnologia, tais como bibliotecas, laboratórios, NUPES 
(Núcleo de Pesquisas Econômicas e Sociais), CDPH (Centro de Documentação e 
Pesquisa Histórica), cine-clube, além dos bancos de dados virtuais. 

 

 Criação de um banco de dados que reúna, catalogue e direcione informações 
estratégicas que subsidiarão as decisões da Administração Superior da UNITAU.  

 

 Publicações de livros, revistas e material audiovisual de caráter pedagógico, 
técnico, científico e literário que deem visibilidade aos conhecimentos produzidos, 
permitindo a ampliação do acesso ao saber e o desenvolvimento tecnológico e social da 
UNITAU, Região e País. A implantação da Editora UNITAU deverá ter como meta a 
sustentabilidade econômica, realizando publicações que se sustentem ou que tenham o 
custo lançado na rubrica orçamentária do setor solicitante da UNITAU.  

 

 Realização ou Apoio a Eventos voltados para o público em geral ou específico e para 
difusão do conhecimento ou produto cultural, científico e tecnológico desenvolvido pela 
Universidade. Os eventos são classificados como: Congresso, Seminário, Palestra, 
Oficina, Ciclo de Palestras, Ciclo de Debates, Exposição, Espetáculo, Evento Esportivo, 
Festival ou Campanha. Todos os eventos realizados na UNITAU deverão estar 
cadastrados no NAE – Núcleo de Apoio a Eventos, mesmo aqueles que não 
necessitarão de apoio da UNITAU. 

 

 Divulgação Institucional, Científica, Cultural ou Tecnológica. A UNITAU, além do 
trabalho desenvolvido pela ACOM – Assessoria de Comunicação da UNITAU, em 
parceria ou complementariedade ao trabalho desenvolvido por esta, disponibilizará, via 
extensão, os seguintes instrumentos voltados para projeção e divulgação das iniciativas 
implementadas em arte, cultura, ciência e tecnologia, de modo a permitir à sociedade o 
conhecimento da UNITAU e da importância das atividades desenvolvidas: 

 Site Unitau – link PREX: página que integra todas as informações institucionais sobre 
a Pró-reitoria de Extensão. 

 Revista de Extensão Universitária: continuidade de publicação de caráter científico 
indexada para divulgação de artigos relacionados ao fazer da extensão universitária 

 Jornal “UNITAU na Comunidade”: Veículo impresso, com distribuição interna e 
externa, que contenha matérias jornalísticas, destacando pontos da programação 
cultural, científica e institucional, sobretudo daqueles que possibilitarão a consolidação 
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da Imagem da UNITAU, dando visibilidade a assuntos de interesse público relacionados 
com a produção Científica, Cultural ou Tecnológica.  

 Agenda Mensal a ser criada, que reunirá informações sobre os eventos que 
acontecerão na UNITAU e substituirá os vários folhetos e folderes. Esta iniciativa busca 
trabalhar o conceito de unidade da UNITAU, permitindo o conhecimento e a 
participação de todos sobre o que acontece na Universidade. 

 Rádio FM UNITAU: a emissora de caráter educativo, opera na frequência modulada FM 
107,7 e veicula programação de caráter informativo, educativo, cultural e de 
entretenimento. Além de atender a Universidade com programas e publicidades 
institucionais e culturais, a Rádio FM pode produzir boletins informativos, programetes e 
programas em parceria com as pró-reitorias e os departamentos. 

 TV UNITAU: a emissora atende a produções de caratér institucional,  gerando matérias 
e programas que serão postados na Webtv UNITAU ou veiculado em emissoras 
parceiras. Também é responsável pelo atendimento dos trabalhos pedagógicos do 
Departamento de Comunicação. 

 SERG (Setor de Editoração Eletrônica e Reprodução Gráfica): este setor, sediado na 
Pró-reitoria de Extensão, é responsável pela criação de material gráfico para divulgação 
das semanas pedagógicas dos Departamentos e dos eventos ligados às ações de 
extensão, bem como pela editoração de material administrativo. 
 

 Inserção da Marca. A Marca UNITAU deve estar em todas as publicações e eventos 
que acontecem por iniciativa de quaisquer de seus públicos ou setores, devendo 
observar o manual de aplicação disposto no manual de identidade visual disponível no 
www.unitau.br/universidade/manual-de-identidade/arquivos/MANUAL_UNITAU.pdf  e 
ainda obedecer ao que se segue: 

 Quando as publicações e eventos forem de iniciativa da UNITAU e envolverem 
desembolso de recurso material ou financeiro, a marca deve aparecer sob a chancela 
Realização. 

 Quando as publicações e eventos forem de iniciativa da UNITAU na forma de parceria e 
também envolverem desembolso de recurso material ou financeiro, a marca deve 
aparecer sob a chancela Realização, estando a logomarca disposta ao lado e de igual 
tamanho à marca do parceiro. 

 Quando as publicações ou eventos forem de iniciativa de terceiros, mas envolverem o 
uso de espaço ou equipamentos da UNITAU, a marca deve aparecer sob a chancela 
Apoio cultural. 

 Quando as publicações ou eventos forem de iniciativa de terceiros e envolverem 
desembolso de recurso material ou financeiro, a marca deve aparecer sob a chancela 
Patrocínio ou Apoio. 
 

c) Eixo Administrativo Financeiro: 

 Recursos Humanos: profissionais da ACOM; alunos bolsistas, funcionários e 
professores com horas aula atribuídas pela Pró-reitoria de Extensão; professores e 
funcionários das Pró-reitorias congêneres, Departamentos, DCE, CA e DA; além dos 
alunos envolvidos na atividade. 

 

 Recursos Técnicos: Infraestrutura da UNITAU. 
 

 Recursos Financeiros: Existem 4 possibilidades de provimento financeiro – Dotação 
da Pró-reitoria de Extensão ou outra Pró-reitoria ou Departamento parceiro; Convênio 
de Cooperação com repasse de recursos pela instituição parceira; Captação de 
recursos junto a instituições públicas e privadas e órgãos de fomento e do governo; 
busca de patrocínio.  

http://www.unitau.br/universidade/manual-de-identidade/arquivos/MANUAL_UNITAU.pdf
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5. Áreas Temáticas de Atuação da Extensão Universitária 

Segundo o Plano Nacional de Extensão, o qual a UNITAU tem como referência, as 
ações de extensão universitária, integradas ao ensino e à pesquisa e de caráter interdisciplinar, 
são realizadas por meio de programas, projetos (sociais, comunitários, tecnológicos e 
culturais), cursos, eventos, prestação de serviços (assistências, assessorias e consultorias) e 
produtos acadêmicos ligados à extensão. 
 

 
 

 Programa – Conjunto de projetos de caráter orgânico-institucional, com clareza de 
diretrizes e voltados a um objetivo comum. 

 Projeto – Conjunto de ações processuais contínuas, de caráter educativo, social, 
cultural, científico e tecnológico.  

 Curso – Conjunto articulado de ações pedagógicas, de caráter teórico e/ou prático, 
presencial ou a distância, planejados e organizados de maneira sistemática, com carga 
horária definida e processo de avaliação formal; inclui oficina, laboratório e 
treinamentos. 

 Evento – Ação de interesse técnico, social, científico, esportivo e artístico. 

 Prestação de Serviços – Realização de trabalho oferecido ou contratado por terceiros 
(comunidade ou empresa), incluindo assessorias, consultorias e cooperação 
interinstitucional. 

 Produção e Publicação – Elaboração de produtos acadêmicos que instrumentalizam 
ou que são resultantes das ações de ensino, pesquisa e extensão, tais como: cartilhas, 
vídeos, filmes, softwares, CDs, cassetes, dentre outros. 
 

Estas ações são sistematizadas nas seguintes áreas temáticas, definidas segundo 
prioridades sociais e como elementos de sistematização do conjunto das atividades de 
extensão e indicadoras de planejamento e intervenção transformadores.  

 Comunicação 

 Cultura 

 Direitos humanos 

 Educação  

 Meio ambiente 

 Saúde 

 Tecnologia 

 Trabalho 
 

A Sistematização de programas e projetos em áreas temáticas facilitará conhecer as 
atividades de extensão que geralmente se encontram isoladas e identificar pessoas e grupos 
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que desenvolvem projetos similares, quanto à temática, e estabelecer mecanismos de 
articulação. 

Além dessas ações previstas no PNE, a Pró-reitoria de Extensão da Universidade de 
Taubaté tem sob sua responsabilidade uma infraestrutura voltada para as ações de ensino, 
pesquisa e de apoio ao servidor. São elas:  

 CDPH – Centro de Documentação e Pesquisa Histórica – CDPH 

 NPPC – Núcleo de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Histórico Cultural 

 Núcleo de Pesquisas Econômico-sociais – NUPES 

 Sistema Integrado de Bibliotecas; 

 Clínicas de Fisioterapia, Odontologia, Nutrição e Psicologia; 

 Escritório de Assistência Jurídica; 

 Rádio e TV UNITAU; 

 Creche UNITAU e; 

 Editora UNITAU 
 

O Hospital Universitário, embora vinculado e administrado pela Fundação Universitária 
de Saúde de Taubaté, vê-se no exercício das suas funções uma forte ação de extensão 
voltada para região do Vale do Paraíba. 

6. Avaliação das Ações de Extensão 
Todos os programas, projetos e ações de extensão deverão serão avaliados antes, 

durante e após a sua implantação. A avaliação antes da implantação da ação da Extensão é 
diagnóstica apresentando a situação do contexto, da clientela parceira, bem como do território. 

Já a avaliação durante a implantação da ação é aquela de monitoramento com vistas à 
verificação e correção do rumo durante a sua implantação. 

A avaliação ao término da ação deverá ter como referência o diagnóstico situacional 
que serviu de base para o planejamento. Neste aspecto serão observadas a eficiência, a 
eficácia e a efetividade da ação de extensão. 

A eficiência diz respeito à relação da aplicação dos recursos e benefícios gerados pelos 
resultados, a eficácia é o alcance dos objetos propostos/superação das metas e a efetividade é 
a relevância da ação/mudanças significativas e duradouras em decorrência do projeto na 
qualidade de vida do público alvo. 

A avaliação dever ser realizada utilizando parâmetros e indicadores qualitativos, 
quantitativos e pluralistas (a combinação dos dois). 
 
7. Estrutura Organizacional 

De acordo com a Subseção IV da Lei complementar Nº 282, de 2 de maio de 2012, da 
Câmara Municipal de Taubaté, a PREX (Pró-reitoria de Extensão) tem como atribuições 
promover a integração entre a Universidade e a Comunidade, bem como o intercâmbio no 
campo de ensino, da educação e da cultura, mediante as atividades que integram as suas 
Assessorias (Figura 1). 
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Figura 1 – Estrutura Organizacional da Pró-reitoria de Extensão - PREX 

 
A Pró-Reitoria de Extensão da UNITAU está assim organizada: 
 

 Pró-Reitor de Extensão e Relações Comunitárias  

 Assessoria Técnica 

 Secretaria 

 CONSEX - Conselho de Extensão 

 Assessoria de Articulação entre Ensino/Pesquisa e Extensão 
   Atividades Complementares 
   Clínicas de Psicologia, de Odontologia, de Fisioterapia e de Nutrição 
   EAJ - Escritório de Assistência Jurídica 
   SIBi - Sistema Integrado de Bibliotecas 

 Assessoria de Cooperação Universidade-Sociedade 
         Coordenadoria de Convênios 
         Coordenadoria de Cooperação Internacional 
         Coordenadoria de Relações com o Governo e Institucionais 

 Assessoria de Atividades Culturais e Comunitárias 
         Coordenadoria de relações com a comunidade interna 
         Coordenadoria de relações com a comunidade externa 

 Assessoria de Atividades de Extensão 
         Programas e Projetos de Extensão 
         PIBEx - Programa de Bolsas de Extensão 
         Cursos de Extensão 
         Prestação de serviços: NUPES, CDPH, NPPC e Creche UNITAU  

 Assessoria de Difusão Cultural e Institucional 
         NAE - Núcleo de Apoio a Eventos 
         Coordenadoria de Produção Editorial da Extensão (Jornal e Revista da Extensão) 
        NDG - Núcleo de Design Gráfico 
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        Editora UNITAU  
        Produtos/grife UNITAU 

 Setores externos à PREX, mas com finalidades de extensão:  
              Rádio FM UNITAU  
              TV UNITAU  
 
Gabinete da Pró-reitoria de Extensão: 
Pró-reitor: Prof. Dr. José Felício Goussain Murade 
Secretária: Márcia Gomes  
Avenida 9 de Julho, 199 - Centro - Taubaté - SP CEP: 12020-200 
(12) 3625-4227 / 4208     Fax: (12) 3633-4176  
e.mail: prex@unitau.br 
 

 
8. Programas e Projetos de  Extensão 2013 

Em 2013 foram aprovados 2 Programas e 30 Projetos de Extensão, nas diferentes 
áreas temáticas preconizadas pelo Plano Nacional de Extensão: Comunicação, Cultura, 
Direitos Humanos, Educação, Meio ambiente, Saúde, Tecnologia e Trabalho. 

No que se refere ao gerenciamento de programas e projetos de extensão, os trabalhos 
são direcionados ao plano de gestão e às diretrizes de avaliação para o ano vigente. Também 
busca-se avaliar os indicadores de produtividade, a partir de um diagnóstico situacional 
possibilitado pelo acompanhamento das atividades de extensão propostas e pela análise de 
relatórios, material para produção de newsletters e envio de artigos científicos para a revista de 
extensão. 

Desde 2010 foi implantado o Programa de Bolsas de Extensão – PIBEx, que beneficia 
alunos dos mais diferentes cursos que são selecionados para participar de atividades de 
extensão, em especial, nos projetos. 

 

8.1. Programas 2013 

 PAIE – Programa de Atenção Integral ao Envelhecimento - 2 projetos: “UNITAU aberta 
à maturidade” (abrange 4 núcleos ou subprojetos: cursos, saúde, sócio-cultural, política 
e cidadania) e “Núcleo de Saúde do Idoso”.  

 PAFS - Programa de Atividade Física – 4 projetos: “Avaliação Física nas escolas de 
ensino médio do Vale do Paraíba e Litoral Norte”, “Esportivo UNITAU”, ”Idoso em ação”, 
“Obesidade Infanto-juvenil: prevenção e tratamento multiprofissional”. 

8.2. Projetos 2013 

1. Análise de Solos, Plantas e Sementes  
2. Atendimento Odontológico a pessoas com deficiência  
3. Avaliação Física nas escolas de ensino médio do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

(PAFS)  
4. Capelas e festas religiosas: valorizando a cultura rural (NOVO)  
5. Centro de Estudos Apícolas  
6. Comunicação Extensionista   
7. Educação em Saúde Bucal  
8. Escritório de Aplicação em Serviço Social   
9. Espaço UNITAU de Esportes, Cultura e Lazer  
10. Esportivo UNITAU (PAFS)  
11. Estudos Técnicos visando subsidiar a criação e a elaboração de um plano de manejo 

para o Parque Municipal do Vale do Itaim – Taubaté – SP  

mailto:prex@unitau.br
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=653
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=970
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=263
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=270
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=275
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=278
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=281
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=286
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=289
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=353
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=293
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=2029
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=2029
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12. GAVVIS – Atendimento à vítima de violência sexual  
13. Idoso em Ação (PAIE e PAFS)  
14. Museu didático do Corpo humano  
15. Natureza & criança: aprendendo com animais e plantas  
16. Núcleo de Saúde do Idoso (PAIE)  
17. Nutrição para a vida  
18. Obesidade Infanto-juvenil: prevenção e tratamento multiprofissional (PAFS)  
19. Observatório Sócio-ambiental  
20. Palinoteca de Referência da Universidade de Taubaté – SP  
21. Prevenindo Parasitoses em harmonia com a natureza  
22. Redenção da Serra: história, territorialização e memória (NOVO)  
23. Saúde na Educação  
24. Serviço de apoio pedagógico a alunos dos anos iniciais do ensino fundamental – SAP  
25. Show da Física  
26. SUAS – Assessoria para implantação do Sistema Único de Assistência Social  
27. Taubaté Tempo e Memória: História, Tradições Culturais e Comunidade   
28. Travessia: da leitura e construção de histórias à cultura e cidadania  
29. Trilhas Culturais  
30. UNITAU na Praça  

Cursos de Extensão -  Cursos de Curta Duração  
 

Em consonância com o Plano Nacional de Extensão Universitária – PNE (2007), os 
cursos ofertados no âmbito da Pró-reitoria de Extensão da UNITAU definem-se como “ações 
pedagógicas, de caráter teórico e/ou prático, presencial ou à distância, planejados e 
organizados de modo sistemático, com carga horária mínima de 8 horas e critérios de 
avaliação definidos”. 

Os Cursos de Extensão Universitária da UNITAU, de acordo com a DEL.CONSEP 
115/2007, classificam-se em: Cursos Livres, Cursos In Company e Cursos de Ação Social. 
Quanto ao conteúdo, os Cursos de Extensão Universitária distinguem-se em 4 tipos: Iniciação, 
Treinamento e Qualificação Profissional, Aperfeiçoamento e Atualização. Quanto à modalidade 
de aplicação, o curso pode ser:  

 Presencial: Curso cuja carga horária computada é referente à atividade na presença de 
professor / instrutor;  

 A distância: Curso cuja carga horária computada compreende atividades realizadas sem 
presença / supervisão de professor / instrutor (as avaliações podem ser presenciais).  
Quanto à carga horária, os cursos são classificados da seguinte forma: 

 Até 30 horas: Curso cuja carga horária é de até 30 horas.  

 Igual ou superior a 30 horas: Curso cuja carga horária é igual ou superior a 30 horas. 
No ano de 2013, foram propostos os seguintes cursos, agrupados em categorias afins: 

Formação de Professores (10 cursos), Treinamento e Qualificação Profissional (24 cursos), 
Meio Ambiente (1 curso) e Bem Estar e Saúde (21 cursos), totalizando 56 cursos. 

 

Formação de Professores 

1. Corporeidade na Educação Física Escolar: possibilidades de intervenções  
2. Educação Inclusiva: Política e Práticas Pedagógicas  
3. Ginástica: possibilidades e perspectivas pedagógicas no contexto escolar  
4. Gramática dentro das Práticas de Linguagem, Na Sala da Aula: A  
5. Inteligências Múltiplas na Educação  
6. Leitura e Contação de Histórias na Escola: construindo o conhecimento numa 

abordagem sociointeracionista  
7. Língua Brasileira de Sinais (Libras) – Módulos: I, II e III  

http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=299
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=303
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=307
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=310
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=314
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=1589
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=317
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=320
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=323
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=326
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=337
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=331
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=341
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=344
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=2330
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=347
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=349
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=361
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=27
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=729
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=27
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=59
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=998
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=63
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=66
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=68
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=70
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=70
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=72
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8. Métodos e técnicas para o trabalho com a leitura e o estudo da Literatura nos Ensinos 
Fundamental e Médio  

9. Musicalização Infantil: Formação Docente para Educação Ambiental  
10. Recursos Didáticos para o Ensino de ciências da Natureza na Educação Básica  
 

Treinamento e Qualificação Profissional  
1. Aprenda Reflexologia: a massagem terapêutica para os pés  
2. Auditor Interno da Qualidade  
3. Avaliação de Ruído Ambiental  
4. Biomecânica e Cinesiologia da Musculação  
5. Ciência Aplicada ao Esporte: Aspectos Metabólicos e Distribuição das Cargas de 

Treinamento  
6. Computação Gráfica Bidimensional e Tridimensional (Auto CAD) e Modelagem 

Ambiental (Google SketchUP e Google Earth)  
7. Controle de vetores e pragas urbanas 
8. Controle higiênico-sanitário dos alimentos: Treinamento de manipuladores  
9. CPA – 10, Preparação para certificação ANBIMA (Antiga ANBID)  
10. Cuidador de Idosos no Atendimento Domiciliar  
11. Estatística Não-paramétrica 
12. Fundamentos da Construção Enxuta – Combatendo os Desperdícios na Construção 

Civil  
13. Gastronomia – Técnicas Básicas  
14. Gastronomia – Técnicas Avançadas  
15. Geléias e doces de frutas – processamento, segurança e rotulagem  
16. Gestão da Qualidade  
17. Higiene e Segurança do Trabalho: Técnicas Básicas  
18. Introdução a Gestão de Resíduos Sólidos  
19. Introdução ao Projeto de Aeronaves Rádio-Controladas  
20. Instrução de Yoga: Formação Básica  
21. Lean Seis Sigma Green Belt  

22. Sistemas de Gestão Industrial – SGI  

23. Telejornalismo – Técnicas Básicas 

24. Tênis de Campo 

 

Meio ambiente 

1. Intervenção e Pesquisa Socioambiental  

Bem estar e Saúde 

1. Ayurverda – Saúde e  Alimentação – Curso Básico  
2. Anatomia Humana  
3. Dentística – Módulo I: Restaurações Estéticas em Dentes Posteriores  
4. Dermatologia – Níveis I, II e III  
5. Endodontia  
6. Fisioterapia Demarto-Funcional – Módulos: I, II, III e IV   
7. Habilitação em Analgesia Inalatória  
8. Implantodontia  
9. Implantodontia, Básica em  
10. Microbiologia  
11. Neurologia Infantil para Clínica Pediátrica  

http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=74
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=74
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=1686
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=79
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=729
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=1438
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=2252
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=1885
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=1149
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=1156
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=1156
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=53
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=53
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=1845
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=120
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=1378
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=729
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=729
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=148
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=1505
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=729
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=729
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=1211
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=1905
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=55
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=1088
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=81
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=85
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=1139
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=107
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=40
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=40
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=40
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=40
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=40
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=40
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=40
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=40
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=40
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=40
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=40
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12. Nutrição e Saúde Coletiva: Atendimento Ambulatorial  
13. Oftalmologia – Níveis: I, II e III  
14. Ortodontia  
15. Ortodontia Preventiva  
16. Otondopediatria  
17. Ortopedia: Níveis I, II e III  
18. Parasitologia  
19. Pediatria: Níveis I e II   
20. Radiologia Odontológica e Imaginologia  
21. Transtorno do Espectro Autista – Clínica e Tratamento   

Conforme as informações relativas ao ano 2012 

 

10. Atendimento à Comunidade de Taubaté e Região – Panorama ano 2012 
A Universidade de Taubaté oferece sólidas contribuições para melhoria da qualidade de 

vida da população. Entre as instituições de ensino da Região, não se encontra trabalho tão 
diversificado e amplo. Para se ter noção da importância da UNITAU deve-se adotar como 
parâmetro a atuação de universidades públicas, como a USP, UNICAMP e UNESP e as 
confessionais como PUC e Metodista. O papel social da UNITAU vai do Hospital Escola às 
clínicas, do escritório de assistência judiciária à Rádio Educativa. 
 
10.1. Hospital Universitário 

O Hospital Universitário – HU – tem papel fundamental na saúde da Cidade e Região. 
Todos os dias ambulâncias, vans e peruas repletas de pessoas de outros municípios buscam 
pelos serviços de saúde. Em 2012 foram atendidos cerca de 70 mil pacientes provenientes de 
75 municípios, o que caracteriza o trabalho do HU como de referência regional. 
 

ATENDIMENTOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - MUNICÍPIOS COM MAIOR 
NÚMERO DE PACIENTES 

MUNICÍPIO Nº DE CONSULTAS PERCENTUAL 

Taubaté 35.612 51,21% 

Tremembé 4.413 6,35% 

Pindamonhangaba 3.762 5,41% 

São Luis do Paraitinga 1.977 2,84% 

Outras cidades 23.780 34,19% 

 
Dos 69.544 pacientes atendidos em ambulatórios, o convênio com o SUS cobre 51.565 

atendimentos e os recursos da UNITAU, 17.979 atendimentos.  
 

COBERTURA DOS ATENDIMENTOS NO HU 

SUS 74,14% 

UNITAU 25,86% 

 
Os ambulatórios mais procurados são o de ortopedia: 15.479 e oftalmologia: 10.839. 

 
10.2. Clinica de Odontologia 

Em 2012, as Clínicas Odontológicas I e II da Graduação e a Clínica de Pós-graduação 
realizaram 180 cirurgias e 10.292 atendimentos nas áreas de dentística, imaginologia, prótese, 
periodontia, endodontia, odontopediatria, implante dentário e atendimentos de urgência, O 
serviço prestado é realizado pelos alunos de odontologia da graduação e pós-graduação, 
supervisionados por 38 professores e apoiados por 17 funcionários técnicos. 
                               

http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=40
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=40
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=40
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=40
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=40
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=40
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=40
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=40
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=40
http://cursosrapidos.unitau.br/?page_id=40
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10.3. Clinica de Psicologia 
 Os alunos-estagiários de psicologia têm na clínica de psicologia espaço propício para o 
exercício profissional, por meio do atendimento à comunidade de Taubaté e Região em 
diversas modalidades assistenciais, tais como: avaliação psicodiagnóstica, psicoterapia 
individual, terapia familiar e de casal, visitas domiciliares e/ou institucionais, orientação e 
aconselhamento, além de palestras. Com a supervisão de professores psicólogos, foram 
realizados 249 atendimentos em 2012. Foram também realizados 270 atendimentos em 
psiquiatria. 
 
10.4. Clinica de Fisioterapia 

Na Clínica de Fisioterapia, nossos acadêmicos supervisionados pelos professores 
prestaram os seguintes serviços, totalizando 13330 atendimentos: 

 3.211 em neurologia adulto 

 2.686 em pediatria 

 1.927 a grupos populacionais 

 2.801 em ortopedia 

 2.705 cardiorrespiratório 
 

Também foram realizados atendimentos fisioterápicos no Hospital Escola nos setores: 2166 
em enfermarias e 474 em UTI. 
 
10.5. Escritório de Assistência Judiciaria 

As atividades desenvolvidas no Escritório de Assistência Judiciária, no ano de 2012, são 
aqui apresentadas quantitativamente. No quadro abaixo, são discriminados os números 
referentes a desarquivamentos, ações cíveis, penais e trabalhistas, totalizando 554 ações.  

TIPOS DE AÇÃO ANO 2012 

  Desarquivamentos 81 

  Ações cíveis 471 

  Ações penais - 

  Ações trabalhistas 02 

  TOTAL 554 

 

No seguinte quadro, podemos apreciar o número de atendimentos individuais feitos ao 
público, discriminados conforme o tipo: retornos de atendimentos, novas triagens, e ações 
propostas, totalizando 963 recepções individuais.  

 

TOTAL DE ATENDIMENTO 

ANO 2012 

Retorno 501 

Triagem 462 

Total 963 
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5.5 PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PRG 
 

A Pró-reitoria de Graduação (PRG) tem sob sua responsabilidade as atividades de 
ensino dos cursos de graduação da Universidade. Para tanto, as condições, os critérios e os 
procedimentos que efetivamente contribuem para a atualização e dinamização dos currículos 
nos Departamentos são enfatizados, viabilizando a melhoria na qualidade de ensino para a 
formação do profissional/cidadão crítico, atuante e consequente. 

Compete à Pró-reitoria de Graduação: 

 Propiciar condições de reflexão e avaliação sobre o processo pedagógico nos cursos 
de graduação, por meio de um trabalho fundamentado e participativo com as Chefias dos 
vários Departamentos; 

 Analisar as estratégias adotadas pelos departamentos, com vistas ao 
aperfeiçoamento de ações didático-pedagógicas, e sugerir novos procedimentos, com o 
envolvimento de docentes e discentes; 

 Coordenar, supervisionar e fiscalizar todas as atividades didático-pedagógicas da 
Universidade, quer na graduação, quer no ensino sequencial, quer no ensino de tecnologia; 

 Coordenar o Controle Acadêmico, as secretarias de Institutos Básicos, as secretarias 
dos Departamentos, bem como as orientações referentes às normas curriculares e ao aspecto 
didático-pedagógico do estágio; 

 Elaborar normas complementares sobre: currículos e planos dos cursos de 
graduação, dos cursos superiores de tecnologia e dos cursos seqüenciais, matrículas, 
transferências, verificação do rendimento escolar e assuntos correlatos; 

 Promover seleção, lotação e movimentação do pessoal docente; 

 Coordenar o programa e conceder bolsas-estágio internas junto a projetos 
específicos, além de acompanhar os trabalhos de monitoria nos cursos da graduação; 

 Prover o estágio curricular supervisionado para fins de conclusão de curso e o estágio 
de enriquecimento curricular; 

 Viabilizar condições para a efetivação dos Trabalhos de Conclusão de Curso, das 
atividades acadêmico-científico-culturais e das atividades complementares, em todos os 
Departamentos; 

 Incentivar e fiscalizar o exercício das atividades esportivas internas. 
 
Corpo Docente 
Simbologia 
 
Categoria  
Titular TIT 
Assistente Doutor ASS_DR 
Assistente III ASS_III 
Assistente II ASS_II 
Assistente I ASS_I 
Temporário TEMP_ASS_I 
Auxiliar Docente AUX_DOC 

 
Titulação 
Livre Docente LD 
Doutor DR 
Mestre MS 
Especialização ESP 
Graduação GRAD 
Doutorando * 
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Mestrando ** 
Especializando *** 

 
 
Institutos de Lotação 
Instituto Básico de Biociências IBB 
Instituto Básico de Humanidades IBH 
Instituto Básico de Ciências Exatas IBCE 

 
Departamentos de Lotação 
Arquitetura ARQ 
Ciências Agrárias AGR 
Ciências Sociais e Letras CSL 
Ciências Jurídicas JUR 
Comunicação Social COS 
Economia, Contabilidade, Administração e 
Secretariado 

ECA 

Educação Física EFI 
Enfermagem ENF 
Engenharia Civil CIV 
Engenharia Elétrica ELE 
Engenharia Mecânica MEC 
Fisioterapia FST 
Informática INF 
Medicina MED 
Matemática e Física MAF 
Odontologia ODO 
Pedagogia PED 
Serviço Social SSO 

 
Professores de Carreira 

Nome / Categoria / Titulação / Lotação / Regime de Trabalho (Horas / Semanais) 

ACÁCIO DE TOLEDO NETTO/ASS_II/MS/CIV/20 

ADEMIR FERNANDO MORELLI/ASS_III/DR/CIV/18 

ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS/ASS_III/DR/ARQ/16 

ADRIANA CINTRA DE CARVALHO PINTO/ASS_III/DR/COS/12 

ADRIANA DAVOLI ARIZONO/ASS_II/MS/SSO/20 

ADRIANA DE OLIVEIRA MUKAI/ASS_II/MS/MED/38 

ADRIANA GIUNTA CAVAGLIERI/ASS_II/DR/ENF/16 

ADRIANA LEONIDAS DE OLIVEIRA/ASS_III/DR/PSI/10 

ADRIANA MASCARETTE LABINAS/ASS_III/DR/AGR/8 

ADRIANA MILHAREZI ABUD/ASS_II/MS/IBH/22 

ADRIENE MARA SOUZA LOPES E SILVA/ASS_III/DR/ODO/15 

AGNES BARBERIO/ASS_III/DR/IBB/25 

AILTON AUGUSTINHO MARCHI/ASS_III/DR/MED/40 

AIRTON PRATI/ASS_III/DR/IBE/20 

ALBERTO KALIL KOBBAZ/ASS_I/ESP/MED/20 

ALECSANDRA DE ALMEIDA/ASS_III/DR/AGR/33 

ALEX GUIMARÃES AZEVEDO/ASS_II/MS/IBE/25 

ALEX SANDRA OLIVEIRA DE CERQUEIRA/ASS_II/MS/FST/26 
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ALEX THAUMATURGO DIAS/ASS_II/MS/CIV/27 

ALEXANDRA MAGNA RODRIGUES/ASS_III/DR/ENF/12 

ALEXANDRE CURSINO DE MOURA SANTOS/ASS_II/MS/ODO/12 

ALEXANDRE DE CASTRO/AUX_I/ESP/IBE/20 

ALEXANDRE PRADO SCHERMA/ASS_III/DR/IBB/15 

ALEXANDRE SERAFIM/ASS_II/MS/MED/23 

ALINDACIR MARIA DALLA VECCHIA GRASSI/ASS_II/MS/INF/10 

ALINE FERNANDA LIMA/ASS_II/MS/COS/20 

ALUISIO PINTO DA SILVA/ASS_III/DR/MEC/32 

ALVARO ANDRADE DE REZENDE/ASS_II/MS*/CIV/30 

ALVARO FABIANO TOLEDO SIMOES/AUX_I/MS/JUR/40 

ALVARO GOMES DOS REIS NETO/AUX_I/ESP/JUR/40 

ALVARO MANOEL DE SOUZA SOARES/ASS_III/DR/IBE/9 

AMANDA FARIA QUERIDO/ASS_III/DR/AGR/24 

ANA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA/ASS_III/DR/IBB/13 

ANA BEATRIZ RODRIGUES PELOGIA/ASS_II/MS/CSL/10 

ANA CLARA DA MOTA/ASS_II/MS*/IBE/32 

ANA CLAUDIA DE LIMA LARA/ASS_II/MS/ENF/21 

ANA CLAUDIA GONÇALVES CONTREIRA/ASS_I/ESP/MED/16 

ANA CRISTINA ARAUJO DO NASCIMENTO/ASS_III/DR/PSI/35 

ANA CRISTINA GOBBO CESAR/ASS_III/DR/IBB/10 

ANA IRACEMA NEVES FAGUNDES NOGUEIRA DE OLIVEIRA/AUX_I/ESP/ECA/16 

ANA LUCIA DE FARIA/ASS_II/MS/ENF/40 

ANA MARIA GIMENES CORREA CALIL/ASS_II/MS/PED/15 

ANA PAULA LIMA GUIDI DAMASCENO/ASS_II/MS/ODO/31 

ANA ROSA SALGADO DE CAMPOS/AUX_I/MS/MED/16 

ANDRE LUIS FERREIRA SANTOS/ASS_III/DR/MED/20 

ANDRE LUIZ DA SILVA/ASS_II/DR/IBH/14 

ANDRE LUIZ FREITAS GUIMARAES/ASS_II/MS/ECA/20 

ANDREA MILHAREZI ABUD MARTINS/ASS_III/DR/IBB/9 

ANDREA PAULA PENELUPPI DE MEDEIROS/ASS_III/DR/MED/30 

ANDREIA ALDA DE OLIVEIRA FERREIRA VALERIO/ASS_II/MS/CSL/28 

ANGELA DA COSTA CRUZ LOURES MERKX/ASS_II/MS/COS/22 

ANGELA MARIA RIBEIRO/AUX_I/MS/ECA/33 

ANGELA MICHELE SUAVE/ASS_II/MS/SSO/18 

ANGELA POPOVICI BERBARE/ASS_II/MS/IBH/8 

ANSELMO MONTEIRO ILKIU/ASS_III/DR/CIV/23 

ANTONIO BARREIRA NETTO/ASS_II/MS/MEC/7 

ANTONIO CARLOS BARTOLOMUCCI/TIT/DR/MED/30 

ANTONIO CARLOS TONINI/ASS_II/MS/MEC/30 

ANTONIO ESIO MARCONDES SALGADO/ASS_II/MS/INF/11 

ANTONIO FARIA NETO/ASS_III/DR/IBE/12 

ANTONIO PASCOAL DEL'ARCO JUNIOR/ASS_III/DR/ECA/18 

ANTONIO PEDRO ALBERNAZ CRESPO/ASS_II/MS/ECA/12 

ANTONIO VIEIRA DA SILVA/ASS_II/MS/IBE/35 

ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS/ASS_II/MS/IBE/4 
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ANTONIO VITOR MARTINS PRIANTE/ASS_III/DR/MED/26 

ANTONIO WANDERLEY TERNI/ASS_III/DR/CIV/26 

ARCIONE FERREIRA VIAGI/ASS_II/DR/COS/14 

ARIADNE CASTILHO DE FREITAS/ASS_III/DR/IBH/28 

ARMANDO ANTONIO MONTEIRO DE CASTRO/ASS_II/MS/IBE/34 

ARMANDO ROCHA JÚNIOR/ASS_III/DR/PSI/18 

ARMINDO BOLL/ASS_II/MS/CSL/24 

ARTUR LUIZ REZENDE PEREIRA/AUX_I/MS/IBE/29 

AUGUSTINHO RIBEIRO DA SILVA/ASS_II/MS/ECA/40 

AURELIO DANIEL ANTONIETO/AUX_I/MS/JUR/40 

AVELINO ALVES BARBOSA JUNIOR/AUX_I/MS/JUR/34 

BAYKI HUSSEIN KASSAB/ASS_III/DR/IBB/34 

BENEDITO ASSAGRA RIBAS DE MELLO/ASS_II/MS/ARQ/35 

BENEDITO DONIZETI GOULART/ASS_III/DR/PSI/20 

BERENICE DI ANGELIS COELHO/ASS_II/MS/MED/18 

BIANCA REZENDE LUCAREVSCHI/ASS_II/DR/MED/29 

CAMILA YOUNG VIEIRA/AUX_I/MS/PSI/28 

CARLOS AFONSO DE SANTIS TEIXEIRA/ASS_II/MS/COS/8 

CARLOS ALBERTO CAPPELLANES/ASS_II/MS/MED/9 

CARLOS ALBERTO CHAVES/ASS_III/DR/IBE/20 

CARLOS ANTONIO VIEIRA/ASS_III/DR/IBE/40 

CARLOS EDUARDO CESAR MINE/ASS_II/MS/EFI/40 

CARLOS EDUARDO DIAS COLOMBO/ASS_III/DR/ODO/35 

CARLOS EUGENIO MONTECLARO CÉSAR JÚNIOR/ASS_II/MS/ARQ/39 

CARLOS EVANY PINTO/ASS_II/MS/MEC/15 

CARLOS MOURE CÍCERO/ASS_II/MS/AGR/19 

CARMEN SILVIA DE CAMPOS ALMEIDA VIEIRA/ASS_II/MS/ENF/24 

CASSIA ELISA LOPES CAPOSTAGNO/AUX_I/MS/PED/33 

CECILIA NAHOMI KAWAGOE SUDA/ASS_III/DR/IBB/22 

CELIA REGINA DE PAULA/ASS_II/MS/ODO/25 

CELIA REGINA GONÇALVES E SILVA/ASS_III/DR/IBB/10 

CELSO ALVES DOS SANTOS/ASS_I/ESP/ECA/9 

CELSO LUIZ DE SA RODRIGUES/ASS_I/ESP/MED/40 

CELSO MONTEIRO DA SILVA/ASS_II/MS/ODO/9 

CESAR AUGUSTO EUGENIO/ASS_II/MS/IBH/20 

CIRO JOAO BERTOLI/ASS_III/DR/MED/35 

CLAUDEMIR STELLATI/ASS_III/DR/IBE/16 

CLAUDIA ANDREIA RABAY PIMENTEL ABICALAF/ASS_III/DR/MED/15 

CLAUDIA APARECIDA AGUIAR/ASS_II/MS/ENF/23 

CLAUDIA AUXILIADORA PINTO/ASS_II/MS/ODO/17 

CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA/ASS_II/MS/IBH/19 

CLAUDIO TEIXEIRA BRAZÃO/ASS_I/ESP*/EFI/17 

CLEUSA VIEIRA DA COSTA/AUX_I/MS/PED/26 

COSME DE OLIVEIRA/ASS_I/MS/JUR/8 

CRISTIANE APARECIDA DE ASSIS CLARO/ASS_III/DR/ODO/10 

DALMO PINA PINHEIRO/ASS_II/MS/MED/12 
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DANIEL ESTEFANO SANTOS/AUX_I/ESP/JUR/32 

DANIEL GOMES DE FREITAS/ASS_I/ESP/JUR/17 

DANIEL MERLI LAMOSA/ASS_II/MS/INF/34 

DANIELA MACHADO FARIA PAES DE BARROS/ASS_II/MS/FST/38 

DANIELLE RODRIGUES/ASS_I/ESP/FST/40 

DAWILMAR GUIMARÃES DE ARAÚJO/ASS_II/MS*/INF/31 

DEBORA PALLOS/ASS_III/DR/ODO/6 

DEBORAH DA SILVA COMAR/AUX_I/DR/IBE/33 

DEISE NANCY URIAS DE MORAIS/AUX_I/GRAD/IBH/8 

DEOMIR GERMANO BASSI/TIT/DR/MED/40 

DOMINGOS SALVIO CARRIJO/ASS_III/DR/IBE/9 

DORIVAL JOSÉ GONÇALVES FRANCO/ASS_II/MS/ECA/24 

DRAUZIO ANTONIO REZENDE JUNIOR/ASS_II/MS/IBH/32 

EDERALDO GODOY JUNIOR/AUX_I/DR/IBE/8 

EDESIO DA SILVA SANTOS/ASS_II/MS/EFI/12 

EDGAR ISRAEL/ASS_I/ESP/INF/24 

EDIANE NADIA NOGUEIRA PARANHOS GOMES DOS SANTOS/ASS_II/MS/IBE/40 

EDILENE MAIA DE ALMEIDA MACEDO/ASS_II/MS/COS/25 

EDISON NATALINO PEREIRA/ASS_I/ESP/JUR/26 

EDISON TIBAGY DIAS DE CARVALHO ALMEIDA/ASS_III/DR/ODO/16 

EDSON RODRIGUES/ASS_III/DR/IBB/9 

EDSON SAMPAIO DA SILVA/ASS_I/ESP/JUR/17 

EDSON VANDER PIMENTEL/ASS_II/MS*/IBE/39 

EDUARDO PIAO ORTIZ ABRAAO/AUX_I/MS/JUR/40 

EDUARDO SABA/ASS_I/ESP/MED/13 

EDUVALDO SILVINO DE BRITO MARQUES/ASS_III/DR/ODO/8 

ELAINE CRISTINA RODRIGUES DE MOURA/AUX_I/ESP/JUR/40 

ELIANA FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO/ASS_II/MS/ENF/20 

ELIANA VIANNA BRITO/ASS_III/DR/COS/10 

ELIANE DA SILVEIRA ROMAGNOLLI DE ARAÚJO/ASS_II/MS/MEC/12 

ELIANE FREIRE DE OLIVEIRA/ASS_III/DR/COS/20 

ELIANE STEVANATO/ASS_III/DR/IBB/24 

ELISA MARIA ANDRADE BRISOLA/ASS_III/DR/SSO/10 

ELISETE GOMES NATÁRIO/ASS_III/DR/PSI/17 

ELISEU PEREIRA FREIRE/ASS_II/MS/ECA/40 

ELTON CONSTANTINO/ASS_I/ESP/MED/38 

ELVIRA APARECIDA SIMÕES ARAUJO/ASS_III/DR/PSI/20 

ELZIRA YOKO UYENO/ASS_III/DR/CSL/17 

ENRIQUE OSVALDO CIMASCHI NETO/ASS_II/MS/EFI/20 

ERICA JOSIANE COELHO GOUVÊA/AUX_I/MS/IBE/24 

EVANDRO LUIS NOHARA/ASS_III/DR/MEC/10 

EVANDRO PANZA/ASS_I/ESP/MED/10 

EVELINE MATTOS TÁPIAS OLIVEIRA/ASS_III/DR/CSL/18 

FABIO RICCI/ASS_III/DR/IBH/20 

FABIOLA FIGUEIREDO NEJAR/ASS_III/DR/ENF/24 

FATIMA APARECIDA VIEIRA/AUX_I/MS/JUR/40 
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FATIMA MARIA DE OLIVEIRA RABAY/ASS_I/ESP/MED/20 

FERNANDA PASSOS DOS REIS ERVILHA/ASS_II/MS/FST/25 

FERNANDA RABELO PRAZERES/AUX_I/ESP/EFI/23 

FERNANDO HENRIQUE GALVÃO VILLELA SANTOS/ASS_I/ESP/PSI/8 

FLAVIA REGINA FERREIRA/ASS_II/MS/MED/28 

FLAVIO BRANT MOURÃO/ASS_II/MS/ARQ/21 

FLAVIO JOSÉ NERY CONDE MALTA/TIT/DR/ARQ/20 

FLAVIO LUIZ LIMA SALGADO/ASS_II/MS/MED/18 

FLAVIO PEDROSA DANTAS  FILHO/AUX_I/MS/CIV/30 

FLAVIO SERAFINI/ASS_III/DR/MED/24 

FRANCISCO CARLOS PARQUET BIZARRIA/ASS_III/DR/ELE/12 

FRANCISCO DE ASSIS COELHO/ASS_II/MS/ECA/8 

FREDERICO VILELA DE OLIVEIRA/ASS_II/MS/MED/17 

GANNABATHULA SREE VANI/ASS_III/DR/IBB/12 

GEORGE REMBRANDT GUTLICH/ASS_II/DR/ARQ/24 

GERALDO JOSÉ TUFFI/ASS_III/DR/MED/31 

GERSON GERALDO MENDES FARIA/ASS_II/MS/ARQ/14 

GERSON MARIO DE ABREU FARIAS/AUX_I/MS/COS/19 

GETULIO TEIXEIRA BATISTA/ASS_III/DR/AGR/5 

GIL SOUZA MELO/ASS_I/ESP/FST/10 

GILBERTO FERNANDO FISCH/ASS_III/DR/AGR/10 

GILSON FERNANDES RUIVO/ASS_III/DR/MED/24 

GILVAN CESAR DE CASTRO CORREARD/AUX_I/MS/IBE/30 

GREGORIO LORENZO ACÁCIO/ASS_III/DR/MED/19 

GUSTAVO CEZAR BITTENCOURT GOBBATO/AUX_I/ESP/COS/10 

GUSTAVO NOTARI DE MORAES/AUX_I/ESP/MED/10 

HELEN FRANCIS SILVA/ASS_I/ESP/COS/14 

ISABEL CRISTINA DOS SANTOS/ASS_III/DR/ECA/10 

ISABEL ROSANGELA DOS SANTOS FERREIRA/AUX_I/MS/IBH/14 

ISABELITA MARIA CROSARIOL/ASS_II/MS/CSL/18 

ITAMAR ALVES MARTINS/ASS_III/DR/IBB/13 

IVAN DA SILVA DE FARIA/AUX_I/MS/IBB/30 

IVAN DE MOURA NOTARANGELI/AUX_I/ESP/JUR/23 

JAIRO CABRAL JÚNIOR/ASS_II/MS/IBE/38 

JARBAS FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS/ASS_III/DR/ODO/34 

JEAN SOLDI ESTEVES/ASS_II/MS/JUR/13 

JOAO BOSCO GONÇALVES/ASS_III/DR/ELE/11 

JOAO CARLOS NORDI/ASS_III/DR/IBB/23 

JOAO EBRAM NETO/ASS_III/DR/MED/21 

JOAO MARCELO FERREIRA DE MEDEIROS/ASS_III/DR/ODO/14 

JOAO RANGEL MARCELO/ASS_II/MS/COS/23 

JONAS COMIN DE CAMPOS/ASS_II/MS/ECA/20 

JORGE LUIZ KNUPP RODRIGUES/ASS_III/DR/ECA/18 

JORGE RIBEIRO NISSAN/AUX_I/ESP/MED/10 

JOSE ALBERTO FERNANDES FERREIRA/ASS_III/DR/INF/13 

JOSE BYRON VICENTE DIAS FERNANDES/ASS_III/DR/MED/20 
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JOSE CARLOS ESTEVES VEIGA/TIT/DR/MED/15 

JOSE CARLOS LOMBARDI/ASS_III/DR/INF/21 

JOSE CARLOS ORTIZ ABRAHÃO/ASS_I/ESP/JUR/20 

JOSE CARLOS SIMÕES FLORENÇANO/ASS_III/DR/CIV/21 

JOSE CLAUDIO ABRAHAO ROSA/AUX_I/ESP/JUR/8 

JOSE DE OLIVEIRA FILHO/ASS_II/MS*/IBE/18 

JOSE GLENIO MEDEIROS DE BARROS/ASS_III/DR/ECA/15 

JOSE GUIDO DAMILANO/ASS_III/DR/CIV/14 

JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO/ASS_II/MS/ECA/34 

JOSE LOURIVAL FERRAZZA/ASS_II/MS/JUR/16 

JOSE LUIS GOMES DA SILVA/ASS_III/DR/ECA/10 

JOSE LUIZ MARIOTO/ASS_I/ESP/EFI/17 

JOSE MARIA DA SILVA JÚNIOR/ASS_II/MS/COS/16 

JOSE MAURÍCIO BUENO COSTA/ASS_III/DR/AGR/13 

JOSE MAURICIO CARDOSO DO REGO/ASS_II/MS/IBH/24 

JOSE OSWALDO SOARES DE OLIVEIRA/ASS_III/DR/ARQ/16 

JOSE ROBERTO CORTELLI/ASS_III/DR/ODO/10 

JOSE RODRIGO VARZEA CURSINO/ASS_II/MS/ECA/40 

JOSE VALDEZ DE CASTRO MOURA/ASS_III/DR/MED/38 

JOSE WALTER PARQUET BIZARRIA/ASS_III/DR/INF/24 

JOSINEI RODRIGUES LOPES SILVA/ASS_I/ESP/INF/17 

JOSUE MARCOS DE OLIVEIRA BRAZIL/ASS_II/MS/COS/25 

JULIANA BOKOR VIEIRA XAVIER/AUX_I/MS/IBE/28 

JULIANA CÁTIA DE OLIVEIRA/ASS_II/MS/FST/40 

JULIANA MARCONDES BUSSOLOTTI/ASS_II/DR/ECA/4 

JULIO CESAR GONÇALVES/ASS_II/MS/ECA/35 

JULIO CESAR RAPOSO DE ALMEIDA/ASS_III/DR/AGR/15 

JULIO CESAR VOLTOLINI/ASS_III/DR/IBB/23 

JULIO MALVA FILHO/ASS_II/MS/MEC/29 

JUNIOR ALEXANDRE MOREIRA PINTO/ASS_III/DR/JUR/8 

KARLA GARCEZ CUSMANICH/ASS_II/MS/FST/29 

KARLA RODRIGUES CAVALCANTE/ASS_II/MS/FST/20 

KAROLINA GOUVEIA CESAR/AUX_I/ESP*/MED/11 

KATIA CELINA DA SILVA RICHETTO/ASS_III/DR/IBE/23 

KLEBER HIROSE/ASS_I/ESP/MED/8 

LEANDRO OLIVEIRA DE SOUZA/AUX_I/MS/MED/10 

LEANDRO RODRIGUES/AUX_I/MS/MED/20 

LENITA DE AZEREDO FREITAS/ASS_II/MS/PSI/40 

LEONARDO DO NASCIMENTO LOPES/AUX_I/MS/CIV/24 

LEONARDO MONTEIRO XEXEO/AUX_I/ESP/JUR/27 

LIDIA MARIA RUV CARELLI BARRETO/ASS_III/DR/AGR/7 

LILIANE SIMI AMARAL/ASS_II/MS/COS/8 

LILIANE SIMI AMARAL/ASS_II/MS/ARQ/10 

LINDAMAR ALVES FAERMANN/ASS_II/MS/SSO/10 

LIVIA DE SOUZA RIBEIRO/AUX_I/MS/IBE/25 

LOURIVAL DA CRUZ GALVÃO JÚNIOR/ASS_II/MS/COS/21 
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LUCAS GIOVANETTI/AUX_I/GRAD/IBE/24 

LUCIA HELENA CESAR/AUX_I/MS/JUR/32 

LUCIA HELENA GOMES DE OLIVEIRA/ASS_II/MS/EFI/21 

LUCIA REGINA MARTINS DE SOUZA/ASS_II/MS/ODO/9 

LUCIANA CRISTINA STEINLE CAMARGO/ASS_II/MS/FST/37 

LUCIANA MARIA DA COSTA E SILVA/ASS_II/MS/JUR/30 

LUCIANO MOREIRA ROSA/ASS_III/DR/FST/10 

LUCILEI LOPES BONATO/ASS_III/DR/ODO/18 

LUIS FERNANDO DE ALMEIDA/ASS_II/DR/INF/9 

LUIZ ALBERTO MAURICIO/ASS_II/MS*/IBE/17 

LUIZ ANTONIO ALCANTARA CEMBRANELI JUNIOR/ASS_I/ESP**/EFI/9 

LUIZ ANTONIO BOVO/ASS_I/ESP/MEC/12 

LUIZ ANTONIO PERRONE FERREIRA DE BRITO/ASS_III/DR/ARQ/25 

LUIZ ARTHUR DE MOURA/ASS_I/ESP**/JUR/33 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS/AUX_I/ESP/COS/18 

LUIZ CARLOS GIUDICE DE ANDRADE/ASS_II/MS/EFI/12 

LUIZ CARLOS LAUREANO DA ROSA/ASS_III/DR/IBE/13 

LUIZ CARLOS MACIEL/AUX_I/DR/MED/25 

LUIZ CARLOS RIBEIRO LARA/ASS_III/DR/MED/13 

LUIZ EDUARDO NICOLINI DO PATROCÍNIO NUNES/ASS_III/DR/INF/20 

LUIZ FERNANDO COSTA NASCIMENTO/ASS_III/DR/MED/12 

LUIZ GUILHERME PAIVA VIANNA/ASS_I/MS/JUR/40 

LUIZ OCTÁVIO MATTOS DOS REIS/ASS_III/DR/ELE/10 

LUIZ ROBERTO MAZZEO MACHADO/ASS_II/MS/ARQ/36 

LUIZA DE CASTRO FOLGUERAS/ASS_III/DR/MEC/11 

LUZIMAR GOULART GOUVEA/ASS_II/MS/CSL/10 

MAGNO CÉSAR VIEIRA/ASS_II/MS*/IBB/16 

MARA CRISTINA BICUDO DE SOUZA/ASS_II/DR/ENF/20 

MARA SANTORO BRITTO/ASS_II/MS*/PSI/6 

MARCELO DOS SANTOS TARGA/ASS_III/DR/AGR/11 

MARCELO GONCALVES CARDOSO/ASS_III/DR/ODO/23 

MARCELO MARCOS BUENO MORENO/AUX_I/MS/IBE/8 

MARCELO PINHEIRO WERNECK/ASS_II/MS/ELE/16 

MARCIA GONÇALVES/ASS_III/DR/MED/38 

MARCIA LANZONI DE ALVARENGA/ASS_I/ESP/MED/26 

MARCIA MARIA DIAS REIS PACHECO/ASS_III/DR/PED/17 

MARCIA REGINA DE OLIVEIRA/AUX_I/MS/ECA/20 

MARCIA RODRIGUES ALVES CARRINHO/ASS_II/MS/MED/12 

MARCIA TORNIZIELLO BRÁZ DA SILVA/ASS_II/MS/FST/10 

MARCIO ABUD MARCELINO/ASS_III/DR/ELE/9 

MARCIO AUGUSTO ERNESTO DE MORAES/ASS_III/DR/INF/12 

MARCIO DA SILVEIRA LUZ/ASS_III/DR/ECA/30 

MARCO ANTONIO MOREIRA ORTIZ/ASS_II/MS/ECA/30 

MARCO ANTONIO PÚPIO MARCONDES/ASS_II/MS/ARQ/18 

MARCO AURÉLIO VALLIM REIS DA SILVA/ASS_II/MS/ECA/16 

MARCOS AUGUSTO DO REGO/ASS_III/DR/ODO/11 
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MARCOS EDWAGNER SALGADO DOS SANTOS/ASS_II/MS/JUR/38 

MARCOS ROBERTO MARTINS/ASS_II/MS/MED/10 

MARIA ANGELA BOCCARA DE PAULA/ASS_III/DR/ENF/15 

MARIA APARECIDA GARCIA LOPES ROSSI/ASS_III/DR/CSL/14 

MARIA APARECIDA RIBEIRO/ASS_II/MS/EFI/32 

MARIA AUXILIADORA PROLUNGATTI CESAR/ASS_III/DR/MED/20 

MARIA CECILIA BARBOSA DE TOLEDO/ASS_III/DR/IBB/15 

MARIA CECILIA MARCONDES VASCONCELOS/ASS_II/MS/ENF/22 

MARIA DA CONCEIÇÃO RIVOLI COSTA/ASS_III/DR/CIV/26 

MARIA DANIELA DE LIMA E SILVA/ASS_II/MS/FST/40 

MARIA DE FÁTIMA CAMARGO DIAS FERREIRA/ASS_III/DR/PSI/30 

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA/ASS_I/ESP/COS/26 

MARIA DO CARMO SOUZA DE ALMEIDA/ASS_II/MS/IBH/20 

MARIA DOLORES ALVES COCCO/ASS_III/DR/ARQ/16 

MARIA ELISA MOREIRA/ASS_III/DR/MED/24 

MARIA EMILIA SOUSA ALMEIDA/AUX_I/DR/PSI/34 

MARIA FATIMA DE MELO TOLEDO/ASS_III/DR/CSL/17 

MARIA LUÍSA COLLUCCI DA COSTA REIS/ASS_III/DR/IBE/9 

MARIA STELLA AMORIM DA COSTA ZÖLLNER/ASS_III/DR/IBB/20 

MARIA TERESA DE MOURA RIBEIRO/ASS_III/DR/PED/15 

MARIA TERESA FORTES SOARES D'AZEVEDO/ASS_III/DR/ODO/19 

MARIANO FIORE JÚNIOR/ASS_I/ESP/MED/13 

MARIELLA VIEIRA PEREIRA LEÃO/ASS_III/DR/IBB/15 

MARIKO UENO/ASS_III/DR/IBB/16 

MARILSA DE SÁ RODRIGUES TADEUCCI/ASS_III/DR/PSI/10 

MARINA MARCOS VALADÃO/ASS_III/DR/MED/38 

MARIO ADRIAN MISAILIDIS LERENA/ASS_III/DR/FST/13 

MARIO CELSO PELLOGIA/ASS_III/DR/ODO/8 

MARIO PEREIRA IEMINI/ASS_I/ESP/MED/18 

MARIO SERGIO VIEIRA BASILI/ASS_I/ESP/MED/20 

MARISA CARDOSO/ASS_II/MS/IBB/9 

MARISA DE MOURA MARQUES/ASS_II/MS/ECA/10 

MARISTELLA FROIO TOLEDO/ASS_II/MS/MED/27 

MARLENE FERREIRA SANTIAGO/ASS_II/MS/ECA/10 

MARLUCE AUXILIADORA BORGES GLAUS LEÃO/ASS_III/DR/PSI/10 

MARYLAND RIBEIRO SILVA ARTUSI/ASS_II/MS/EFI/11 

MAURICIO LEONEL GALDINO/ASS_II/MS/EFI/20 

MAURILIO DO PRADO LÁUA/ASS_II/MS/COS/10 

MAURO CASTILHO GONCALVES/ASS_III/DR/IBH/10 

MAURO PEDRO PERES/ASS_III/DR/IBE/30 

MAYRA CECILIA DELLU/ASS_II/MS/FST/38 

MILENE SANCHES GALHARDO/ASS_II/MS/IBB/29 

MIRIAM BAUAB PUZZO/ASS_III/DR/COS/13 

MIROSLAVA HAMZAGIC/ASS_III/DR/ECA/15 

MOACIR JOSÉ DOS SANTOS/ASS_III/DR/IBH/12 

MOISES YOSHIFUMI KOMATSU/ASS_II/MS/MED/8 
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MONICA CESAR DO PATROCÍNIO/ASS_III/DR/ODO/17 

MONICA CRISTINA CAMARGO ANTONIAZZI/ASS_III/DR/ODO/12 

MONICA FRANCHI CARNIELLO/ASS_III/DR/COS/10 

MONICA MARIA NUNES DA TRINDADE SIQUEIRA/ASS_II/MS/SSO/26 

NADIELY SILVA BARROS DINIZ/ASS_II/MS/FST/35 

NAIRA CORREIA CUSMA PELOGIA/ASS_III/DR/IBB/38 

NANCY JULIETA INOCENTE/ASS_III/DR/PSI/20 

NELSON FRANCO FILHO/TIT/DR/MED/30 

NEUSA BANHARA AMBROSETTI/ASS_III/DR/PED/16 

NILDE FERREIRA BALCÃO/ASS_II/MS/IBH/21 

NILSON FRANCO MARTINS/ASS_III/DR/CIV/15 

NILTON GOMES CARDOSO/ASS_I/ESP/JUR/24 

NIVALDO ANDRÉ ZÖLLNER/ASS_III/DR/ODO/21 

ODALICIO VIEIRA DE SIQUEIRA/ASS_II/MS/IBB/29 

ODIR CANTANHEDE GUARNIERI/ASS_II/MS/ECA/16 

ORLANDO DE PAULA/ASS_III/DR/IBH/12 

OSCAR CESAR PIRES/ASS_III/DR/IBB/13 

PAULA SAMPAIO DE OLIVEIRA/ASS_II/MS/ENF/8 

PAULO CESAR CORREA LINDGREN/ASS_II/MS/MEC/20 

PAULO CESAR RIBEIRO QUINTAIROS/ASS_III/DR/IBE/9 

PAULO DE TARSO DE MORAES LOBO/ASS_II/MS/MEC/26 

PAULO DIAS RAPOSO FILHO/ASS_II/MS/ECA/30 

PAULO FORTES NETO/ASS_III/DR/AGR/10 

PAULO FRANCISCO DE CASTRO/ASS_III/DR/PSI/40 

PAULO HENRIQUE COSTA SODRÉ/ASS_II/MS/ECA/10 

PAULO ROBERTO GRANGEIRO RODRIGUES/AUX_I/DR/PSI/37 

PAULO ROMANO RESCHILIAN/ASS_III/DR/ARQ/8 

PEDRO CARLOS RUSSI/AUX_I/MS/IBE/29 

PEDRO ROBERTO DE PAULA/ASS_III/DR/MED/35 

PLINIO DE TOLEDO PIZA FILHO/ASS_II/MS/ARQ/23 

PRISCILA CHRISTIANE SUSY LIPORONI/ASS_III/DR/ODO/12 

QUESIA POSTIGO KAMIMURA/ASS_III/DR/ECA/8 

RACHEL DUARTE ABDALA/ASS_II/MS/CSL/20 

RAUL ANTONIO BRENOL LAGES/ASS_I/ESP/COS/17 

REGINA CELLI SCHWENCK JESUS DOS SANTOS/AUX_I/MS/PED/10 

REGINA SALLES CAUDURO/ASS_III/DR/IBB/18 

REGIS DE TOLEDO SOUZA/ASS_III/DR/PSI/10 

REINALDO JOSÉ GERASI CABRAL/ASS_II/MS/ARQ/10 

REMULO MARCIANO DE SOUZA/AUX_I/ESP/JUR/40 

RENATA MARIA MONTEIRO/ASS_I/ESP/COS/12 

RENATO COIMBRA MAZZINI/ASS_I/MS/MED/20 

RENATO DE SOUSA ALMEIDA/ASS_III/DR/IBB/12 

RENATO DE SOUZA E SILVA/ASS_II/MS/EFI/2 

RENATO JOSÉ SOARES/ASS_III/DR/FST/31 

RENATO MORETTI MARQUES/ASS_I/ESP/MED/23 

RENATO ROCHA/ASS_III/DR/EFI/8 
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RENE DE PAULA POSSO/ASS_I/GRAD/AGR/8 

REVANILDO DE OLIVEIRA/AUX_I/GRAD/IBE/21 

RICARDO MACHADO DA SILVA/ASS_III/DR/AGR/15 

RICARDO MARCITELLI/ASS_II/MS/MED/20 

RITA DE CÁSSIA RIGOTTI VILELA MONTEIRO/ASS_III/DR/INF/27 

ROBERTO JOSÉ FALCÃO BAUER/AUX_I/ESP/CIV/17 

ROBSON BASTOS DA SILVA/ASS_III/DR/COS/21 

ROBSON FLORES PINTO/ASS_II/MS/JUR/19 

ROBSON LUIZ MONTEIRO/ASS_II/MS/COS/16 

RODOLPHO JOSE DE CARVALHO PINTO/ASS_III/DR/MED/8 

RODRIGO ORTIZ SALEMA/ASS_II/MS/IBH/8 

RODRIGO SILVA E SANTOS/ASS_III/DR/FST/9 

RONALDO ABRAHAM/ASS_III/DR/MED/16 

RONALDO ROSSI/ASS_III/DR/ELE/21 

ROSA MARIA BRÁS ROQUE/ASS_II/MS/ENF/19 

ROSANA GIOVANNI PIRES CLEMENTE/ASS_II/MS*/IBE/10 

ROSANA VILLELA CHAGAS/ASS_III/DR/ODO/9 

ROSELI ALBINO DOS SANTOS/ASS_III/DR/PED/10 

ROSELI DE AQUINO FREITAS/ASS_II/MS/JUR/40 

ROSELI HILSDORF DIAS RODRIGUES/ASS_II/DR*/IBH/17 

ROSEMEIRE ISABEL RAMOS ANALIO/ASS_II/MS/ENF/24 

RUBENS CORRÊA DE ARAÚJO/ASS_III/DR/FST/21 

RUBENS GUIMARÃES FILHO/ASS_III/DR/ODO/10 

RUBIANA ZAMOT CARNEIRO VIANNA/AUX_I/GRAD/JUR/40 

RUY FELIPE MELO VIÉGAS/ASS_I/ESP**/MED/36 

RUY MORGADO DE CASTRO/ASS_III/DR/IBE/9 

SAMUEL HENRIQUE MANDELBAUM/ASS_I/ESP/MED/22 

SANDRA MARCIA HABITANTE/ASS_III/DR/ODO/13 

SANDRO BOTOSSI DOS SANTOS/ASS_II/MS/ELE/20 

SEIDE DA CUNHA FILHO/ASS_II/MS/ELE/22 

SERGIO BEZERRA DE MENEZES RODRIGUES/AUX_I/MS/CIV/17 

SERGIO LUIZ LOUSADA/ASS_II/MS/CIV/30 

SERGIO TUAN RENOSTO/AUX_I/MS/IBE/20 

SHEILA CAVALCA CORTELLI/ASS_III/DR/ODO/10 

SILVANA SOLÉO FERREIRA DOS SANTOS/ASS_III/DR/IBB/16 

SILVIA MAIRA PEREIRA CINTRA/ASS_II/MS/ENF/40 

SILVIA REGINA FERREIRA POMPEO ARAUJO/ASS_II/MS/IBH/21 

SILVIO DOS SANTOS/ASS_II/MS/IBH/36 

SILVIO LUIZ DA COSTA/ASS_II/MS/IBH/8 

SIMEY THURY VIEIRA FISCH/ASS_III/DR/IBB/8 

SONIA MARIA CURSINO DOS SANTOS/ASS_II/DR/IBB/10 

SONIA MARIA MONEGATTI MATTEI/ASS_II/MS/MED/35 

SUELENE REGINA DONOLA MENDONÇA/ASS_III/DR/PED/9 

SUSANA APARECIDA DA VEIGA/ASS_I/ESP/IBE/10 

TACIANA MARA REZENDE FORTES VIEGAS/ASS_II/MS/MED/24 

TALMIR AUGUSTO FARIA B DOS SANTOS/ASS_III/DR/IBB/35 
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TANIA APARECIDA RODRIGUES FERNANDES/ASS_I/ESP**/MED/40 

TATIANE LOPES PATROCÍNIO DA SILVA/ASS_II/MS/FST/27 

TELMA DA SILVA SANTOS/ASS_II/MS/MED/35 

TERESA CELIA DE MATTOS MORAES DOS SANTOS/ASS_II/MS/ENF/40 

TERESINHA DE JESUS CARDOSO E CUNHA/ASS_II/MS/IBH/23 

TEREZA ELIZETE GONCALVES/ASS_III/DR/PSI/13 

TETUNORI KAJITA/ASS_III/DR/IBE/27 

THOMAZ BARONE JUNIOR/AUX_I/GRAD/IBE/21 

TUANY PEREIRA CUSTODIO/ASS_I/ESP/JUR/23 

TULIO CESAR NAVES SILVA/ASS_II/MS/ARQ/28 

UBIRAJARA COSTA FERRAZ/ASS_II/MS/MED/17 

VAGNER PASKEWICKS/ASS_II/MS/JUR/24 

VALDEMIR JOSE ALEGRE SALLES/ASS_III/DR/MED/30 

VALERIO COSTA/ASS_III/DR/ODO/19 

VALESCA ALVES CORRÊA/ASS_III/DR/INF/19 

VALTER JOSE COBO/ASS_III/DR/IBB/10 

VANDERLEI LUIZ GOULART/ASS_II/MS/ODO/29 

VANIA DE MORAES/ASS_II/MS*/COS/17 

VERA LUCIA BATALHA DE SIQUEIRA RENDA/ASS_III/DR/CSL/14 

VICENTE DE PAULA PRISCO CUNHA/ASS_III/DR/ODO/10 

VILMA DA SILVA SANTOS/AUX_I/MS/ECA/13 

VIVIANE FUSHIMI VELLOSO/ASS_II/MS*/COS/16 

VIVIANE MARIA DANTAS/ASS_I/ESP**/IBH/13 

WALNEI FERNANDES BARBOSA/ASS_III/DR/MED/8 

WALTER HIROSHI MURAGAKI/ASS_II/MS/MED/20 

WILTON NEY DO AMARAL PEREIRA/TIT/DR/ELE/11 

XENOFONTE PAULO RIZZARDI MAZZINI/ASS_III/DR/MED/40 

 
Professores Temporários 
Nome / Categoria / Titulação / Lotação / Regime de Trabalho (Horas / Semana) 

ADEMIR DE CAMPOS REIS/COL/MS/IBE/12 

ADRIANA MARQUES AVINCO/COL/GRAD/ENF/20 

ALAN ALVES BRITO CONCEIÇÃO/COL/ESP/IBH/6 

ALANE SILVA DE LORENZO CASTILHO/COL/ESP/MED/12 

ALESSANDRA FREITAS DE MORAES URIAS DOS 
SANTOS/COL/GRAD/SSO/16 

ALEXANDRE EVARISTO ZENI RODRIGUES/COL/ESP/MED/10 

ALICE PEREIRA PRADO/COL/MS/ECA/10 

ALINE LINO BALISTA/COL/ESP/ENF/25 

ALINE LIZ DE FARIA/COL/ESP/ENF/8 

ALOIZIO RODRIGUES DA SILVA/COL/ESP/ECA/22 

AMANDA LUCCI FRANCO DA MATTA CAMPOS/COL/ESP/FST/21 

ANA ANGELICA RONCOLATO/COL/MS/PSI/25 

ANA GABRIELA DE JESUS ARAUJO/COL/MS/CSL/15 

ANA LIDIA FRADE DRUMOND/COL/GRAD**/MEC/7 

ANA PRISCILLA ZANDONADI CIPRIANO/COL/MS/ARQ/12 
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ANA VALERIA DE OLIVEIRA LEE/COL/ESP/ENF/38 

ANDERSON BARREIRA SALES/COL/MS/IBE/11 

ANDREA CRISTINA  OLIVEIRA FERREIRA/COL/GRAD/PSI/11 

ANDREZA MARIA NEVES MANFREDINI TOBIAS/COL/MS/PSI/23 

ANNE KETHERINE ZANETTI MATARAZZO/COL/MS/IBE/20 

ANTONIO CORREIA DE SANTANA JUNIOR/COL/GRAD/JUR/8 

ARIANE NUNES NOVAIS/COL/GRAD/ENF/40 

BRUNA BOGDANOV AMBROGI TEIXEIRA/COL/GRAD/ENF/40 

BRUNO GOFFERT/COL/ESP/MEC/11 

BRUNO GUSTAVO ABUD SILVA/COL/GRAD/JUR/4 

BRUNO SABATINO MONTEIRO FERNANDES DE 
CASTRO/COL/GRAD/IBE/6 

CAMILA RODRIGUES DE OLIVEIRA/COL/GRAD/MED/14 

CAMILA SANTOS DE OLIVEIRA/COL/ESP/ENF/35 

CARMEN SYLVIA COUTINHO  DE OLIVEIRA/COL/MS/JUR/30 

CECILIA REGINA ALVES LOPES/COL/MS/SSO/12 

CHARLES LOUIS KIRALY/COL/ESP/MED/20 

CINARA RODRIGUES TEIXEIRA LOPES SILVA 
NEVES/COL/GRAD/IBE/12 

CRISTIANO JOSE PEREIRA/COL/MS/CSL/21 

DEBORA BIANCO LIMA/COL/GRAD/COS/12 

DEBORA INACIA RIBEIRO/COL/ESP/PSI/17 

DEBORA MARIA NOGUEIRA CORBAGE/COL/MS/CSL/4 

DIEGO VALÉRIO SBRUZZI/COL/GRAD/ARQ/18 

DJALMA ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS/COL/ESP/MED/10 

DOUGLAS SALES LEITE/COL/ESP/JUR/14 

DOUGLAS SILVA PINTO/COL/GRAD/IBE/26 

EBENEZE RODRIGUES DE OLIVEIRA/COL/GRAD/MED/6 

EDNEI PEDRO GOMES PUTINI/COL/GRAD/IBE/6 

ESTELA MARA DE MORAES TEIXEIRA/COL/GRAD/ENF/37 

EVELYN ALVES NUNES SIMONETTI/COL/MS/IBE/13 

FABIO HENRIQUE FONSECA SANTEJANI/COL/GRAD/MEC/8 

FABIO JOSE MARTINS PINTO/COL/ESP/MED/10 

FABIO PADOAN MEDEIROS DA SILVA/COL/ESP/MED/10 

FABRICIA LUDMILA DE ALMEIDA RABELO 
BERNARDI/COL/ESP/FST/26 

FERNANDA VIERNO DE MOURA/COL/MS/ARQ/12 

FERNANDO GENTIL GIZZI DE ALMEIDA 
PEDROSO/COL/GRAD/JUR/11 

GERSON DE FREITAS JUNIOR/COL/MS/CSL/21 

GLAUCE GONZAGA SILVA/COL/DR/FST/21 

GUILHERME DIAS PATTO/COL/MS/IBB/18 

GUSTAVO HENRIQUE CLEMENTE FERREIRA/COL/ESP/IBE/26 

GUSTAVO RODRIGUES DAS CHAGAS/COL/ESP/FST/21 

HELOISA DE MESQUITA TAUIL/COL/ESP/MED/10 

IGOR LEITAO DA MATA PINHEIRO/COL/MS/ECA/16 

IVAIR ALVES DOS SANTOS/COL/GRAD/MEC/25 
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JOAO CARLOS DINIZ/COL/GRAD/MED/10 

JOAO DE OLIVEIRA/COL/MS/IBH/8 

JOAO ROBERTO PEREIRA MATIAS/COL/GRAD/JUR/10 

JOAO ROGERIO DOS SANTOS/COL/ESP/IBE/6 

JORGE BERTOLDO JUNIOR/COL/MS/MEC/25 

JOSE CARLOS SAVIO DE SOUZA/COL/ESP**/MEC/22 

JOSE ROBERTO FERREIRA FILHO/COL/GRAD/IBE/14 

JULIANA DA CAMARA ABITANTE/COL/ESP/ARQ/16 

JULIANA ROCHA/COL/GRAD/JUR/12 

JULIO CESAR CALHEIRO DOS SANTOS/COL/GRAD/JUR/18 

KARINA LOPES CAPI LANCIA/COL/ESP/ENF/40 

KATIA CRISTINA DOS SANTOS/COL/GRAD/MEC/7 

KENYA JENIFFER MARCON/COL/GRAD/IBH/16 

LAIS  HELENA BITTENCOURT RIBEIRO SOUBHIA/COL/ESP/MED/10 

LETICIA ALESSANDRA SANTIAGO/COL/ESP/ENF/32 

LIGIA CORREA DE SOUZA/COL/GRAD/IBE/17 

LIVIA REIS DE MIRANDA/COL/ESP/MED/10 

LUCILENE DIAS DE MORAES/COL/ESP/MED/25 

LUIS FILIPE ZANDONADI CIPRIANO/COL/GRAD/ARQ/12 

LUIZ EDUARDO SOUZA EVANGELISTA/COL/GRAD/IBE/23 

LUIZ RICARDO PRIETO HERCOS/COL/GRAD/MEC/17 

MARCELO MOLITERNO FERNANDES/COL/GRAD/IBE/13 

MARCIO ROBERTO CARNEIRO/COL/ESP/EFI/6 

MARCOS ALEXANDRE BARROS/COL/ESP/MED/10 

MARI ANDREA FELDMAN FIRPO/COL/DR/CIV/17 

MARIA CLAUDIA COSTA DE OLIVEIRA/COL/MS/MEC/22 

MARIA CRISTINA DANCHAM SIMOES/COL/MS/PSI/37 

MARIA HELENA DE ARRUDA LEME/COL/DR/IBB/14 

MARIA TEREZINHA BORGES RIBEIRO/COL/ESP/JUR/10 

MARIAH PRATA SOLDI PASSOS TAUBE/COL/ESP/MED/10 

MARIANA GARDIN ALVES/COL/ESP/ENF/24 

MARIANA NUNES DA COSTA MARCO/COL/MS/PSI/12 

MARIANA TELLES DE CASTRO/COL/ESP/MED/10 

MARILIA HIDALGO UCHOAS/COL/ESP/MEC/8 

MARINA ANDREATTA MARCONDES/COL/GRAD***/JUR/6 

MAURICIO BRITO PEREIRA/COL/GRAD***/IBE/18 

MILTON KOITI AKIYAMA/COL/MS/IBE/18 

MONICA REGINA BAUER HERNANDES/COL/ESP/COS/21 

NATALIA ABOU HALA NUNES/COL/MS/ENF/20 

NATHALIE JEANNE MAGIOLI BRAVO-VALENZUELA/COL/MS*/MED/10 

NELSON CLODOALDO DE JESUS/COL/GRAD/ELE/7 

PATRICIA CERAVOLO RODRIGUES DE PAIVA NUNES 
OLIVEIR/COL/MS/MEC/16 

PATRICIA GABELINE/COL/GRAD/MED/2 

PATRICIA RIVOLI ROSSI/COL/MS/PSI/39 

PAULO SERGIO DOS SANTOS/COL/GRAD/CIV/12 
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PEDRO LUIZ SCARDOVELLI/COL/ESP/MED/10 

PEDRO MARCELO ALVES FERREIRA PINTO/COL/GRAD**/MEC/32 

QUEZIA DE BRITO GONÇALVES GONZAGA/COL/ESP/JUR/8 

RAFAEL AFFONSO DOS SANTOS NEVES/COL/GRAD/EFI/8 

RAFAEL ANDERSON MARTINS LOPES/COL/GRAD/MEC/4 

RAFAEL HUMBERTO MOTA DE SIQUEIRA/COL/MS/MEC/4 

RAFAEL SOUZA DE JESUS/COL/ESP/EFI/16 

RENATA APARECIDA DE FREITAS/COL/GRAD/CSL/10 

RENE ANTONIO NOVAES JUNIOR/COL/MS/CSL/11 

RIVANIL RUBENS NOGUEIRA/COL/MS/SSO/12 

ROBERTA DE DEUS SOUZA/COL/GRAD/EFI/3 

ROBERTO DEVIENNE FILHO/COL/MS/ELE/10 

RODRIGO DOS SANTOS/COL/ESP**/IBH/17 

ROMARIA PINHEIRO DA SILVA/COL/MS/ECA/33 

RONALDO BARROS ORFAO/COL/MS/IBE/12 

ROSA MARIA FRUGOLI DA SILVA/COL/MS/PSI/17 

ROSA MARIA GAUDIOSO CELANO/COL/MS/MED/21 

RUBENS CASTILHO JUNIOR/COL/GRAD/ELE/11 

RUBIAN DE SOUZA ALMEIDA/COL/GRAD/MEC/4 

SAMUEL GONÇALVES CARREIRA/COL/GRAD/MEC/8 

SANDRA MEMARI TRAVA/COL/MS/IBH/8 

SERGIO DE OLIVA NASCIF/COL/DR/MED/8 

SIMONE HELIOTROPIO DE MATOS/COL/ESP**/ENF/35 

THAISA ROCHA REIS/COL/ESP/EFI/5 

THIAGO CASSIANO DE SIQUEIRA/COL/ESP/MED/10 

TIAGO BERNARDES DE JESUS/COL/ESP/EFI/7 

VALERIA LIMA DA CRUZ/COL/ESP/MED/20 

VALMIR CARNEIRO CESCHINI/COL/MS/ENF/3 

VANESSA VILLALTA LIMA ROMAN/COL/ESP/CIV/4 

VIVIANE SOUZA DA SILVA/COL/ESP/SSO/14 

WALTER BROTERO DE ASSIS JUNIOR/COL/MS/JUR/20 

WILLIAN JOSE FERREIRA/COL/MS/IBE/11 

WILSON MASSAYUKI IMANISHI/COL/ESP/MED/21 

 
Auxiliares Docentes 
Nome / Categoria / Titulação / Lotação / Regime de Trabalho (Horas / Semana) 

ALESSANDRA ALVISSUS DE MELO SALLES 
ULTCHAK/AUX_DOC/MS/JUR/20 

ALEXANDRE ELY CAMPÉAS/AUX_DOC/MS/MED/20 

ALVARO AZEVEDO CARDOSO/AUX_DOC/DR/MEC/16 

ANA BEATRIZ FORTES DE CARVALHO/AUX_DOC/MS/EFI/33 

ANA MARIA LOURENÇO FERRARI GONTIJO/AUX_DOC/ESP/PSI/30 

ANTONIO CLÁUDIO TESTA VARALLO/AUX_DOC/GRAD**/CIV/24 

CARLOS EDUARDO REIS REZENDE/AUX_DOC/MS/PED/18 

CESAR AUGUSTO CARDOSO/AUX_DOC/ESP/MED/32 

CRISTIANE MOREIRA COBRA/AUX_DOC/MS/IBH/16 

DARICK MORAES SALIM ALI/AUX_DOC/ESP/MED/15 
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DAVI ROMEIRO AQUINO/AUX_DOC/MS/IBB/6 

EBE CAMARGO PUGLIESE/AUX_DOC/GRAD/PED/8 

EDUARDO RODRIGUES CAMPOS/AUX_DOC/ESP/FST/18 

FABIANO SIQUEIRA DE ALMEIDA/AUX_DOC/ESP/IBH/12 

FRANCINE ALVES DA SILVA COELHO/AUX_DOC/MS/IBB/16 

GISLAINE DE FELIPE/AUX_DOC/DR/IBE/20 

ISABEL CRISTINA DE MOURA/AUX_DOC/MS/PED/37 

JOAO LUIZ GADIOLI/AUX_DOC/DR/IBE/14 

LUCILA FERREIRA LEITE PINTO/AUX_DOC/ESP/MED/10 

MARIA CECÍLIA PEREIRA NAKAMITI/AUX_DOC/MS/ENF/40 

MARIA CRISTINA PRADO VASQUES/AUX_DOC/MS/IBB/18 

MARIA ELIZABETE CASTILHO KAKO 
RODRIGUES/AUX_DOC/ESP/PSI/21 

MARIA JANUÁRIA VILELA SANTOS/AUX_DOC/DR/CSL/9 

ODILA AMÉLIA VEIGA/AUX_DOC/MS/PED/13 

OLAVO NOVAES VIEIRA BRAGA FERRAZ/AUX_DOC/ESP/MED/15 

PAULA ANDRÉA VIEIRA DE SOUZA 
COSSERMELLI/AUX_DOC/MS/JUR/12 

REUEL ADIMAR LOPES/AUX_DOC/GRAD/COS/6 

RICARDO AUGUSTO DE PAULA PINTO/AUX_DOC/DR/MED/18 

RICARDO FERREIRA SALLES/AUX_DOC/GRAD***/IBB/13 

RICARDO MRAD/AUX_DOC/ESP**/JUR/10 

VINICIUS BARROS BARBOSA/AUX_DOC/MS/ARQ/16 

 
 
Coordenadoria de Controle Acadêmico 

A Coordenadoria de Controle Acadêmico (CCA) é um órgão que acompanha a vida 
acadêmica dos alunos a partir de seu ingresso na Universidade, orientando os procedimentos 
de todas as matrículas iniciais após o Processo Seletivo (dos vestibulandos), bem como de 
todas as matrículas e rematrículas nos Departamentos. 

Também compete à CCA realizar a verificação da documentação e da situação acadêmica 
dos alunos dos cursos de graduação. É junto à CCA que os alunos protocolam pedidos para 
emissão de: 

 atestados em geral; 

 certificados de conclusão de curso; 

 declarações em geral; 

 guias de transferência; 

 históricos escolares; 

 plano de ensino. 
Para concluir sua vida acadêmica, os alunos também contam com os serviços da CCA: 

encaminhamento de diplomas para confecção e registro; retirada de diplomas. 
É também de sua competência remeter os dados acadêmicos via Internet e mantê-los 

atualizados. 
 
Coordenadora: Elisa Hruschka 
Endereço: Avenida 9 de julho, 243/245 – Centro – CEP: 12020-200 
Cidade: Taubaté – São Paulo 
Telefax: (12) 3625-4156 
E-mail: cca@unitau.br 
Atendimento: Serviços internos da CCA: das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira; 
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Protocolo da CCA: às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h às 18h e, às terças e 
quintas-feiras, das 8h às 19h30. 

Atendimento eletrônico aos alunos: serviços_aluno@unitau.br 
Seções: 
1 Arquivo Acadêmico 

 Telefone: (12) 3625-4159 
2 Expediente Acadêmico (Protocolo) 

 Telefax: (12) 3625-4154 
3 Matrícula 

 Telefones: (12) 3625-4152 
                    (12) 3625-4155 

4 Escrituração Acadêmica 
 Telefone: (12) 3625-4152                

5 Diplomas e Documentação Acadêmica 
 Telefax: (12) 3625-4158   
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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PRPPG 

  

A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG) tem como meta incentivar as 
atividades de Ensino e Pesquisa desenvolvidas pelos docentes e discentes da Universidade de 
Taubaté.  

A PRPPG organiza e regulamenta as atividades de ensino e pesquisa por meio de 
pareceres da Comissão Geral de Pesquisa e Pós-graduação, composta por representantes do 
Stricto Sensu e Lato Sensu. Elabora planos de ensino e pesquisa, superintende os cursos de 
pós-graduação lato sensu e stricto sensu, as revistas científicas e os programas de capacitação 
docente.  

Promove, ainda, a seleção do pessoal e a composição das bancas examinadoras e 
propõe a movimentação do pessoal docente de pós-graduação. Também analisa e aprova a 
realização de pesquisas com modelos animais, pesquisas laboratoriais e pesquisas clínicas 
sob a ótica e aval dos Comitês de Ética em Pesquisa Humana e Comissão de Ética no Uso de 
Animais. 

A PRPPG propõe estimular a educação continuada de profissionais formados por nossa 
Instituição e de outras Instituições de Ensino Superior e, para tal, apresenta seu programa de 
pós-graduação sustentado por diferentes áreas de atuação, lato e stricto sensu. 

 A globalização da economia exige avanços tecnológicos profundos e constantes. A 
unificação dos mercados causa forte impacto nas organizações, impõe modificações nas 
economias nacionais e exige nova forma de agir, especialmente quanto à força de trabalho. 
Para inserir-se e, principalmente, manter-se neste novo contexto, é absolutamente necessário 
estar atento a uma ação: ATUALIZAÇÃO. Por isso os Cursos Lato Sensu - Especialização e 
MBA - avançam em qualidade, preferidos e respeitados no mercado profissional e 
reconhecidos academicamente.  

Já os Programas Stricto Sensu de Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado também se 
expandem e aprimoram com a organização anual de simpósios, seminários, encontros e 
jornadas, objetivando o intercâmbio científico, atualização e diálogo. 

Merecem destaque as diversificadas revistas científicas da UNITAU que, coordenadas 
pela PRPPG, construíram regularidade e debatem avanços e desafios no desenvolvimento de 
pesquisas.  

Os diversos Grupos de Pesquisa na base de consulta da Plataforma Lattes do CNPq 
são incentivados pela PRPPG e representam o amplo leque de áreas de pesquisa e o 
empenho dos pesquisadores da Instituição na adesão ao compromisso e à seriedade de suas 
investigações.  

 A Pró-reitoria incentiva, ainda, a formação de pesquisadores com os Programas de 
Iniciação Científica (PIBIC/CNPq, PIBITI/CNPq, PIC  e PICVOL), motivando os graduandos, 
proporcionando condições para o acadêmico descobrir como a ciência é produzida, como o 
conhecimento é adquirido e preparando-os para futuro ingresso em cursos de mestrado e 
doutorado. 

Destaca-se, hoje, a inserção da Universidade de Taubaté entre as instituições líderes no 
país em termos de pós-graduação e pesquisa, contribuindo com ênfase para o 
desenvolvimento local, regional e nacional. 
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1. Cursos Lato Sensu (Especialização) 

Área de Biociências 

Análises Clínicas 
O profissional atuante em Análises Clínicas necessita de aprimoramento constante 

frente às constantes renovações dos métodos diagnósticos, que visam uma maior 
especificidade, sensibilidade e rapidez do teste diagnóstico. A qualificação é complexa, pois 
envolve diferentes áreas do conhecimento técnico e também aspectos organizacionais e de 
gestão. 

Com uma carga horária de 720 horas, divididas em 465 horas para disciplinas teóricas e 
255 horas para estágio supervisionado, o curso de Pós-Graduação em Análises Clínicas da 
UNITAU tem como objetivos apresentar, discutir e renovar os conhecimentos sobre o avanço 
tecnológico incorporado à área de análises clínicas, possibilitando assim melhor entendimento 
das doenças infecciosas e parasitárias e dos distúrbios metabólicos, funcionais e genéticos 
humanos. Visa também proporcionar ao aluno a padronização dos procedimentos utilizados 
nas análises, melhor emprego, maior eficiência e interpretação dos resultados de métodos de 
diagnóstico laboratorial, sejam eles convencionais ou automatizados. 

Com duração de 19 meses, o curso destina-se aos biólogos, biomédicos, enfermeiros, 
farmacêuticos, médicos, veterinários e os demais profissionais com nível superior na área de 
saúde com interesse em diagnóstico laboratorial.  
Coordenação: Profª. Drª. Ana Julia Urias Santos Araújo 
 

Apicultura à distância 
Modalidade Lato sensu por Educação à distância 

Com uma carga horária de 390 horas, o curso de Pós Graduação à distância de 
Apicultura é destinado a profissionais de nível superior em Agronomia, Biologia, Nutrição, 
Engenharia de Alimentos, Eng. Ambiental e Sanitária, Eng. Florestal, Veterinária, Zootecnia, 
Bioquímica, Farmácia, Administração e Economia, Comércio Exterior, Direito e  demais 
profissionais que atuam na área de Apicultura, ou tenham interesse no desenvolvimento desse 
tema e que sejam provenientes de diferentes órgãos ou instituições dos diversos Estados 
brasileiros e América Latina. 
Tem como objetivos buscar o fortalecimento e a capacitação de profissionais de nível superior, 
atuantes na área de Apicultura, para que possam aperfeiçoar seus conhecimentos em ações 
de gerenciamento, gestão, manejo, qualidade e produtividade apícola. 
Coordenação: Prof.ª Dr.ª Lídia Maria Ruv Carelli Barreto e Prof.ª M.ª Ana Paula da Silva Dib 
 

Atendimento de Enfermagem nas Emergências Intra e Pré-hospitalares 
A UNITAU oferece em 16 meses o curso de Pós-Graduação de Atendimento de 

Enfermagem nas Emergências Intra e Pré-hospitalares. Voltado a Enfermeiros(as) 
graduados(as), possui uma carga horária de 294 horas teóricas e 96 horas práticas, totalizando 
390 horas. Tem como objetivo discutir o processo de assistência de enfermagem, tanto pré 
como no intra-hospitalar, além de identificar os tipos de emergências, reconhecer as 
necessidades de assistência nos momentos de emergência, prestar assistência de emergência 
e também desenvolver pesquisas na área de emergência. 
Coordenação: Prof.ª M.ª Eliana Fátima de Almeida Nascimento e Prof.ª M.ª Ana Lucia de Faria 

Atividade Física e Saúde no Envelhecimento 
O curso de Pós-Graduação em Atividade Física e Saúde no Envelhecimento da 

UNITAU tem como principal objetivo qualificar o profissional da área da saúde com 
conhecimentos atualizados e aprofundamento científico necessário ao pleno entendimento 
acerca da aplicabilidade sobre exercício físico, saúde e envelhecimento requerido pelas 
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diversas profissões afins. Desta forma, busca-se promover um profissional crítico, atuante, 
formador de opinião, que atenda as necessidades do mercado.  

Com duração de 18 meses e uma carga horária de 390 h/a, é direcionado a 
profissionais da área da saúde, como educadores físicos, fisioterapeutas, médicos, 
nutricionistas e áreas afins.  
Coordenação: Prof. Me. Enrique Osvaldo Cimaschi Neto 
Coordenação: Prof. Dr. Renato de Souza Almeida 
 

Auditoria em Saúde 
Destinado a profissionais graduados na área da Saúde e que buscam habilitação em 

auditoria para atuar na área hospitalar, tem duração de 20 meses e uma carga horária de 362 
horas.  

Tem como objetivos capacitar os discentes para compreensão do processo de 
acreditação e visão crítica quanto à utilização das ferramentas usuais no processo de 
implantação de Gestão pela Qualidade Total em Organizações e Serviços de Saúde; 
Instrumentalizar o discente para ter a visão crítica quanto às metodologias existentes na 
implantação do processo de Certificação, Acreditação em Organizações e Serviços de Saúde e 
a utilização de ferramentas para manutenção do processo de gestão pela qualidade total; 
Capacitar o profissional ao exercício da Auditoria de Enfermagem a partir dos conhecimentos 
da evolução histórica, considerando a reflexão do passado para o entendimento do presente e 
futuro; Apresentar aos profissionais o processo auditorial realizado em instituições de saúde e 
operadoras de saúde, enfatizando os princípios da auditoria; Preparar os discentes para atuar 
visando à qualidade em saúde; Capacitar os profissionais na área de auditoria para avaliar a 
gestão de saúde do sistema e realizar análise organizacional. Possibilitar ao profissional o 
conhecimento dos tipos de auditoria aplicados atualmente nas instituições de saúde e 
operadoras de saúde; Fornecer subsídios aos profissionais para análise de conta hospitalar e 
negociação de divergências, estimulando-os à reflexão sobre perspectivas da auditoria de 
enfermagem como instrumento da garantia da qualidade dos serviços de saúde. 
Coordenação: Profª. Mª. Maria Ângela Petrini e Profª. Mª. Teresa Célia de Mattos Moraes dos 
Santos 
 
Avaliação, Controle, Regulação e Auditoria em Saúde 

O curso tem como objetivos: Promover habilidades individuais e de equipes referentes 
ao planejamento, execução, acompanhamento, avaliação, controle, regulação e auditoria de 
atividades e ações relativas aos sistemas e serviços de saúde no nível local e regional; 
Desenvolver capacidades individuais e de equipe para a proposição, negociação, tomada de 
decisões e execução de ações pertinentes a avaliação, controle, regulação e auditoria dos 
serviços de saúde locais e regionais; Criar vínculos entre alunos e instituições gestoras e as 
instituições de ensino.  
Com carga horária de 736 horas e 24 meses de duração, destina-se a profissionais da área de 
saúde, com nível superior, portadores de diploma e/ou inscrição no conselho de classe, 
participantes do Sistema Único de Saúde com atuação profissional em unidades municipais e 
regionais de avaliação, controle e regulação e demais profissionais de saúde interessados em 
regulação e auditoria de saúde pública. 
Coordenação: Prof. Me. Eduardo Sandini  e Prof. Mª. Egle Luz Lopes Sandini 
 
Biologia Marinha 

Com duração de 14 meses e uma carga horária de 360 horas, o curso de Pós-
Graduação em Biologia Marinha da UNITAU objetiva o aperfeiçoamento e a especialização de 
recursos humanos em Ciências Biológicas e de áreas afins tais como Ciências Ambientais, 
Ciências Agronômicas, Engenharia Ambiental, Medicina Veterinária e Zootecnia, podendo 
atender profissionais de outras áreas mediante análise prévia da coordenação do curso. 
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Tem ainda a finalidade de aprimorar, reciclar e melhorar o desempenho de profissionais 
em suas atividades técnicas e científicas, bem como melhor prepará-los para o ingresso em 
programas de mestrado e doutorado sctricto sensu. Adicionalmente, os estudantes serão 
expostos aos protocolos de execução e desenvolvimento conceitual e prático de estudos 
científicos. 
Coordenação: Prof. Dr. Valter José Cobo 
 

Educação Ambiental 
O curso tem carga horária de 390 horas e tem 15 meses de duração. Destina-se a 

profissionais de diferentes formações interessados em atuar na área de educação ambiental. 
Tem como objetivos refletir, de forma crítica, sobre a atual problemática socioambiental; 
conhecer as diferentes etapas do processo educativo ambiental; proporcionar troca de 
experiências e conhecimentos em educação ambiental; formar profissionais aptos a atuarem 
como educadores ambientais em instituições dos diferentes setores da sociedade. 
Coordenação: Prof.ª Dr.ª Maria Cecília Barbosa de Toledo  e Prof.ª Janaina Michelini 
 

Endodontia 
Com carga horária de 920 horas, o Curso de Especialização em Endodontia tem como 

objetivo formar profissionais de Odontologia na especialidade de ENDODONTIA com 
conhecimentos de diagnóstico, tratamento e controle da terapia com base na atual tecnologia e 
respaldo científico. Tem como objetivo também, desenvolver habilidades psicomotoras para a 
execução da prática tradicional, tratamento de casos complexos e no uso de tecnologias que 
auxiliam o tratamento endodôntico. 
Coordenação: Prof.ª Dr.ª Sandra Márcia Habitante 
 

Enfermagem do Trabalho 
O curso, destinado a enfermeiros inscritos no COREN, tem duração de 15 meses com 

carga horária de 362 horas, tendo como objetivos: 

 Democratizar o acesso dos enfermeiros ao conhecimento da enfermagem ocupacional; 

 Capacitar os enfermeiros para estudar as condições de segurança e periculosidade da 
empresa, efetuando observações nos locais de trabalho; 

 Elaborar e executar planos e programas de promoção e proteção à saúde dos 
trabalhadores; 

 Executar e avaliar programas de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e 
não profissionais; 

 Prestar primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidente ou doença; 

 Elaborar, executar e avaliar as atividades de assistência de enfermagem aos 
trabalhadores; 

 Organizar e administrar o setor de enfermagem da empresa, prevendo pessoal e 
materiais necessários; 

 Planejar e executar programas de educação sanitária; 

 Registrar dados estatísticos de acidentes e doenças profissionais; 

 Fornecer subsídios para a implantação e administração de serviços de enfermagem do 
trabalho em empresa, indústria ou organização; 

 Estimular o ensino e a pesquisa relacionados à Enfermagem do Trabalho; 
Coordenação: Prof.ª M.ª Carmen Lúcia Seffrin Pupio e Prof.ª M.ª Maria Angela Petrini 
 

Enfermagem em Estomaterapia 
O curso é destinado a enfermeiros graduados há um ano ou mais e tem duração de 15 

meses, com carga horária de 442 horas. 
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Tem como objetivos: Capacitar enfermeiros com experiência na área de Clínica 
Cirúrgica, Urologia, Pediatria e Reabilitação, no mínimo de um (1) ano, para o atendimento de 
enfermagem especializada a clientes estomizados, incontinentes e portadores de feridas de 
qualquer natureza; Fornecer subsídios para a implantação e administração de serviços de 
estomaterapia em instituições de saúde; Estimular o ensino e a pesquisa relacionados à 
Enfermagem em Estomaterapia. 
Coordenação: Prof.ª Dr.ª Maria Angela Boccara de Paula e Prof.ª M.ª Ana Beatriz Pinto da 
Silva Morita 
 
Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva 

Destina-se a enfermeiros com inscrição no COREN (Conselho Regional de 
Enfermagem) e tem duração de 15 meses, com carga horária de 370 horas. 

Tem como objetivos: Discutir o processo de cuidar em Enfermagem; Reconhecer as 
necessidades e prestar assistência aos pacientes portadores de insuficiência respiratória, 
cardiocirculatória, hepática, renal e cerebral; 
Identificar e cuidar das feridas de pacientes internados na UTI; Analisar a atuação do 
enfermeiro na assistência ao paciente em UTI, considerando a inserção dessa Unidade no 
Sistema Único de Saúde, bem como o trabalho multiprofissional e de enfermagem nesse 
contexto; Desenvolver pesquisas no campo da assistência de Enfermagem em UTI. 
Coordenação: Prof.ª M.ª Eliana Fátima de Almeida Nascimento 
 

Gestão de Resíduos Industriais, Urbanos e Rurais 
O curso destina-se a profissionais de graduação que atuam na área ambiental e gestão 

de resíduos, e também a qualquer profissional de nível superior, tendo duração de 18 meses e 
carga horária de 360 horas. 

Como objetivos busca capacitar e formar recursos humanos com ênfase nos conceitos 
e diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Apresentar aos alunos 
os procedimentos básicos para a elaboração do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos. 
Apresentar aos alunos as tecnologias mais recentes para a coleta, tratamento e disposição 
final de resíduos sólidos. 
Coordenação: Prof. Dr. Paulo Fortes Neto 
 

Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde 
Tem duração de 22 meses e carga horária de 723 horas e destina-se a profissionais da 

área de saúde, com nível superior, portadores de diploma e/ou inscrição no conselho de 
classe, participantes ou não do Sistema Único de Saúde e demais profissionais de saúde 
interessados em gestão e gerencia em saúde. 

Tem como objetivos: Promover habilidades individuais e de equipes referentes ao 
planejamento, execução, acompanhamento, avaliação e controle de atividades e ações 
relativas aos sistemas e serviços de saúde no nível local e regional; desenvolver capacidades 
individuais e de equipe para a proposição, negociação, tomada de decisões e execução de 
ações pertinentes aos serviços de saúde locais e regionais; capacitar integrantes e equipes 
quanto à gestão e gerenciamento de sistemas e serviços de saúde, com ferramentas para 
identificar, diagnosticar e propor soluções criativas em áreas críticas das secretarias de saúde, 
ampliando a capacidade de resposta dos serviços de saúde, em conformidade com as 
realidades locais e regionais; desenvolver habilidades para identificar carências, deficiências e 
potencialidades locais e regionais, bem como para formular e programar ações visando maior 
efetividade, eficiência e eficácia dos sistemas e serviços de saúde de realidades locais e 
regionais; sensibilizar gestores e equipes quanto à necessidade e importância de se trabalhar 
numa perspectiva de humanização tanto nas relações de trabalho, quanto nos serviços e ações 
de saúde, capacitando-os para promover uma mudança de cultura da assistência à saúde; 
apoiar o desenvolvimento da capacidade de oferta de cursos direcionados para a gestão em 
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instituições formadoras públicas em todos os estados de forma a ampliar a possibilidade de 
acesso à formação gerencial voltada para o setor saúde em na perspectiva da gestão pública; 
criar vínculos entre alunos e instituições gestoras e as instituições de ensino. 
Coordenação: Prof. Me Eduardo Sandini  e Prof. M.ª Egle Luz Lopes Sandini 
 

Gestão em Processo de Envelhecimento: Ênfase em Saúde 
O curso é destinado a profissionais da área da saúde e demais profissionais que atuam 

ou desejam atuar no campo da gerontologia e geriatria e tem duração de 15 meses e carga 
horária de 420 horas. 

Tem como objetivos capacitar profissionais a partir de conhecimentos teórico-práticos e 
metodológicos, sobre o processo do envelhecimento, a fase da velhice e idoso, enfatizando 
aspectos de promoção de saúde, discutindo os postulados básicos de gerontologia e geriatria, 
as demandas de trabalho nas diversas áreas do conhecimento e a importância da atuação 
interdisciplinar. 
Coordenação: Prof.ª M.ª Eliana Fátima de Almeida Nascimento e Prof.ª Dr.ª Marluce 
Auxiliadora Borges Glaus Leão 
 
Gestão Interdisciplinar do Meio Ambiente 

O curso destina-se a Biólogos, Engenheiros Agrônomos, Engenheiros Ambientais e 
demais profissionais da área de Biociências com duração de 18 meses e carga horária: 480 
horas. 

Tem como objetivos proporcionar aos alunos como definir conceitos da área ambiental, 
identificar problemas causados por impactos antrópicos nos ambientes terrestre, aquático e 
atmosférico. Planejar e gerir estratégias de combate aos danos ambientais seja com medidas 
mitigatórias ou medidas de redução dos impactos. 
Coordenação: Prof.ª Dr.ª Maria Cecília Barbosa de Toledo e Profª M.ª Maria Cristina Prado 
Vasques 
 

Medicina do Trabalho 
Destinando-se a profissionais graduados em Medicina e inscritos no Conselho Regional 

de Medicina, este curso tem duração de 24 meses e carga horária de 1920 horas 
Tem como objetivos especializar e qualificar médicos já inseridos neste mercado de 

trabalho ou com interesses nesta área, para prestar assistência integral e sistematizada na 
área ocupacional, no âmbito do trabalho medico, visando formar especialistas em medicina do 
trabalho com perfil e competência para atuarem com compromisso ético, político e social e 
técnico-cientifico para atender a saúde do trabalhador. 
Coordenação: Prof. Me Eduardo Sandini  e Prof. M.ª Egle Luz Lopes Sandini 
Supervisão médica e didática: Prof. Antonio Javier Salan Marcos 
 
Ortodontia 

Esse curso destina-se a cirurgiões dentistas inscritos no CRO e estrangeiros, tendo 
duração de 36 meses com carga horária de 1000 horas. 

Tem por objetivo habilitar o cirurgião dentista ao diagnóstico e tratamento de pacientes 
com alterações dento-esqueléticas.  

A seleção para o curso inclui: análise de curriculum, entrevista e avaliação de 
conhecimentos básicos, teórico e prático, de Ortodontia. 
Coordenação: Prof.ª Dr.ª Adriene Mara Souza Lopes e Silva 
 

Saúde Pública com ênfase em Gestão de Saúde  
Esse curso de 24 meses e com carga horária de 736 h/a é destinado a profissionais da 

área de saúde, com nível superior, portadores de diploma e/ou inscrição no conselho de 
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classe, participantes ou não do Sistema Único de Saúde e demais profissionais de saúde 
interessados em gestão e gerencia em saúde. 

Tem como objetivos: Promover habilidades individuais e de equipes referentes ao 
planejamento, execução, acompanhamento, avaliação e controle de atividades e ações 
relativas aos sistemas e serviços de saúde no nível local e regional; desenvolver capacidades 
individuais e de equipe para a proposição, negociação, tomada de decisões e execução de 
ações pertinentes aos serviços de saúde locais e regionais; capacitar integrantes e equipes 
quanto à gestão e gerenciamento de sistemas e serviços de saúde, com ferramentas para 
identificar, diagnosticar e propor soluções criativas em áreas críticas das secretarias de saúde, 
ampliando a capacidade de resposta dos serviços de saúde, em conformidade com as 
realidades locais e regionais; desenvolver habilidades para identificar carências, deficiências e 
potencialidades locais e regionais, bem como para formular e programar ações visando maior 
efetividade, eficiência e eficácia dos sistemas e serviços de saúde de realidades locais e 
regionais; sensibilizar gestores e equipes quanto à necessidade e importância de se trabalhar 
numa perspectiva de humanização tanto nas relações de trabalho, quanto nos serviços e ações 
de saúde, capacitando-os para promover uma mudança de cultura da assistência à saúde; 
apoiar o desenvolvimento da capacidade de oferta de cursos direcionados para a gestão em 
instituições formadoras públicas em todos os estados de forma a ampliar a possibilidade de 
acesso à formação gerencial voltada para o setor saúde em na perspectiva da gestão pública; 
e criar vínculos entre alunos e instituições gestoras e as instituições de ensino.  
Coordenação: Prof. Me. Eduardo Sandini  e Prof. M.ª Egle Luz Lopes Sandini 
 
Saúde Pública com Ênfase em Saúde da Família 

Com duração de 24 meses e carga horária de 736 horas, o curso tem como objetivos: 
capacitar os profissionais da área de saúde, com nível superior, portadores de diploma e/ou 
inscrição no conselho de classe, participantes ou não do Sistema Único de Saúde e aqueles 
ligados a formação acadêmica no campo da Saúde Coletiva, para atuarem de forma eficiente e 
satisfatória, contribuindo para uma saúde pública mais digna e justa a cada cidadão; fornecer 
aos participantes um instrumental que possa ser usado no cotidiano da prática de serviço dos 
profissionais que atuam na área de saúde pública; exercitar o processo de tomada de decisão 
bem como a organização do trabalho; possibilitar a articulação conceitual e instrumental entre 
os processos metodológicos, educativos, de planejamento, de programação e gerenciais em 
saúde pública; contribuir para a aplicação concreta de uma nova prática de trabalho em saúde 
pública, bem como contribuir para melhor articulação aos demais níveis de atenção.  
Coordenação: Prof. Me Eduardo Sandini e Prof. M.ª Egle Luz Lopes Sandini 
 
Saúde Pública com Ênfase em Vigilância Sanitária 

Curso com duração de 24 meses e carga horária de 736 horas.  Tem por público alvo 
profissionais da área de Biociências, Humanidades e Exatas (médicos, enfermeiros, 
farmacêuticos, dentistas, advogados, engenheiros, arquitetos, nutricionistas, fisioterapeutas e 
outros) com nível superior, portadores de diploma e/ou inscrição no conselho de classe, 
participantes ou não do Sistema Único de Saúde e aqueles ligados à formação acadêmica no 
campo da Saúde Coletiva. Os objetivos deste curso são: identificar as relações que operam a 
especificidade da VISA como uma prática, particularizando-a como do campo da saúde; 
fornecer aos participantes um instrumental que possa ser usado no cotidiano da prática de 
serviço dos profissionais que atuam na coordenação de ações de VISA; exercitar o processo 
de tomada de decisão bem como a organização do trabalho; complementar as bases 
conceituais das atuações da VISA, aproximando-as do enfoque de risco à saúde; contribuir 
para a compreensão e relevância do risco a saúde inerente às atividades objeto das ações de 
VISA, possibilitando seu planejamento e programação; possibilitar a articulação conceitual e 
instrumental entre a VISA, o direito sanitário, a legislação e a ética; instrumentalizar para a 
implementação de sistemas locais de VISA, bem como contribuir para melhor articulação aos 
demais níveis de atuação, reconhecendo as fases e a articulação dos procedimentos 
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administrativos; sensibilizar para a mais adequada utilização de instrumentos e meios de 
comunicação; inserir a VISA como integrante de programações em saúde, na implementação 
de novos modelos de atenção, enfatizando sua relação às políticas e ações laboratoriais; 
identificar, analisar e aprender a manejar informações necessárias ao planejamento em VISA. 
Coordenação: Prof. Me Eduardo Sandini e Prof. M.ª Egle Luz Lopes Sandini 
 

Terapias de Reabilitação nos Distúrbios Neurológicos da Criança e do Adolescente 
Esse curso, com carga horária de 440 horas e duração de 21 meses, é destinado a 

psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, Psicopedagogos e 
Pedagogos. 

Tem como objetivos a atualização, conceituação e aprimoramento técnico na área de 
Neurologia Infantil voltada para patologia do desenvolvimento e reabilitação da criança 
deficiente. 
Coordenação: Prof. Me. Alexandre Serafim 
 

Transtornos de Aprendizagem, Neurologia Infantil e Terapias 
Com duração de 17 meses e carga horária de 360 horas, o curso Transtornos de 

Aprendizagem, Neurologia Infantil e Terapias tem como objetivos a atualização, conceituação e 
aprimoramento técnico na área de Neurologia Infantil voltadas ao diagnóstico e tratamento de 
Transtornos de Aprendizagem. 

É destinado a psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos e 
pedagogos. 
Coordenação: Prof. Me. Alexandre Serafim e Prof. Dr. Luiz Celso Pereira Vilanova 
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Área de Exatas 

Automação e Controle Industrial – “Mecatrônica” 
Com uma carga horária de 392 horas e duração de 24 meses, o curso de Pós 

Graduação em Automação e Controle Industrial – “Mecatrônica” da UNITAU é destinado a 
engenheiros ou profissionais formados nos campos da Mecânica, Eletrônica ou Computação, 
de interesse direto ou indireto no setor industrial. Tem como principais objetivos a formação 
especializada de profissionais no nível de especialização. Esse curso não tem como objetivo a 
formação de professores. 
Coordenação: Prof. Dr. Francisco José Grandinetti 
 
Engenharia Aeronáutica 

Com uma carga horária de 504 horas e duração de 24 meses, o curso de Pós 
Graduação em Engenharia Aeronáutica é um dos poucos oferecidos no país e busca qualificar 
seus alunos para atuar junto ao mercado de trabalho em todo o processo aeronáutico. Dessa 
forma, o profissional formado pela Universidade pode trabalhar na infraestrutura aeronáutica, 
no planejamento de linhas e no gerenciamento do tráfego aéreo. Com o mercado em total 
expansão, o profissional de engenharia aeronáutica é, atualmente, fundamental para a 
segurança de vôos de qualquer natureza, seja em aviões, helicópteros ou foguetes. Também 
tendo como objetivo proporcionar uma formação ampla e qualificada, os alunos contam com 
laboratórios equipados com modernos aparelhos que auxiliam no aprendizado, como um túnel 
de vento, várias aeronaves e um avião experimental. 
Coordenação: Prof. Dr. Giorgio Eugenio Oscare Giacaglia  
 
Engenharia da Qualidade Lean Seis Sigma Green Belt 

Com uma carga horária de 360 horas e duração de 20 meses o curso busca: 
Apresentar as metodologias e ferramentas para planejar, medir, analisar, melhorar e controlar a 
qualidade e produtividade das organizações; apresentar metodologias e ferramentas, com forte 
ênfase em estatística, necessárias para a tomada de decisão inclusive aquelas exigidas pela 
Indústria Automotiva. Ainda apresentar programas de melhoria contínua com aumento da 
produtividade: Seis Sigma, Lean Manufacturing, TPM; apresentar os conceitos básicos para a 
Auditoria de Sistema de Gestão da Qualidade de 1a , 2a e 3a partes segundo normas ISO 
9001:2008 e ISO / TS 16949:2009; apresentar os conceitos gerenciais mais recentes para a 
obtenção de resultados por meio das pessoas, incluindo a liderança de equipes de alto 
desempenho. Especialização em Engenharia da Qualidade a nível de pós-graduação Lato 
Sensu, com conhecimento de Especialista em Melhoria da Qualidade Seis Sigma (Green Belt). 

Tem como público-alvo Engenheiros, Administradores de Empresa, Tecnólogos e outros 
de nível universitário, conforme análise de currículo. 
Coordenação: Prof. Álvaro Azevedo Cardoso, PhD 
 
Engenharia de Soldagem 

Esse curso busca formar engenheiros especialistas na área de soldagem, por meio de 
um programa que atende aos requisitos do Instituto Internacional de Soldagem – IIW; suprir a 
carência na formação de pessoal em soldagem no cenário nacional; capacitar profissionais no 
desenvolvimento de trabalho de pesquisa aplicado às indústrias em que atuam; aprofundar o 
conhecimento das áreas relacionadas à soldagem tais como Processos, Materiais, Projeto e 
Fabricação; capacitar profissionais com conhecimento nas diversas técnicas de soldagem. Tem 
como público-alvo os profissionais que atuam de forma direta e indireta em soldagem e que 
tenham interesse em se atualizar, pela grande exigência de produtividade e qualidade a que 
são expostos às indústrias e aos profissionais no cenário internacional. 
Coordenação: Prof.ª M.ª Eliane da Silveira Romagnolli Araújo 
 
Engenharia de Segurança no Trabalho 
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Com uma carga horária de 844 horas e duração de 20 meses, o curso de Pós 
Graduação em Engenharia de Segurança no Trabalho da UNITAU é destinado somente a 
engenheiros e arquitetos com registro de habilitação fornecido pelo CREA de São Paulo. 

Proporcionar aos participantes conhecimentos básicos sobre o histórico da profissão de 
engenheiro de segurança do trabalho e seus aspectos legais, bem como, sobre as diversas 
situações técnicas que envolvem esses profissionais nesse dia a dia de trabalho. O curso 
proporcionará aos profissionais conhecimentos suficientes para: 

 Garantir a integridade física e saúde do trabalhador; 

 Garantir que as atividades da empresa não sofram soluções de continuidade; 

 Garantir a preservação do meio ambiente; 

 Oferecer oportunidade de qualificação de docente para o magistério superior, dentro da 
área de engenharia de segurança do trabalho; 

 Proporcionar oportunidades de pesquisas e de desenvolvimento de novos campos de 
conhecimentos dentro da engenharia de segurança do trabalho. 

Coordenação: Prof. Me. Carlos Alberto Guimarães Garcez 
 
Gestão de Energia 

O curso de Pós Graduação em Gestão de Energia da UNITAU possui uma carga 
horária de 480 horas e duração de 24 meses. Tem como objetivos capacitar profissionais para 
realizar tarefas de planejamento de sistemas energéticos industriais e urbanos, além de se 
capacitar para assumir atividades técnicas e gerenciais no setor de energia. 
Coordenação: Prof. Dr. Giorgio Eugenio Oscare Giacaglia 
 
Gestão de Processos Industriais 

Com uma carga horária de 448 horas e duração de 24 meses, o curso de Pós 
Graduação em Gestão de Processos Industriais da UNITAU é destinado a engenheiros e 
administradores que desejam se especializar em técnicas gerenciais de processos e meios de 
produção de uma empresa industrial.Tem como objetivos capacitar profissionais para realizar 
tarefas de planejamento e controle dos processos produtivos Industriais. 
Coordenação: Prof. Dr. Giorgio Eugenio Oscare Giacaglia 
 
Projeto Mecânico 

Com uma carga horária de 576 horas e duração de 24 meses, o curso de Projeto 
Mecânico da UNITAU é destinado a engenheiros e tecnólogos de nível superior que desejam 
se atualizar, especializar e/ou se credenciar em tópicos importantes de Engenharia Mecânica. 
Tem como objetivos capacitar profissionais para realizar tarefas de execução de projetos 
mecânicos. 
Coordenação: Prof. Dr. Giorgio Eugenio Oscare Giacaglia 
 
Qualidade Lean Seis Sigma Black Belt 

Com uma carga horária de 360 horas e duração de 20 meses, o curso de Pós 
Graduação em Qualidade Lean Seis Sigma Black Belt da UNITAU é destinado a Engenheiros, 
Administradores de Empresa, Tecnólogos e outros profissionais de nível universitário, com no 
mínimo dois anos de formados, com experiência de gestores (líderes, encarregados, 
supervisores, gerentes) e ainda que já tenham cursado a disciplina de Estatística completa. 

Este curso tem por objetivos: Apresentar as metodologias e ferramentas para planejar, 
medir, analisar, melhorar e controlar a qualidade e produtividade das organizações; apresentar 
a aplicação de metodologias e ferramentas, com forte ênfase em estatística, necessárias para 
a tomada de decisão inclusive aquelas exigidas pela Indústria Automotiva; apresentar 
programas de melhoria contínua com aumento da produtividade: Seis Sigma, Lean 
Manufacturing, TPM; apresentar os conceitos de Sistema de Gestão da Qualidade segundo 
normas ISO 9001:2008 e ISO/TS 16949:2009; apresentar os conceitos gerenciais mais 
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recentes para a obtenção de resultados por meio das pessoas, incluindo a liderança de 
equipes de alto desempenho. 

Especialização em Qualidade a nível de pós-graduação Lato Sensu, com conhecimento 
de Especialista em Lean Seis Sigma (Black Belt). 
Coordenação: Prof. Dr. Álvaro Azevedo Cardoso 
 
Vibrações Mecânicas 

Com uma carga horária de 412 horas e duração de 20 meses, o curso de Pós 
Graduação em Vibrações Mecânicas da UNITAU é destinado a engenheiros, matemáticos, 
bioengenheiros, físicos e bacharéis em computação científica. Tem como objetivos promover a 
excelência da qualificação profissional em diferentes áreas da engenharia, capacitando 
recursos humanos, com foco em formar especialistas na área de Vibrações Mecânicas e ainda 
preparar docentes para exercer atividades de ensino superior. 
Coordenação: Prof. Dr. Álvaro Manoel de Souza Soares e Prof. Dr. João Bosco Gonçalves 

 

Área de Humanas 

Administração de R.H. com ênfase em Desenvolvimento Organizacional 
Com uma carga horária de 360 horas e duração de 20 meses esse curso, oferecido em 

parceria com o INPG, é destinado a profissionais com carreira em recursos humanos, que 
pretendam atualizar, reciclar ou ampliar seus conhecimentos, seja para dar conta dos desafios 
atuais de suas funções, seja para habilitar-se a crescer para posições de topo. 

No contexto dos mercados exigentes e competitivos em que as empresas operam hoje, 
é fundamental obter alinhamento estratégico, adesão e envolvimento. Isso requer gestão 
cuidadosa e proficiente dos recursos humanos. O presente curso preparará profissionais com 
as competências necessárias para o desafio: Visão integrada da gestão de recursos humanos 
no contexto da estratégia da empresa e Conhecimento adequado das funções de recursos 
humanos, para gerenciamento eficaz. 
Coordenação: Profª Mª. Marisa de Moura Marques 
 

Administração Financeira e Auditoria 
Com uma carga horária de 360 horas, duração de 20 meses o curso Administração 

Financeira e Auditoria é oferecido em parceria com INPG. A gestão financeira excelente, fator 
crítico de sobrevivência e crescimento das organizações, devido à complexidade, os volumes 
envolvidos e os níveis de risco dos mercados modernos, requer competências específicas que 
o presente curso visa oferecer: Conhecimento integrado da operação financeira de uma 
organização e seu controle e das funções específicas de recebimentos, pagamentos, captação, 
investimento e aplicação financeira e Conhecimento dos conceitos e práticas mais modernas 
de controle e da auditoria. 
Coordenação: Profª Mª. Marisa de Moura Marques 
 

Arte, Linguagens Artísticas Integradas: Formação e Prática 
A partir da promoção de ações em diversas áreas artísticas e da difusão de novas 

técnicas, para aplicabilidade nessas áreas, o presente curso objetiva: facilitar o 
aperfeiçoamento e a formação continuada de profissionais dos múltiplos campos de atuação, 
fornecendo, por meio de experiências teóricas e práticas ferramentas que enriqueçam e 
impulsionem o desempenho desses indivíduos em direção à forma mais consciente e 
integradora de atuar. 

Tem duração de 16 meses e carga horária de 400 horas e destina-se a comunicadores 
das Artes e das Expressões Humanas, tais como: artistas de palco, arte-educadores e 
profissionais da Educação Artística, da Arquitetura, das Letras e da Comunicação. 
Coordenação: Prof. Dr. George Rembrandt Gutlich 
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Assessoria, Gestão da Comunicação e Marketing 
Com uma carga horária de 390 horas e duração de 20 meses, o curso de Pós 

Graduação em Assessoria, Gestão da Comunicação e Marketing da UNITAU é destinado a 
graduados em Comunicação Social, Administração e outros profissionais interessados em 
processos relacionados a assessoria, gestão, planejamento de comunicação, de mídia e 
marketing. 

Tem como objetivos principais, busca formar profissionais capazes de: 

 Planejar estratégias de comunicação para entidades públicas, privadas ou não-
governamentais; 

 Elaborar projetos de comunicação para micro, pequenas e médias empresas; 

 Trabalhar a imagem do assessorado através da comunicação interpessoal nas 
organizações; 

 Elaborar produtos e serviços de assessoria de comunicação interna e externa, 
impressos, on-line e audiovisuais. 

Coordenação: Prof. Me. Marcelo Tadeu dos Reis Pimentel 
 

Comércio Exterior e Logística Empresarial 
Com uma carga horária de 360 horas, duração de 19 meses o curso é oferecido em 

parceria com INPG. Busca oferecer uma visão ampla das necessidades estratégicas das 
organizações modernas quanto à eficiência da área de comércio exterior e operações 
logísticas, apresentando inovações na área tecnológica, gerencial ou conceitual relevantes 
para um gerenciamento eficaz e seguro dessas áreas. 

Apresentar uma visão ampla dos processos, práticas, conceitos e técnicas do comércio 
exterior e da logística, considerando o contexto legal, estratégico, gerencial e operacional 
dessas atividades, para:  
a) Dar a devida habilitação a futuros ocupantes de cargos técnicos ou de comando na área; 
b) Permitir atualização e reciclagem dos profissionais já atuantes, sob o prisma da economia 
globalizada. 

Tem como publico alvo profissionais já atuantes em comércio exterior, negócios 
internacionais, operações ou logística que queiram atualizar e reciclar seus conhecimentos 
sobre questões tecnológicas, estratégicas e gerenciais da área. Profissionais que queiram 
habilitar-se para a ocupação de cargos técnicos ou de comando nas áreas de comércio exterior 
e logística. 
Coordenação: Profª Mª. Marisa de Moura Marques 
 

Comunicação e Marketing Político 
Com uma carga horária de 360 horas e 18 meses de duração o curso de Pós 

Graduação em Comunicação e Marketing Político da UNITAU é destinado a Publicitários, 
jornalistas, relações públicas, advogados, consultores, economistas, administradores, 
psicólogos e graduados em geral, com interesse no desenvolvimento de carreira profissional na 
área de Marketing Político e Eleitoral. 

Esse curso busca capacitar profissionais para atuarem em campanhas eleitorais e em 
assessorias de comunicação política, com ênfase nos fundamentos teóricos e práticos do 
Marketing e da Comunicação Social, para atuarem em períodos eleitorais e pós-eleitorais;  
Instrumentalizar os profissionais no uso de estratégias de comunicação de marketing político, 
para que as práticas das campanhas em cidades de médio e pequeno portes sejam 
profissionalizadas e propiciar a aproximação dos modelos adotados em eleições de maior 
expressividade em cenários nacionais aos modelos de campanhas locais. 
Coordenação: Profª. Drª. Letícia Maria Pinto da Costa 
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Direito Ambiental e Urbanístico 
O curso de Pós Graduação em Direito Ambiental e Urbanístico da UNITAU possui uma 

carga horária de 360 horas e duração de 18 meses. 
Busca fomentar o caráter interdisciplinar da pesquisa na Instituição; cooperar com 

material intelectual a criação e implementação de políticas ambientais urbanas visando o 
equilíbrio sócio-econômico da população; interpretar sob critérios jurídicos específicos e aplicar 
a Legislação Ambiental Brasileira e Internacional; Identificar, interpretar sob critérios jurídicos 
específicos e aplicar a Legislação Urbanística Brasileira e Internacional; Estabelecer bases e 
critérios de produção acadêmica. 
Coordenação: Prof. Me. Paulo Francisco Henriques Fernandes 
 
Direito do Trabalho e Processual do Trabalho 

Com uma carga horária de 360 horas e duração de 15 meses, o curso de Pós 
Graduação em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho da UNITAU é destinado a 
Bacharéis em Direito, Professores Universitários, Advogados Trabalhistas, Procuradores do 
Trabalho (Ministério Público), Juízes do Trabalho, Engenheiros e Técnicos em Segurança do 
Trabalho, Médicos do Trabalho e demais profissionais ligados à área trabalhista. 

Tem como objetivos aprimorar profissionais para atuação nas áreas do Direito Social, 
assim entendidos o Direito do Trabalho, o Direito da Seguridade Social e as matérias afins, 
bem como em suas respectivas disciplinas processuais (especialmente o Direito Processual do 
Trabalho). Estimular a produção jurídico-científica no Vale do Paraíba e, bem assim, despertar 
vocações docentes. Ênfase nas atualidades forenses e nas abordagens multidisciplinares. 
Coordenação: Prof. Dr. Guilherme Guimarães Feliciano 
 
Educação: História, Cultura e Sociedade 

Com uma carga horária de 400 horas e duração de 20 meses esse curso é destinado a 
professores das redes pública e privada de ensino e profissionais das áreas do Direito, da 
Comunicação, do Serviço Social, da Psicologia, dentre outras. 

Tem como objetivos discutir a educação brasileira a partir das produções teóricas mais 
significativas dos campos da História, da Sociologia, da Psicologia Social e da Filosofia, formar 
quadros de pesquisadores que produzam conhecimentos na área da Educação e propor 
subsídios teórico-metodológicos à prática docente e para a atuação em outros espaços 
educativos. 
Coordenação: Prof. Me. Cesar Augusto Eugenio e Prof. Me. Silvio dos Santos 
 

Gestão Comercial e Vendas 
Este curso tem por objetivos: Capacitar os profissionais no aprofundamento dos 

conceitos de gestão comercial e vendas de forma a lhes propiciar vantagem competitiva 
sustentável diante da concorrência; Instrumentalizar empreendedores ou executivos que 
necessitam aprimorar sua capacidade comercial ou mesmo que objetivam crescer em suas 
organizações; Capacitar profissionais para a área comercial e de vendas, no sentido de ajudá-
los a assumir posições gerenciais; Apresentar e discutir temas emergentes de negócios com 
foco na gestão comercial e de vendas; Desenvolver habilidades interpessoais fundamentais 
nos líderes e gestores de vendas do futuro; Proporcionar ao aluno que busca desenvolvimento 
teórico e prático na área de administração de vendas um maior aprofundamento em temas de 
administração, negócios e gestão comercial, tornando-os especialistas no assunto; Promover 
forte networking entre os participantes. 

Tem carga horária de 360 horas, duração de 20 meses, sendo oferecido em parceria 
com INPG. 

Trata-se de curso destinado a profissionais liberais, como médicos, engenheiros, 
arquitetos, advogados, dentistas etc., que desejam atualizar e ampliar conhecimentos em 
Gestão Comercial e de Vendas; Profissionais que exerçam funções para as quais é 
indispensável uma visão profunda e dinâmica em vendas; Futuros empreendedores que visam 
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aprimorar seus conhecimentos para viabilizar seu crescimento na carreira, abrindo novas 
possibilidades de atuação; Profissionais que atuam em outras áreas, mas que percebem a 
importância do conhecimento da Gestão Comercial e de Vendas no seu crescimento e 
desenvolvimento profissional.. 
Coordenação: Profª Mª. Marisa de Moura Marques 
 
Gestão Escolar para Administração, Planejamento, Inspeção, Supervisão, Orientação 
Educacional para Educação Básica 

Esse curso tem uma carga horária de 1004 horas e duração de 20 meses e  é destinado 
a profissionais da educação portadores de licenciatura plena. 

Tem como objetivos: 

 Formar especialistas da educação para administração, planejamento, inspeção, 
supervisão e orientação educacional para a educação básica. 

 Contribuir de forma incisiva para que os especialistas da educação aprofundem os 
estudos relacionados às mudanças pedagógicas implementadas na educação básica, 
introduzidas pela Lei 9394/96, que fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

 Auxiliar na utilização de práticas atuais de orientação escolar para a melhoria de 
qualidade do ensino-aprendizagem e do trabalho realizado pelos orientadores. 

Coordenação: Profª. Drª. Delfina de Paiva Villela 
 
Gestão Estratégica de Negócios 

Ambientes de incerteza e risco requerem aprimoramento da gestão estratégica. O 
presente curso vai permitir aos interessados a aquisição das competências necessárias para a 
gestão estratégica com o nível de excelência exigido pelos mercados competitivos de hoje: 
Conhecimento amplo do conceito de estratégia e sua aplicação à gestão de empresas nos 
contextos competitivos de hoje; Conhecimento de modelos mais atualizados de gestão, que 
permitam o correto direcionamento estratégico dos recursos humanos, materiais e financeiros 
da empresa. 

Tem carga horária de 360 horas, duração de 20 meses e é oferecido em parceria com 
INPG. 

É destinado a profissionais que desejam ocupar cargos de direção e liderança, diante 
da acirrada competitividade global. 
Coordenação: Profª Mª. Marisa de Moura Marques 
 
Gestão Tributária 

Com uma carga horária de 360 horas, duração de 20 meses e oferecido em parceria 
com INPG, o curso de Pós Graduação em Gestão Tributária da UNITAU é destinado ao 
profissional que deseja ocupar cargos de direção e liderança, diante da acirrada 
competitividade global. Profissionais estes, cujas atividades estão direta ou indiretamente 
relacionadas com o cumprimento das obrigações e encargos fiscais, tais como: diretores, 
gerentes, assessores e supervisores de departamentos, divisões, seções e setores de tributos, 
de contabilidade, de auditoria interna, de compras e vendas, assim como advogados e 
consultores de empresas de advocacia, consultoria tributária e contábil-fiscal. 

Tem como objetivos transmitir conhecimentos conceituais, procedimentais e, sobretudo, 
pragmáticos, no universo do: 

 Planejamento Tributário – voltado à legítima economia de tributos; 

 Coordenação Tributária – com vistas à anulação de conflitos de incidências tributárias, à 
solução de incompatibilidades normativas existentes em textos legais aplicáveis às 
diversas operações empresariais; 

 Controle Fiscal – com a finalidade de sistematizar a elaboração dos procedimentos 
tributários aplicáveis nas principais operações industriais, transações mercantis, assim 
como em significativas prestações de serviços realizadas pelas empresas, com vistas a 
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adequá-los às exigências legais pertinentes e, assim, neutralizar as contingências 
tributárias. 

 Visa, ainda, habilitar profissionais para diversas funções, proporcionando: 

 Capacidade para pensar e agir dentro de estratégias de mercado; 

 Aptidão para administrar de forma produtiva pessoas e processos; 

 Capacidade de utilizar eficazmente ferramentas e técnicas para a tomada de decisão; 

 Competência profissional para atuar em áreas distintas; 

 Habilidade de relacionamento na organização em que atua. 

 Coordenação: Profª Mª. Marisa de Moura Marques 
 

Gestão, Políticas Sociais e Formação de Profissionais para a Educação Básica 
Com uma carga horária de 390 horas e duração de 19 meses o curso é destinado a 

Profissionais das áreas de gestão, formação, educação, capacitação profissional que estejam 
interessados em ampliar seus conhecimentos em educação e projetos de formação. 
Profissionais que necessitam de conhecimentos em políticas sociais bem como em 
metodologias que abordem o processo de avaliação de projetos educacionais públicos ou 
privados. 

Tem como objetivos capacitar gestores e educadores nas áreas cobertas pelo curso; 
promover uma reflexão sistemática sobre o planejamento, a gestão e a avaliação de formação 
considerando-se questões relativas à produção e à circulação de conhecimentos, estimular a 
discussão crítica de políticas sociais voltadas para a formação, fortalecendo processos 
democráticos de gestão; integrar-se na dinâmica da Universidade de Taubaté, colaborando 
para o desenvolvimento da região, a criação e difusão do saber e o aumento da capacitação 
dos profissionais envolvidos com os processos e políticas de formação; propor novas vias de 
formação continuada. 
Coordenação: Profª. Drª. Edna Maria Querido de Oliveira Chamon 
 
Leitura e Produção de Gêneros Discursivos 

O Curso destina-se a profissionais com curso superior que desejam se exercitar na 
leitura e produção de gêneros discursivos e tem carga horária de 360 horas e duração de 20 
meses. 
Como objetivos principais, busca aprofundar os conhecimentos quanto aos elementos 
característicos de gêneros discursivos das esferas literária, jornalística, publicitária e 
empresarial. Exercitar o aluno na leitura crítica e na produção escrita de diversos gêneros 
discursivos. Aprimorar a formação científica do profissional da área de Letras, ou áreas afins, 
no que se refere à capacidade criadora e à reflexão crítica a partir da leitura. Incentivar a 
reflexão sobre o ensino de leitura e produção de textos à luz dos documentos oficiais de 
ensino. 
Coordenação: Profa. Dra. Elisabeth Ramos da Silva  e Profa. Dra. Maria Aparecida Garcia 
Lopes Rossi 
 
Língua Inglesa: Tópicos em Ensino Aprendizagem 

Com carga horária de 360 horas e duração de 24 meses, o curso é destinado a 
profissionais ligados à área de ensino de inglês (professores, coordenadores, supervisores, 
donos de escolas de idiomas) e interessados em geral, desde que portadores de diploma de 
graduação em curso superior, e nível intermediário de proficiência na língua. 

Tem como objetivos proporcionar aos participantes oportunidades de reflexão sobre os 
processos de compreensão e produção de textos em situações e contextos diversos de usos 
de Inglês, e sobre os aspectos linguístico-discursivos característicos desses textos. Propiciar 
também oportunidades de reflexão sobre os processos de ensino dessa língua, isto é, de 
construção de condições para que essas habilidades de compreensão e produção de Inglês 
sejam desenvolvidas em sala de aula. 
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Coordenação: Profª. Mª. Cláudia Maria de Oliveira Souza 
 
Língua Portuguesa – Gramática e Uso 

Com carga horária de 360 horas e duração de 20 meses, o curso é destinado a 
professores de português, a professores em geral e a profissionais de todas as áreas 
interessados no uso falado e escrito da norma-padrão, seja em gramaticalidade, seja em uso 
do português, desde que portadores de diploma de Curso Superior. 

Como objetivos busca levar o aluno a uma revisão gramatical pela prática intensa do 
uso formal dos principais assuntos da gramática normativa do português. Levar o aluno à 
reflexão sobre a norma-padrão e o uso das estruturas gramaticais na linguagem formal e 
informal. Incentivar a reflexão sobre o ensino dos conteúdos abordados. Incentivar a pesquisa, 
buscando integrar a experiência prática ao conhecimento acadêmico. 
Coordenação: Profª. Drª. Elisabeth Ramos da Silva  e Profª. Drª. Maria Aparecida Garcia 
Lopes Rossi 
 
Literatura 

Com carga horária de 360 horas e duração de 24 meses, o curso tem como objetivos: 

 Aprofundar dados conceituais referentes à literatura, tendo em vista a importância da 
obra literária no contexto cultural das ciências humanas e das artes. 

 Conduzir o aluno ao tratamento crítico da obra literária em sua interação com o universo 
humanístico, propiciando-lhe uma visão integral e interdisciplinar do mundo da cultura. 

 Estimular a pesquisa literária, tanto a dedicada ao levantamento do material didático 
necessário para a docência, quanto a voltada para o exercício da produção crítico-
científica. 
Dado o caráter interdisciplinar de sua estrutura, o curso destina-se a profissionais – 

professores e/ou pesquisadores – graduados nos diferentes cursos da área de Ciências 
Humanas: Letras, Comunicação Social, Artes, História, Sociologia, Antropologia, Psicologia e 
afins. Abre-se, também, a graduados em outras áreas com interesse pelas questões literárias. 
Coordenação: Prof. Me. Luzimar Goulart Gouvêa 
 
Material didático virtual: o que é, como se usa e como se faz  

O curso tem como objetivo praticar o uso de algumas das novas tecnologias digitais de 
informação e comunicação no contexto educacional, visado: 

 A adequação da linguagem de ensino à linguagem midiática digital; 

 O processo de modelagem de entidades externas de sistemas de ensino-aprendizagem 
virtual (ensinantes e aprendentes); 

 O planejamento, a elaboração e o uso do material didático virtual; 

 A utilização do próprio material didático virtual como instrumento de avaliação de 
aprendizagem e de organização do processo de ensino. 
Com carga horária de 390 horas (250 presenciais e 140 online) e duração de 20 meses, 

o curso destina-se a profissionais licenciados de qualquer área de conhecimento – 
particularmente os de Letras. 
Coordenação: Prof. Dr. Carlos Alberto de Oliveira 
 
Política e Sociedade do Brasil Contemporâneo 

Com carga horária de 390 horas e duração de 21 meses, o curso é destinado a 
professores de História do Ensino Médio e Fundamental, e aos licenciados/bacharéis na Área 
de Ciências Sociais Aplicadas como: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da 
Informação, Comunicação, Demografia, Desenho Industrial, Direito, Economia, Economia 
Doméstica, Museologia, Planejamento Urbano e Regional, Serviço Social e Turismo que 
aspirem ingressar na docência superior. Contempla também todos aqueles que têm interesse 
e/ou necessidade de conhecer melhor a história recente do Brasil. 
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Tem como objetivos fornecer uma visão orgânica e atualizada do contexto político-
social, bem como da evolução econômica e cultural do Brasil Contemporâneo, com ênfase nas 
leituras ideológicas sobre o período; Atualizar o exercício do magistério na disciplina História do 
Brasil; Reforçar a capacidade de formular análises e elaborar visões críticas acerca da 
realidade nacional. 
Coordenação: Prof. Dr. Edson Trajano Vieira e Profª. Mª. Rachel Duarte Abdala  
 
Políticas Sociais e Trabalho Social com Famílias 

Com carga horária de 400 horas e duração de 18 meses o curso busca capacitar 
trabalhadores sociais para atuar com famílias na perspectiva do SUAS. É destinado a 
Trabalhadores Sociais (Assistentes Sociais, Psicólogos, Pedagogos, entre outros). 
Coordenação: Profª. Drª. Elisa Maria Andrade Brisola 
 
MBA´s 

Gerência de Cidades e Sustentabilidade 
O MBA Gerência de Cidades e Sustentabilidade destina-se a empresários, executivos e 

profissionais de nível superior que pretendam se especializar e/ou atualizar em Gerenciamento 
de Projetos voltados a Cidades e à Sustentabilidade, conforme os objetivos expostos. Também 
se aplica a profissionais da área de administração, comunicação, marketing, engenharia, 
empreendedores e liberais que buscam conhecimentos específicos para o desenvolvimento e 
realização de projetos em suas organizações ou negócios, desde que relacionadas à temática 
de gestão de cidades, em consonância com sua imprescindível sustentabilidade. 

Tem carga horária de 700 horas e duração de 19 meses. 
Coordenação: Prof. Dr. Edson Aparecida de Araujo Querido Oliveira 
 
Gerência Empresarial (MBA Executivo) 

O MBA - Gerência Empresarial (MBA Executivo) é destinado a empresários, executivos 
e profissionais de nível superior que pretendam se especializar e/ou atualizar em Gestão 
Empresarial e Negócios. Também se aplica a profissionais de diversas áreas, não-
especialistas, que terão a oportunidade de participar, questionar e compreender os pontos 
críticos da gestão empresarial na atualidade. 

Como objetivos principais, busca capacitar profissionais para o exercício de funções 
gerenciais e negócios por meio de técnicas empresariais e de práticas comportamentais, 
atualizar executivos no exercício de gerenciamento empresarial e afins no cenário da economia 
globalizada, assegurar os requisitos mínimos necessários à formação de docentes para 
ingresso no magistério de nível superior. 

Tem carga horária de 700 horas e duração de 19 meses. 
Coordenação: Prof. Dr. Edson Aparecida de Araujo Querido Oliveira 
 
Gerência Estratégica de Marketing 

O MBA - Gerência Estratégica de Marketing da UNITAU é destinado a empresários, 
executivos e profissionais de nível superior que pretendam se especializar e/ou atualizar em 
Gerência Estratégica de Marketing. Também se aplica aos profissionais das áreas de 
administração, comunicação, marketing ou áreas afins que visam atualizar e ampliar os 
conhecimentos em marketing e comunicação empresarial. O curso se destina também a 
empreendedores, profissionais liberais e colaboradores de organizações públicas e privadas 
que buscam ampliar e voltar seus esforços para o mercado, abrindo novas possibilidades de 
atuação. Tem carga horária de 700 horas e duração de 19 meses. 
Coordenação: Prof. Dr. Edson Aparecida de Araujo Querido Oliveira 
 
Gerência Financeira e Controladoria 

O MBA em Gerência Financeira e Controladoria destina-se a empresários, executivos e 
profissionais de nível superior que pretendam se especializar e/ou atualizar em finanças e 
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controladoria, conforme os objetivos expostos. Também se aplica a profissionais de diversas 
áreas, não-especialistas, que terão a oportunidade de participar, questionar e compreender os 
pontos críticos da gestão financeira e contábil na atualidade. 

Tem carga horária de 700 horas e duração de 19 meses. 
Coordenação: Prof. Dr. Edson Aparecida de Araujo Querido Oliveira 
 
Gerência de Logística Integrada e Operações 

Tem carga horária de 700 horas e 19 meses de duração e é destinado a Profissionais 
de nível superior que participam dos desafios da atualidade, que se preocupam com o 
desenvolvimento de soluções avançadas em logística integrada e operações com recursos de 
engenharia de materiais, embalagens, distribuição, transportes e informática, para obtenção de 
vantagens competitivas sustentáveis para suas organizações, e que pretendem se especializar 
em gerência de logística integrada e operações. 
Coordenação: Prof. Dr. Edson Aparecida de Araujo Querido Oliveira 
 
Gerência de Produção e Tecnologia 

Com uma carga horária de 700 horas e duração de 19 meses, o MBA em Gerência de 
Produção e Tecnologia da UNITAU é destinado a Empresários, executivos e profissionais de 
nível superior que pretendam se especializar e/ou atualizar em Gerência de Produção e 
Tecnologia. 

Também se aplica a profissionais de diversas áreas, não-especialistas, que terão a 
oportunidade de participar, questionar e compreender os pontos críticos da gestão de produção 
e da tecnologia. 
Coordenação: Prof. Dr. Edson Aparecida de Araujo Querido Oliveira 
 
Gerência de Projetos 

Com carga horária de 770 horas e duração de 20 meses, o MBA em Gerência de 
Projetos da UNITAU é destinado a Empresários, executivos e profissionais de nível superior 
que pretendam se especializar e/ou atualizar em Gerenciamento de Projetos. Também se 
aplica a profissionais da área de administração, comunicação, marketing, engenharia, 
empreendedores e liberais que buscam conhecimentos específicos para o desenvolvimento e 
realização de projetos em suas organizações ou negócios. 
Coordenação: Prof. Dr. Edson Aparecida de Araujo Querido Oliveira  
 
 
 
Gerência de Recursos Humanos 

Com uma carga horária de 700 horas e duração de 19 meses, o curso de MBA em 
Gerência de Recursos Humanos é destinado a profissionais de nível superior que pretendam 
se especializar e/ou atualizar na Gestão de Recursos Humanos, conforme os objetivos 
expostos. Também se aplica a profissionais de diversas áreas, não-especialistas, que terão a 
oportunidade de participar, questionar e compreender os pontos críticos da atividade 
empresarial no atual contexto da economia brasileira e mundial. 

Busca capacitar profissionais para o exercício de funções gerenciais na área de gestão 
de recursos humanos, por meio de técnicas empresariais e de práticas comportamentais, 
atualizar executivos que estejam exercendo a função de gestor de pessoas nos setores público 
e privado. Desenvolver uma visão estratégica na área de atuação, estimulando-lhes a 
capacidade de reflexão crítica, com vista a torná-los agentes de mudanças no âmbito de suas 
organizações no cenário da economia globalizada, assegurar os requisitos mínimos 
necessários à formação de docentes para ingresso no magistério de nível superior.  
Coordenação: Prof. Dr. Edson Aparecida de Araujo Querido Oliveira 
 
Gerência de Tecnologia da Informação 
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O MBA em Gerência de Tecnologia da Informação da UNITAU é destinado a 
empresários, executivos e profissionais de nível superior preocupados com o desenvolvimento 
de soluções avançadas para negócios que exijam recursos de informática e de 
telecomunicações, a fim de obter vantagens competitivas sustentáveis para suas organizações. 

Busca capacitar profissionais para o exercício de funções gerenciais de tecnologia de 
informação, por meio de técnicas empresariais e de práticas comportamentais, atualizar 
executivos no exercício de gerência de TI e afins no cenário da economia globalizada, 
assegurar os requisitos mínimos necessários à formação de docentes para ingresso no 
magistério de nível superior. 

Tem carga horária de 700 horas e duração de 19 meses. 
Coordenação: Prof. Dr. Edson Aparecida de Araujo Querido Oliveira 
 
Gestão Contábil, Auditoria e Controladoria 

O MBA - Gestão Contábil, Auditoria e Controladoria da UNITAU destina-se a 
empresários, executivos e profissionais de nível superior que pretendam se especializar e/ou 
atualizar em finanças e controladoria, conforme os objetivos expostos. Também se aplica a 
profissionais de diversas áreas, não-especialistas, que terão a oportunidade de participar, 
questionar e compreender os pontos críticos da gestão financeira e contábil na atualidade.Tem 
carga horária de 720 horas e duração de 19 meses.  
Coordenação: Prof. Dr. Edson Aparecida de Araujo Querido Oliveira 
 

MPA Administração Pública - Master of Public Administration 
O MPA Administração Pública – Master of Public Administration destina-se a 

empresários, executivos e profissionais de nível superior que pretendam se especializar e/ou 
atualizar em Gestão e Políticas Públicas, conforme os objetivos expostos. Também se aplica 
aos profissionais das áreas de administração, comunicação, marketing ou áreas afins que 
visam atualizar e ampliar os conhecimentos em marketing e comunicação empresarial. 
Também se destina aos profissionais de organizações públicas e privadas que buscam ampliar 
e voltar seus esforços para o mercado, abrindo novas possibilidades de atuação de áreas afins 
que terão a oportunidade de participar, questionar e compreender os pontos críticos da Gestão 
Pública Contemporânea aplicada às cidades e ao fenômeno da metropolização. 

Tem carga horária de 700 horas e duração de 19 meses. 
Coordenação: Prof. Dr. Edson Aparecida de Araujo Querido Oliveira 
 

2. Cursos Stricto Sensu 

Pós-Doutorado em Odontologia 

Pós-Doutorado em Odontologia consiste de atividades de pesquisa desenvolvidas por 
portador de título de Doutor obtido em Programa recomendado pela CAPES, visando 
aprofundar estudo em tema correlato ao desenvolvido no doutorado. O PÓS-DOUTORADO 
poderá, adicionalmente, incluir atividades didáticas, sob supervisão, em curso de graduação ou 
pós-graduação. 
Coordenador Geral: Prof. Dr. José Roberto Cortelli 
Coordenadora Adjunta: Profª. Drª. Ana Christina Claro Neves 
 

Doutorado em Odontologia 
O programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Odontologia da UNITAU teve início em 

agosto de 1991 com três áreas de concentração: dentística, endodontia e periodontia. Em 
2006, a CAPES autorizou o funcionamento do Doutorado em Odontologia, refletindo a 
maturidade científica alcançada pelo Programa. Desta forma, em 2007 teve início a primeira 
turma de doutorado. Também em 2007, após ter recebido autorização da CAPES, uma nova 
área de concentração foi incorporada ao programa, a área de Biologia Odontológica, ficando o 
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Programa com cinco subáreas: Dentística, Endodontia, Periodontia, Prótese Dentária e 
Biologia Odontológica. 

Tem como objetivos: Formar e qualificar doutores na área da saúde com ênfase em 
Odontologia; Formar e qualificar doutores capazes de exercer a docência, orientar, criar, 
participar e/ou solidificar linhas e grupos de pesquisa em instituição de Ensino Superior; Formar 
doutores éticos, com senso de responsabilidade social, capazes de fortalecer o sistema 
universidade-comunidade; Formar doutores capazes de captar recursos humanos e financeiros 
para desenvolvimento do ensino e da pesquisa; Formar doutores capazes de estimular o 
estabelecimento de intercâmbio com instituições e grupos de pesquisa nacionais e 
internacionais; Formar doutores capazes de gerar novos conhecimentos científicos e 
tecnológicos.  
Linhas de Pesquisa: 

 Avaliação das propriedades e desempenho dos materiais odontológicos;  

 Epidemiologia e diagnóstico das doenças periodontais e perimplantares;  

 Fatores de risco e terapia das doenças periodontais;  

 Fundamentos biológicos, fisicos e quimicos em odontologia;  

 Tecnologia e análise dos aspectos biológicos em endodontia.   
Coordenador Geral: Prof. Dr. José Roberto Cortelli 
Coordenadora Adjunta: Profª. Drª. Ana Christina Claro Neves 
 
Mestrado em Odontologia  

O programa de Mestrado conta com cinco subáreas: Dentística, Endodontia, 
Periodontia, Prótese Dentária e Biologia Odontológica. 

Tem como objetivos:  

 Formar e qualificar mestres capazes de exercer a docência, criar, participar e solidificar 
linhas e grupos de pesquisa em Instituição de Ensino Superior. 

 Formar profissionais com senso de responsabilidade social, capazes de fortalecer o 
sistema universidade-comunidade. 

 Formar profissionais capazes de captar recursos humanos e financeiros para 
desenvolvimento do ensino e da pesquisa. 

 Estimular e promover o intercambio com instituições e grupos de pesquisa nacionais e 
internacionais. 

 Gerar novos conhecimentos científicos e tecnológicos. 
Linhas de Pesquisas: 

 Avaliação das propriedades e desempenho dos materiais odontológicos 

 Avaliação de parâmetros clínicos e laboratoriais no desempenho de próteses 
odontológicas 

 Epidemiologia e diagnóstico das doenças periodontais e periimplantares 

 Fatores de risco e terapia das doenças periodontais 

 Fundamentos biológicos, físicos e químicos em odontologia 

 Tecnologia e análise dos aspectos biológicos em endodontia 
Tem como público os graduados em Ciência da Saúde interessados em Docência, 

Ciência e Tecnologia em Odontologia e áreas correlatas. 
Coordenador Geral: Prof. Dr. José Roberto Cortelli 
Coordenadora Adjunta: Profª. Drª. Ana Christina Claro Neves 
 
Mestrado Acadêmico em Ciências Ambientais - MACA 

O Programa tem como objetivos realizar estudos e pesquisa com discurso científico 
sobre ambiente, sustentabilidade e a sobrevivência do planeta que possam gerar reflexos no 
papel das organizações e que passam a identificar atividades crescentes e impactantes como, 
os processos de extração de areia, dos cultivos de eucalipto, do programa de biodiesel, da 
implantação e operação de aterros sanitários, da poluição atmosférica, da erosão excessiva, 
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principalmente, norteando as políticas de cobrança de uso da água, nos procedimentos de 
reciclagem, na conservação do solo e cuidados com a saúde da população. 

O Programa possui uma área de concentração - Ciências Ambientais que aborda 
aspectos teórico-metodológicos das ciências ambientais tendo como foco a composição e os 
processos estruturantes em bacias hidrográficas que atuam tanto no sentido desagregador da 
estrutura de bacias alteradas pela ação humana, quanto na ação sinergética positiva de ações 
que visam recuperar funções naturais das bacias, enfatizando sua dimensão regional e 
enfocando as construções sociais, culturais, territoriais, econômicos e políticas no sentido de 
apreender as diferentes leituras da intervenção e conservação do ambiente. 

Aborda também uma Linha de Pesquisa: Composição e Processos Estruturantes de 
Bacias Hidrográficas, que contempla projetos de pesquisa que têm em comum a bacia 
hidrográfica como unidade territorial e sistêmica de análise. Dessa forma as pesquisas geradas 
por essa linha abordam aspectos antrópicos e ambientais de forma integrada na tentativa de 
identificar e compreender os processos que atuam tanto no sentido desagregador da estrutura 
de bacias alteradas pela ação humana, quanto na ação sinergética positiva de ações que 
visam recuperar funções naturais das bacias e, assim, promover a sustentabilidade. As 
pesquisas dessa linha focam, de maneira integrada, estudos de: hidrologia ambiental, 
qualidade e reuso da água, manejo do solo e da vegetação, remediação do solo em áreas 
degradadas, conservação da biodiversidade, impactos da variabilidade climática, proposição e 
análise de indicadores, geração e análise de cenários, impactos da urbanização, preservação 
de bens culturais, análise dos impactos de políticas públicas, destinação e processamento de 
resíduos urbanos e industriais e melhoria da saúde pública e da qualidade de vida das 
populações. 
Coordenador Geral: Prof. Dr. Marcelo dos Santos Targa 
Coordenadora Adjunta: Profª. Drª. Ana Aparecida da Silva Almeida 
 

Mestrado Profissional em Ciências Ambientais - MPCA 
O Programa tem como objetivos: 

 Realizar estudos e pesquisas técnico-científicas voltadas para a análise, planejamento e 
gestão ambiental, em atendimento ao Parque Industrial, Institutos de Pesquisa e 
Prefeituras Municipais da região do Cone Leste Paulista e principalmente, da região do 
Vale do Paraíba. 

 Despertar a consciência e a responsabilidade sobre as questões ambientais em 
profissionais formadores de opinião, com diferentes capacitações e incentivar a 
proposição junto a órgãos governamentais e empresas a adoção de medidas que 
concretizem um futuro ambientalmente sustentável. 
O Programa possui uma área de concentração dividida em duas linhas de pesquisas 

complementares e multidisciplinares que também se encontram subdivididas por projetos 
conforme descritos a seguir. 
Área de Concentração: Ciências Ambientais 
Linha de Pesquisa: Composição, Estrutura e Processos do Ambiente Natural 

Com foco no ambiente natural, esta linha trata do desenvolvimento de pesquisa em 
análise e manejo de bacias hidrográficas, caracterização e análise de ecossistemas naturais e 
manejo integrado de resíduos, enfocando a conservação da biodiversidade, a hidrologia 
ambiental, a qualidade e reuso da água, o manejo do solo e da vegetação, a remediação do 
solo e variabilidade climática, utilizando métodos de campo, análises em laboratório e 
aplicação de tecnologias espaciais. 

Compreendem a linha de pesquisa os seguintes projetos de pesquisa: 

 Análise e Manejo de Bacia Hidrográficas 

 Caracterização e Análise de Ecossistemas Naturais 

 Manejo Integrado de Resíduos  
Linha de Pesquisa: Transformação e Construção do Ambiente Humano 
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Com o foco voltado para o ambiente humano, esta linha trata do desenvolvimento de 
pesquisa em regulação do comportamento humano pró-ambiental, avaliação e controle do 
conforto ambiental. Desenvolvimento dos conceitos relacionados à preservação do meio 
ambiente, transformação e construção do ambiente humano com vistas à preservação de bens 
culturais e análise das políticas públicas de educação ambiental, de disposição de resíduos 
sólidos e para o planejamento de ambientes urbano e regionais inclusive para a melhoria da 
saúde humana. 
Compreendem a linha de pesquisa os seguintes projetos de pesquisa: 

 Meio Ambiente e atividade Produtiva: Tendências de Harmonização 

 Avaliação e Desenvolvimento do Ambiente Construído 

 Qualidade Ambiental e Saúde 
Coordenador Geral: Prof. Dr. Marcelo dos Santos Targa 
Coordenador Adjunto: Prof. Dr. Paulo Fortes Neto 
 
Mestrado  em  Desenvolvimento  Humano:  Formação,  Políticas  e  Práticas  Sociais 

Perfil do Profissional a ser Formado: Um  egresso  com  competências  teóricas  e  
práticas  em  Desenvolvimento  Humano, qualificado para atuação nesta área de conhecimento 
com espírito crítico e investigativo. Será um pesquisador/docente capaz de  aplicar,  de  forma  
conjunta  e  integrada,  conhecimentos multidisciplinares oriundos das diversas áreas que 
integram o Mestrado em DH. Com isso, o programa poderá ampliar  a  interface  da  
Universidade  de  Taubaté  com  as  diferentes  esferas das  organizações  privadas,  públicas  
e  não-governamentais,  tendo  em  vista  a  formação  de recursos  humanos  altamente  
qualificados  para  a  atividade  profissional  da  formulação, implementação  e  avaliação  de  
políticas  sociais,  e  atentos  ao  desenvolvimento  do  sujeito  ao longo de sua vida. 

O Mestrado em Desenvolvimento Humano: Formação, Políticas e Práticas Sociais 
organizam-se em atividades de ensino, pesquisa e orientação. O plano de trabalho do 
mestrando deverá ser realizado no decorrer da sua permanência no Programa, que não deverá 
ser inferior a 12 meses nem superior a 24 meses.  Desse plano constarão as disciplinas – 
obrigatórias e eletivas –, os dois seminários interdisciplinares de pesquisa e  o  
desenvolvimento  de  uma dissertação, orientada por um docente do programa. 

As disciplinas obrigatórias são destinadas à formação geral e são oferecidas nos 
primeiros períodos do curso. São enfatizados os processos de desenvolvimento humano e 
seus aspectos individuais, formativos e políticos.  O conjunto das disciplinas obrigatórias inclui, 
ainda, estudos metodológicos que possibilitem a elaboração do projeto de pesquisa.  Essas 
disciplinas obrigatórias são: “Epistemologia e Metodologia da Pesquisa Interdisciplinar” e 
“Fundamentos do desenvolvimento Humano, Políticas Sociais e Processos de Formação”. 

Após o término dessas disciplinas obrigatórias o mestrando terá sua linha de pesquisa 
definida e seu projeto de dissertação elaborado. Poderá, assim, escolher, com a indicação do 
orientador, as disciplinas eletivas que serão cursadas em seguida, para dar sustentação ao 
projeto. As reuniões em grupos de trabalho associados às linhas de pesquisa serão semanais, 
em dias alternados por linhas, propiciando ao mestrando participar inicialmente de mais de um 
grupo, se necessário a seu projeto. Caso seu objeto de estudo estiver na fronteira de duas 
linhas de pesquisa (situação comum em estudos interdisciplinares), ele poderá continuar a 
participar dos dois grupos. 
Linha de Pesquisa 1:  

 Políticas Sociais nos Espaços Organizacionais 

 Desenvolvimento Humano: Vida Cotidiana e Processos Culturais 

 Políticas Sociais na Formação da Sociedade Brasileira 
Linha de Pesquisa 2 

 Socialização Profissional e Construção Identitária 

 Relações Família-Trabalho-Formação no Desenvolvimento Humano 

 Processos Grupais e Representação Social no Desenvolvimento Humano 
Linha de Pesquisa 3 
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 Inter-relações entre contextos de trabalho e saúde do formador 

 Aprendizagem e Gestão do Conhecimento do Adulto 

 Tecnologias interativas nos processos de formação 
Coordenadora Geral: Profª. Drª Edna Maria Querido de Oliveira Chamon 
Coordenadora Adjunta: Profª. Drª Maria Ângela Boccara de Paula 
 
Mestrado Profissional em Educação 

O Mestrado Profissional em Educação da Universidade de Taubaté é um mestrado 
stricto sensu reconhecido pela CAPES. Estrutura-se na área de concentração denominada 
“Formação Docente para a Educação Básica” e tem como objetivo principal formar professores 
da educação básica comprometidos com a superação dos problemas educacionais do Brasil e 
preparados para adequar suas práticas educativas às diferentes realidades socioculturais, 
favorecendo a inclusão e a aprendizagem. 

Os estudos e trabalhos desenvolvem-se ao longo de duas linhas de pesquisa: 
a) Inclusão e Diversidade Sociocultural: cujo objetivo é pesquisar as políticas de educação 
inclusiva, as organizações escolares e as práticas pedagógicas desenvolvidas nas instituições 
escolares que trabalham a inclusão e a diversidade sociocultural; 
b) Formação Docente e Desenvolvimento Profissional: cujo objetivo é estudar os processos 
de formação docente para a Educação Básica, na perspectiva do desenvolvimento profissional. 
Coordenadora: Profª. Drª Edna Maria Querido de Oliveira Chamon 
 
 
Mestrado Profissional em Engenharia Mecânica 

O programa de Mestrado Profissional em Engenharia Mecânica foi criado em 2001 e já 
formou mais de 200 mestres. O curso tem como missão formar profissionais capazes de 
contribuir para o processo de modernização do país, envolvendo a qualificação do sistema de 
Ensino Superior, do sistema de ciência e  tecnologia e do setor empresarial. 

Este curso tem por objetivo orientar e qualificar os profissionais para promover o 
desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica no setor industrial. Objetiva também 
melhorar a eficácia e a eficiência das organizações públicas e privadas com a solução de 
problemas com a geração e com a aplicação de processos de inovação apropriados. Apesar do 
seu enfoque mais voltado à atuação direta com o meio produtivo, toda a estrutura colocada à 
disposição dos alunos e o conjunto de etapas a serem cumpridas durante o curso preparam 
também o aluno para a continuidade de seus estudos em programas de Doutorado. 

Os profissionais formados pelo programa podem atuar como docentes e pesquisadores 
e contribuir com processos de produção e estudos científicos. Também podem atuar em 
empresas ou organizações públicas e privadas. 
Coordenador Geral: Prof. Dr. Francisco José Grandinetti 
Coordenador Adjunto: Prof. Dr. Evandro Luiz Nohara 
 
Mestrado Profissional em Gestão e Desenvolvimento Regional – MGDR 

O Mestrado Profissional em Gestão e Desenvolvimento Regional (MGDR) tem por 
objetivo propor uma visão multidisciplinar das relações entre o homem e o mundo 
socioeconômico que o envolve, bem como contribuir para a promoção do desenvolvimento 
regional do Cone Leste Paulista. 

Os estudos desenvolvidos no âmbito do MGDR encontram-se na interface entre o 
mundo social – o indivíduo e os grupos aos quais ele pertence – o mundo produtivo, com sua 
racionalidade, e o mundo natural, com ênfase ao uso sustentável dos recursos naturais, e 
tratam da articulação e dos conflitos entre esses três pólos. 

O Mestre titulado pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão e Desenvolvimento 
Regional deve ser um profissional habilitado para o exercício de atividades em empresas, 
públicas ou privadas, bem como para atuar como pesquisador e docente. Espera-se que, ao 
final do curso, o mestrando tenha desenvolvido capacidade para: 
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 Compreender os fenômenos sócio-produtivos, locais e regionais, que acompanham o 
desenvolvimento regional, em suas diferentes dimensões: humana, política, econômica, 
tecnológica e ambiental; preservando as características histórico-culturais que formam a 
identidade local; 

 Aplicar técnicas de planejamento, visando contribuir para o crescimento dos 
empreendimentos regionais, otimizando o uso dos recursos empregados no sistema 
produtivo; 

 Transcender sua formação básica para a capacitação multidisciplinar, permitindo dispor 
de uma abordagem abrangente e de instrumentos integrados à realidade local, em suas 
diferentes dimensões e escalas de organizações sócio-produtivas, além de estimular o 
espírito crítico em suas análises. Essa formação compreende as capacidades e 
competências necessárias ao perfil de analista das diferentes realidades locais, 
inseridas em contexto produtivo regional, e do desenvolvimento sócio-ambiental; 

 Promover estudos sobre os modelos nacionais, regionais e locais de desenvolvimento, 
com ênfase nos arranjos produtivos locais (APL’s), os quais são voltados a agregação 
de valor às comunidades e a inovações, como forma de obtenção do desenvolvimento 
sustentável e da criação de riquezas tangíveis e intangíveis; 

 Propor e monitorar a aplicação de indicadores regionais multidimensionais, tais como: 
educação, saúde, emprego, renda, ciência, tecnologia e inovação. Além dos indicadores 
locais de inteligência, criatividade, interatividade, entre outros, que forneçam subsídios 
para ampliação dos estudos sobre o Indicador de Desenvolvimento Humano (IDH) e do 
Indicador de Qualidade de Vida (IQV) para uma avaliação da amplitude dos modelos 
que levam o local, regional e o país a uma rota de desenvolvimento pós-ideológico; e 
Propiciar a integração entre o ensino, a pesquisa aplicada e a atividade empresarial. A 
partir do convívio entre a academia e os profissionais das empresas da região, será 
possível ampliar a interação e o intercâmbio de idéias e conhecimentos de docentes 
egressos do ambiente corporativo, e pesquisadores da UNITAU. Destaca-se que tal 
corpo discente é formado por ex-alunos dos cursos de graduação e pós-graduação, 
bem como por profissionais oriundos das empresas da região e colaboradores de outras 
instituições de ensino e pesquisa. 

O Programa possui uma área de concentração dividida em três linhas de pesquisas, 
complementares e interdisciplinares, que também se encontram subdivididas por projetos de 
pesquisas. 
Área de Concentração: Planejamento, Gestão e Avaliação do Desenvolvimento Regional 
As linhas de pesquisa Planejamento do Desenvolvimento Regional e Avaliação e Políticas de 
Desenvolvimento Regional refletem a sintonia entre o caráter regional da proposta e o 
desenvolvimento de pesquisas e projetos relacionados às tomadas de decisões e a sistemas 
integrados de pessoas, materiais, recursos financeiros, equipamentos e ambientes. 
Linhas de Pesquisa:  

 Gestão De Recursos Socioprodutivos 

 Planejamento e Desenvolvimento Regional 

 Avaliação e Políticas de Desenvolvimento Regional 
Coordenador Geral: Prof. Dr. Edson Aparecida de Araujo Querido Oliveira 
Coordenador Adjunto:  Prof. Dr. José Luis Gomes da Silva 
 
Mestrado Acadêmico em Planejamento e Desenvolvimento Regional – MPDR 

Os principais objetivos do Mestrado Acadêmico em Planejamento e Desenvolvimento 
Regional podem ser sintetizados nos seguintes tópicos: 

 A partir da análise crítica e reflexiva, contribuir para estabelecer o embasamento teórico 
necessárias à compreensão dos processos de desenvolvimento da região do Vale do 
Paraíba Paulista, compreendendo e caracterizando suas especificidades; 
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 Investigar, de forma comparativa, as relações entre a dimensão regional estudada com 
outras regiões e elaborações teóricas sobre o desenvolvimento; 

 Contribuir para fomentar as discussões científicas sobre a visão sistêmica do conceito 
de desenvolvimento, sob a óptica interdisciplinar, considerando os aspectos sociais, 
culturais, econômicos, históricos e ambientais como variáveis que o compõem; 

 Formar pesquisadores capazes de problematizar, investigar, diagnosticar, analisar 
criticamente e avaliar questões relativas ao escopo do desenvolvimento regional; 

 Aprofundar o debate científico sobre como investigar as potencialidades das regiões e, 
ainda, contribuir para a construção da fundamentação teórico-metodológica, a qual 
necessária para o desenvolvimento das pesquisas sobre as ações de organizações 
públicas e privadas em prol do desenvolvimento regional; 

 Aprofundar as discussões relativas à elaboração de indicadores regionais de 
desenvolvimento, bem como propor metodologias para avaliação do desenvolvimento 
regional; e 

 Divulgar amplamente o conhecimento e reflexões resultantes das pesquisas conduzidas 
pelo Programa, tanto para os pares quanto para a sociedade em geral, de forma que 
agentes sociais façam uso do conhecimento para fundamentar suas ações na esfera 
regional. 

Perfil do Egresso: Após concluir o Mestrado Acadêmico em Planejamento e Desenvolvimento 
Regional, espera-se que o egresso tenha adquirido uma postura crítica e investigativa perante 
as problemáticas relativas ao desenvolvimento regional, apresentando visão sistêmica sobre os 
processos e modelos de desenvolvimento. A formação de pesquisador deve, ainda, capacitá-lo 
a aplicar os conhecimentos adquiridos em realidades regionais distintas e estimulando 
reflexões e estudos sobre os distintos contextos. A formação do egresso será orientada para 
que ele adquira a postura de pesquisador e busque fundamentação teórico-metodológica para 
a compreensão da região. O egresso poderá assumir a docência em ensino superior, por ser 
capaz de mediar processos de ensino-aprendizagem acerca da temática regional, uma vez que 
possuirá o domínio teórico e metodológico para amparar e fundamentar as ações pedagógicas.  
Área de Concentração: Planejamento e Desenvolvimento Regional 

A área de concentração Planejamento e Desenvolvimento Regional abordará os 
aspectos teórico-metodológicos dos processos de desenvolvimento humano, social e 
econômico. 

Particular ênfase será dada à dimensão regional, abrangendo, de forma reflexiva, crítica 
e conceitual, as construções sociais, culturais, territoriais, econômicas e políticas presentes 
neste movimento, com a finalidade de identificar e analisar os fatores condicionantes e as 
variáveis desse processo. 

É digno de nota que os aspectos sociais, culturais, territoriais, econômicos, políticos, 
institucionais e ideológicos serão contemplados com o intuito de apreender os diferentes 
modos regionais de leitura, intervenção e atuação de desenvolvimento. 
Linhas de Pesquisa 

 Planejamento, Território e Desenvolvimento Regional 

 Processos de Desenvolvimento Regional 
Coordenador Geral: Prof. Dr. Edson Aparecida de Araujo Querido Oliveira 
Coordenadora  Adjunta: Profª. Drª. Monica Franchi Carniello 
 
 
Mestrado em Linguística Aplicada (PPG LA) 

O mestrado em Linguística Aplicada da UNITAU foi criado em 2004 para atender as 
demandas e necessidades da região, que se apresenta como um polo crescente de formação 
de educadores de línguas materna e estrangeira, e de estudos da linguagem e do discurso. 

O programa de mestrado em Linguística Aplicada também atende profissionais vindos 
de outros estados do país, tais como Goiás, Mato Grosso, Piauí e Rio Grande do Norte. 
Objetivos 
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O programa visa formar profissionais e pesquisadores capazes de refletir e de analisar a 
linguagem (verbal e não verbal) mediadora dos processos de constituição e transformação 
sociais. 
Atuação do profissional 

Os alunos formados podem atuar como coordenadores de cursos de graduação de lato 
sensu em instituições públicas ou privadas, ou também continuar a carreira acadêmica, dando 
continuidade dos estudos em um programa de doutorado. 
Coordenação Geral: Profª. Drª. Vera Lúcia Batalha de Siqueira Renda  
Coordenadora adjunta: Profª. Drª. Maria Aparecida Garcia Lopes Rossi 
 

* * * * * * * * * * 
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6. INSTITUTOS BÁSICOS 
 
6.1 INSTITUTO BÁSICO DE BIOCIÊNCIAS 
 
  O Instituto Básico de Biociências (IBB) foi criado em conformidade com a Deliberação 
CONSUNI nº 033/98, de 15 de dezembro de 1998, que aprova o Regimento Geral da 
Universidade de Taubaté, e com a Deliberação CONSUNI nº 028/99, de 25 de novembro de 
1999, que aprova o Regimento dos Departamentos e Institutos da Universidade de Taubaté. O 
IBB foi implantado pela Deliberação CONSEP nº 345/2003. 
 
Organização 
 O IBB é constituído pelas matérias pertencentes às estruturas curriculares dos cursos 
vinculados aos Departamentos da área de Biociências. Na sua organização, é composto por 
três grupos: Ciências Biológicas, Ciências Morfológicas e Ciências da Saúde. Cada um dos 
grupos é subdividido em matérias, e estas, em disciplinas básicas, a saber: 
 
I. Grupo das Ciências Biológicas 

1 Biologia (BIO) - Biologia; Biologia Aplicada ao Estudo da Deficiência Mental; Biologia 
molecular. 

2 Bioquímica (BIQ) - Bioquímica; Biofísica; Bioquímica dos alimentos.Bases moleculares 
médicas. 

3 Botânica (BOT) - Anatomia e morfologia vegeta de espermatofital; Botânica econômica; 
Fisiologia vegetal; Morfologia e sistemática de criptógamas; Sistemática vegetal. 

4 Ecologia (ECO) - Biologia Ambiental; Biologia Marinha e Limnologia; Ciências do 
Ambiente; Ecologia Geral; Ecologia de Ecossistemas Aplicada; Educação Ambiental. 
Agroecologia.  

5 Evolução (EVO) – Biogeografia; Evolução; Geologia e Pedologia; Paleontologia 
6 Genética (GEN) - Genética; Genética geral; Genética médica. 
7 Microbiologia (MIC) - Microbiologia; Microbiologia agrícola; Microbiologia de 

alimentos.Microbiologia ambiental. Relação patógeno hospedeiro. 
8 Parasitologia (PAR) - Parasitologia; Parasitologia geral; Doenças Infecciosas e 

Parasitárias. 
9 Zoologia (ZOO) – Anatomia e fisiologia animal comparadas; Zoologia dos invertebrados 

inferiores; Zoologia dos invertebrados superiores; Zoologia dos vertebrados. 
II. Grupo das Ciências Morfológicas 

1 Anatomia humana (ANA) - Anatomia; Anatomia descritiva; Anatomia e fisiologia 
humana; Anatomia humana; Anatomia humana e técnicas palpatórias; Anatomia 
topográfica, Neuroanatomia. Bases morfológicas médicas. 

2 Citologia (CIT) - Biologia celular; Citologia. 
3 Embriologia (EMB) - Embriologia; Embriologia humana. 
4 Histologia (HIS) - Histologia. 

III. Grupo das Ciências da Saúde 
1 Farmacologia (FAR)- Farmacologia; Farmacologia e terapêutica.Farmacocinética 
2 Fisiologia (FIO) - Fisiologia; Fisiologia geral e do exercício. Bases fisiopatológicas 

médicas. Fisiopatologia. 
3 Imunologia (IMU) - Imunologia; Imunologia básica. 
4 Patologia (PAT) - Patologia geral. Bases fisiopatológicas médica. 
 

Unidades de Ensino atendidas 
 O IBB participa da formação dos alunos de todos os Cursos da área de Biociências e de 
cursos da área de exatas como as Engenharias e também, outras áreas da UNITAU. As 
ementas das disciplinas podem ser conhecidas na descrição da estrutura curricular de cada 
Curso. 
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Laboratórios 
 Constituem parte integrante do IBB as instalações e os recursos para realização das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, o BIOTÉRIO e todos os LABORATÓRIOS utilizados 
para as aulas práticas e pesquisas dos cursos da área de BIOCIÊNCIAS, a saber: 
 
1.   Laboratório de Anatomia 

 Área física: 978m2 - três laboratórios de aulas práticas; uma sala de aulas teóricas e um 
salão de preparo e armazenamento de peças anatômicas. 
 Recursos/equipamentos instalados: diversos cadáveres e peças anatômicas 
conservadas em formol ou glicerina; esqueletos e crânios humanos para estudo; coleção 
científica crânios e diversos modelos sintéticos: olhos anatômicos divididos em partes; 
orelhas anatômicas divididas em partes; modelos de desenvolvimento da dentição; medulas 
espinhais; ventrículos cerebrais; laringes em vários tamanhos; tegumentos; corações; 
cérebros divididos em partes; cabeças em corte mediano e cabeças inteiras. Esqueletos de 
animais. 

 
2.  Laboratório de Biologia 

 Área física: 40m2 - três salas para pesquisa e uma para atendimento aos alunos. 
 Equipamentos instalados: microscópio de contraste de fase e de fluorescência com 
sistema de captura de imagem digital; fluxo laminar; banho-maria; estufa de cultura; 
agitadores magnéticos com aquecimento; agitador de tubos; centrífuga; capela de 
exaustão; compressor; geladeira e freezer. 
 

3.  Laboratório de Biologia Marinha 
 Área física: Total - 760m2; construída, 332m2. Com sede na cidade de Ubatuba, conta 
com quatro suítes para alojamento de pesquisadores, banheiro externo, cozinha, sala de 
palestras e laboratório para triagem de material biológico.  
 Equipamentos instalados: freezer; garrafa de Van Dorn; Disco de Secchi; GPS; 
refratômetro e microscópios. 
 

4.   Laboratório de Biologia Molecular 
 Área física: 80m2 - composto por sete salas, sendo três para pesquisadores e quatro 
para atividades técnicas: extração e purificação; PCR; eletroforese e captura de imagem; 
lavagem e esterilização de material. 
 Equipamentos instalados: agitador de tubos; agitador magnético com aquecimento; 
agitador magnético mini; balança eletrônica; bancada de fluxo laminar vertical; banho-maria 
com agitação; banho-maria sorológico; cubas de eletroforese horizontal; filtro rápido; fonte 
de eletroforese; forno de hibridização; freezer vertical; freezer vertical de ultrabaixa 
temperatura; impressora para documentação de gel; máquina de gelo; microcentrífuga; 
microondas; refrigerador; sistemas de foto documentação de gel; sistema de purificação de 
água; termocicladores; transiluminadores UV. 

 
5.   Laboratório de Bioquímica 

 Área física: 166m2 - composto por cinco salas: uma para as aulas práticas e as demais 
para pesquisas e preparo de material. 
 Equipamentos instalados: centrífugas convencionais; centrífuga refrigerada; banhos-
maria; banho-maria circulante; balanças; capela de exaustão; compressor/aspirador; 
espectrofotômetros digitais; espectrofotômetro UV/Visível; geladeiras; freezers; destilador; 
estufas; agitadores de tubos; agitadores magnéticos; pHmetros; secadores para gel de 
agarose; cubas e fontes para eletroforese. Ultra-centrífuga; Ultra-freezer - 80°C. Banho-
maria de circulação para ensaios biológicos.Aparelho de H2O ultra-pura. Um leitor de 
placas ELISA.  
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6.   Laboratório de Botânica 

 Área física interna: Total 200m2 – composto por quatro salas: duas para pesquisa e 
duas para aulas práticas  
 Área física externa: Total 1000m2 – composto por área coberta para aulas práticas e 
pesquisa, jardim temático e viveiro de mudas. 
 Equipamentos instalados: microscópios binoculares; lâmina micrométrica; microscópios 
estereoscópicos; estufas de secagem para preparação de herbários; estufa com circulação; 
germinador de sementes BOD MA403; GPS; câmera digital; rádios comunicadores; 
notebook; tesouras de poda alta em fibra de vidro e de alumínio  

 
7.   Laboratório de Ecologia 

 Área física interna de 34m2 e área externa compartilhada com o Laboratório de 
Botânica.  
 Equipamentos instalados: GPS, binóculos, balanças, armadilhas para captura de 
pequenos mamíferos, redes para captura de pássaros e equipamentos para acesso a 
copas de árvores. 

 
8.  Laboratório de Experimentação Animal 

  Área física: 40m2 – composto por duas salas: uma de orientação aos alunos e 
outra de experimentação em comportamento animal. 
 Equipamentos instalados: estantes com gaiolas e bebedouros para manutenção de 
animais; gaiola metabólica; câmeras de estimulação e balanças. 

 
9.  Laboratório de Farmacologia/Fisiologia 

 Área física: 208m2 – composto por nove salas: uma para aulas práticas; uma para 
preparo de material; uma para almoxarifado; quatro para experimentação animal e duas 
para professores. 
 Equipamentos instalados: agitador magnético; analgesímetro; balança analítica; 
balanças; banho de órgãos; banho-maria; bomba de infusão; câmera isoladora 
estimuladora; cart flex; compressor; conjunto de barras magnéticas; cortador/lesionador; 
diversas gaiolas de polietileno com mamadeiras para manutenção de ratos; 
eletrocardiógrafo; espirômetro; estereomicroscópio; esteriotáxico; estimulador; estufa 
retilínea; fotômetro de chama; freezer; gaiola de aço metabólica; gaiola metabólica tipo 
gaveta; geladeiras; micromotor; microscópio; mini-sugador; motor suspensão e raspador. 
power labe; reguladores de iluminação e transdutor. 

 
10.  Laboratório de Histologia 

 Área física: 59m2 - com três salas, sendo uma para a confecção de coleções didáticas 
para histologia e histopatologia e duas para os professores. 
 Equipamentos instalados: micrótomo manual, histotécnico automatizado; banho-maria 
histológico, pHmetro, balança, agitador magnético, estufa de secagem, microscópio, 
geladeiras e capela de exaustão. 

 
11.  Laboratório de Imunologia 

 Área física: 120m2 – Uma sala que é utilizada para aulas práticas e para pesquisa. 
 Equipamentos instalados: microscópio de fluorescência, geladeira, freezer, balança 
analítica digital, centrífuga, banho-maria, pHmetro, agitador magnético, agitador de tubos, forno 
de microondas, estufas de cultura e secagem, estufa BOD, lavadora de microplacas e leitora 
microplacas ELISA.  
 
12. Laboratório de Microbiologia 

 Área física: 746m2 - com 06 salas: duas de aulas práticas, duas de atividades técnicas, 
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duas para professores, além de uma copa e dois conjuntos de banheiros. 
 Equipamentos instalados: microscópios; sistema de projeção de imagens microscópicas 
em televisores; autoclaves; destiladores de água; estufas de cultura; estufas de secagem e 
esterilização; capelas de fluxo laminar; capela de exaustão; centrífuga; agitador de tubos; 
balança; forno de microondas; micropipetadores de diversas capacidades; homogeneizador 
de placas; leitor de colônias; refrigeradores e congeladores. 
 

13. Laboratório de Cultura de Células. 
          Área física: 10m2    - sala  de pesquisa. Equipamentos instalados: Incubadora de CO2; 
Capela de fluxo laminar; agitador vortex; termobloco; agitador bsculante; microrcópio biológico 
trinocular; banho Maria; centrífuga mini; container criogênico; agitador Kline; bomba de vácuo; 
centrífuga. 
 
14.    Laboratório de Parasitologia  

 Área física: 187m2 - com seis salas: uma de diagnóstico coproparasitológico, uma de 
diagnóstico sorológico, uma de experimentação animal, uma de confecção de lâminas 
permanentes, uma sala de professores e uma sala de aula prática, além de uma copa e de 
um banheiro. 
 Equipamentos instalados: microscópios; sistema de projeção de imagens microscópicas 
em televisões; microscópios estereoscópicos; microscópio de contraste de fase; câmara 
clara; microcentrífuga refrigerada; centrífugas convencionais; refrigeradores; congeladores; 
compressor/aspirador; banho-maria; micropipetadores diversos; agitador de tubos; agitador 
magnético com aquecimento; estufa de secagem e esterilização; purificador de água; 
lavadora de microplacas, capelas de exaustão, balança eletrônica e forno de microondas.  
 

15.  Laboratório de Patologia 
 Área física: 120m2 - uma ampla sala para aulas práticas e uma sala para professores 
 Recursos/equipamentos instalados: coleção de peças anatomopatológicas mantidas em 
formaldeído; utensílios cirúrgicos e microscópios. 

 
16.  Laboratório de Zoologia 
 Área física: 167m2 – composto por cinco salas, sendo uma para manutenção de 
organismos vivos, duas para triagem, dissecação e fixação de animais, uma para coleção 
científica e uma para pesquisadores. 

 Equipamentos instalados: microscópios binoculares; esteromicroscópios; congelador; 
refrigeradores; balança eletrônica; balanças analíticas; estufa de secagem e esterilização; 
câmara de cultura BOD; gravadores; lanternas; filmadora; máquina fotográfica; GPS 
caminhonete MITSUBISHI L200 para trabalhos em campo.  

 
17.  Laboratório de Microscopia 

 Área física: 130m2 – contém uma central técnica e três  salas de aulas, conjugadas, 
utilizadas para aulas práticas de diferentes disciplinas.  
 Equipamentos instalados: 40 microscópios; sistemas de projeção de imagem; estufa de 
secagem e esterilização; banho-maria; liquidificadores; agitador magnético; balança; 
refrigerador e centrifuga. 
 

18. Biotério 
Área física: 354m2 – com três salas para criação de animais, sala de esterilização, 

expurgo, depósito de insumos, escritório e banheiros. Tem capacidade para criação e 
manutenção de cerca de 800 animais (ratos/camundongos) por semestre. Equipamentos 
instalados: autoclaves; estufa de secagem e esterilização; estantes com gaiolas e bebedouros 
para animais; rake ventilada para mini isoladores, autoclave vertical automática, módulo de 



 
 

 

 103 

troca, esses equipamentos permitem a manutenção de criações de ratos em padrão sanitário 
SPF (livres de patógenos específicos). 
 
Convênios  e Parcerias  do IBB 
           Projeto Ambiental Embraer, Projeto Guyrá, CEPTA ( Centro Especializado do Instituto 
Chico Mendes da Conservação de Biodiversidade - ICMBIO),  CENA(Centro de Energia 
Nuclear na Agricultura - USP),  Convênio com  Universidade de Coimbra de Portugal, 
laboratório de Farmacognosia,  INAIRA- Instituto Nacional  de Análise Integrada do Risco 
Ambiental, INCT-APA (Instituto Nacional de Ciência e Técnologia Antártico de Pesquisas 
Ambientais), Yakut 
 

 Projetos de Extensão 
            Os projetos desenvolvidos no Instituto Básico de Biociências são: 

 Saúde na Educação 
             Responsável- Profa. Dra. Maria Stella Amorin da Costa Zollner 

 Museu Didático do Corpo Humano 
              Responsável – Prof. Ms. Mágno César Vieira 

 Prevenindo  Parasitoses em Harmonia com a Natureza 
               Responsável – Profa. Dra. Ana Júlia Urias dos Santos Araújo 

 Palinoteca de Referência da Universidade de Taubaté 
                Responsável – Prof. Dr. João Carlos Nordi 
 
           Estes convênios, direta ou indiretamente fazem parte do IBB e proporcionam ao corpo 
docente e discente a elaboração de projetos de pesquisa, trabalhos de conclusão de curso, 
visitas pedagógicas, estágios, intercâmbio, e proporciona a integralidade dos três pilares da 
Universidade: ensino, pesquisa e extensão. 
 
  Grupo de Estudos em Biociências (GEB) 
        Grupo de caráter acadêmico-pedagógico que reúne professores da área básica de 
Biociências, que tem por finalidade auxiliar o acadêmico ingressante nos cursos da área, 
com vistas a facilitar a sua adaptação a rotina dos estudos exigidos nas disciplinas básicas, 
no âmbito da universidade. 
 

Profa. Dra. Célia Regina Gonçalves e Silva 
Diretora do Instituto Básico de Biociências 
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6.1.1 DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 
 
1. Histórico e Descrição do Departamento 

O Departamento de Biologia e o curso de Ciências Biológicas têm suas raízes na 
Faculdade de Filosofia , Ciências e Letras de Taubaté, que iniciou suas atividades em 1967. 
Atualmente o Departamento é responsável pelo funcionamento do curso de Ciências Biológicas 
nas modalidades Licenciatura e Bacharelado em regime seriado (Deliberações CONSEP             
e CONSEP respectivamente). São cursos tradicionais no Vale do Paraíba que, em 2013 
completa 38 anos de existência. O quadro docente agrega profissionais doutores (   %), 
mestres (   %), especialistas (%) e graduados (  %). Onze laboratórios possibilitam 
infraestrutura para o aprendizado. O Departamento conta com        linhas de pesquisas, com 
participação de alunos e professores da graduação e da pós-graduação. Na modalidade 
Licenciatura participamos....... 

 
1.1 Unidade de Ensino: DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 
 
1.2 Endereço: Avenida Tiradentes, 500 
                 Centro, Taubaté/ SP    
                  CEP: 12030-180 
 
1.3 Diretora: Professora Doutora Sonia Maria Cursino dos Santos 
 
1.4 Corpo-técnico Administrativo: 
Secretário: Antonio Olavo Nogueira Arantes 
Auxiliar Administrativo: Marcelo Benedito Teobaldo 
 
1.5 Corpo Docente: No Departamento 40 professores ministram aulas. O quadro docente 
agrega profissionais 26 doutores (65%), 11 mestres (27,5%), 2 especialistas (5%) e 1 graduado 
(2,5%). 
 

1.6 CONDEP 
 

 MEMBROS:   
Presidente: Professora Doutora Sonia Maria Cursino dos Santos 
Secretário: Antonio Olavo Nogueira Arantes 
Representantes do Corpo Docente:

 Professora Doutora Milene Sanches Galhardo 

 Professora Doutora Lídia Maria Ruv Carelli Barreto  

 Professor Doutor Valter José Cobo        

 Professor  Doutor João Carlos Nordi   

 Professora Doutora Maria Cecília Barbosa de Toledo 
 
Representante do Corpo Técnico Administrativo: 
                  Auxiliar Administrativo: Marcelo Benedito Teobaldo 
 
Representantes do Corpo Discente: 
                   Vitor Junho 
 
1.7 Infraestrutura 
Salas de aulas: Quatro salas (3 com capacidade para 80 alunos e 1 com capacidade de 50 
alunos) 
Secretaria 
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Sala chefia, sala de professores, cozinha e wc feminino e masculino 
 
Recursos de Apoio Pedagógico 
3 retroprojetores,  2 aparelhos de televisão, 5 telas de projeção, 1 DVD, 1 CPU, 1videocassete, 
5 multimídias, 11 laboratórios 
 

1.8 Atividades Relevantes  

1.8.1 Viagens e Visitas Pedagógicas. 
     Anualmente são realizadas viagens pedagógicas: a) Biologia de Campo, organizada 
pela disciplina Introdução à Ciências Biológicas, no qual os alunos participam de atividades 
multidisciplinares com professores das áreas de Botânica, Zoologia, Ecologia, Parasitologia e 
Apicultura. b) Núcleo Santa Virgínia, organizada pela disciplina de Botânica, no qual os alunos 
podem apreciar “in loco” a diversidade biológica da Mata Atlântica. c) Museu de Paleontologia, 
organizada pelas disciplinas Pedologia e Paleontologia, na qual os alunos podem conhecer o 
Museu de História Natural. d) Biologia Marinha - aulas práticas realizadas no Município de 
Ubatuba, sendo uma a cada bimestre, contando com a estrutura do Laboratório específico da 
UNITAU. 
 
1.8.2 Cursos de Especialização - Lato Sensu: 
Biologia Marinha 
Análises Clínicas 
 
1.8..3 Programas de Extensão 
• Prevenindo Parasitoses em Harmonia com a Natureza 
Departamentos: Biologia, Medicina e Serviço Social 
Coordenação: Profa. Dra. Ana Júlia Urias dos Santos Araujo 
 
• Centro de Estudos Apículas – Apicultura Sustentável 
Departamentos: de Biologia, Agronomia 
Coordenação: Profa. Dra. Lidia Maria Ruv Carelli 
 
• Palinoteca de Referência da Universidade de Taubaté –SP 
Departamentos: Agronomia, Biologia 
Coordenação: Prof. Dr. João Carlos Nordi 
 
• Museu Didático do Corpo Humano 
Departamentos: Biologia, Medicina  
Coordenação: Prof. MS. Magno Cesar Vieira 
 
1.8.4 Linhas de Pesquisa 
Profa. Dra. Agnes Barbério 
• Mutagênese ambiental: pesquisa de efeitos de poluentes presentes na água e no ar 
 
Profa. Dra. Ana Aparecida da Silva 
• Fisiologia e bioquímica do estresse vegetal 
• Nutrição mineral de plantas 
• Fisiologia de plantas aplicadas a remediação de solos contaminados 
 
Profa. Dra. Ana Cristina Gobbo Cesar 
• Citogenética humana e animal 
 
Profa. Dra. Ana Júlia Urias dos Santos Araújo 
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•Epidemiologia das parasitoses de transmissão hídrica e alimentar 
 
Profa. Dra. Célia Regina Gonçalves da Silva 
• Leveduras do gênero Candida 
• Imunologia eritrocitária – Imunohematologia 
 
Prof. Dr. Edson Rodrigues 
• Metabolismo energético e Argininolítico de organismos Antárticos 
• Biomarcadores bioquímicos e monitoramento ambiental Antártico 
 
Profa. Dra. Gannabathula Sree Vani 
• Metabolismo Nitrogenado e Estress oxidativo de Organismos Antárticos 
• Metabolismo Energético de Organismos Antárticos 
 
Prof. Dr. Itamar Alves Martins 
• Sistemática de anfíbios anuros 
• Bioacústica de anfíbios anuros 
• História natural de anfíbios anuros 
• Biologia e ecologia de peixes marinhos  
 
Prof. Dr. João Carlos Nordi 
• Fitossociologia e composição florística de plantas daninhas/ Matologia 
• Manejo de áreas em sucessão secundária 
• Paisagismo 
• Anatomia e morfologia vegetal 
• Parques e jardins 
• Arborização urbana 
• Taxonomia de plantas vegetais 
• Dinâmica da vegetação em ambientes antropizados 
 
Prof. Dr. Julio Cesar Raposo de Almeida 
• Manejo de espécies cultivadas 
 
Prof. Dr. Júlio César Voltolini 
• Ecologia de palmeiras (Arecaceae – Palmae): frugivoria, ecologia de populações e 
diversidade 
• Ecologia de mamíferos (Mammalia): diversidade e associação com microhabitat 
 
Profa. Dra. Lídia Maria Ruv Carelli Barreto 
• Manejo técnico 
• Qualidade dos produtos apícolas  
• Rastreabilidade apícola 
• Uso agrícola de resíduos apícolas 
 
Profa. Dra. Maria Cecília Barbosa de Toledo 
• Ornitologia 
• Ecologia urbana 
• Conservação da natureza 
• Análise de populações e comunidade de aves 
 
Profa. MS. Milene Sanches Galhardo 
• Biologia da matriz extracelular 
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Prof. Dr. Ricardo Machado da Silva 
• Melhoramento vegetal 
• Genética geral 
• Genética quantitativa 
• Melhoramento genético vegetal de milho e sorgo 
 
Profa. Dra. Simey Thury Fisch  
• Biologia de populações e comunidades de ambientes em transição 
• Ecologia de populações de plantas 
• Etnobotânica 
 
Profa. Dra. Sonia Maria Cursino dos Santos  
• Diagnóstico e ecologia dos metazoários parasitos de peixes de água doce 
 
Prof. Dr. Valter José Cobo 
• Biologia, ecologia e diversidade de crustáceos decápodos do Litoral Norte Paulista. 
 
2. Cursos Oferecidos pelo Departamento 
 
2.1 Curso: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – BACHARELADO 
 
2.1.1 Número da Deliberação: 75.750/75 de 22/05/1975 
2.1.2 Grau Acadêmico: Graduação 
2.1.3 Período de funcionamento: Matutino – segunda a sexta-feira das 7h 30min às 12h 
50min 
2.1.4 Regime eletivo: Semestral 
2.1.5 Número de Vagas: 60 
2.1.6 Prazo de Integralização: mínimo de 4 anos (8 períodos) e máximo de 7 anos (14 
períodos) 
2.1.7 Conceito no último Exame Nacional de Cursos: 4 
2.1.8 Nota do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes: 4 
2.1.9 Reconhecimento: CEE/GP nº 248/02 de 16/07/2002 
2.1.10 Renovação do reconhecimento: CEE/GP nº 120/2012 
 
 
2.1.11 Histórico 

O curso de Ciências Biológicas tem suas raízes na Faculdade de Filosofia Ciências e 
Letras em Taubaté. O reconhecimento do curso foi pelo Decreto Federal no 75.750/75, de 
22/05/75. Renovação do reconhecimento pela Portaria CEE/GP no 248/02, de 16/07/02. 
 
2.1.12 Perfil do profissional a ser formado: 
 Profissional habilitado a atender às crescentes demandas relativas à conservação da 
diversidade biológica combinada com a sustentabilidade ambiental, com capacidade de 
atuação nas mais diversas áreas das Ciências Biológicas, de modo ético, crítico, com espírito 
criativo e inovador. Sempre ciente de sua ação como educador nos variados níveis de seu 
caminho profissional. Para tal, o profissional a ser formado será conhecedor da organização, 
do funcionamento, da diversidade, das relações filogenéticas e evolutivas dos seres vivos.  
 Deste modo podendo  atuar como agente transformador da realidade, sempre 
compromissado com a cidadania e critérios científicos. 
 
2.1.13 Campo de atuação do egresso: 
 Curso matutino, composto por disciplinas de conceituação básica, além de outras de 
foco mais específico. A principal ênfase do curso é a formação de profissionais aptos à carreira 
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da pesquisa científica, além de qualificados para atuação junto ao poder público e à iniciativa 
privada. Com o curso busca-se formar um indivíduo que apresente visão  e capacidade de 
investigação com consciência dos problemas sociais e humanísticos. Em síntese, um 
profissional apto para gerar e desenvolver o conhecimento científico na área de Biologia, 
representando, ainda, um ser multiplicador desse conhecimento junto à sociedade com a qual 
interage. 

 
2.1.14 Número da Deliberação do Curso: 
 
2.1.15 Ementário  
 
2.2 Curso: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA 
 
2.2.1 Número da Deliberação: 75.750/75 de 22/05/1975 
2.2..2 Grau Acadêmico: Graduação 
2.2.3 Período de funcionamento: Noturno – segunda a sexta-feira das 19h às 22h 15 min. 
2.2.4 Regime eletivo: Semestral 
2.2.5 Número de Vagas: 70 
2.2.6 Prazo de Integralização: mínimo de 4 anos (8 períodos) e máximo de 7 anos (14 
períodos) 
 
2.2.7 Conceito no último Exame Nacional de Cursos: 4 
2.2.8 Nota do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes: 4 
2.2.9 Reconhecimento: CEE/GP nº 248/02 de 16/07/2002 
 
2.2.10 Renovação do reconhecimento: 
  
2.2.11 Histórico 

 
2.2.12 Perfil do profissional a ser formado: 
  O licenciado tem como mercado de trabalho o ensino nos diferentes níveis, atuando 
predominantemente no ensino básico. O licenciado (professor de Ciências e de Biologia) deve 
ter plena convicção do poder da educação como instrumento de transformação social. Portanto 
deve estar preparado para, aliando o conhecimento existente e as técnicas pedagógicas, 
avançar em direção à qualidade. Enfim, deve ser um profissional capacitado como educador, 
responsável pelo aperfeiçoamento do processo educativo, do sistema educacional do país e 
crítico dos processos históricos da evolução da educação visando sempre um ensino ativo e 
participativo que estimule nos alunos a capacidade de pensar, lógica e criticamente. 
 
2.2.13 Campo de atuação do egresso:  

Curso noturno oferece formação de qualidade, moderna e atualizada, com destaque 
para disciplinas e atividades que privilegiem a formação de profissionais docentes gabaritados 
para o ingresso no concorrido mercado de trabalho, para lecionar Ciências e Biologia no 
Ensino Fundamental, Médio e Superior (com cursos de pós-graduação) e atuar na criação de 
recursos didáticos e assessoria na área educacional e ambiental.  



 
 

 

 109 

 

6.1.2 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
 
Unidade de Ensino: Departamento de Ciências Agrárias 
Endereço: Estrada Dr. Jose Luiz. Cembranelli, 5000 - Bairro do Itaim. 
Taubaté - SP - 12081-010 
E-mail: agro@unitau.br 
Tel.: (12) 3635.1718, 3625.4116 
Telefax: (12) 3632.8956 PABX: (12) 3635.1718 
 
Atual diretora 
Profa. Dra. Adriana Mascarette Labinas 
 
Corpo técnico-administrativo 

 Dilma Jesuina Gadioli de Oliveira - Técnico de Laboratório 

 Edna Aparecida Charleaux Carvalho – Auxiliar Administrativo 

 Eliana Maria de Araújo Mariano Silva - Técnico de Laboratório 

 Elisandra Maria Silva Albano – Auxiliar Laboratório 

 Erlandesen Maximiano da Silva – Auxiliar de Laboratório 

 Iara Ribeiro Dias – Auxiliar de Laboratório 

 João Luiz Gadioli – Supervisor de Laboratório 

 Jorge Ferreira Camargo – Pedreiro 

 Luciano Rodrigues Coelho – Técnico de Laboratório 

 Maria Eymard Carmo – Auxiliar Administrativo 

 Mauricio Cesar Jofre – Técnico de Laboratório 

 Rodrigo de Almeida Marins Costa – Técnico de Laboratório 

 Rosana Aparecida Lemes Grandchamps - Secretária 

 Tiago dos Santos Agostinho – Analista de Sistema Sênio 
 
Pessoal de Apoio 

O Departamento de Ciências Agrárias conta com a colaboração de seis funcionários de 
uma empresa terceirizada para a manutenção e limpeza de suas dependências físicas (salas 
de aula, laboratórios, fazenda piloto, fábrica de alimentos, posto meteorológico, etc.). A 
segurança do D.C.A. é realizada por 2 servidores da própria UNITAU que trabalham durante o 
dia, além dos funcionários terceirizados que atuam no período da noite.  

Dependendo da necessidade, o D.C.A. conta com vários outros serviços prestados pela 
própria instituição através do Departamento de Obras e Manutenção, Central de Informática, 
CEMA, SESMO, FUNCABES, entre outros. 
 
Corpo docente 

 Adriana Mascarette Labinas 

 Agnes Barbério 

 Alecsandra de Almeida  

 Álvaro Andrade de Rezende 

 Ana Aparecida da Silva Almeida 

 Anderson Barreira Sales 

 Anne Ketherine Zanetti Matarazzo 

 Armando Antonio Monteiro de Castro 

 Bayki Hussein Kassab 

 Carlos Moure Cícero 

 Deise Nancy Urias de Morais 
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 Dráuzio Antonio Rezende Junior 

 Edgard Israel 

 Getúlio Teixeira Batista 

 Gilberto Fernando Fisch 

 Graziela Zamponi 

 Gustavo Frederico Ribeiro Peão 

 João Carlos Nordi 

 José Maurício Bueno Costa 

 Julio Cesar Raposo de Almeida 

 Kenya Jeniffer Marcon 

 Lídia Maria Ruv Carelli Barreto 

 Luciano Ricardo Marcondes da Silva 

 Luzia Alves 

 Marcelo dos Santos Targa 

 Marcos Roberto Furlan 

 Maria Cecília Barbosa de Toledo 

 Marisa Cardoso 

 Nara Lucia Perondi Fortes 

 Paulo Fortes Neto 

 Rene de Paula Posso 

 Ricardo Machado da Silva 

 Simey Thury Vieira Fisch 
 
Condep – Conselho do Departamento de Ciências Agrárias 

 Profa. Dra Adriana Mascarette Labinas 

 Profa. Dra. Alecsandra de Almeida 

 Profa. Dra. Lídia Maria Ruv Carelli Barreto 

 Prof. Dr. João Carlos Nordi 

 Prof. Dr. Julio César Raposo de Almeida 

 Prof. Dr. Ricardo Machado da Silva 

 Fabiana Brambatti– acadêmica 

 Iara Ribeiro Dias– funcionária 

 Rosana Aparecida Lemes Grandchamps – secretária 
 
Infraestrutura: Biblioteca,laboratórios, salas e demais dependências 
 
Biblioteca Setorial 

A biblioteca do Departamento de Ciências Agrárias é uma biblioteca setorial que contém 
2.573 livros (6.584 exemplares) e 103 periódicos (5.022 exemplares), sistema eletrônico de 
busca “SIBI” disponíveis em microcomputadores de uso específico do Departamento de 
Ciências Agrárias. 
 
Laboratórios e Centros de Estudos 

A infraestrutura física do Departamento de Ciências Agrárias e constituída pelos: 
Laboratórios de Análise de Alimentos e Controle de Qualidade, Análise de Solos e Nutrição de 
Plantas, Análise de Mel, Microbiologia Agrícola e Fitopatologia, Entomologia Agrícola, Análise 
de Sementes, Topografia, Geoprocessamento - LAGEO, Ciências Ambientais e de 
Ecotoxicidade em Águas, Higiene de Alimentos, Tecnologia de Alimentos, Técnica e Dietética, 
Informática, Fábrica de Alimentos (Planta Piloto) e pelo Posto Meteorológico;pelos Centro de 
Estudos Apícolas - CEA, Centro de Estudos em Plantas Medicinais e Centro de Maquinas 
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Agrícolas; Viveiro de Mudas e Casa-de-vegetaçao, além de salas para aulas teóricas, sala para 
apresentação de seminários e auditório para palestras, mesas- 
redondas, entre outros. 
 
Laboratório de Análise de Solos e Nutrição de Plantas 

O laboratório de Análise de Solos e Nutrição de Plantas está integrado ao sistema de  
controle de qualidade do Instituto Agronômico de Campinas (IAC); oferece apoio às aulas 
práticas e experimentos realizados pelos professores do Departamento e alunos de graduação 
dos Cursos de Ciências Biológicas e Engenharia Sanitária e Ambiental e também atende aos 
alunos de pós-graduação dos Cursos de Especialização em Gerenciamento de Resíduos e do 
Mestrado em Ciências Ambientais. Presta serviços à comunidade através de análises físicas e 
químicas de solos,fertilizantes e tecido vegetal;oferece estagio para alunos da UNITAU e de 
outras Instituições. Possui área física total de 308m2 e os seguintes equipamentos: 
destiladores de água e deionizador, capelas, fotômetro de chama, mesa agitadora tipo vai-vem, 
espectrofotômetro de luz, balança eletrônicacom 0,0001g de precisão, balança eletrônica 
500g,espectrofotômetro de absorção atômica, estufa de secagem e esterilização, blocos 
digestor 40 provas edigestor 8 provas, estufa de circulação de ar, microcomputador e 
impressora, agitador de peneiras,agitador de tubos, agitador mecânico, aparelho de banho de 
areia, aparelho de banho Maria, mufla, geladeira, destilador microkjedhal, diluidor/dispensador, 
agitador de Wagner - oito provas,agitador magnetico, microondas, moinho de bolas, centrifuga 
para 4 provas, moinho de solos e plantas, chapa aquecedora, compressor de ar/vácuo, 
phmetro, condutivímetro, recuperador de resinas e separadorde resinas. 
 
Laboratório de Fitopatologia e Microbiologia Agrícola 

O Laboratório de fitopatologia e microbiologia agrícola oferece apoio ás aulas práticas 
de fitopatologia, microbiologia agrícola, tratamento de sementes, tecnologia de produtos 
animais, tecnologia de produtos de origem vegetal, análise de alimentos, entomologia agrícola 
e fertilidade do solo. O laboratório oferece estrutura para os trabalhos de pesquisa voltados 
para o controle alternativo de doenças de plantas, controle de doenças pós-colheita com 
postagem e tratamento de influentes,desenvolvidos pelos alunos de graduação dos cursos de 
Agronomia, Engenharia de Alimentos, Ciências Biológicas e Engenharia Sanitária e Ambiental 
e pelos alunos de pós-graduação dos cursos de Especialização em Gerenciamento de 
Resíduos e do Mestrado em Ciências Ambientais.  

Fornece estágios para alunos desta e de outras Instituições. Possui área de 192m2 e 
tem os seguintes equipamentos:destilador de água, estufa de cultura, balança de precisão, 
estufa de esterilização e secagem, autoclave vertical, balanças, microscópiosópticos, forno 
microondas, lupas, contador de  
colônia, potenciômetro,câmara de germinação, centrifuga de mesa, bomba de vácuo, câmara 
de fluxo laminar, banho-maria,geladeira, destilador de nitrogênio, agitador com aquecedor, 
incubadora com agitação e temperatura. 
 
Laboratório de Análise de Sementes 

O laboratório de Análise de Sementes oferece apoio às aulas práticas de 
fitopatologia,microbiologia agrícola, análise de alimentos, fruticultura, agricultura, forragicultura,  
silvicultura, olericultura, entomologia agrícola e trabalhos de pesquisa voltados para análise e  
tecnologia de sementes. As atividades desenvolvidas no laboratório atendem às necessidades 
dos alunos de graduação dos cursos de Agronomia, Ciências Biológicas, Engenharia de 
Alimentos, bem como aos alunos de mestrado do curso de pós-graduação em Ciências 
Ambientais. O laboratório possui área de 42 m2 e é equipado com geladeira, balança, lupa de 
mesa, mesa diafanoscópica, estufa de esterilização e secagem, câmara de germinação, 
quarteador de sementes e balança semi-analítica. 
 
Laboratório de Tecnologia de Alimentos 
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O laboratório de Tecnologia de Alimentos oferece apoio as aulas práticas de agricultura, 
fruticultura,olericultura, tecnologia de produtos de origem animal, tecnologia de produtos de 
origem vegetal e trabalhos de pesquisa na área de tecnologia pós-colheita, análise sensorial e 
processamento de alimentos aos alunos dos cursos de Agronomia, Engenharia de Alimentos e 
Nutrição. 

 Possui área de 92,3 m2 e detém os seguintes equipamentos: fogão industrial, seladora 
manual, fogão comum de 4 bocas, máquina de sorvete tipo Soft, destilador de água de 
bancada, liquidificador industrial, pausterizador de leite, tacho de cozimento, misturadeira, 
modeladora de pães, embutidora, masseira grande, descascador de legumes,forno industrial 
elétrico, moedor de carne, divisora de massa, seladora a vácuo, freezer vertical, geladeira 
vertical, refratômetro ABBE, balança analítica, balança Toledo, microondas e determinador de 
umidade. 
 
Laboratório de Análise de Alimentos  

Oferece apoio às aulas práticas das disciplinas de fitopatologia, fruticultura, 
microbiologia agrícola, sementes, tecnologia de produtos de origem animal, tecnologia de 
produtos de origem vegetal, olericultura e apicultura. Proporciona possibilidade de estágios 
para aos alunos dos cursos de graduação em Agronomia, Engenharia de Alimentos e Nutrição. 
Desenvolve trabalhos de pesquisa na área de tecnologia pós-colheita,análise sensorial e 
processamento de alimentos. Possui uma área de 92,3 m2 e os equipamentos são: banho-
maria (de 0º a 56º C), balança analítica de precisão, liquidificador, chapa de aquecimento, 
freezer vertical, balança semi-analitica de precisão, geladeira vertical, refratômetroportátil(de 0º 
a 10ºBrix), agitador mecânico, refratômetroportátil(de 28º a 62ºBrix),agitador magnético, 
refratômetroportátil(de 0º a 32ºBrix), viscosímetro, refratômetroportátil de 58º a 90ºBrix), 
centrifuga com sistema de refrigeração, micropipeta de 5 mL, estufa de secagem e 
esterilização,micropipeta de 1 mL, pHametro, refratômetro ABBE, chapa de aquecimento e 
agitação, capela de exaustão, espectrofotômetro, determinador de gorduras – Soxleth. 
 
Laboratório de Higiene e Segurança Alimentar  

Laboratório de apoio às aulas práticas na área de microbiologia de alimentos e higiene  
e segurança alimentar. Oferece os seguintes equipamentos: contador de colônias mecânico, 
refrigerador,estufa de esterilização e secagem, estufa bacteriológica, autoclave, balança 
analítica de precisão automática, bomba à vácuo, homogeneizador de amostra,estufa 
bacteriológica, estufa de esterilização e autoclave.O Laboratório se destina à aplicação da 
prática de Higiene e Legislação e Higiene e Segurança na indústria de alimentos.  
 
Centro de Estudos Apícolas 

O Centro de Estudos Apícolas está situado em área de 354 m2 e presta serviços de 
análises de mel, própolis, cera e derivados para apicultores em geral. Serve de apoio à 
disciplina de Apicultura e as outras disciplinas em atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
oferece ainda curso de treinamento e aperfeiçoamento para a comunidade em geral e um 
curso de especialização, àdistância, em Apicultura para público com formação no ensino 
superior. O Centro de Estudos Apícolas oferece também, apoio às aulas práticas de análise de 
alimentos, tecnologia de produtos de origem animal, entomologia agrícola, 
silvicultura,olericultura, agricultura, zootecnia, sementes e microbiologia agrícola.  

Oferece curso de extensão na área de apicultura, desenvolve trabalhos de pesquisa e 
oferece estágios aos alunos de graduação dos cursos de Agronomia, Ciências Biológicas, 
Engenharia de Alimentos e Nutrição. A partir de 2005, com a implantação do curso de 
especialização à distancia em Apicultura, o laboratório passou a dar suporte as atividades dos 
alunos de pós-graduação de diferentes regiões do Brasil; atualmente já esta indo para a sua 
terceira turma. O CEA está equipado comespectrofotômetro, estufa descristalizadora de mel, 
pHmetro, estufa com circulação de ar,centrifuga, estufa sem ventilação, liquidificador, 
desumidificador, agitador de tubos, balança Filizola 200kg, balança de precisão, balança 
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Filizola 150 kg, agitador magnético, balança Digital 6 kg, refratômetro,balança Digital 3 kg, 
frigobar 150 L, capela de exaustão, manta aquecedora, lupa de mesa, banho Maria,destilador  
de água tipo Pilsen, micropipetador 10 a 100 tL, microscópico binocular, micropipetador 100 
a1000 tL, freezer horizontal, extrator de gordura redutec. 
 
Laboratório de Entomologia Agrícola 

O laboratório oferece apoio às aulas práticas das disciplinas de Entomologia Agrícola  
Fitopatologia, Microbiologia Agrícola, Fruticultura, Forragicultura, zootecnia, 
agricultura,olericultura,silvicultura e trabalhos de pesquisa voltados para o controle químico de 
pragas e as atividades dos alunos de Mestrado em Ciências Ambientais. Possui área de 96 m2 
e conta com os seguintes equipamentos:ar condicionado, aquecedor de ambiente, 
microscópiosestereoscópicos, microscópiosóticos, câmara de Demanda Bioquímica de 
Oxigênio – BOD, refrigerador, fogão, esterilizador Ultra-violeta, armários Entomológicos, 
balança Analítica, balança Semi-analiticas e armadilhas de capturas. Oferece estágio aos 
alunos dos cursos de Agronomia, Ciências Biológicas e Engenharia Sanitária e Ambiental. Dá 
suporte ao projeto de extensão “Natureza e Criança: aprendendo com animais e plantas” e 
oferece visitas monitoradas para alunos do ensino médio e fundamental de escolas 
interessadas. 
 
Laboratório de Topografia 

O laboratório oferece suporte às aulas práticas das disciplinas de topografia, hidrologia  
e manejo de bacias hidrográficas, manejo e conservação do solo, sensoriamento remoto,  
geoprocessamento e cartografia, fotointerpretação e irrigação e drenagem. Possui área de 
19m2 e tem os seguintes equipamentos: planímetros, miras, balizas, estações digitais 
completas, teodolitos eletrônicos, níveis automáticos, trenas, guarda-sóis, bússolas 
declinatórias, diagonais eyepiece, níveis de bolha, níveis semiautomaticos, teodolitos com 
leitura vernier e estações totais com coletor de dados. 
 
Laboratório de Geoprocessamento (LAGEO) 

O laboratório de Geoprocessamento oferece suporte às aulas práticas de topografia,  
hidrologia e manejo de bacias hidrográficas, manejo e conservação do solo, sensoriamento 
remoto, geoprocessamento e cartografia, fotointerpretação e irrigação e drenagem. Atende às 
atividades de pesquisas dos alunos de graduação dos cursos de Agronomia, Ciências 
Biológicas, Engenharia Civil,Engenharia Ambiental e Sanitária, Geografia e,também, aos 
alunos de pós-graduação do Mestrado em Ciências Ambientais. Possui área de 120 m2 e está 
equipado com microcomputadores, impressoras, plotter e programas específicos. 
 
Laboratório de Processos Biológicos Aplicados ao Meio Ambiente 

O Laboratório de Processos Biológicos Aplicados ao Meio Ambiente, especializado em 
análises microbiológicas e físico-químicas da água, oferece apoio aos projetos de pesquisa dos 
alunos de Pós-graduação em Ciências Ambientais (mestrado). Atende também as atividades 
de pesquisas e projetos de alunos dos cursos de graduação (Biologia, Agronomia e Engenharia 
Ambiental). Possui uma área de 122 m2 e os seguintes equipamentos: autoclave vertical, 
estufa de cultura, estufa de secagem, banho-maria, medidor de pH, condutivímetro, 
turbidímetro, colorímetro, chapa aquecedora, capelão de exaustão de gases, destilador de 
nitrogênio, entre outros.  
 
  
Centro de Estudos em Plantas Medicinais 

Realiza trabalhos sobre identificação e classificação de plantas medicinais; elabora 
coleções e estuda a aplicação das plantas medicinais. Possui um viveiro e um horto de plantas 
medicinais econdimentares, que servem de apoio para as aulas práticas de anatomia e 
morfologia vegetal, olericultura, jardinocultura e paisagismo e cultivos de plantas medicinais e 
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aromáticas. O centro também oferece suporte para o desenvolvimento de pesquisas para os 
alunos de Agronomia e Ciências Biológicas e cursos de treinamento para a comunidade em 
geral. 
 
Centro de Máquinas Agrícolas 

Utilizado no apoio às aulas práticas das disciplinas de máquinas agrícolas, iniciação às 
ciências agrárias, agricultura, hidrologia e manejo de bacias hidrográficas, manejo e 
conservaçãodo solo,silvicultura e manejo de recursos florestais, topografia, irrigação e 
drenagem e olericultura.  

É composto pelos galpões de tratores, máquinas e implementos agrícolas, sede da 
Fazenda (Administração),almoxarifado, oficina mecânica, sala de manutenção (combustíveis), 
sala de peças e motores que servem de apoio para às aulas práticas e desenvolvimento de 
pesquisas. 
 
Posto Meteorológico 

O Posto Meteorológico coleta diariamente, há mais de vinte anos, dados climáticos da  
região.Esses dados são repassados ao Instituto Nacional de Meteorologia (InMet), a fim de 
compor a previsão do tempo. Atualmente os equipamentos foram renovados e os dados são 
enviados para o satélite, que imediatamente os envia para o centro de controle em Cachoeira 
Paulista-SP. O Posto Meteorológicoserve de apoio aos alunos de graduação dos cursos de 
Agronomia, Engenharia Ambiental e Sanitária,Geografia e Ciências Biológicas na realização de 
aulas práticas e pesquisas, bem como aos alunos do curso de Mestrado em Ciências 
Ambientais. 
 
Avicultura 

A avicultura foi implantada, recentemente, para ser utilizada como área de 
desenvolvimento  
de pesquisa e de apoio às aulas praticas das disciplinas de zootecnia, tecnologia de produtos 
de origem animal, planejamento agropecuário e agroindustrial, melhoramento genético animal 
e nutrição e alimentação animal e às atividades complementares de vivência agronômica. 
 
Fábrica de Alimentos/Planta Piloto 

A Fábrica Escola/Planta Piloto é uma unidade industrial onde os alunos dos cursos de  
graduação em Agronomia,Engenharia de Alimentos e Nutrição observam as etapas dos 
processos de produção e beneficiamentos dos alimentos de origem vegetal e animal. Para 
atender a este objetivo, a planta piloto ocupa uma área de300 m2 e está divida em: sala para 
os professores, sala de reunião, almoxarifado,câmara frigorífica,área para o processamento de 
alimentos,laboratório para o controle de processo e banheiros (masculino e feminino). 
 
Auditório do Departamento de Ciências Agrárias 

O Auditório do Departamento de Ciências Agrárias “Eng Agrônomo Geraldo Guimarães”  
tem capacidade para 270 pessoas, confortavelmente acomodadas. Com facilidade de acesso e  
estacionamento, está equipado com sistema de projeção e som para eventos como palestras,  
seminários, reuniões e comemorações festivas. 
 
Fazenda Piloto 
 A Fazenda Piloto oferece apoio pedagógico para o desenvolvimento de aulas praticas, 
bem como para trabalhos de pesquisa e atividades demonstrativas. Possui área total de 69 
hectares, e suas instalações são: 

 Sede da Fazenda (Administração) 

 Almoxarifado 

 Oficina Mecânica 

 Armazém/Tulha 
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 Galpão de Maquinas 

 Refeitório (Funcionários) 

 Sala de Manutenção  

 Sala de Peças e Motores 

 Depósito de Defensivos Agrícolas 

 Câmara Climática (para armazenamento de sementes) 

 Casas de Funcionários (3) 

 Área para armazenamento de combustível 

 Marcenaria e Serralheria 
 

Possui, ainda, as seguintes máquinas e implementos agrícolas: trator Massey Ferguson 
265, trator Ford 1630, trator Massey Ferguson 275, micro-tratorTobata, trator Massey Ferguson 
290, moto-segadeira Lusbra, trator Ford 5030, colhedeira de cereais CLC - 500 Penha, arado 
MF 204-(02), grade MF 103/26, grade MF 11/30, plantadeira Jumil J.L, roçadeira Rp - 16 FNI, 
plataforma MF 1.700k, semeadeira-adubadeira Cely H, grade de arraste Tatu 16, plaina traseira 
818, perfurador de solo FNI, broca 9 FNI BP-9, plaina agrícola Diant. Madal, pá carregadeira 
Madal, carreta Fanavia4 T, reboque basculante Fanavia 2 T, subsolador SSD, esparramador 
de calcário Ec 750 Jumil, semeadeira-adubadeiraVicom 403, riscador AgromecJaguari, 
cultivador Bragant, semeadeira RotacasteerFni 60-B, roçadeira ICMA, rotavator FNI EP-50, 
pulverizador Jacto PJ 2.000/18, atomizador polvilhadeira PT-60 Jacto, roçadeira Frontal 
Tobatta, enxada rotativa Tobatta, bomba d’agua (Tobatta), pulverizador Costal (05), carreta 
agrícola Geomac 4T, carreta agrícola Geomac 2T (basculante), roçadeira baldan, semeadora 
JM 2611, beneficiadora de arroz B-7, abanador de cereais picador e desintegrador Nogueira, 
aparador de grama elétrico 220V, lavadora Wap, engraxadeira Cobel 420 S, vulcanizador 
EMEB, furadeira de bancada FB 165, compressor de ar CDV-10, Bomba RSB 80-40/2 Asp. 50 
e 30mm, macaco jacaré 6t, bomba manual de abastecimento – Cobal, bomba d’água tipo Mark, 
conjunto moto-esmeril Schults, descascador de café Pasiani, torrador manual de café, moedor 
de café manual no. 03, balança Filizola 200 kg, balança Filizola 15 kg, adubadeira manual 
Cadioli, bomba submersa Anauger no. 01 (04), morsa no 08, furadeira elétrica manual Bosch 
220 v, retroescavadeira FB.80 Fiatallis. 
 
Agrotau-Jr - Empresa Júnior  

A Agrotau-Jr é uma associação civil, sem fins lucrativos, formada, exclusivamente, por 
estudantes do curso de Agronomia da Unitau, que presta serviços na área agropecuária, sob a  
orientação dos professores da instituição. Sua missão é “Proporcionar aos acadêmicos um 
ambiente de desenvolvimento profissional e interação com o mercado consumidor.” A diretoria 
da Agrotau Jr é composta por seis estudantes – um presidente e cinco diretores. Podem 
participar da empresa, como executores dos projetos que serão desenvolvidos (como projetos 
para a recuperação de áreas degradadas, para o plantio de mudas de árvores para 
atendimento à legislação em vigor, para a produção de mudas, para projetos de jardinagem, 
entre outros), alunos de todas as séries do curso de Agronomia. 
 
Atividades Relevantes da Unitau de Ensino 
 
Revista Ambiente & Água – an Interdisciplinary Journal of Applied Science 
  Publicação quadrimestral de trabalhos inéditos relacionados a Ciências Ambientais e 
Recursos Hídricos que apresentem resultados de estudos e pesquisas sobre as atividades 
dessas áreas. A revista é multilíngüe, publica trabalhos em português, espanhol, e inglês. 
  Esse periódico científico aceita artigos inéditos na grande área interdisciplinar, com 
inserção nas áreas de Ciências Ambientais, Recursos Hídricos, Hidrologia, Hidrogeologia, 
Engenharia Ambiental e Saneamento, Engenharia Florestal e Recursos Florestais, Ecologia, 
Aqüicultura, Oceanologia e Recursos Pesqueiros, Agronomia, Agrometeorologia e Engenharia 
Agrícola, Mudanças Globais, Engenharia de Pesca e Zootecnia, Geografia, Geologia. Assim 
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como, nas áreas de Sensoriamento Remoto, Geotecnologias, Análise Espacial voltadas para o 
estudo da água ou das Ciências Ambientais. 
  A revista, lançada em 2006 já publicou 22 edições, todas rigorosamente em dia e 
conquistou dezenas de indexadores entre eles a Coleção SciELO Brasil, SCOPUS, DOAJ, e 
mais recentemente foi convidada a ser indexada pelo AGRICOLA da Biblioteca Agrícola 
Nacional dos Estados Unidos (Sigla em inglês NAL). No Qualis CAPES a revista está indexada 
como B1 em diversas áreas, o que é um reconhecimento importante para uma revista de 
apenas sete anos de existência. Ela conta com uma Comissão Editorial de padrão internacional 
e com um Painel de Avaliadores Ad Hoc com 501 membros em que praticamente todos têm 
título de doutor, com alta produtividade científica. 

 A revista é vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, 
Departamento de Ciências Agrárias/Unitau e editorada pelo Instituto de Pesquisas Ambientais 
em Bacias Hidrográficas (IPABHi) que funciona no campus do Departamento de Ciências 
Agrárias. 
 
Mais informações em: HTTP://www.ambi-agua.net 
 
Grupos de estudo/pesquisa 
 
Avaliação de Impactos Ambientais 
Prof. Dr. Getulio Teixeira Batista 
Curso de Aperfeiçoamento em “Recursos Didáticos p/o ensino de Ciências da Natureza na 
Educação Básica”. 
Coordenação: Profa. Adriana Mascarette Labinas 
 
Projetos vinculados ao Departamento 
 
Projeto “Reciclando” 
Departamento: Ciências Agrárias  
Coordenação: Prof. Dr. Paulo Fortes Neto 
 
Projeto “Análise de Solos, Plantas e Sementes” 
Departamento: Ciências Agrárias 
Coordenação: Prof. Me. Carlos Moure Cicero e Prof. Dr. Julio Cesar Raposo de Almeida 
 
Projeto “Ensaio de Valor de Cultivo e Uso (VCU) de Arroz Irrigado” 
Departamento de Ciências Agrárias – FAPETI – CATI – EMBRAPA – BASF 
Coordenação: Prof. Me. Carlos Moure Cícero e Prof. Dr. Julio Cesar Raposo de Almeida 
 
Projeto “Centro de Estudo Apícola– Apicultura Solidária” 
Departamento: Ciências Agrárias  
Coordenação: Profa. Dra. Lidia Maria Ruv Carelli Barreto 
 
Projeto “Polinoteca de Referência da Universidade de Taubaté-SP” 
Departamento de Ciências Agrárias 
Coordenação: Prof. Dr. João Carlos Nordi 
 
Projeto “Natureza e Criança: aprendendo com animais e plantas” 
Departamento de Ciências Agrárias 
Coordenação: Profa. Dra. Adriana Mascarette Labinas e Profa. Ma Ana Maria G. C. Calil 
 
Outras atividades vinculadas ao Departamento 
 

http://www.ambi-agua.net/
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Curso de Extensão 
Curso de Extensão em Controle de Vetores e Pragas Urbanas 
Coordenação: Profa. Dra. Adriana Mascarette Labinas 
 
Curso de Especialização 
Especialização em Apicultura – lato sensu  
Objetivo: o fortalecimento e a capacidade de profissionais de nível superior, atuantes na área 
de apicultura, para que possam aperfeiçoar seu conhecimentos em ações de gerenciamento, 
gestão, manejo, qualidade e produtividade apícola. 
Coordenação: Profa. Dra. Lídia Maria Ruv Carelli Barreto  
Profa. Dra. Ana Paula da Silva Dib 
 
Curso de Mestrado 
Mestrado em Ciências Ambientais – stricto sensu – recomendado pela CAPES – área de 
Ciências Ambientais 
 
São dois Programas de Pós-graduação em Ciências Ambientais:  
 
1) Programa de Mestrado Profissional  

 
Objetivos: 

 Formar profissionais em Meio Ambiente para órgãos governamentais, empresariais e  
órgãos não governamentais tendo por base uma formação interdisciplinar. 

 Fomentar a integração da Universidade com órgãos e instituições das áreas de 
Educação, Saúde, Sociais, Jurídicas e Tecnológicas voltadas à Área Ambiental, como 
promotora da melhoria na qualidade de vida. 

 Realizar estudos e pesquisas técnico-científicas em Ciências Ambientais com foco em 
duas linhas mestres Transformação e Construção do Ambiente Humano e na 
Composição, Estrutura e Processos do Ambiente Natural. 

 Despertar a consciência e a responsabilidade sócio-ambiental em profissionais 
formadores de opinião, e incentivar a proposição junto a órgãos governamentais e 
empresas a adoção de medidas que concretizem um futuro ambientalmente 
sustentável. 
Como evolução e tendência o Programa tem procurado atender as expectativas sócio-

econômicas-ambientais do desenvolvimento buscando propor estudos relativos às 
modificações no uso e ocupação do solo com o crescimento de atividades industriais, urbanas 
e agropecuárias que envolvem o aumento no uso de energia, água, e aumento na geração de 
resíduos e degradação da vegetação. Nesse sentido observam-se como atividades crescentes 
os processos de extração de areia, do plantio de eucalipto, programa de biodiesel, criação de 
novos aterros e lixões, aumento da poluição atmosférica, implantações de procedimentos de 
reciclagem, cobrança de uso da água, erosão excessiva, bem como a conservação do solo e 
cuidados com a saúde da população. 
Coordenador: Prof. Dr. Marcelo Dos Santos Targa 
Coordenador Adjunto: Prof. Dr. Paulo Fortes Neto 
 
2) Programa de Mestrado Acadêmico 

Formar pesquisadores capazes de investigar, analisar e avaliar questões relativas ao 
ambiente e ao desenvolvimento sustentável da região. Divulgar os resultados dos trabalhos de 
forma que outros pesquisadores e a sociedade em geral façam uso do conhecimento para 
fundamentar suas ações na esfera regional. 
Coordenador: Prof. Dr. Marcelo Dos Santos Targa 
Coordenador Adjunto: Prof.ª Dr.ª Ana Aparecida da Silva Almeida 
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Cursos Oferecidos pelo Departamento 
 
Curso: AGRONOMIA 
 
Número da Deliberação:Deliberação CONSEP Nº 232/2012 – 1º e 2º semestre (semestral) 
Deliberação CONSEP Nº244/2009 - 2ª, 3ª e 4ª Série (anual) 
Grau Acadêmico: Bacharel 
Período de Funcionamento: matutino 
Regime letivo: Semestral/anual 
Número de vagas:60 
Prazo de integralização: para 1º e 2º semestres: mínimo de 10(dez) semestres letivos e 
máximo de 18 (dezoito) semestres letivos  para2ª, 3ª e 4ª séries: mínimo de 5(cinco) anos 
letivos e máximo de 09 (nove) anos letivos. 
Conceito no último Exame de Desempenho dos Estudantes – Nota 4 (quatro) 
Nota do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - Nota 4 (quatro) 
Reconhecimento:Reconhecido pela Portaria MEC nº 79/84, de 27/02/84 
Renovação do reconhecimento:Renovação do reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 
522/11, de 14/12/11 . 
 
Perfil do profissional a ser formado 

O Engenheiro Agrônomo formado pela UNITAU deverá possuir sólida formação básica, 
científica e tecnológica, com visão global e empreendedora dos sistemas agropecuário, 
agroindustrial e agroecológico. Deverá ser capaz de oferecer soluções técnicas para os 
problemas que afetam a produção agroindustrial das cooperativas e outros estabelecimentos 
agrícolas, independente do porte do agricultor. Deverá ser um profissional com senso ético, 
capacitado para o trabalho em grupo, tanto antes quanto depois da porteira e, ainda, estár 
preparado para proporcionar o sucesso da agricultura e pecuária, gerenciando os 
agronegócios, desde a produção até a comercialização dos produtos agrícolas. 
 
Campo de atuação do egresso 

Engenheiro Agrônomo possui habilitação profissional ampla podendo atuar nas áreas 
de: 

 Agronegócios, Agroecologia e Agricultura Familiar; 

 Engenharia rural, topografia, agrometeorologia, construções e instalações rurais, 
irrigação e drenagem para fins agrícolas e mecanização agrícola; 

 Fitotecnia ou Produção Vegetal; 

 Recursos naturais renováveis e ecologia; 

 Tecnologia e produção de sementes; 

 Microbiologia agrícola e defesa sanitária; 

 Manejo e conservação do solo e da água, uso de fertilizantes e corretivos, química e 
biologia do solo, nutrição mineral de plantas; 

 Tecnologia de alimentos, processamento, beneficiamento e conservação dos produtos 
animais e vegetais; 

 Parques e jardins; 

 Zootecnia, nutrição animal; forragicultura; bromatologia e rações; pequenos e grandes 
animais. 
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6.1.3 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Unidade de Ensino: Departamento de Educação Física 
Endereço: Campus Bom Conselho - Av. Tiradentes, nº 500 – Centro – Taubaté-SP - CEP: 
12030-180 
 
Atual Diretor: Profa. Dra. Virginia Mara Próspero da Cunha 
 
Corpo técnico-administrativo  

 Antonio Olavo Nogueira Arante                              secretário 

 Pedrina Márcia Molinari                                          servidor técnico-administrativo 

 Marcelo Benedito Teobaldo                                    servidor técnico-administrativos. 
 Desempenham as funções de atendimento ao público interno e externo, além das 
funções administrativas inerentes ao cargo/função. 
 
Pessoal de Apoi: 

 Luiz Ricardo da Silva                                                        zelador. 

 Emerson dos Santos                                                         tratador de piscina 
 
Corpo Docente 
 O Departamento de Educação Física conta com um quadro docente qualificado, com 09 
doutores, 20 mestres, 07 especialistas e 03 graduados 
 
Conselho do Departamento (CONDEP) 

 Profa. Dra. Virgínia Mara Próspero da Cunha 

 Prof. Ms. Carlos Eduardo César Miné 

 Prof. Ms. Edésio da Silva Santos 

 Prof. Ms. Enrique Osvaldo Cimaschi Neto 

 Profa. Fernanda Rabelo Prazeres 

 Prof. Ms. Maurício Leonel Galdino 

 Antonio Olavo Nogueira Arantes - Secretário 

 Luiz Ricardo da Silva - Funcionário 

 Jurandir Feliciano de Andrade - Aluno 

 Monise Vicente Costa - Aluna 
 
Infraestrutura 

Secretaria, Sala dos Professores, 09 Salas de aula, Sala de orientação Estágio, Sala de 
orientação Trabalho de Conclusão de Curso, sala de coordenação PAFS Programa de 
Atividade Física e Saúde, Cantina. 
 
Recursos de apoio pedagógico 

Laboratório de Ciências do Esporte (LACES), Campo de futebol, Pista de atletismo, 
Laboratório de Anatomia, Laboratório de Biologia, Laboratório de Bioquímica, Laboratório de 
Atividades Gímnicas, Rítmicas e Dança 1, Laboratório de Atividades Gímnicas, Rítmicas e 
Dança 2, Piscina aquecida, Quadra poliesportiva oficial, Quadra de vôlei coberta, Salão de 
Ginástica Artística, Salão de Musculação, Laboratório de Informática. 
 
Atividades vinculadas ao Departamento 
 Pós-graduação: 

 Curso de especialização: Atividade Física e Saúde no Envelhecimento. 
 Projetos de extensão:  

 Projeto Unitau na Praça; 
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 PAFS - Programa de Atividade Física e Saúde, englobando os Projetos: Idosos em 
Ação, Projeto Esportivo Unitau, Projeto de Avaliação Física nas escolas de ensino 
médio de Taubaté e região, Palestras sobre transtornos de imagem corporal e uso 
indevido de anabolizantes, Projeto “Obesidade Infanto-juvenil: prevenção e tratamento 
multiprofissional”. 

            Grupo de Estudos:  

 Educação Física Escolar: concepções e questões emergentes (CNPQ) 

 Laboratório de Pesquisas Pedagógicas em Educação Física - LAPPEF (CNPQ) 
  

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA 

Grau acadêmico  Licenciatura em Educação Física 

Período de funcionamento Matutino e Noturno 

Número de vagas – Proc/ Seletivo Verão 
Número de vagas – Proc/ Seletivo Inverso 

Matutino: 60        Noturno: 120 
Matutino: 20        Noturno:   20 

Prazo de Integralização 03 anos (mínimo) e 06 anos (máximo) 

Reconhecimento Decreto Federal nº 76484/75, de 20/10/75 

Renovação do reconhecimento Portaria CEE/GP nº 167/12, de 03/05/2012, 
por 05 (cinco) anos 

 
Breve histórico do curso: 

O Departamento de Educação Física foi criado em 07/10/68, oferece o curso de 
Licenciatura em Educação Física, que foi reconhecido pelo Decreto Federal nº 76484/75, de 
20/10/7, com renovação do reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 363/02, de 18/09/02 e 
renovação do reconhecimento pelas Portarias CEE/GP nº 305/07, de 02/07/07, por 05 (cinco) 
anos e CEE/GP nº 167/12, de 03/05/2012, por 05 (cinco) anos. Funciona no Campus Bom 
Conselho desde sua criação. O curso é referência na região do Vale do Paraíba, sendo 
considerado o curso mais tradicional da região, razão pela qual é procurado por alunos 
oriundos de diversas cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e Sul de 
Minas Gerais. O Departamento de Educação Física possui professores altamente qualificados, 
o que garante a alta qualidade de ensino oferecida, refletindo-se no grande número de 
aprovações em concursos públicos por nossos alunos. 
 
Objetivos Gerais do Curso de Licenciatura 

 Desenvolver um processo de ensino-aprendizagem que possibilite ao graduando condições 
de atuar no âmbito educacional público e privado de forma crítica, autônoma e compromissada 
com a formação do cidadão;  

 Possibilitar o desenvolvimento de competências e habilidades gerais e específicas que 
permita ao graduando: 

 Compreender o seu papel numa sociedade democrática; 

 Dominar o conjunto de conhecimentos articulados de forma interdisciplinar; 

 Elaborar, implementar, executar e avaliar os conhecimentos pedagógicos necessários 
para a formação e desenvolvimento do cidadão, tendo como princípio a investigação 
científica; 

 Dominar os conhecimentos necessários para o seu contínuo desenvolvimento e 
aprimoramento profissionais; 

 
Objetivos Específicos do Curso de Licenciatura 

 Desenvolver competências e habilidades específicas que permitam o licenciado a: 

 Atuar no contexto escolar (ensino pré-escolar, fundamental e médio) nas dimensões, 
expressões e fases evolutivas; 

 Promover estilos de vida saudável atuando de forma preventiva como um agente de 
transformação social; 
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 Dominar os conhecimentos científicos básicos de natureza bio-psico-sócio-ambiental 
subjacentes à prática pedagógica em Educação Física; 

 Atuar em equipes multidisciplinares destinadas a planejar, coordenar, supervisionar, 
implementar, executar e avaliar atividades na área da educação, do esporte e da 
saúde; 

 Identificar, compreender, valorizar e construir o conhecimento em sua área de 
atuação através da investigação científica; 

 Elaborar, implementar e avaliar programas e projetos de intervenção em Educação 
Física no âmbito educacional de forma a relacionar pesquisa, ensino e extensão. 

 
Perfil do profissional a ser formado 

Profissional com conhecimento sedimentado na práxis pedagógica e suas interfaces 
com os conhecimentos específicos da área da Educação Física, tendo a Motricidade Humana 
como objeto de estudo. Capacitado para atuar de forma crítica e comprometida socialmente 
com a preparação de crianças, jovens e adultos para a prática de atividades físicas visando à 
educação, à promoção da saúde e à formação do cidadão dentro de uma proposta inclusiva e 
autônoma. Apto a atuar no contexto educacional formal, nas escolas de ensino fundamental e 
médio, públicas ou privadas, aplicando os seus conhecimentos nas fases de elaboração, 
execução e avaliação de projetos na área da cultura corporal de movimento (esporte, ginástica, 
lutas, dança, jogos e lazer). 
 
Competências e habilidades a serem desenvolvidas pelo profissional de Educação Física 
no curso de licenciatura 

 O licenciado em Educação Física deverá:  

 estar capacitado para intervir em todas as dimensões de seu campo, o que supõe pleno 
domínio da natureza do conhecimento da Educação Física e das práticas essenciais de sua 
produção e socialização e de competências técnico-instrumental a partir de uma atitude 
crítico-reflexiva; 

 ter como responsabilidade disseminar e aplicar conhecimentos teóricos e práticos sobre a 
Motricidade Humana/Atividade Física/Movimento Humano, devendo analisar esses 
significados na relação dinâmica entre o ser humano e o meio ambiente dentro e fora do 
âmbito escolar; 

 dominar um conjunto de competências de natureza técnico-instrumental, humana e político-
social, nas dimensões que privilegiam o saber, o saber aprender, o saber pensar, o saber 
fazer, o saber conviver e o saber ser, para atuar nos campos identificados com as diferentes 
manifestações e expressões da Atividade Física/Movimento Humano/Motricidade Humana; 

 
Campo de atuação do profissional licenciado 
 Professor em escolas de Ensino Fundamental e Médio da rede de ensino pública ou 
privada. Atuação em programas e projetos de educação para a saúde que visem à prevenção 
por meio da prática de atividade física segura e eficiente; desenvolvimento de atividades 
esportivas, recreacionais que tenham como foco conscientizar o discente das escolas públicas 
ou privadas sobre a educação para o lazer e a prática autônoma de atividade física; 
desenvolvimento de trabalhos de organização de eventos e atividades de lazer e esportes 
dentro do âmbito escolar; promoção do resgate das lutas, atividades gímnicas, rítmicas e de 
dança, respeitando-se as tradições e folclores regionais e perpetuando os processos históricos 
esportivos presentes no contexto da Educação Física Escolar. 
 
Deliberação CONSEP n 174/2012 

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO 

Grau acadêmico  Bacharel em Educação Física 

Período de funcionamento Matutino e Noturno 



 
 

 

 122 

Número de vagas – Proc/ Seletivo Verão 
Número de vagas – Proc/ Seletivo Inverso 

Matutino: 60        Noturno: 120 
Matutino: 20        Noturno:   20 

Prazo de Integralização 04 anos (mínimo) e 07 anos (máximo) 

Reconhecimento Decreto Federal nº 76484/75, de 20/10/75 

Autorização de funcionamento Portaria CEE/GP n. 363/10, de 27/12/10, por 
02 (dois) anos 

Renovação do reconhecimento Portaria CEE GP n° 263/13, de 03/07/2013, 
por 05 (cinco) anos 

 
Breve histórico do curso 
 O Departamento de Educação Física foi criado em 07/10/68, oferece o curso de 
Bacharelado em Educação Física, sendo autorizada a implantação pela Deliberação CONSUNI 
nº 044/2006, de 26/10/2006 e reconhecido pela Portaria CEE/GP nº 363/10, de 27/12/10,  por 
02 (dois) anos, e renovação do reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 263/13, de 03/07/13, 
por 05 (cinco) anos. Funciona no Campus Bom Conselho desde sua criação. O curso é 
referência na região do Vale do Paraíba, sendo considerado o curso mais tradicional da região, 
razão pela qual é procurado por alunos oriundos de diversas cidades do Vale do Paraíba, 
Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e Sul de Minas Gerais. O Departamento de Educação Física 
possui professores altamente qualificados. O quadro docente é composto por 09 doutores, 18 
mestres, 06 especialistas e 03 graduados, o que garante a alta qualidade de ensino oferecida. 
 
Finalidades e Objetivos do Curso 
Objetivos gerais: 

 Desenvolver um processo de ensino-aprendizagem que possibilite ao graduando condições 
de atuar na sociedade como um educador físico competente;  

 Possibilitar o desenvolvimento de competências e habilidades gerais e específicas que 
permita ao graduando: 

 Compreender o seu papel numa sociedade democrática; 

 Dominar o conjunto de conhecimentos articulados de forma interdisciplinar; 

 Elaborar, implementar, executar e avaliar os conhecimentos pedagógicos necessários para a 
formação e desenvolvimento do cidadão tendo como princípio a investigação científica; 

 Dominar os conhecimentos necessários para o seu contínuo desenvolvimento e 
aprimoramento profissionais. 

 
Objetivos específicos: 

 Formar profissionais para atuar na promoção da saúde, avaliação e prescrição de exercícios 
e gestão e treinamento esportivo, utilizando como elemento central a prática de atividades 
físicas de caráter recreativo ou de rendimento; 

 Formar profissionais orientados por valores éticos e sociais, próprios de uma sociedade plural 
e democrática, para analisar a realidade social e nela atuar como agente de transformação 
no âmbito dos estados atuais e emergentes da cultura do movimento humano; 

 Formar profissionais capazes de assessorar, discutir e operacionalizar políticas públicas e 
institucionais e de inserir-se em equipes multidisciplinares nos campos da saúde, educação, 
cultura e meio ambiente, por meio da especificidade da Educação Física; 

 Formar profissionais que acompanhem as transformações acadêmico-científicas da 
Educação Física e área afins que contribuam para a socialização de conhecimentos e que 
dominem os recursos tecnológicos para ampliar e diversificar as formas de intervenção 
profissional; 

 Formar profissionais comprometidos com o desenvolvimento de projetos e programas 
comunitários que incentivem a prática de atividades físicas e a adoção de estilos de vida 
fisicamente ativos, para todos os grupos populacionais.  

 



 
 

 

 123 

Perfil do profissional a ser formado 
O perfil idealizado para o Curso de Bacharelado em Educação Física é de um 

profissional com formação generalista, humanista e crítica, cuja intervenção fundamenta-se na 
competência técnico-profissional, com base no rigor científico, na reflexão filosófica e na 
conduta eticamente responsável. Deve estar qualificado para analisar a realidade social, par 
nela intervir acadêmica e profissionalmente por meio das diferentes manifestações e 
expressões do movimento humano, objetivando a promoção da saúde e da qualidade de vida 
de todas as pessoas. O bacharel em Educação Física deverá estar capacitado para o pleno 
exercício profissional nos campos de intervenção de Avaliação e Prescrição de Exercícios 
(Preparação Física, Avaliação Física), Atividade Física na Promoção da Saúde (Recreação em 
Atividade Física, Orientação de Atividades Física) e Gestão e Treinamento Esportivo (Gestão 
Esportiva, Treinamento Esportivo, Organização de Eventos e pesquisas científica). 
 
Competências e habilidades a serem desenvolvidas pelo profissional de Educação Física 
no curso de bacharelado. 

O bacharel em Educação Física deverá:  

 dominar conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais específicos da Educação 
Física e aqueles advindos das ciências e áreas afins, orientados por valores sociais, morais, 
éticos e estéticos próprios de uma sociedade plural e democrática; 

 apresentar condições básicas necessárias para acompanhar as transformações acadêmico-
científicas da Educação Física e de áreas afins mediante a análise crítica da literatura 
especializada com o propósito de contínua atualização e produção acadêmico-profissional; 

 demonstrar estar habilitado para utilizar recursos da tecnologia da informação e da 
comunicação de forma a ampliar e diversificar as formas de interagir com as fontes de 
produção e de difusão de conhecimentos específicos da Educação Física e de áreas afins; 

 demonstrar capacidade de conhecer, dominar, produzir, selecionar e avaliar os efeitos da 
aplicação de diferentes técnicas, instrumentos, equipamentos, procedimentos e metodologias 
para a produção e a intervenção acadêmico-profissional em Educação Física; 

 demonstrar conhecimentos para participar, assessorar, coordenar, liderar e gerenciar equipes 
multiprofissionais de discussão, de definição e de operacionalização de políticas públicas e 
instituicionais. 

 
Campo de atuação do profissional bacharel 

 SAÚDE: nos programas e projetos de educação para a saúde que visem a prevenção através 
da prática de atividade física segura e eficiente; 

 LAZER: desenvolvimento de atividades esportivas, recreacionais que tenham como foco a 
educação para o lazer e a prática autônoma de atividade física; 

 ADMINISTRAÇÃO: desenvolvimento de trabalhos de organização de eventos e atividades de 
lazer e esportes; 

 CULTURAL: promoção do resgate das atividades gímnicas, rítmicas e de dança,  
respeitando-se as tradições e folclores regionais e perpetuando os processos históricos 
esportivos presentes no contexto da Educação Física. 

 PESQUISA: utilizar dos dados obtidos nos programas de educação para a saúde, no 
desenvolvimento de atividades esportivas, nos trabalhos de organização de eventos e 
atividades de lazer e esportes, desenvolver pesquisas com cunho científico que tenham como 
objetivo a construção de novos conhecimentos. 

 
Deliberação CONSEP n. 175/2012 
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6.1.4 DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

Ensino Presencial 

Unidade de Ensino: Departamento de Enfermagem e Nutrição 

Histórico 
O Departamento de Enfermagem foi instalado em 1978, no Centro de Ciências 

Biológicas e Saúde, hoje campus do Bom Conselho.  
 
Infraestrutura 
 
Enfermagem 
 
Laboratórios: 

 Laboratórios de Enfermagem I – Área física: 90.0 m2 

 Laboratórios de Enfermagem II – Área física: 100,0 m2  

 
Material Permanente - 05 Almotolias; 05 Antebraços sintéticos e artéria para simulação de 
medicação injetável; 01 Aparelho de eletrocardiograma; 01 Armarinho de vidro; 04 Bacias de 
aço inox; 01 Balde de carrinho para curativo; 09 Bandejas pequenas de aço inox; 05 Bandejas 
grandes de aço inox; 01 Banheira de bebê; 03 Biombos; 01 Bolsa de água quente; 02 Bombas 
vácuo aspiradora/ bomba sugadora de sangue e secreção; 01 Boneca dorso com mala; 01 
Boneca para pediatria; 02 Bonecas para técnica; 01 Braço sintético para simulação de 
medicação injetável; 01 Cabeça para pediatria; 03 Cadeiras de ferro; 02 Cadeiras de rodas; 01 
Cadeira de rodas para banho; 01 Cálice de vidro graduado; 05 Camas hospitalares; 01 
Carrinho de curativo; 63 Carteiras com braço para apoio; 01 Cérebro (em material sintético); 01 
Cesto de lixo de aço; 06 Colchões; 21 Colchonetes; 02 Comadres; 01 Coração (em material 
sintético); 05 Criados-mudo; 01 Cuba redonda com tampa; 03 Cubas redondas grandes; 12 
Cubas redondas pequenas; 06 Cubas retangulares pequenas com tampa; 10 Cubas rim; 01 
Escrivaninha; 05 Esfignomanômetros adulto; 02 Esfignomanômetros infantil; 14 Estetoscópios 
adulto; 02 Estetoscópios infantil; 10 termômetros clínicos; 01 Esqueleto completo; 01 Glúteo 
em material sintético para simulação de medicação injetável; 02 Irrigadores; 03 Jarras de aço 
inox; 01 Kit simulador para tratamento de ferida  ; 02 Lanternas clínicas; 04 Laringoscópio; 01 
Maca de ferro com rodinhas e colchonete; 01  Maca em tecido, dobrável; 01 Manequim com os 
órgãos internos; 01 Manequim para obstetrícia; 01 Manequim para prática de entubação; 02 
Monitor cardíaco; 01 Móvel de madeira (rack) para TV e Vídeo; 03 Otoscópios; 02 Oxímetros 
de dedo; 01 Oxímetros de pulso; 01 Papagaio de vidro; 03 Pinças Adson com 4 dentes; 11 
Pinças anatômicas; 10 Pinças dente de rato; 02 Pranchetas de aço; 02 Quadros de madeira; 
05 Hampers; 01 Resussi–Anne com mala (manequim); 01 Simulador para ausculta; 01 
Simulador para aferição de pressão arterial; 01 Suporte para braço; 01 Suporte para papel; 04 
Suportes para soro; 01 Telefone; 02 Travesseiros de espuma; 02 TV a cores; e 01 vídeo – 
cassete; 01 torpedo de oxigênio; 01 régua graduada antropométrica de madeira infantil; 02 
termômetros de testa; 03 aparelhos de PA de pulso; 01 seladora; 01 inalador; 01 escadinha 
com dois degraus; 03 pinças para sutura mecânica. 
 
 
 
 
 
Nutrição 
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Laboratório de Nutrição e Dietética 

Conta também com equipado Laboratório de Nutrição e Dietética, no qual os alunos 
podem realizar estudos e pesquisas sobre as melhores condições de pré-preparo e preparo de 
alimentos destinados às populações sadias ou enfermas 
 
Laboratórios sob a Responsabilidade do Instituto Básico de Biociências (IBB) 

Anatomia, Biologia, Bioquímica, Fisiologia e de Farmacologia, Histologia, 
Imunologia,Microbiologia e Patologia, Parasitologia, Técnica Cirúrgica e Informática. 
 
Auditório 

Auditório do Campus Bom Conselho 
 
Recursos Físicos 
 
Salas de aula 
 O Departamento dispõe de 05 salas de aulas, sendo: 
1 para 100 lugares 
4 para 80 lugares 
1 para 70 lugares 
2 para 50 lugares  
 
Salas e ambientes específicos 
 Possui 10 laboratórios, 01 sala de apoio (utilizado para aulas práticas de saúde mental - 
oficina de artes), 01 sala para atividades acadêmico-científicas e 01 sala dos professores, 1 
sala para orientação de trabalho científico . 
 
Biblioteca 
BIBLIOTECA DE BIOCIÊNCIAS - CAMPUS BOM CONSELHO 
Horário de funcionamento: 
Segunda a Sexta-feira – das 8h às 21h45 
Sábado – das 8h às 11h30 
Espaço para estudo individual e grupo: 
02 salas de estudo em grupo 
01 sala de estudo individual com estações de estudo 
 
Laboratório de Informática: 
Espaço digital Santander Universidades: 
15 computadores 
01 scanner 
01 impressora Laser 
Quadro de pessoal: 03 estagiários e 01 Bibliotecária 
 
Acesso ao Acervo: Software Sophia Biblioteca:Empréstimo informatizado software SophiA 
Biblioteca - reservas e  renovações de livros pela Internet; 
Prazo de empréstimo: 7 dias para alunos, funcionários e ex-alunos; 
Prazo de empréstimo: 14 dias para professores e alunos de pós-graduação; 
Quantidade de Livros: 04 livros 
 
CEAB - Centro Especial de Atendimento Bibliográfico: para portadores de necessidades 
especiais: 
01 máquina de escrever Braille 
01 impressora Braille 
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01 computador 
 
Recursos Humanos 
 
Diretor do Departamento: Profª. Ms. Maria Angela Petrini 
 
Endereço: Avenida Tiradentes, 500 - Bom Conselho - Taubaté - SP - Cep: 12030-180 
Contatos: (12) 3625-4279 ou  3635-5525  
E-mail: enf@unitau.br 
 
Corpo Técnico Administrativo: 
Secretaria 
Secretária: Selma Notari Gobbo 
Funcionários:Elaine Previato 

  Priscila Migoto dos Santos 
  Rosângela Alves Ribeiro  

Horário de Funcionamento:  de 2ª à 6ª, das 7h às 12h, das 13h às 17h, e das 18h às 21h30,  
aos sábados, das 7h às 11h 
 
Pessoal de Apoio: 
 
BIBLIOTECA DE BIOCIÊNCIAS - CAMPUS BOM CONSELHO 
Horário de funcionamento: 
Segunda à Sexta-feira - 8:00 às 21:45 horas 
Sábado - 8:00 às 11:30 horas 

 
Quadro de funcionários: 
Bibliotecárias: 
Ana Beatriz Ramos 
Angelita dos Santos 
Evanize Paganelli Ribeiro 

 
Auxiliares de Bibliotecários: 
Nanci Pereira Bittencourt 
Natalia Moreira da Silva 
Thiago de Camargo Leite Labastie 
 

Corpo Docente: 

 
Docentes Enfermeiros 

 
ADRIANA GIUNTA CAVAGLIERI 
Titulação Acadêmica: Doutor 
Área de Atuação: Fundamentos em enfermagem  
 
ANA CLÁUDIA DE LIMA LARA 
Titulação Acadêmica: Mestre 
Área de Atuação: Estágio Curricular Supervisionado   
 
ANA LÚCIA DE FARIA 
Titulação Acadêmica: Mestre 
Área de Atuação: Enfermagem Cirúrgica 

mailto:enf@unitau.br
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CAMILA SANTOS DE OLIVEIRA 
Titulação Acadêmica: Especialização 
Área de Atuação: Saúde Pública: Programas e Políticas de Saúde 
 
CARMEN SILVIA DE CAMPOS ALMEIDA VIEIRA 
Titulação Acadêmica: Mestre 
Área de Atuação: Educação Politica Pública de Saúde 
 
CLÁUDIA APARECIDA AGUIAR DE ARAÚJO 
Titulação Acadêmica: Mestre 
Área de Atuação: Fundamentos em enfermagem e Trabalho de Conclusão de Curso 
 
ELIANA FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO 
Titulação Acadêmica: Mestre 
Área de Atuação: Enfermagem Cirúrgica e Gerontologia  
 
KARINA LOPES CAPI LANCIA 
Titulação Acadêmica: Especialização  
Área de Atuação: Saúde da Mulher 
 
MARA CRISTINA BICUDO DE SOUZA 
Titulação Acadêmica: Mestre 
Área de Atuação: Enfermagem Cirúrgica 
 
MARIA ANGELA BOCCARA DE PAULA 
Titulação Acadêmica: Doutor  
Área de Atuação: Atividades Complementares, Ética e Exercício Profissional e Educação e 
Políticas Públicas de Saúde  
 
MARIA ANGELA PETRINI 
Titulação Acadêmica: Mestre  
Área de Atuação: Diretoria do Departamento 
 
MARIA CECÍLIA PEREIRA NAKAMITI 
Titulação Acadêmica: Mestre  
Área de Atuação: Enfermagem em Saúde do Adulto 
 
PAULA SAMPAIO DE OLIVEIRA 
Titulação Acadêmica: Mestre  
Área de Atuação: Enfermagem em Saúde do Adulto 
 
ROSA MARIA BRÁS ROQUE 
Titulação Acadêmica: Mestre  
Área de Atuação: Fundamentos em Enfermagem  
 

 
ROSEMEIRE ISABEL RAMOS ANALIO 
Titulação Acadêmica: Mestre 
Área de Atuação: Estágio Curricular e Educação e Políticas Públicas de Saúde 
 
SILVIA MAIRA PEREIRA CINTRA 
Titulação Acadêmica: Mestre 



 
 

 

 128 

Área de Atuação: Estágio Curricular e Fundamentos de Enfermagem 
 
TERESA CÉLIA DE MATTOS MORAES DOS SANTOS 
Titulação Acadêmica: Mestre 
Administração em Enfermagem, Educação e Políticas Públicas de Saúde, Estágio Curricular e 
Atividades Complementares 

Docentes Nutrição 

ALEXANDRA MAGNA RODRIGUES 
 Titulação Acadêmica:Mestre 
Área de Atuação: Avaliação Nutricional; Nutrição Materno Infantil;  Estágio Sup. Nut Social 
 
FABÍOLA FIGUEIREDO NEJAR 
Titulação Acadêmica: Mestre 
Área de Atuação: Princípios Nutrição Diet; Técnica Dietética; Estágio Sup Alim Escolar 
 
MARIA CECÍLIA MARCONDES VASCONCELOS 
Titulação Acadêmica: Mestre 
Área de Atuação: Educação Alimentar; Fund Nutrição e Dietética 

MARIKO UENO 
Titulação Acadêmica: Doutor 
Área de Atuação:  Hig. Seg. Ind. Alimentos 
 
AMANDA FARIA QUERIDO 
Titulação Acadêmica: Doutor 
Área de Atuação: Tecnologia de Alimentos 
 
ADRIANA MARQUES AVINCO 
Titulação: Graduado 
Área de Atuação:Administração em UAN (Unidade de Alimentação e Nutrição), Gestão de 
UAN e Estágio Supervisionado em UAN, Trabalho Integrador 
 
ALINE LIZ DE FARIA 
Titulação: Especialista 
Área de Atuação:Avaliação Nutricional, Nutrição Clínica, Fundamentos de Nutrição e Dietética 
 
AMANDA FARIA QUERIDO 
Titulação: Doutor 
Área de Atuação: Tecnologia de Alimento 
 
 
 
 
ANA VALÉRIA DE OLIVEIRA LEE 
Titulação:Especialista 
Área de Atuação:Atualidades em Nutrição, Legislação Profissional, Estágio Supervisionado 
em Nutrição Clínica. 
 
ARIANE NUNESA NOVAIS 
Titulação: Graduado 
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Área de Atuação:Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica, Seleção e Preparo dos 
Alimentos 
 
BRUNA BOGDANOV AMBROGI TEIXEIRA 
Titulação: Graduado 
Área de Atuação: Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica  
 
CRISTIANE MOREIRA COBRA 
Titulação: Mestre 
Área de Atuação: História e Antropologia da Alimentação 
 
MARIANA GARDIN ALVES 
Titulação: Especialista 
Área de Atuação:Gestão de UAN, Estágio Supervisionado em UAN, Estágio Supervisionado 
em Nutrição Social 
 
SIMONE HELIOTROPIO DE MATOS 
Titulação: Especialista 
Área de Atuação: Avaliação Nutricional, Nutrição em Saúde Coletiva, Estágio Supervionado 
em Nutrição Social, Introdução à Gastronomia 
 
VALMIR CARNEIRO CESCHINI 
Titulação: Mestre 
Área de Atuação: Bromatologia 

Docentes da Área Básica 

ANA CRISTINA GOBBO CESAR 
Titulação Acadêmica: Doutor 
Área de Atuação: Biologia e Histologia/Embriologia  
 
CARLOS EDUARDO DIAS COLOMBO 
Titulação Acadêmica: Doutor 
Área de Atuação: Patologia Geral 
 
CECÍLIA NAHOMI KAWAGOE SUDA 
Titulação Acadêmica: Doutor 
Área de Atuação: Bioquímica 
 
FRANCINE ALVES DA SILVA COELHO 
Titulação Acadêmica: Mestre 
Área de Atuação: Parasitologia 
 
 
IVAN DA SILVA DE FARIA 
Titulação Acadêmica: Especialista 
Área de Atuação: Histologia/Embriologia e Fisiologia  
 
JOSÉ MAURÍCIO CARDOSO DO REGO 
Titulação Acadêmica: Mestre 
Área de Atuação: Antropologia  
 
MARIA STELLA AMORIM DA COSTA ZÖLLNER 
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Titulação Acadêmica: Doutor 
Área de Atuação: Patologia Geral e Farmacologia 
 
MARISA CARDOSO 
Titulação Acadêmica: Mestre  
Área de Atuação: Biologia  
 
MILENA SANCHES GALHARDO 
Titulação Acadêmica: Doutor 
Área de Atuação: Histologia/Embriologia  
                 
NAIRA CORREIA CUSMA PELOGIA 
Titulação Acadêmica: Doutor  
Área de Atuação : Fisiologia   
  
OSCAR CESAR PIRES 
Titulação Acadêmica: Doutor  
Área de Atuação: Farmacologia 
 
REGINA SALLES CAUDURO 
Titulação Acadêmica: Doutor 
Área de Atuação: Anatomia Humana 
 
SONIA MARIA CURSINO DOS SANTOS 
Titulação Acadêmica: Dourtor  

  Área de Atuação: Parasitologia e Diretora da Unidade de Ensino do Departamento de 
Biologia 
 
TALMIR AUGUSTO FARIA B. DOS SANTOS 
Titulação Acadêmica: Doutor  
Área de Atuação: Anatomia Humana  
 
TERESINHA DE JESUS CARDOSO E CUNHA 
Titulação Acadêmica: Mestre  
Área de Atuação: Português Instrumental II 
 
ANDREA MILHAREZI ABUD MARTINS 
Titulação: Doutor 
Área de Atuação: Anatomia 
 
 
 
ANDREZA MARIA NEVES MANFREDINI TOBIAS 
Titulação: Mestre 
Área de Atuação: Psicologia 
 
CARLOS EDUARDO CESAR MINE 
Titulação: Mestre 
Área de Atuação: TCC 
 
CARLOS EDUARDO DIAS COLOMBO 
Titulação: Doutor 
Área de Atuação: Imunologia 
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DÉBORAH DA SILVA COMAR 
Titulação: Doutor 
Área de Atuação: Química Orgânica 
 
GANNABATHULA SREE VANI 
Titulação: Doutor 
Área de Atuação: Bioquímica, TCC 
 
LUZIA ALVES 
Titulação: Mestre 
Área de Atuação: Língua Portuguesa: Leitura e Produção de Textos 
 
MARIA CRISTINA PRADO VASQUES 
Titulação: Mestre 
Área de Atuação: Biologia 
 
MONICA REGINA BAUER HERNENDES 
Titulação: Especialista 
Área de Atuação: Comunicação e Marketing 
 
RENATO ROCHA 
Titulação: Doutor 
Área de Atuação: TCC 
 
RICARDO FERREIRA SALLES  
Titulação: Graduado 
Área de Atuação: Anatomia Humana 
 
ROSA MARIA GAUDIOSO CELANO 
Titulação: Mestre 
Área de Atuação: Farmacologia 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Cursos Oferecidos pelo Departamento 
 

Curso  A – Enfermagem 
 

CURSO DE ENFERMAGEM 

Grau acadêmico:  
Bacharelado 

Período de funcionamento Matutino 

Número de vagas 80 

Regime letivo Semestral 
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Prazo de integralização 12 meses 

Reconhecido Reconhecido pela MEC nº 55/82, de 
27/10/82 
 

Renovação do reconhecimento  

Conceito Enfermagem no ENADE 3,0 

 
Breve histórico do curso 

O Curso de Graduação em Enfermagem foi reconhecido pela Portaria MEC nº. 55 de 27 
de janeiro de 1982, com base no parecer do Conselho Estadual de Educação nº. 122/81, tendo 
seu reconhecimento renovado pela Portaria CEE/GP nº. 530/2007, de 22 de outubro de 2007. 
 
Objetivos 

Formar enfermeiros generalistas, críticos e reflexivos para atuação na área de saúde 
em qualquer região do país, nos aspectos que envolvam prevenção, assistência, educação, 
investigação e gerenciamento de Enfermagem. 
 A formação do enfermeiro se manterá pautada no atendimento das necessidades 
sociais da saúde, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS), na qualidade e integralidade 
da atenção prestada, bem como na humanização do atendimento. 
 
Perfil do Egresso  

O perfil do enfermeiro graduado na UNITAU será de um profissional generalista, com 
conhecimento técnico-científico, com ênfase no compromisso ético-político com aspectos 
relacionados à valorização e defesa da vida, além da prestação de serviços de saúde 
resolutivos voltados para as necessidades de saúde da população. O enfermeiro pode atuar no 
planejamento, na execução e na avaliação de ações de saúde envolvendo pesquisa, ensino e 
a assistência tanto no Âmbito hospitalar quanto na saúde coletiva. 
 
Campos de Atuação 

O Enfermeiro pode interagir em todos os níveis de atenção à saúde, exercendo funções 
de cuidado ao paciente, educação para a saúde, serviço de saúde ou gerenciamento de 
equipes de enfermagem. Possui atuação em hospitais gerais e especializados, serviços de 
saúde pública; unidades básicas de saúde e ambulatórios, creches, centros de convivência e 
centros e educação infantil, empresas, Organizações Não Governamentais, Serviço de 
Atendimento Domiciliar, bem como atividades de consultoria, assessoria e auditoria pertinentes 
aos assuntos de Enfermagem e da Saúde em Geral. 
 
 

Curso B – Nutrição 
 

CURSO DE NUTRIÇÃO 

Grau acadêmico:    Bacharelado 
 

Período de funcionamento Noturno 

Número de vagas 90 

Regime letivo semestral 

Prazo de integralização 14 semestres 
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Reconhecido Reconhecido pela Portaria CEE/GP nº 
56/2007, de 26/02/07 

Renovação do reconhecimento  

Conceito Nutrição no ENADE Ano 2010 nota 3,0 

 

Breve Histórico 
  O curso de Nutrição foi implantado em 2003, por meio da Deliberação CONSUNI 
018/2003, teve início em 2004. 
 
Objetivo 

Tem por objetivo a formação do nutricionista apto a promover, executar e adaptar 
atividades na área da alimentação e nutrição, manejar dietas destinadas a pessoas com 
diferentes patologias, cuidar da produção de alimentos, com domínio de métodos de 
processamentos que garantam qualidade nutricional ao produto final. Um profissional com 
preocupação ética, espírito crítico e visão holística, dotada de consciência ecológica e 
econômica, e comprometido com a melhoria da qualidade de vida. 

 
Perfil do egresso: 

O Profissional Nutricionista a ser formado pela UNITAU receberá sólido conhecimento 
teórico e prático para que possa observar, por meio da atenção dietética e da segurança 
alimentar, a composição, as propriedades e as transformações dos alimentos e seu 
aproveitamento pelo organismo humano. Deverá ser um profissional capaz de atuar em todas 
as áreas em que a alimentação e nutrição possam promover manter e recuperar a saúde e 
prevenir doenças em indivíduos ou em grupos populacionais, contribuindo para a melhoria da 
qualidade de vida. 

 
Campos de atuação: 

O profissional nutricionista tem habilidade para atuar nos setores industriais (refeitórios e 
indústrias de alimentos), na área da saúde (hospitais, ambulatórios, centros de saúde e 
clínicas), na alimentação escolar, na rede hoteleira, no ensino e na pesquisa.  
Áreas de atuação: 

 Nutrição Clínica 

 Saúde Coletiva 

 Alimentação Coletiva 

 Pesquisa e ensino 
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6.1.5 DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 
 
Endereço:  
Avenida Tiradentes, 500 – Bom Conselho 
Taubaté – CEP 12030-180 
Telefone: 3629-2046 
E-mail: fisioterapia@unitau.br 
 
Atual Diretora: 
Professora Mestre Karla Rodrigues Cavalcante 
 
Breve descrição do Departamento: 

O curso de fisioterapia da UNITAU foi criado em 1997 e é, hoje, um centro de referência 
na região. O Departamento já formou mais de 530 alunos, os quais estão, em sua maioria, no 
mercado de trabalho. 

O corpo docente do curso é altamente qualificado tendo em sua maioria mestres e 
doutores. 

O Departamento possui ótima infraestrutura, o que permite aos alunos ter um 
aprendizado pleno e bem próximo da realidade da profissão. Além de todos os laboratórios de 
disciplinas básicas de biociências, eles ainda contam com a Clínica de Fisioterapia própria da 
UNITAU, a maior e mais bem equipada do Vale do Paraíba. Na clínica são disponibilizados 
ambulatórios de neurologia adulto e infantil, ginásio de atendimento ortopédico, ambulatórios 
de reabilitação cardíaca e pulmonar e piscina terapêutica para a comunidade e para os alunos 
vivenciarem suas práticas supervisionadas. 
 
Infraestrutura 
 
Departamento 
Secretaria – 01 
Sala da Diretoria - 01 
Sala dos Professores – 01 (atende os 03 cursos) 
Almoxarifado – 01 
Cozinha- 01 (atende os 03 cursos) 
Banheiro – 01 Masculino e 01 Feminino (atende os 03 cursos) 
Salas de aula - 03  
Banheiros para acadêmicos – 01 Masculino e 01 Feminino 
Laboratórios de Macas – 02 
Diretório Acadêmico – 01 
 
Clínica de Fisioterapia 
Térreo  

1. Secretaria 
2. Sala da Chefia 
3. Arquivo 
4. Cozinha 
5. Banheiro 
6. Recepção 
7. Hall 

 Banheiro Feminino para pacientes 

 Banheiro Masculino para pacientes 

 Banheiro Feminino 

 Banheiro Masculino 
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 Hidroterapia 
  Piscina 

       Vestiário Feminino 
       Vestiário Masculino 

8. Setores de Atendimento: 

 Fisioterapia Neurológica Adulto 

 Fisioterapia Pediátrica 

 Fisioterapia Cardiorrespiratória 

 Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica 
      05 consultórios 
      07 boxes para atendimento 
      01 sala dos supervisores de estágio 

9. Serviço Social 
10. Almoxarifado I 
11. Sala - máquina de gelo 
12. Sala de Desinfecção 
13. Sala de Descarte  

 
Subsolo  
1. Vestiário Feminino 
2. Vestiário Masculino 
3. Almoxarifado II 
4. Lavanderia 
5. Fisioterapia Gerontológica e Saúde da Mulher 
6. Banheiro para pacientes 
7. Casa de máquina – piscina 
 
1º Andar 
1. Banheiro Feminino 
2. Banheiro Masculino 
3. Salas de aula - 03 
 
2º Andar 
1. Banheiro Feminino 
2. Banheiro Masculino 
3. Arquivo Morto – Fisioterapia 
4. Cozinha 
5. Alojamento 

       - 04 apartamentos 
 
Recursos Humanos 
 
Corpo técnico-administrativo 
 
Secretaria 
Departamento 
Luciana Alvarenga Carvalho – Secretária 
Tatiana dos Santos – Auxiliar Administrativo 
Marco Antonio Rovida Junior – Auxiliar Administrativo 
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Clínica de Fisioterapia 
Administrativo: 
Suely Almada Maia Souto - Recepcionista 
Nilse Ferreira do Nascimento – Almoxarife 
Ociana Donato da Silva - Assistente Social 

 
Pessoal de apoio 
 
Clínica de Fisioterapia 
Sergio Luiz Rodrigues Lima – Porteiro (matutino) 
Fabio Claro dos Santos – Porteiro (vespertino) 
Celso Henrique da Silva Torres – Porteiro (noturno) 
 
Apoio 
Emerson dos Santos - Tratador de piscina 
Antonio Belmiro Benvino - Lavanderia 
 
Limpeza (terceirizado) 
Maria Helena Siqueira Ribeiro 
Andréia Aparecida Silva Tarife 
Silvana Aparecida Quirino 
 
Corpo docente 

Matrículas Professores  Titulação Área de atuação 

130261 Alex Sandra Oliveira de Cerqueira Mestre 

Cinesioterapia e Recursos Terapêuticos 
Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica 
Prática Fisioterapêutica Supervisionada Ortopédica e Traumatológica 
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 
PRG 

128641 Alexandre Prado Scherma Doutor Patologia 

145467 
Amanda Lucci Franco da Matta Campos 
(**) Especialista 

Prática Fisioterapêutica Supervisionada Hospitalar 
Trabalho de Conclusão de Curso 

134294 Bayki Hussein Kassab Doutor 
Bioquímica 
Microbiologia e Imunologia 

133591 Carlos Eduardo Dias Colombo Doutor 
Patologia 
Microbiologia e Imunologia 

140089 Cecília Nahomi Kawagoe Suda Doutor Bioquímica 

137231 Cristiane Moreira Cobra Mestre Antropologia 

130965 Cesar Antonio Pinto (*) Especialista 
Fisioterapia Cardiorrespiratória 
Prática Fisioterapêutica Supervisionada Cardiorrespiratória 

130564 Daniela Alves Soares (*) Mestre 
Prática Fisioterapêutica Supervisionada Neurológica Adulta 
Atividades Complementares II 

134427 Daniela Machado Faria Paes de Barros Mestre 
Prática Fisioterapêutica Supervisionada Cardiorrespiratória 
Prática Fisioterapêutica Supervisionada Hospitalar 

131383 Danielle Rodrigues  Especialista 
Fisioterapia Pediátrica 
Prática Fisioterapêutica Supervisionada Hospitalar  

137108 Eduardo Rodrigues Campos Especialista 

Prática Fisioterapêutica Supervisionada Ortopédica e Traumatológica 
Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica 
Eletrotermofototerapia 

146080 
Fabrícia Ludmila de Almeida Rabelo 
Bernardi (**) Especialista 

Ética, Deontologia e Administração aplicadas à Fisioterapia 
Próteses e Órteses 
Fisioterapia para Grupos Populacionais 
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Prática Fisioterapêutica Supervisionada para Grupos Populacionais 

133065 Fernanda Passos dos Reis Ervilha Mestre 
Fisioterapia Neurológica  
Prática Fisioterapêutica Supervisionada Neurológica Adulta 

128579 Gil Souza Melo Especialista Fundamentos de Imaginologia 

131276 Gisele Cireli (*) Mestre 
Eletrotermofototerapia 
Prática Fisioterapêutica Supervisionada Ortopédica e Traumatológica 

146188 Guilherme Dias Patto Mestre Microbiologia e Imunologia 

145378 Gustavo Rodrigues das Chagas (**) Especialista 

Fisioterapia Cardiorrespiratória 
Prática Fisioterapêutica Supervisionada Cardiorrespiratória 
Prática Fisioterapêutica Supervisionada Hospitalar 
Trabalho de Conclusão de Curso - Orientação 

143450 Ivan da Silva de Faria Mestre Microbiologia e Imunologia 

131579 Juliana Catia de Oliveira Mestre 
Fisioterapia Pediátrica 
Prática Fisioterapêutica Supervisionada Pediátrica  

130102 Karla Garcez Cusmanich Mestre 
Prática Fisioterapêutica Supervisionada Cardiorrespiratória 
Trabalho de Conclusão de Curso - Orientação 

130397 Karla Rodrigues Cavalcante Mestre 

Introdução à Saúde Pública 
Prática Fisioterapêutica Supervisionada Neurológica 
Diretora do Departamento de Fisioterapia 
Trabalho de Conclusão de Curso - Orientação 

129692 Luciana Cristina Steinle Camargo Mestre 

Hidroterapia 
Prática Fisioterapêutica Supervisionada para Grupos Populacionais 
Trabalho de Conclusão de Curso - Orientação 

131206 Luciano Moreira Rosa Doutor 
Bases Cinesiológicas Clínicas 
Prática Fisioterapêutica Supervisionada Ortopédica e Traumatológica 

131231 Marcia Torniziello Braz da Silva Mestre 

Bases da Fisioterapia Clínica 
Fisioterapia Pediátrica 
Trabalho de Conclusão de Curso – Orientação 
PREX 

135914 Maria Cristina Prado Vasques Mestre Biologia 

131222 Maria Daniela de Lima e Silva Mestre 
Cinesioterapia e Recursos Terapêuticos Manuais 
Prática Fisioterapêutica Supervisionada Pediátrica 

120114 Maria Stella Amorim da Costa Zöllner Doutor Patologia 

131365 Mario Adrian Misailidis Lerena Doutor 

Bases Cinesiológicas Clínicas 
Fisioterapia Reumatológica 
Prática Fisioterapêutica Supervisionada Ortopédica e Traumatológica 
Trabalho de Conclusão de Curso - Orientação 

130484 Máyra Cecília Dellú Mestre 

Introdução à Saúde Pública 
Fisioterapia para Grupos Populacionais 
Prática Fisioterapêutica Supervisionada para Grupos Populacionais 
Trabalho de Conclusão de Curso - Orientação 

131251 Michelle Cavalcanti de Lemos (*) Mestre Prática Fisioterapêutica Supervisionada Hospitalar 

140211 Milene Sanches Galhardo Mestre Histologia e Embriologia 

131267 Nadiely Silva Barros Diniz Mestre 
Fisioterapia Neurológica 
Prática Fisioterapêutica Supervisionada Neurológica Adulta 

129043 Oscar Cesar Pires Doutor Fisiologia e Farmacologia 

130493 Paulo Henrique Cinelli Moreira (*) Mestre 
Cinesioterapia e Recursos Terapêuticos Manuais 
Prática Fisioterapêutica Supervisionada Ortopédica e Traumatológica 

124628 Odalício Vieira de Siqueira Mestre Neuroanatomia 

329751 Renato de Sousa Almeida Doutor Fisiologia e Farmacologia 
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128614 Renato José Soares  Doutor 

Bases da Fisioterapia Clínica 
Prática Fisioterapêutica Supervisionada Ortopédica e Traumatológica 
Trabalho de Conclusão de Curso - Orientação 

136083 Ricardo Ferreira Salles Graduado Neuroanatomia 

128358 Rodrigo Silva e Santos Doutor 

Bases da Fisioterapia Clínica 
Atividades Complementares I e II 
Chefia da Clínica de Fisioterapia 
Reitoria 

126897 Rubens Correa Araujo Doutor 
Prática Fisioterapêutica Supervisionada Ortopédica e Traumatológica 
Trabalho de Conclusão de Curso - Orientação 

326713 Silvana Soléo Ferreira dos Santos Doutor Microbiologia e Imunologia 

134240 Tatiane Lopes Patrocínio da Silva Mestre 

Fisioterapia Cardiorrespiratória 
Prática Fisioterapêutica Supervisionada Hospitalar 
Prática Fisioterapêutica Supervisionada Cardiorrespiratória 
Trabalho de Conclusão de Curso - Orientação 

125688 Teresinha de Jesus Cardoso Cunha Mestre Português Instrumental 

(*) Licença sem Vencimentos 
(**) Temporários 
 
CONDEP: 
Servidores 

 Profª Ma. Karla Rodrigues Cavalcante – Presidente 

 Profª Ma. Luciana Cristina Steinle Camargo - membro 

 Profª Ma. Maria Daniela de Lima e Silva - membro 

 Profª Ma. Juliana Cátia de Oliveira - membro 

 Prof. Dr. Rodrigo Silva e Santos - membro 

 Luciana Alvarenga Carvalho - membro 

 Tatiana dos Santos - membro 
 
Acadêmicas 

 Maria Lucia Arantes Ribeiro Godoy - membro 

 Thainã de Oliveira - membro 
 
Cursos Oferecidos pelo Departamento 
 
Curso: FISIOTERAPIA 
 
Grau acadêmico: Bacharelado 
Período de funcionamento: Matutino e Noturno 
Regime letivo: Semestral 
Número de vagas: 80 (noturno) e 60 (manhã) 
Prazo de integralização: mínimo de 04 anos e máximo de 07anos 
 
Conceito no último Exame Nacional de Cursos: 4 
Nota do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes: 04 (quatro) 
Reconhecimento: Portaria CEE/GP nº 92/2002, de 15/03/2002 
Renovação do reconhecimento: Portaria CEE/GP nº 185/2011, de 08/04/2011 
 
Breve histórico do curso: 

A primeira estrutura curricular do curso de Fisioterapia da Universidade de Taubaté foi 
aprovada em junho de 1997, por meio da deliberação CONSEP n° 113/1997. No entanto, 
reformas curriculares foram realizadas em atendimento às constantes reflexões do corpo 
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docente embasadas nas diretrizes curriculares recomendadas para o curso de Fisioterapia. 
Inicialmente o curso foi reconhecido pela Portaria CEE GP 92/2002 de 15/03/02 e renovado o 
reconhecimento pela Portaria CEE GP 411/06 de 09/10/2006, pelo prazo de cinco anos. 

Ao longo do tempo formou oito turmas e foram feitas as seguintes reformas curriculares 
(Deliberações CONSEP números 50/1998, 454/2001, 619/2002, 620/2002, 355/2003, 
292/2004, 147/2007, 187/2009 e 173/2012). 

O Projeto Pedagógico do Curso de Fisioterapia do Departamento de Fisioterapia da 
Universidade de Taubaté, elaborado em 2013, adéqua-se a Resolução CNE/CES nº 04, de 6 
de abril de 2009, que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à 
integralização do curso de Fisioterapia, além disso apoia-se no parecer nº CNE/CES 
1210/2001, aprovado em 12/09/2001 e Resolução CNE/CES 4, de 19 de fevereiro de 2002. 
Estes documentos foram baseados na Constituição Federal de 1988, Sistema Único de Saúde, 
Diretrizes e Bases da Educação, Plano Nacional de Educação, além de outros pareceres da 
própria CNE/CES, SESu/MEC - CEEFisio, UNESCO, Conferência Nacional de Saúde, Plano 
Nacional de Graduação, documentos da OPAS, OMS, Rede UNIDA e instrumentos legais que 
regulamentam o exercício das profissões de saúde. Foram acrescentadas as orientações 
estatutárias, regimentais, deliberações e normas da Universidade de Taubaté, além dos 
documentos específicos emanados pela Pró-reitoria de Graduação. 

Enfim, a proposta pedagógica do curso, sustentada essencialmente na qualidade do 
processo ensino aprendizagem, e com vistas ao aprendizado mais consistente com a 
percepção da necessidade de assegurar o conhecimento de forma equilibrada e generalista. 
Busca a integração e o encadeamento entre as disciplinas, bem como a integração entre a 
teoria e a prática. Para isto se concretizar a estrutura curricular é dinâmica e flexível, 
valorizando a integração dos saberes e enfatizando o desenvolvimento curricular gerador de 
projetos integradores de diferentes disciplinas e saberes que torne possível a aprendizagem 
significativa. 
 
Objetivos: 

Capacitar o aluno para desenvolver conhecimento e compreensão sobre: 

 Os aspectos biológicos, anatômicos, fisiológicos e fisiopatológicos das disfunções do 
movimento humano; 

 O instrumental terapêutico utilizado para tratar as disfunções; 

 A utilização, na sua prática, da cinesioterapia das manipulações terapêuticas, além das 
diversas técnicas e recursos terapêuticos físicos e naturais (água, eletricidade, calor, 
luz, frio etc.); 

 A importância da atuação em equipes multidisciplinares ou interprofissionais de saúde, 
com extrema produtividade na promoção da saúde, baseado na correlação científica e 
de cidadania; 

 O desenvolvimento e a execução de pesquisas científicas em saúde. 
Desenvolver as seguintes habilidades no discente: 

 Identificar os distúrbios cinéticos-funcionais prevalentes;  

 Estabelecer níveis de disfunções e prognósticos fisioterapêuticos; 

 Elaborar a programação progressiva dos objetivos fisioterapêuticos;  

 Eleger e aplicar os recursos e técnicas mais adequados, com base no conhecimento 
das 

 reações colaterais adversas previsíveis, inerentes à plena intervenção fisioterapêutica; 

 Identificar, quantificar e qualificar as intercorrências decorrentes de princípios químicos, 
físicos e mecânicos que possam interferir negativamente na saúde; 

 Identificar e sanear intercorrências dentro da extensão de suas prerrogativas, que 
diminuam a qualidade e segurança na qualidade da saúde. 

Impelir o aluno às seguintes atitudes: 



 
 

 

 140 

 Entender o ser humano como um todo físico, psíquico, social e espiritual, e aplicar as 
ações de saúde em seus níveis primário (promoção, prevenção e proteção específica), 
secundário (diagnóstico e tratamento físico) e terciário (reabilitação, limitação do dano e 
alívio do sofrimento); 

 Estabelecer relacionamento terapêutico com os pacientes e seus familiares pleno de 
compreensão e solidariedade, tendo sempre presente os preceitos da ética e da 
educação para a saúde integral do ser humano; 

 Atuar sempre que possível em articulação com outros profissionais das ciências da 
saúde e de outras áreas do saber, com o objetivo de assegurar a saúde ou prevenir o 
aparecimento das disfunções do movimento humano; 

 Ser um agente da saúde em todas as suas ações profissionais; produzir conhecimentos 
relevantes para a área da fisioterapia de forma sistemática e considerando as 
exigências do rigor científico; 

 Participar de projetos e programas oficiais de saúde voltados à educação e à prevenção 
de demandas de saúde funcional na comunidade. 

 
Perfil do profissional a ser formado:  

O fisioterapeuta formado pela Universidade de Taubaté deverá ser um profissional que 
atue na prevenção e manutenção da saúde, bem como no tratamento e recuperação das 
disfunções de órgãos e sistemas sensíveis às práticas fisioterapêuticas, colaborando de 
maneira significativa nos procedimentos que conferem qualidade de vida às pessoas, 
interagindo com a equipe de saúde no processo de reintegração do indivíduo nos aspectos bio-
psico-sociais existentes. 

Deverá o profissional possuir conhecimentos que permitam reconhecer e impedir as 
situações de risco à saúde, sendo Fisioterapeuta em contínua busca de atualização, pautado 
pelo respeito às normas éticas de conduta e a profissão na qual se graduou. O perfil do 
fisioterapeuta que se pretende formar inclui forte sensibilidade social e sólido conhecimento 
teórico e prático das disfunções mais recorrentes, de interesse da fisioterapia, portanto com 
abordagem generalista.  

O profissional deverá apoiar-se em seguro conhecimento das ciências básicas, das 
possibilidades de prevenir o aparecimento de anormalidades, reconhecer a disfunção, 
diagnosticar, tratar e manter a saúde. Deverá ainda ter participação social efetiva, integrar 
equipes multiprofissionais, valorizar a pesquisa e as atividades de extensão como promotoras 
do bem estar do próximo. Enfim, compreender a ética como imprescindível nas relações 
humanas e o constante aperfeiçoamento profissional como arma decisiva para o progresso da 
Fisioterapia e da sociedade como um todo.  
 
Campo de atuação de egresso:  

O  fisioterapeuta tem amplo campo de atuação profissional. Na área de saúde, organiza 
e aplica programas de tratamento e trabalha, dentro do campo da fisioterapia, na promoção, 
prevenção, cura, reabilitação, bem como na diminuição do sofrimento de pessoas acometidas 
por problemas de diversas naturezas, relacionados principalmente com as áreas de ortopedia e 
traumatologia, reumatologia, neurologia, cardiologia, pneumologia, ginecologia, obstetrícia, 
pediatria e odontologia, além de ter uma atuação cada vez mais solicitada na gerontologia e na 
área desportiva. Nos ambientes laborais e em instituições de ensino (por exemplo, em 
indústrias e escolas) o fisioterapeuta analisa e intervém preventivamente em relação às 
doenças ocupacionais, movimentos repetitivos, acidentes de trabalho e disfunções posturais. O 
profissional fisioterapeuta também atua em hospitais, clínicas ambulatoriais, consultórios, 
domicílios, além de, como profissional da área de saúde e como terapeuta, exerce o papel de 
agente de promoção do bem-estar físico, psíquico e social de sua comunidade. 

Sua formação básica possibilita ainda, garantias de formação continuada nos níveis de 
especialização, mestrado e doutorado em diversas áreas do saber, tais como: Anatomia e 
Biomecânica, Fisiopatologia da Motricidade, Bioengenharia, Educação Especial, Educação 
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Física, Ciências da Motricidade Humana, Saúde Pública e Ocupacional, Ergonomia, 
Neurociências, Neuropsicologia, Administração em Saúde e na própria área de Ciências da 
Reabilitação e Fisioterapia 
 
Número da Deliberação: CONSUNI nº. 11/97 - Cria o Curso de Fisioterapia 

    CONSUNI nº. 36/97 - Cria o Departamento de Fisioterapia 
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6.1.6 DEPARTAMENTO DE MEDICINA 
 
Endereço:  
Av. Tiradentes, 500. Bom Conselho. Taubaté/SP. CEP. 12030-180 
 
Atual Diretor: Profa. Dra. Valéria Holmo Batista 
 
Corpo Técnico-Administrativo 

 Janete Soares de Almeida Mariotto 

 Lucinéia Rosa dos Santos  

 Luciana Aparecida Soares  

 Maria Lucia Gonçalves Mendes 

 Roseli da Conceição de Oliveira 

 Tatiane Carolina Ataliba 
 
Coordenador Pedagógico  
 Indicado pelo Diretor de Departamento e designado pela Pró-reitoria de Graduação, 
com a finalidade de auxiliar nos assuntos de ordem pedagógica do Curso. O atual Coordenador 
Pedagógico do Curso de Medicina é o Prof. Dr. André Luís Ferreira Santos e do Curso de 
Tecnologia em Estética e Cosmética é a Profa. Dra. Milene Sanches Galhardo. 
 
Coordenador dos Trabalhos de Conclusão de Curso 
 O Coordenador de TCC é indicado pelo Diretor do Departamento de Medicina e 
designado pela Pró-Reitoria de Graduação, dentre os professores lotados no Departamento e 
portadores de titulação mínima de Mestrado. Entre outras, são atribuições do Coordenador do 
TCC: elaborar anualmente o calendário de todas as atividades referentes ao TCC; possibilitar, 
com a ajuda dos professores da disciplina de Metodologia do Trabalho Científico, orientação 
básica aos alunos em fase de elaboração do Projeto de TCC; elaborar e encaminhar aos 
professores orientadores as Fichas de Avaliação de Aproveitamento e Freqüência das 
atividades da disciplina TCC; convocar reuniões ordinárias, com periodicidade mínima 
semestral, com os professores orientadores e, no início do ano letivo, com os alunos 
matriculados na disciplina, para esclarecimentos gerais sobre os procedimentos adotados; 
indicar professores orientadores para alunos que não os possuam; manter, na Coordenadoria 
de TCC, arquivo atualizado com os Projetos de Monografia em desenvolvimento; manter 
atualizado o livro de atas das reuniões das bancas das monografias defendidas; encaminhar à 
biblioteca cópias das monografias aprovadas; designar as bancas examinadoras dos TCC; 
apresentar à Secretaria do Departamento, ao final do ano letivo, as notas atribuídas à disciplina 
TCC; julgar e resolver os casos omissos. O atual Coordenador de TCC do Departamento de 
Medicina da UNITAU é o Prof. Dr. Gilson Fernandes Ruivo.  
 
Coordenadores de Disciplinas  
   Conforme aprovado pelo CONDEP, em reunião de em 19/12/2007, através do 
Processo MED-302/07, o coordenador de disciplina deverá ser professor efetivo com titulação 
mínima de Especialização; Será escolhido por seus pares, com atuação de 1 a 2 anos, 
podendo ser reeleito uma vez, sendo que os votantes serão todos os professores da disciplina, 
inclusive auxiliares docentes e de ensino; Suas atribuições incluem: Elaborar o Plano de 
Ensino e o Conteúdo Programático da disciplina dentro dos parâmetros e prazos estabelecidos 
anualmente, procurando a conectividade com outros conteúdos complementares, visando não 
só ao conteúdo especificamente, mas também sua cronologia; Discriminar no Plano de Ensino 
e no conteúdo programático da disciplina quais as regras perante aos alunos e informá-los no 
início de cada ano letivo; reunir-se periodicamente com os demais professores da disciplina, de 
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modo a assegurar o cumprimento de todas as ações necessárias ao bom funcionamento; 
Responder perante o Departamento pelas obrigações pertinentes à disciplina; Coordenar a 
elaboração das provas, bem como sua execução, correção, finalização das notas, vistas ao 
aluno e entrega na Secretaria do Departamento dentro do prazo estabelecido; Comparecer às 
reuniões pedagógicas do Departamento ou designar alguém em caso de impossibilidade; O 
coordenador eleito para uma disciplina não poderá acumular outra coordenação de disciplina 
no Departamento de Medicina. A função de Coordenador de estágio de internato é designada 
pelo Chefe de Clínica do HUT. 
 
Coordenadores de Estágio de Internato  
  O programa de internato é fiscalizado pelos professores coordenadores das disciplinas 
de Clínica Cirúrgica, Médica, Ginecológica/ Obstétrica, Pediátrica e dos estágios de Saúde 
Coletiva, Trauma,  Pronto Socorro (Urgência e Emergência), Moléstias Infecciosas, Oncologia, 
Ortopedia e pelos coordenadores de estágio das especialidades; membros natos da Comissão 
de Internato, que inclui o Diretor do Departamento como seu Presidente; o Coordenador 
Pedagógico do Curso e um representante do corpo discente da 5ª série e um da 6ª série. São 
atribuições desses Coordenadores: Elaborar o Plano de Ensino e o Conteúdo Programático do 
estágio dentro dos parâmetros e prazos estabelecidos anualmente, procurando a conectividade 
com outros conteúdos complementares, visando não só o conteúdo especificamente, mas 
também sua cronologia; Discriminar no Plano de Ensino e no conteúdo programático do 
estágio quais as regras perante aos alunos e informá-los no início de cada período letivo; 
Reunir-se periodicamente com os demais professores do estágio, de modo a assegurar o 
cumprimento de todas as ações necessárias ao treinamento dos internos; Responder perante o 
Departamento pelas obrigações pertinentes ao estágio de internato; Coordenar a elaboração 
das provas, bem como sua execução, correção, finalização das notas, vistas ao aluno e 
entrega na Secretaria do Departamento dentro do prazo estabelecido; Comparecer às reuniões 
pedagógicas do Departamento ou designar alguém em caso de impossibilidade; São 
responsáveis pela supervisão dos alunos, divisão dos grupos e orientação para que se cumpra 
a Portaria PRG-081/2011 que regulamenta o Internato do Departamento de Medicina da 
UNITAU; Comunicar à Chefia de Departamento e Comissão de Internato as transgressões 
disciplinares dos alunos.  Em caso de falta devem determinar ao aluno a forma da reposição da 
carga horária. 
 
Professores coordenadores de estágios: 

 Prof. Alberto Kalil Kobbaz, estágio de Urologia 

 Prof. Dr. Luiz Carlos Maciel, estágio de Clínica Cirúrgica 

 Prof. Elton Constantino, estágio de Anestesiologia 

 Prof. Dr. Flávio de Lima Salgado, estágio de Oncologia  

 Prof. Dr. Flávio Serafini, estágio de Otorrinolaringologia 

 Prof. Dr. Geraldo José Tuffi, estágio de Ortopedia 

 Prof. Dr. César Augusto Cardoso, estágio de Trauma 

 Prof. José Byron Vicente Dias Fernandes, estágio de Oftalmologia 

 Profa. Dra. Marcia Gonçalves, estágio de Psiquiatria 

 Profa. Dra. Adriana de Oliveira Mukai , estágio 6ª série de Pediatria 

 Profa. Ms. Maristela Frio Toledo, estágio 5ª série de Pediatria 

 Prof. Renato Coimbra Mazzini, estágio de Ginecologia e Obstetrícia 

 Prof. Dr. Ricardo Augusto Pinto, estágio de Pronto Socorro 

 Prof. Dr. Ronaldo Abraham, estágio de Neurologia 

 Prof. Ruy Felipe de Melo Viegas, estágio de Clínica Médica 

 Prof. Samuel Mandelbaum, estágio de Dermatologia 

 Profa. Ms. Flávia Regina Ferreira, estágio de Dermatologia 

 Profa. Ms. Sonia Maria Monegatti Mattei, estágio de Moléstias Infecciosas  
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Conselho Técnico-Pedagógico do Hospital Universitário de Taubaté 
   Descrito no Regimento Interno do HUT junto ao Conselho Regional de Medicina. 
Presidente: Diretor do Departamento - Dra; Valéria Holmo Batista, membros efetivos: 
Coordenador Pedagógico do Curso de Medicina: Prof. Dr. André Luis Ferreira Santos; os 
Chefes de Clínica do HUT: Ginecologia e Obstetrícia Prof. Dr. Xenofonte Paulo Rizzardi 
Mazzini, Clínica Cirúrgica Prof. Dr. Deomir Germano Bassi, Clínica Médica Prof. Ruy Felipe 
Melo Viegas, Pediatria Prof. Dr. Ciro João Bertoli e os Diretoras do HUT: Clínica - Profa. Fátima 
Maria de Oliveira Rabay e Técnico - Prof. Frederico Villela de Oliveira. 
  O Departamento de Medicina conta com pessoal dos vários setores da UNITAU, como  
Diretoria de Recursos Humanos, Serviço Médico, Biblioteca, Transporte, Limpeza, Obras e 
Manutenção, Segurança, Biblioteca, Laboratório de Informática, entre outros.  
No Hospital Universitário, o Departamento de Medicina conta com o apoio do pessoal do 
Centro de Estudos, que auxilia no gerenciamento da Residência Médica e auxilia, quando 
necessário, na graduação. 
  A Comissão Residência Médica do HUT é composta por professores supervisores e um 
coordenador, pertencentes ao Departamento de Medicina e está vinculada à Pró-reitoria de 
Pesquisa e Pós-graduação, sendo que esses professores supervisores (5 horas) e o 
coordenador (10 horas) recebem  horas-aula designadas por essa Pró-reitoria.  
  A sede do Diretório Acadêmico Benedicto Montenegro fica no Campus do Bom 
Conselho.  
  No ano de 2011, a Biblioteca do Hospital Universitário começou a ser gerenciada pelo 
Sistema SIBI da UNITAU, melhorando o acesso a livros e periódicos para os alunos e 
professores do Departamento. O sistema SOPHIA, de gerenciamento, foi instalado no HUT. 
 

 Corpo Docente: 
1. Adriana de Oliveira Mukai 
2. Adriana Giunta Cavaglieri 
3. Agnes Barbério 
4. Ailton Augustinho Marchi 
5. Alberto Kalil Kobbaz 
6. Alexandre de Paiva Luciano 
7. Alexandre Ely Campéas 
8. Alexandre Prado Scherma 
9. Alexandre Serafim 
10. Ana Claudia Gonçalves Contreira 
11. Ana Cristina Gobbo César 
12. Ana Rosa Salgado de Campos 
13. André Luis Ferreira Santos 
14. Andréa Paula Peneluppi de Medeiros 
15. Andréa Tortosa Marangoni 
16. Antonio Carlos Bartolomucci 
17. Antonio Vitor Martins Priante 
18. Bayki Hussein Kassab 
19. Berenice Di Angelis Coelho 
20. Bianca Rezende Lucarevschi 
21. Carlos Alberto Cappellanes 
22. Cecília Nahomi Kawagoe Suda 
23. Célia Regina Gonçalves e Silva 
24. Celso Luiz de Sá Rodrigues 
25. César Augusto Cardoso 
26. Ciro João Bertoli 

27. Claudia Andreia R. Pimentel Abicalaf 
28. Dalmo Pina Pinheiro 
29. Darick Moraes Salim Ali 
30. Davi Romeiro Aquino 
31. Deborah da Silva Comar 
32. Deomir Germano Bassi 
33. Djalma Antonio Almeida dos Santos 
34. Edson Rodrigues 
35. Eduardo Saba 
36. Elisangela Manfredini Andraus de Lima 
37. Elton Constantino 
38. Evandro Panza 
39. Fabiano Moura Azevedo 
40. Fátima Maria de Oliveira Rabay 
41. Fernanda Merotti de Mello César 
42. Fernando Henrique G. Villela Santos 
43. Flávia Regina Ferreira 
44. Flávio Luiz Lima Salgado 
45. Flávio Serafini 
46. Francine Alves da Silva Coelho 
47. Frederico Vilela de Oliveira 
48. Gabriela Ricordi Bazin 
49. Gannabathula Sree Vani 
50. Geraldo José Tuffi 
51. Gilson Fernandes Ruivo 
52. Gregório Lorenzo Acácio 
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53. Heloísa de Mesquita Tauil 
54. Ivan da Silva de Faria 
55. João Ebram Neto 
56. José Byron Vicente Dias Fernandes 
57. José Carlos Esteves Veiga 
58. José Valdez de Castro Moura 
59. Kleber Hirose 
60. Lauren Mariana Menocchi 
61. Leandro Oliveira de Souza 
62. Leandro Rodrigues 
63. Lucila Ferreira Leite Pinto 
64. Lucilene Dias de Moraes 
65. Luiz Carlos Maciel 
66. Luiz Carlos Ribeiro Lara 
67. Luiz Fernando Costa Nascimento 
68. Luzimar Goulart Gouvea 
69. Magno César Vieira 
70. Márcia Gonçalves 
71. Márcia Lanzoni de Alvarenga 
72. Márcia Rodrigues Alves Carrinho 
73. Marco Willians Baena Destro 
74. Marcos Roberto Martins 
75. Maria Auxiliadora Prolungatti César 
76. Maria Cecília Pereira Nakamiti 
77. Maria Elisa Moreira 
78. Maria Stella Amorim da Costa Zöllner 
79. Mariano Fiore Júnior 
80. Mariella Vieira Pereira Leão 
81. Marina Marcos Valadão 
82. Marina Moreira 
83. Mário Pereira Iemini 
84. Mário Sérgio Vieira Basili 
85. Maristella Froio Toledo 
86. Milene Sanches Galhardo 
87. Moisés Yoshifumi Komatsu 

88. Naira Correia Cusma Pelógia 
89. Nelson Franco Filho 
90. Odalício Vieira de Siqueira 
91. Olavo Novaes Vieira Braga Ferraz 
92. Oscar César Pires 
93. Paulo Henrique Nogueira Rezende 
94. Pedro Roberto de Paula 
95. Renato Coimbra Mazzini 
96. Renato de Souza e Silva 
97. Renato Moretti Marques 
98. Ricardo Augusto de Paula Pinto 
99. Ricardo Ferreira Salles 
100. Ricardo Marcitelli 
101. Roderico Prata Rocha 
102. Rodolpho José de Carvalho Pinto 
103. Ronaldo Abraham 
104. Ruy Felipe Melo Viegas 
105. Samuel Henrique Mandelbaum 
106. Silvana Soléo Ferreira dos Santos 
107. Sônia Maria Cursino dos Santos 
108. Sônia Maria Monegatti Mattei 
109. Taciana Mara Rezende Fortes Viegas 
110. Talmir Augusto F. Brisola dos Santos 
111. Tânia Aparecida R. Fernandes 
112. Tânia Cristina de Oliveira (licença sem 
vencimentos) 
113. Telma da Silva Santos  
114. Tito Soares Pereira (licença sem 
vencimentos) 
115. Ubirajara Costa Ferraz 
116. Valdemir José Alegre Salles 
117. Valéria Holmo Batista 
118. Walnei Fernandes Barbosa 
119. Walter Hiroshi Muragaki 
120. Xenofonte Paulo Rizzardi Mazzini 

 

 Condep: 
Profa. Dra. Valéria Holmo Batista 
Prof. Dr.  Luiz Fernando C. Nascimento 
Profa. Dra. Mariella Vieira P. Leão 
Profa. Dra Márcia Rodrigues A. Carrinho 
Profa. Dra. Márcia Gonçalves 

Profa. Márcia Lanzoni Alvarenga 
Acad.  Natalia Pires de Andrade 
Acad.  Carlos Henrique P. Gomes 
Serv. Janete Soares de A. Mariotto 
  

 

 Infraestrutura: salas, demais dependências, laboratórios, etc. 
  O Departamento de Medicina possui estrutura física com quatro salas de aula para 80 
alunos, uma para 50 alunos e uma menor para 20 alunos. Conta também com laboratórios 
multidisciplinares, administrados pelo Instituto Básico de Biociências - IBB: Anatomia, 
Bioquímica, Histologia, Biologia Molecular, Fisiologia, Farmacologia, Microbiologia, Imunologia, 
Parasitologia, Patologia. Vinculados ao Departamento de Medicina incluem-se o Laboratório de 
Técnica Cirúrgica, no Campus Bom Conselho, e o Hospital Universitário de Taubaté, onde se 
encontram disponíveis, no Centro de Estudos, cinco salas de aula para 40 alunos, uma para 20 
alunos e três para 15 alunos. Nos Serviços de Dermatologia e Ortopedia estão disponibilizadas 
mais duas salas de aula para 20 alunos.  
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ATIVIDADES RELEVANTES DA UNIDADE DE ENSINO: 
 
1. Atividades relacionadas à Extensão Universitária 

As atividades de extensão desenvolvidas pela Comunidade Acadêmica do 
Departamento de Medicina têm como objetivos: 

 Atender às diretrizes do Plano Nacional de Extensão (PNE); 

 Reafirmar a ação de extensão como um processo acadêmico definido e efetivado 
em função das exigências da realidade; 

  Reafirmar a Extensão Universitária como um processo indispensável na formação 
do aluno, na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade; 

 A utilização da tecnologia “disponível” para ampliar a oferta e melhorar a qualidade 
da educação; 

 Considerar as atividades voltadas para o desenvolvimento, produção e preservação 
cultural e artística regional; 

   Estimular e Assegurar a relação bidirecional entre a Universidade e a sociedade; 

  Desenvolver relações multi, inter e/ou transdisciplinares e/ou interprofissionais de 
setores da Universidade e da sociedade; 

   Enfatizar a educação ambiental e o desenvolvimento sustentado; 

  Valorizar as atividades interinstitucionais (consórcios, redes, parcerias) e as 
atividades voltadas para o intercâmbio e a solidariedade internacional; 

  Priorizar as práticas voltadas para o atendimento de necessidades sociais 
emergentes, como as relacionadas com as áreas de educação, saúde, habitação, 
produção de alimentos, geração de emprego e ampliação de renda. 

 
a) Projeto de Atendimento à Vítima de Violência Sexual (GAVVIS) 

Projeto de Atendimento à Vítima de Violência Sexual (Grupo de Atendimento à Vítima 
de Violência Sexual - GAVVIS) coordenado pela Profa. Dra. Valéria Holmo Batista. Trata-se de 
projeto interdepartamental de extensão universitária, envolvendo os Departamentos de 
Medicina, Ciências Jurídicas, Enfermagem e Psicologia. Apresenta enfoque também de 
integração com outras instituições e serviços públicos do município. Uma equipe 
multidisciplinar está disponível, no Hospital Universitário de Taubaté, para atendimento e 
treinamento de profissionais envolvidos na assistência à vítima de violência sexual. Também 
apresenta aulas nas escolas sobre o tema Prevenção à Violência Sexual, Gravidez Precoce e 
Doenças Sexualmente Transmissíveis. O Programa recebeu da Câmara Municipal de Taubaté, 
três Moções de Aplauso.  

Os alunos de internato de 5a e 6a séries do Curso de Medicina, durante o Estágio de 
Ginecologia e Obstetrícia, além do Médico Residente de segundo ano (R2), participam do 
GAVVIS como estágio curricular.  

Hoje o GAVVIS funciona como rede de apoio ao Conselho Tutelar de Taubaté e 
trabalha em parceria com a Delegacia da Mulher de Taubaté. O GAVVIS é referência do 
Sistema 180 da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres e para a região da DRS XVII. 
Colaboradores: Cláudia Aparecida Aguiar de Araújo (Departamento de Enfermagem); Avelino 
Alves Barbosa Junior (Departamento de Ciências Jurídicas). Márcia Maria de Assis Lopes 
(Psicóloga do HUT.). 
 
b)- Cursos de extensão 

Cursos de Extensão para graduados em Medicina oferecidos através da Pró-reitoria de 
Extensão e Relações Comunitárias da Universidade de Taubaté: 

 APERFEIÇOAMENTO EM DERMATOLOGIA – Nível I , II e III 
Coordenador: Profa. Ms. Flavia Regina Ferreira  
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 APERFEIÇOAMENTO EM OFTALMOLOGIA – Níveis I, II e III 
Coordenadora: Prof. Dr. José Byron Vicente Dias Fernandes 

 APERFEIÇOAMENTO EM OTORRINOLARINGOLOGIA – Níveis I, II 
Coordenadora: Prof. Dr. Flávio Serafini  

 APERFEIÇOAMENTO EM ORTOPEDIA – Níveis I, II e III   
Coordenador: Prof. Dr. Luiz Carlos Lara 

 APERFEIÇOAMENTO EM PEDIATRIA – Níveis I e II 
Coordenador: Profa. Dra. Adriana de Oliveira Mukai 

 
São cursos que objetivam aprimorar ou aprofundar habilidades técnicas, científicas, 

artísticas e culturais em uma área de conhecimento. Cada curso tem carga horária de 290 
horas, compreendendo período de 1 (um) ano cada. São realizados no Hospital Universitário 
de Taubaté, cada um em sua respectiva área/serviço. Tem como número mínimo e máximo de 
alunos participantes entre 1 (um) e 4 (quatro). 
 
Transtorno do Espectro Autista - Clínica e Tratamento  
Categoria: Aperfeiçoamento/Presencial 
Carga horária: 180 h/a por nível 
Coordenação: Prof. Ms. Alexandre Serafim 
Objetivos: 

 Estudar o TEA em seus diversos campos conceituais e aplicativos, visando 
contribuir para o desenvolvimento dos profissionais que assistem aos indivíduos 
com TEA, desenvolvendo ações habilitadoras relativas às alterações encontradas 
no TEA;  

 Desenvolver ações socioeducativas;  

 Qualificar os profissionais para atuação como agentes multiplicadores, tendo uma 
visão crítica e ampliada do TEA, bem como assegurar aos profissionais a 
possibilidade de ampliar o conhecimento sobre as diversas formas de abordagem e 
intervenção junto aos portadores de TEA para promoção da saúde, tendo como 
meta mais ambiciosa a identificação precoce;  

 Estimular o desenvolvimento e a divulgação de pesquisas e estudos relativos ao 
TEA, tanto do ponto de vista teórico-conceitual quanto do ponto de vista 
instrumental e aplicativo;  

 Despertar nos profissionais que lidam com indivíduos com TEA idéias de como 
melhor capacitar, habilitar, reabilitação ou readaptar estes indivíduos;  

 Desenvolver atitudes éticas e críticas em relação ao TEA 
 
c) Eventos 
- Semana de Hipertensão e Diabetes: Visa divulgar e realizar ações preventivas para o 
combate da hipertensão e do diabetes. Trata-se de evento realizado anualmente. Através de 
ações educativas junto à comunidade e da aferição da pressão arterial e índices de glicemia da 
população de Taubaté, com aparelhos graduados pertencentes à UNITAU, com atenção 
especial às pessoas com mais de 45 anos, os alunos auxiliam no diagnóstico de casos que 
necessitam de assistência médica especializada, encaminhando-os ao Hospital Universitário ou 
Posto de Saúde próximo – Coordenadora: Profa. Dra Marina Marcos Valadão. 
 - COMUT - Congresso Médico Universitário de Taubaté: É a semana pedagógica do 
Departamento. Realizado anualmente, por organização de comissão do corpo discente, com 
supervisão docente. O COMUT consiste de palestras e cursos relacionados a um tema de 
interesse dos acadêmicos, objetivando o enriquecimento curricular dos mesmos.  
Durante um dos dias da semana, ocorre a apresentação de trabalhos científicos, previamente 
selecionados por uma Banca Examinadora, com premiação dos mais importantes na área de 
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conhecimento médico, com ampla participação de alunos e professores. A apresentação desse 
trabalhos é um estímulo para a Iniciação Científica no Departamento.  
- FEMUT – Fórum de Ensino Médico de Taubaté - Encontro direcionado aos estudantes de 
Medicina, que aborda temas ligados ao universo acadêmico. Ocorre na semana do COMUT e é 
organizado pelos alunos do Diretório Acadêmico Benedicto Montenegro. 
- Semana de Prevenção do Câncer de Pele: Coordenada pelo professor Samuel Henrique 
Mandelbaum pelo HUT. Há vários anos a Disciplina de Dermatologia promove esse evento 
para divulgar ações preventivas para o câncer de pele na cidade de Taubaté e região. 
 
d)Cursos das Ligas Acadêmicas do Diretório Acadêmico Benedicto Montenegro 
Cursos de Iniciação das Ligas Acadêmicas: São cursos oferecidos por iniciativa dos alunos 
do Curso de Medicina, através do Departamento Científico do Diretório Acadêmico "Benedicto 
Montenegro": 

 Liga de Oncologia - responsável: Ms. Flávio Luiz Lima Salgado. 

 Liga de Puericultura, Pediatria e Adolescência -  responsável: Dr. Ciro João Bertoli. 

 Liga de Oftalmologia. 

 Liga de Acunpuntura - Responsável: médico Lin Chen Hau. 

 Liga de Ginecologia e Obstetrícia - responsável: Dr. Xenofonte Paulo Rizzardi Mazzini. 

 Liga de Otorrinolaringologia - responsável: Dr. Flávio Serafini. 

 Liga de Cardiologia - responsável: Rui Felipe Melo Viegas. 

 Liga de Psiquiatria - Dra. Márcia Gonçalves. 

 Liga de Cirurgia Geral e do Trauma - responsável: Dr. João Ebram Neto. 

 Liga de Neurologia e Neurocirurgia - responsável: Dr. Ronaldo Abraham. 

 Liga de Clínica Médica - responsável: Ana Claudia Gonçalves Contreira. 

 Liga de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular - responsável: Dr. Ricardo 
Augusto de Paula Pinto. 

 Liga de Ortopedia e Traumatologia - responsável: Dr. Nelson Franco Filho. 

 Liga de Patologia - responsável: Ms. Marcos Roberto Martins. 

 Liga de Cirurgia Geral e do Trauma - Curso de ATLS e Curso de Suturas - responsável: 
Dr. João Ebram Neto. 

 Liga de Endocrinologia e Metabologia - responsável: Ms. Taciana Mara Rezende Fortes 
Viegas. 

 Liga de Cirurgia Plástica - responsável: Dr. Marco Willians Baena Destro 
 

2. Cursos para graduados em Medicina oferecidos através da Pró-reitoria de 
Pesquisa e Pós-graduação 

 
Residência Médica 

 É oferecida ao graduado, através da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, a 
oportunidade de fazer Residência Médica no Complexo Hospitalar Regional de Ensino, nas 
cinco grandes áreas: Clínica Médica, Cirurgia Geral, Obstetrícia e Ginecologia e Pediatria, 
Medicina de Família e Comunidade, e nas especialidades de: Oftalmologia (acesso direto), 
Ortopedia e Traumatologia (acesso direto), Neurologia (pré-requisito de dois anos de 
Residência Médica em Clínica Médica), e Urologia (pré-requisito de dois anos de Residência 
Médica em Cirurgia Geral). A Residência Médica está credenciada junto ao Ministério da 
Educação através da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).  

O Programa de Residência tem um supervisor, que é necessariamente docente da 
UNITAU. Cada área tem um professor supervisor que pertence à Comissão de Residência 
Médica (COREME), que é presidida por um professor coordenador, sendo, atualmente, o 
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Professor Doutor Ailton Augustinho Marchi.  O Pró-reitor de Pesquisa e Pós- Graduação Dr. 
Edson Aparecida de Araújo Querido Oliveira é membro efetivo da COREME.  
.  
 
Áreas / Especialidades: Professores Supervisores e integrantes da COREME: 
 
CLÍNICA CIRÚRGICA: Prof. Dr. Pedro Roberto de Paula 
CLÍNICA MÉDICA: Profa. Ms. Telma da Silva Santos 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA: Prof. Dr. Gregório Lorenzo Acácio 
OFTALMOLOGIA: Prof. Dr. José Byron Vicente Dias Fernandes  
ORTOPEDIA: Prof. Dr. Luiz Carlos Ribeiro Lara 
PEDIATRIA: Profa. Dra. Adriana de Oliveira Mukai  
UROLOGIA: Prof. Ms. Frederico Vilela de Oliveira 
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE : Profa. Dra. Andrea Paula Peneluppi de Medeiros 
 
Cursos de Especialização (Lato sensu) - Oferecidos através da Pró-reitoria de Pesquisa e 
Pós-graduação da Universidade de Taubaté: 
 
• Terapias de reabilitação nos distúrbios neurológicos da criança e do adolescente.  
   Coordenadores:  Prof. Ms. Alexandre Serafim / Prof. Dr. Luiz Celso Pereira Vilanova 
 
• Transtornos de aprendizagem, Neurologia Infantil e Terapias.  
   Coordenadores: Prof. Ms. Alexandre Serafim / Prof. Dr. Luiz Celso Pereira Vilanova 
 
3. Avaliação Institucional 
3.1. Comissão Própria de Avaliação 
  O sistema de avaliação da UNITAU tem sido realizado pela Comissão Própria de 
Avaliação (CPA), que tem por finalidade a coordenação do processo interno de avaliação da 
Instituição, segundo critérios estabelecidos pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior - SINAES, e a sistematização e prestação das informações solicitadas pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP. A avaliação da UNITAU 
tem por objetivo identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio de suas 
atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando as diferentes dimensões 
institucionais. 
  O Sistema de Avaliação da Universidade de Taubaté foi regulamentado pela 
Deliberação CONSUNI 009/2009, na qual se destaca que o “processo de avaliação tem por 
objetivo analisar periodicamente a atuação e o nível de desempenho da Instituição, por meio 
de atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando as diferentes dimensões 
institucionais”. 
   Cabe ressaltar que a Universidade de Taubaté, embora esteja incluída no Sistema 
Estadual de Avaliação optou por desenvolver seu processo interno de avaliação seguindo os 
parâmetros nacionais estabelecidos pelo MEC/INEP. 
  Para construir a sistemática desse processo decidiu-se por organizar os procedimentos 
segundo dois eixos: Elaboração de questionário/roteiro aos gestores e dirigentes institucionais, 
formulados a partir do desdobramento das 10 dimensões da avaliação estabelecidas e 
formulação de pesquisa de opinião direcionada aos estudantes de graduação de cursos 
presenciais (num primeiro momento), docentes e servidores técnico-administrativos. 
 
 
4. Avaliação Interna do Curso de Medicina 
   Implantada a partir de 2007, com a reformulação do internato em 2008, a nova estrutura 
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curricular do Curso de Medicina já está funcionando em sua plenitude. 
No final de 2010 foi realizada uma avaliação dos problemas encontrados nas 3ª e 4ª séries, 
repetida em 2011. Os alunos responderam questionários avaliando as disciplinas e, após a 
compilação dos dados, foram elaborados relatórios por série e encaminhados ao professores e 
alunos.  
  Durante o recesso (férias escolares) foram realizadas reuniões pedagógicas com os 
professores de todas as disciplinas do curso para discussão dos pontos fortes e fracos 
apontados nessa avaliação.  
Também em 2010 foi introduzida a Prova de Avaliação Progressiva, aplicada a todos os 
alunos, da 1ª a 6ª série do Curso, em 25 de outubro de 2011 (análise dos resultados obtidos - 
Anexo II). Essa prova consistiu de 100 questões, sendo 30% de conteúdo básico e 70% do 
clínico.  
  Está sendo criado pela Coordenadoria de Informática da Universidade um software que, 
futuramente, proporcionará o resultado imediato para o aluno e permitirá análises estatísticas 
de cada disciplina, comparando assimilação de conteúdos por série. 
 
5. Outras Informações Relevantes 
  Há mais de 30 anos, a escola mantém convênio com o Instituto de Infectologia Emílio 
Ribas - São Paulo/SP, o qual é renovado anualmente, para a realização do estágio de 
Moléstias Infecciosas (internato). 
  Também foi mantido o convênio com o Hospital Municipal José de Carvalho Florence – 
Hospital Municipal de São José dos Campos, para estágio em Urgência e Emergência, o que 
ocorre quando os alunos estão passando pelos estágios de Clínica Cirúrgica, Clínica Médica e 
Pediatria (internato). 
  Consolidação de parceria com a Prefeitura Municipal de Taubaté para:  
  1.  Inserir o aluno na Rede Municipal de Saúde - Posto de Atendimento Médico e 
Odontológico (PAMO) Bosque da Saúde, com atendimento primário nas três áreas básicas: 
Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia e Clínica Médica, sob supervisão de profissionais da 
Prefeitura Municipal, com caráter didático;  
  2. Supervisão dos alunos da 5a e 6a séries no Pronto-Socorro Municipal de Taubaté, com 
atendimento supervisionado de forma integral por profissionais contratados pela Prefeitura e 
coordenados pelo Departamento de Medicina.  
  O Curso de Medicina se preocupa em articular com as prefeituras da região, até mesmo 
por algumas atividades das Ligas Acadêmicas que incluem ações de diagnóstico, como por 
exemplo, a Semana de Prevenção do Câncer da Liga de Oncologia.  
  Em 2011, a parceria do Departamento de Medicina com a Vigilância Epidemiológica do 
Município de Taubaté, juntamente com o Diretório Acadêmico Benedicto Montenegro, foi 
realizada para ações de combate e prevenção da Dengue na cidade, que, pelo segundo ano 
consecutivo, vem apresentando uma epidemia de proporção considerável. 
  Consolidação da transdisciplinaridade na 1a e 2a séries com as disciplinas Optativas, 
com professores das disciplinas básicas e clínicas interagindo para que o aluno possa entender 
a dinâmica do curso e aproveitar melhor os conteúdos básicos.  
  A transdisciplinaridade ocorre também nas disciplinas de Bases Moleculares, Bases 
Morfológicas, IPC I e II, com professores do curso profissionalizante participando de discussões 
de casos com professores das cadeiras básicas para introduzir o raciocínio clínico aos alunos 
das séries iniciais. 
 Consolidação da disciplina TCC com apresentação dos trabalhos no ano de 2011, 
muitos deles enviados para publicações em revistas indexadas. Essa iniciativa teve como 
objetivo consolidar o processo de análise crítica do aluno para as informações que receberá 
após sua graduação. Tem a intenção de contribuir para o processo de educação continuada do 
egresso, incrementando sua percepção da qualidade das informações dos periódicos 
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científicos. Além disto, estimula o corpo docente para orientar trabalhos científicos, que podem 
ser realizados durante o curso, com horários específicos dedicados à disciplina TCC durante os 
dois anos de internato e com remuneração contemplada para a orientação. O aumento das 
publicações científicas no Departamento ocorreu em decorrência dessa iniciativa. 
 Nas séries em que foi introduzida a verificação de leitura, metodologia que modifica a 
participação do aluno transformando-o de passivo em ativo no processo de ensino, a avaliação 
prevista antes das aulas práticas ministradas pelos professores houve, como principal 
dificuldade, a resistência dos alunos e de alguns professores para corrigir a verificação, porque 
implica em preparo prévio e correção posterior.  
 Por parte do aluno, há uma resistência em assumir seu papel ativo na aprendizagem, 
tendo em vista que ele estava acostumado a receber do professor todo o conteúdo teórico. No 
ano de 2011, houve aumento significativo da adesão dos professores ao método após o 
relatório encaminhado pelo Departamento da avaliação das disciplinas da 3a e 4a séries. 
   O resultado do ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) de 2010 foi 4, 
de um total de 5, sendo o conceito preliminar do Curso de 3. Os alunos avaliados na 6ª série 
em 2010 ainda pertenciam ao currículo antigo. Os alunos que tiveram o curso todo ministrado 
com o novo currículo estavam na 5ª série em 2011.  
   Ainda estamos estudando a criação do laboratório de simulação, que atenderá as 
demandas de todas as séries em procedimentos práticos. Estamos procurando parcerias para 
concretizar esse laboratório.  
   Em 2011, foi realizado o Seminário sobre Formação Docente, ministrado pelas 
professoras Maria Cecília Sonzogno e Otilia Seiffert, do Curso de Mestrado de Ensino em 
Ciências da Saúde do Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS) da 
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).  
   Esse curso faz parte do aprimoramento do corpo docente do Departamento de 
Medicina. Todas as ações estão em conformidade com as Diretrizes Curriculares propostas 
para os Cursos de Medicina em 2003 pelo MEC. Essas Diretrizes estimulam a inserção da 
Universidade nos problemas regionais de saúde e a interação com profissionais da rede.   
 
Cursos oferecidos pelo Departamento: 
 
Curso de Medicina 

 Número da Deliberação: CONSEP N.º 005/2011 

 Grau acadêmico: Bacharelado 

 Período de funcionamento: Integral 

 Regime letivo: Seriado anual 

 Número de vagas: 80 

 Prazo de integralização: mínimo de 06 anos e máximo de 09 anos. 

 Conceito no último Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes: 04 

 Reconhecimento: Decreto Federal n.º 72.457/73, de 11/07/1973. 

 Renovação do reconhecimento: Portaria CEE/GP n.º 522/2011, de 17/12/2011. 
 
 
 
Objetivos do Curso de Medicina: 
Objetivos Gerais: Proporcionar a fundamentação científica necessária indispensável à formação 
médica geral, que não pode limitar-se apenas aos aspectos físicos e biológicos, mas que deve 
conhecer o homem como um todo, perseguindo a máxima de Osler “Tão importante quanto 
conhecer a doença que o homem tem é conhecer o homem que tem a doença.” Dotar o futuro 
médico de domínio de conteúdos e habilidades que lhe possibilitem conhecer o homem no seu 
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ambiente natural, na família e em seu local de trabalho, desenvolvendo atividades que visem a 
promoção da saúde e a prevenção da doença.  
 
Objetivos Específicos   

 Desenvolver atividades de ensino médico compatíveis com padrões éticos e técnico-
científicos atualizados;  

 Desenvolver atividades assistenciais à população do Município de Taubaté e do Cone 
Leste Paulista, através do Complexo Hospitalar Regional de Ensino e nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) “Bosque da Saúde” (convênio com a Prefeitura Municipal de 
Taubaté) e no Programa Saúde da Família e Comunidade em Pindamonhangaba, 
integrando as ações de ensino e assistenciais à comunidade, além de outros serviços 
abrangendo outras regiões do estado como o Hospital Emílio Ribas em São Paulo, 
Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence de São José dos Campos; 

 Desenvolver ações de extensão universitária junto à comunidade, através de projetos 
específicos, de modo a garantir treinamento em ações promocionais e preventivas, 
fortalecendo o compromisso profissional e social do médico em formação;  

 Desenvolver pesquisas científicas, em nível de iniciação, junto aos docentes com linhas de 
pesquisas cadastradas através da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação;  

 Desenvolver monografia ou trabalhos científicos, em nível de iniciação científica, para 
aprender a analisar criticamente dados obtidos de periódicos científicos, hoje fonte 
essencial para a atualização profissional e educação continuada, elaborar e organizar seu 
pensamento científico para redigir o Trabalho de Conclusão do Curso (TCC); 

 Capacitar o aluno para desenvolver atividades de pós-graduação latu sensu, por meio da 
residência médica, objetivando a especialização após a graduação. 

 Capacitar o aluno para as políticas de educação ambiental 

 Capacitar o aluno para comunicação em libras. 

 Capacitar o aluno para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira e Africana. 

 Promover a inclusão social e a acessibilidade 
 
Perfil do profissional a ser formado: O médico formado na Universidade de Taubaté estará 
preparado para: percorrer o caminho da ética e do profissionalismo; conhecer as áreas básicas da 
medicina e estar preparado para o exercício da profissão médica, como generalista, bem como 
para o ingresso na residência médica, a fim de realizar uma especialização; ter uma visão geral da 
Medicina, estando capacitado a prestar o atendimento primário, ter uma visão do secundário e 
terciário e prestar atendimento básico de urgência e emergência; ter competência e habilidade 
para avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências 
científicas; atuar na área preventiva e curativa nos níveis ambulatorial, em clínicas e hospitais e 
em consultório particular, visando à atuação efetiva junto à população; ter a vivência de uma 
prática apoiada nas diretrizes do SUS, com ênfase na humanização do atendimento como 
alternativa ao modelo de especialização precoce; ser capacitado a dar continuidade ao seu 
aprendizado durante o decorrer de sua vida profissional. 
 
Campo de atuação do egresso: No setor público: como médico na rede pública do Sistema 
Único de Saúde (SUS), priorizando a atenção primária, embora capacitados também para atender 
em atenções secundária e terciária nas áreas de Urgência e Emergência. 
 Na docência: oportunidade de lecionar em instituições que requeiram domínio de 
conteúdo e experiência na área, inclusive no ensino superior mediante curso de pós-graduação 
Lato sensu e/ou Stricto sensu;  
 Na pesquisa: em universidades, institutos e outras instituições do gênero. 
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 No setor privado: como profissional autônomo em seu consultório, médico em hospitais, 
clínicas e ambulatórios;  
 
Ligas Acadêmicas 
 As Ligas Acadêmicas embora não oficializadas pela Universidade são em número de 16. 
Elas tem estatuto próprio, respondem ao Departamento Científico do Diretório Acadêmico 
Benedicto Montenegro e são orientadas por um professor responsável com formação na 
respectiva área de atuação, embora não haja vinculação oficial com o Departamento de Medicina. 
As atividades incluem cursos na área de atuação da Liga para os acadêmicos, atividades em 
campo como, por exemplo, participação na semana de Hipertensão e Diabetes, rastreamento de 
cânceres em geral (Liga de Oncologia) e treinamentos para eventos e atividades correspondentes. 
Um exemplo deste último é o curso de ATLS na Liga de Trauma, ACLS na Liga de Cardiologia e o 
treinamento na Liga de Clínica Médica para a semana de Hipertensão e Diabetes.  
 
Companhia da Alegria 
 Criada por iniciativa dos alunos de Medicina - Organização: Diretório Acadêmico 
“Benedicto Montenegro”. Visa alegrar e descontrair as crianças hospitalizadas no Hospital 
Universitário de Taubaté, seus familiares e profissionais de saúde. A Companhia da Alegria realiza 
eventos entre os acadêmicos para recrutar voluntários. 
 
Intercâmbio Cultural 
 Este Departamento oferece através de convênios do Diretório Acadêmico “Benedicto 
Montenegro” com a DENEM - Direção Nacional de Estudantes de Medicina (International 
Federation of Medical Students’ Associations) e a International Federation of Londrina Medical 
Students, estágios de intercâmbio bilateral de estudantes. Com isto, os acadêmicos do 
Departamento de Medicina podem candidatar-se a viagens de estudos para países estrangeiros 
no período de férias, bem como se comprometem a receber estudantes de outros países. O 
acordo instituicional bilateral permite que o estudante fique alojado no Hospital da Universidade ou 
na residência de outro estudante de Medicina,selecionado pela coordenação local do país 
anfitrião, sem nenhum custo, devido a acordos bilaterais dos países envolvidos. 
 Os estágios são realizados na área de conhecimento de livre escolha e por afinidade dos 
acadêmicos, e são formalizados perante a Universidade de Taubaté junto à Pró-reitoria de 
Extensão (PREX). A Universidade proporciona um ambiente adequado de ensino, sob a 
supervisão de um tutor. O aluno deve ter um seguro saúde. O intercâmbio é dirigido para a área 
prática ou de pesquisa, seja ela clínica ou cirúrgica. Os orientadores recebem um  certificado por 
sua contribuição internacional para o intercambio de experiência e conhecimentos médicos.  
 
 
 
 Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética 

 Número da Deliberação: CONSUNI Nº 074/2011 

 Grau acadêmico: Superior 

 Período de funcionamento: Noturno 
Regime letivo: Semestral 
Número de vagas: 60 vagas 
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 Prazo de integralização: mínimo de 03 anos e máximo de 06 anos. 

 Conceito no último Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes: 
 
Perfil do profissional a ser formado 
  O Tecnólogo em Estética e Cosmética formado pela Universidade de Taubaté 
atuará nas diferentes áreas da estética. Desenvolverá habilidades técnicas e 
capacidade profissional na execução de tratamentos e procedimentos estéticos. Terá 
visão estratégica e empreendedora para a área e beleza e cosmética e habilidade 
para o uso correto de cosméticos e de equipamentos, assim como para a organização 
e gestão de serviços de beleza, contribuindo com a sociedade em melhor qualidade de 
vida. 
 
Campo de atuação do egresso: 
 O segmento produtivo representado pela área da Estética e Cosmética tem 
avançado com a ampliação de indústrias, novos equipamentos, novas técnicas de 
trabalho e a democratização de acesso aos insumos, exigindo crescente qualificação 
dos profissionais da área. Novas faixas de consumidores, com maior exigência, 
buscam serviços e produtos para embelezamento, recuperação e manutenção da 
saúde.  
 O Tecnólogo em Estética e Cosmética integra uma equipe multiprofissional de nova 
e promissora área de trabalho, acompanhando tendência brasileira e internacional, 
com os demais profissionais da área da estética e imagem pessoal. A partir dos 
conhecimentos teóricos, conceituais e práticos adquiridos no decorrer do curso, o 
profissional estará apto para atuar em: 

 Assessoria e consultoria nas áreas da Estética e Imagem Pessoal;  

 Na promoção do conhecimento de tecnologias emergentes relacionadas à 
área, 

 Em Clínicas de Estéticas, Clínicas de Saúde, Centros de Beleza.  

 Como prestador de serviço autônomo em centros de estética, dermatologia e 
clínicas de cirurgia plástica, spas, academias, domicílios, institutos de beleza, 
clubes esportivos e outros estabelecimentos afins com capacidade de trocar 
informações com profissionais da área da saúde que interagem na área de 
estética humana. 
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1.1.7 DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 
 

Unidade de Ensino: Departamento de Odontologia 
Endereço: Rua dos Operários, 09 – Centro – Taubaté – SP 
CEP 12020-270 
Atual Diretor: Professor Doutor Vicente de Paula Prisco da Cunha 
 
Breve descrição do Departamento 

O Departamento de Odontologia está estruturado com laboratórios das áreas 
básicas de Anatomia, Histologia, Fisiologia, Bioquímica e Patologia, as quais se 
integram com as áreas específicas nos laboratórios multidisciplinares, pré-clínicos de 
Prótese, Dentística, Endodontia, Periodontia, Ortodontia. Contamos também com três 
clínicas que totalizam 130 equipamentos dentários, e uma Clínica de Radiologia 
equipada com sala de interpretação, um aparelho de radiografia panorâmica e 13 
aparelhos para radiografia periapicais.  

Além da estrutura acima citada há um Banco de Dentes que implementa as 
necessidades dos trabalhos científicos, além do Departamento possuir uma unidade 
móvel totalmente equipada para o atendimento odontológico.  
 
INFRESTRUTURA  
 
Salas de aulas: 07, sendo 04 salas do curso de graduação, com capacidade total 
para 373 alunos; e 03 salas para aulas teóricas dos cursos de pós-graduação, com 
capacidade total para 110 alunos. 
 
Laboratórios: 03 (pré-clínicos e laboratório de Radiologia, com capacidade para 84 
alunos). 
 
Para as aulas práticas das disciplinas básicas do Curso de Odontologia, são 
utilizados os seguintes laboratórios: 

Laboratório de Anatomia (*) 
Laboratório de Biologia (*) 
Laboratório de Bioquímica (*) 
Laboratório de Farmacologia e Fisiologia (*) 
Laboratório de Microbiologia (*) 
Laboratório de Imunologia (*) 
Laboratório de Microscopia (*) 
Laboratório CEPEO 
(*) Descrição pormenorizada junto ao Instituto Básico de Biociências 
 

Biblioteca de Odontologia 
A atualização do acervo de obras e periódicos é baseada na bibliografia básica 

das disciplinas e lançamentos indicados pelos professores das diferentes áreas da 
odontologia. O acervo é informatizado podendo ser consultado nos terminais de 
consulta e também on line através do site da UNITAU, onde o usuário consulta, 
reserva e renova a obra desejada. 
Área total: 142 m² 
- Estudo individual: 16m² 
- Sala de estudo em grupo: 44m² 
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- Acervo: 51m² 
- Setor administrativo: 31m² 
Média mensal de consultas: 580 
Média mensal de empréstimos: 720 
Acervo total de obras: 2475 títulos - 5305 exemplares 
Livros:1528 títulos; 3993 exemplares 
Monografias: 195 títulos; 272 exemplares 
Dissertações: 404 títulos; 662 exemplares 
Teses: 63 títulos; 93 exemplares 
Trabalho de Conclusão de Curso: 285 títulos; 285 exemplares. 
Periódicos estrangeiros: 64 títulos; 4622 exemplares 
Periódicos nacionais: 94 títulos; 2582 exemplares 
 
Centro de Pesquisa Bibliográfica – CPB – Biblioteca Eletrônica 
Rua dos Operários, 9 - Centro  
Contato: (12) 3631-8070 
E-mail: cpb@unitau.br 
 

O Centro de Pesquisa Bibliográfica da Universidade de Taubaté, localizado no 
Departamento de Odontologia, integra o Sistema de Bibliotecas e tem como objetivo 
dar apoio técnico-científico nas atividades de pesquisa de toda a comunidade 
científica, acadêmica e administrativa da Instituição. Atende pesquisadores de Taubaté 
e região, e proporciona por meio dos serviços oferecidos, apoio informacional 
necessário para a produção dos trabalhos científicos. 

Oferece “Treinamento para o uso de Bases de Dados”, para capacitação em 
recuperação da informação, utilizando bases de dados nacionais e internacionais, 
como Portal Periódicos; SciELO; Plataforma SciVerse; SEER; BDTD, entre outras, 
destinadas a demonstrar os recursos utilizados na pesquisa e introduzir o aluno ao 
universo da pesquisa acadêmica, criando competência informacional. 

Atende a comunidade acadêmica com serviço de compra de artigos de revistas 
científicas, nacionais e internacionais, através do serviço de comutação bibliográfica 
(COMUT). 
 
RECURSOS FÍSICOS E RECURSOS HUMANOS 
Corpo técnico-administrativo: 
 
Secretaria do curso de graduação em Odontologia 
Secretária III: Márcia Valéria Alves Gomes 
Funcionária da Secretaria: Márcia Valéria Alves Gomes (Secretária III). 
 
Secretaria dos cursos de pós-graduação 
Coordenador Geral do Programa de Pós-graduação: Prof. Dr. José Roberto Cortelli 
Secretária: Adriana Peloggia – Secretária I 
Funcionário da Secretaria: Sérgio Ricardo do Prado – Auxiliar de Administração  
 
Clínicas Odontológicas do curso de Graduação 
Chefe das Clínicas Odontológicas:  
Prof. Dr. Valério Costa 
 
Secretaria das Clínicas Odontológicas (Graduação) 

mailto:cpb@unitau.br
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Funcionária responsável pela recepção das clínicas Odontológicas: Alessandra 
Aparecida Ramos (Almoxarife) 
Maria Aparecida dos Santos Pereira (Recepção) – Escriturária 
 
Almoxarifado: Alessandra Aparecida Ramos – Almoxarife 
Marcos Paiva da Cruz – Almoxarife 
 
Setor de Serviço Social 
Assistente Social: Joelma Nozela Marcondes 
 
Laboratórios Pré-clínicos Multidisciplinares:  
Bernardete Nunes Pereira – Técnico de Laboratório 
Elon Fábio Penques – Técnico de manutenção de equipamentos odontológicos 

 
Manutenção de equipamentos odontológicos da graduação e da pós-graduação: 
Técnicos de Manutenção em equipamentos odontológicos: 
Edson Santos Pereira 
Roberto Antonio Custódio Monteiro Pacheco 
 
Laboratório de Imaginologia (Setor de Radiologia): 
Professora Responsável: Profª Dra. Mônica Cristina Camargo Antoniazzi 
 
 
Central de Materiais e de Esterilização: 
Professores Coordenadores do Setor: 
Profª Ms. Ana Cláudia de Lima Lara (Departamento de Enfermagem/UNITAU) 
Profª Dra. Adriana Giunta Cavaglieri (Departamento de Enfermagem/UNITAU) 
Prof. Dr. Valério Costa (Chefe das Clínicas Odontológicas do Departamento de 
Odontologia) 
 
Funcionários da Central de Materiais e de Esterilização:  
João Vasco Souza do Nascimento – Auxiliar de Laboratório 
Vânia Pereira de Godói – Auxiliar de Laboratório de Esterilização 
 
Clínica dos cursos de Pós-graduação 
Chefe das Clínicas Odontológicas:  
Prof. Dr. Valério Costa 
 
Secretaria:     Adriana Peloggia – Secretária I 
                        Sérgio Ricardo do Prado – Auxiliar Administrativo 
                   
Recepção: Ana Rita de Carvalho de Jesus – Atendente Geral 
                
Almoxarifado: Benedito Oswaldo Ramos Galvão – Almoxarife 
 
Corpo docente 
Profª Ms. Adriana Milharezi Abud 
Prof.ª Dra. Adriene Mara Souza Lopes e Silva 
Prof.ª Dra. Agnes Barbério 
Prof. Ms. Alexandre Cursino de Moura Santos 
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Prof. Dr. Alexandre Prado Scherma 
Profª Dra. Ana Clara da Mota 
Prof.ª Ms. Ana Paula Lima Guidi Damasceno 
Prof.ª Dra. Andrea Milharezi Abud Martins 
Prof.ª Dra. Bayki Hussein Kassab 
Prof. Dr. Carlos Eduardo Dias Colombo 
Prof.ª Dra. Cecília Nahomi Kawagoe Suda 
Prof.ª Ms. Célia Regina de Paula 
Prof. Ms. Celso Monteiro da Silva 
Prof.ª Ms. Cláudia Auxiliadora Pinto 
Prof.ª Dra. Cristiane Aparecida de Assis Claro 
Prof. Ms. Davi Romeiro Aquino 
Prof.ª Dra. Débora Pallos 
Prof. Dr. Edison Tibagy Dias de Carvalho Almeida 
Prof. Dr. Eduvaldo Silvino de Brito Marques 
Profª Dra. Eliane Stevanato 
Prof. Guilherme Dias Patto 
Prof. Ms. Ivan da Silva de Faria 
Prof. Dr. Jarbas Francisco Fernandes dos Santos 
Prof. Dr. João Marcelo Ferreira de Medeiros 
Prof. Dr. José Roberto Cortelli 
Prof.ª Ms. Lúcia Regina Martins de Souza 
Prof.ª Dra. Lucilei Lopes Bonato 
Profª Ms. Luzia Alves 
Prof. Dr. Marcelo Gonçalves Cardoso 
Prof. Dr. Marcos Augusto do Rego 
Prof.ª Dra. Maria Stella Amorim da Costa Zöllner 
Prof.ª Dra. Maria Teresa Fortes Soares D’Azevedo 
Prof.ª Dra. Mariella Vieira Pereira Leão 
Prof. Dr. Mário Celso Pellogia 
Prof.ª Ms. Milene Sanches Galhardo 
Prof.ª Dra. Mônica César do Patrocínio 
Prof.ª Dra. Mônica Cristina Camargo Antoniazzi 
Prof.ª Dra. Naira Correia Cusma Pelogia 
Prof. Dr. Nivaldo André Zöllner 
Prof. Ms. Odalício Vieira de Siqueira 
Profª Ms. Patrícia Rivoli Rossi 
Prof.ª Dra. Priscila Christiane Suzy Liporoni 
Prof.ª Dra. Regina Salles Cauduro 
Prof. Dr. Renato de Sousa Almeida 
Prof.ª Dra. Rosana Vilella Chagas 
Prof. Dr. Rubens Guimarães Filho 
Prof.ª Dra. Sandra Márcia Habitante 
Prof.ª Dra. Sheila Cavalca Cortelli 
Prof.ª Dra. Silvana Soléo Ferreira dos Santos 
Prof. Ms. Sílvio dos Santos 
Prof. Dr. Talmir Augusto Faria Brisola dos Santos 
Prof. Dr. Valério Costa 
Prof. Ms. Vanderlei Luiz Goulart 
Prof. Dr. Vicente de Paula Prisco da Cunha 
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CONDEP 
Presidente: Prof. Dr. Vicente de Paula Prisco da Cunha 

 
Membros (Conselheiros): Prof.ª Dra. Adriene Mara Souza Lopes e Silva 

                       Prof. Dr. João Marcelo Ferreira de Medeiros 
                       Prof. Dr. Marcelo Gonçalves Cardoso 
                       Prof.ª Ms. Ana Paula Lima Guidi Damasceno 
                       Prof.ª. Dra. Mônica César do Patrocínio 

Acadêmicas:  
Ana Maria de Oliveira Neta (3ª série do curso de Odontologia, ano de 2013) e Francine 
de Abreu Leal  (3ª série do curso de Odontologia, no ano de 2013). 

 
Representante dos Funcionários no CONDEP: não há na presente data 
Secretária: Márcia Valéria Alves Gomes 

     
Cursos oferecidos pelo Departamento: 
 

CURSO DE ODONTOLOGIA 

Grau Acadêmico Bacharel (a) em Odontologia 

Período de funcionamento Integral 

Número de Vagas 80 vagas 

Prazo de integralização Mínimo de 04 anos e Máximo de 09 anos 

Reconhecimento O número da Deliberação CONSUNI que 
criou e autorizou o início de funcionamento do 
curso: Resolução CONSUNI N.º 38, de 
21/11/1978. O Início de funcionamento foi em 
01/03/1979.  
Reconhecimento: Reconhecido pela Portaria 
MEC 71/83, de 17/02/83 
 

Renovação do Reconhecimento 
 

Renovação do Reconhecimento por 04 anos: 
Portaria CEE GP nº 221, de 05/06/2012 e 
Parecer CEE Nº. 191/2012, publicado no 
DOE em 06/06/12 – Seção I, página 44.  

 
 
Breve histórico do curso 

O Departamento de Odontologia iniciou suas atividades didático-pedagógicas 
em 1979, tendo formado mais de 3.000 dentistas, desde então, sendo muitos deles 
pais e filhos, formando uma tradição na Odontologia numa mesma da família. Muitos 
de nossos alunos se tornaram professores, ou são representantes de  órgãos de 
classe, da área odontológica, em vários setores. Desde o início participam de 
atividades extensionistas, realizadas em órgãos assistenciais, escolas, unidades 
móveis odontológicas entre outras. Os formados no curso de graduação podem 
continuar seu aprimoramento profissional na carreira universitária, em nossos cursos 
de Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado, ou nas áreas clínicas nos cursos de 
especialização, aperfeiçoamento e atualização. 
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Objetivos 

Formar Cirurgiões-dentistas com formação humanista, ética e científica, com 
conhecimentos, habilidades e comportamentos que permitam decidir e atuar com 
segurança e propriedade na promoção da saúde e na prevenção. Pretende-se formar 
um profissional capaz de interagir com a sociedade e que tenha capacidade de 
liderança e sensibilidade social. Que tenha uma vasta vivência clínica, com técnicas 
sofisticadas de cura, sustentadas por uma sólida base em ciências básicas. Que 
possa exercer a profissão em consultório privado, mas que se adapte a equipes 
multidisciplinares e serviços socializados. Propõe-se formar um profissional dotado de 
conhecimento que lhe permita atender às necessidades da população, com tratamento 
clínico e cirúrgico em diversas especialidades, orientar e realizar campanhas 
preventivas nos diversos setores da Odontologia junto à população, consciente da sua 
responsabilidade para a melhoria da qualidade de vida. 
 
Perfil do profissional a ser formado 

Os cirurgiões-dentistas devem ser portadores de habilidades de atuação nas 
áreas de prevenção, restauração, reabilitação bucal, cirurgia buco-maxilo-facial, 
endodontia, periodontia e ortodontia preventiva. 
 
Campo de atuação 

A estrutura curricular e o projeto pedagógico do Departamento de Odontologia da 
Universidade de Taubaté foram elaborados com a intenção de tornar o aluno apto a: 

 Desenvolver trabalho odontológico preventivo; 

 Possuir conhecimentos necessários para atuação em grandes centros urbanos 
e/ou pequenas localidades; 

 Atuar considerando aspectos humanísticos e éticos e não apenas o preparo 
técnico-científico; 

 Possuir habilidades para realizar trabalho autônomo ou assalariado; 

 Possuir subsídios para planejar e administrar serviços de saúde odontológica 
públicos e privados; 

 Demonstrar capacidade de liderança e ter participação ativa na sociedade; 

 Racionalizar o trabalho, propondo planos alternativos de tratamento de acordo com 
a condição sócio-econômica dos pacientes; 

 Possuir conhecimentos básicos de informática e estar apto a realizar trabalho com 
auxiliares e equipe odontológica; 

 Possuir conhecimentos fundamentados de biossegurança; 

 Apresentar conhecimentos que possibilitem realização de pesquisas (coleta de 
dados, análise de dados, apresentação e publicação de artigos científicos).  
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1.1.8 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

Catálogo Unitau 2014 – Departamento de Psicologia 
 

1. Breve descrição do Departamento 
O Curso de Psicologia foi criado em 1978 e reconhecido pela Portaria MEC nº 

067, de 08 de fevereiro de 1982, nas modalidades/habilitações Bacharelado e 
Licenciatura, com duração de 4 anos, cujo objetivo era formar Pesquisadores e 
Professores de Psicologia para o Ensino Médio. Em 15 de outubro de 1983, pela 
Portaria MEC nº 378, amparada no Parecer CEE nº 900/83, foi reconhecido o curso de 
Formação de Psicólogo, com duração de mais 01 ano, que completava a formação do 
profissional de Psicologia e o habilitava a atuar nos vários campos de atuação do 
Psicólogo. Esse curso, assim formatado, foi obtendo as devidas renovações de 
reconhecimentos pelo CEE, sendo que a última renovação de reconhecimento fora 
obtida pela Portaria CEE/GP nº 581/07, de 07/11/07 por 05 (cinco) anos. 

Em 07 de maio de 2004, o Conselho Nacional de Educação, pela Resolução nº 
8, instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em 
Psicologia, que prevê nova formação do profissional de Psicologia baseado em 
Competências e Habilidades, extinguindo a lógica do Currículo Mínimo ordenada por 
Modalidades/Habilitações anteriormente vigente, orientando, assim, a reestruturação 
curricular que passa a ser implantada gradativamente, em dois períodos (Integral e 
Noturno), a partir da 1ª série do período letivo de 2005, conforme Deliberação 
CONSEP n°461/2005, que alterou a Deliberação CONSEP n°258/2004.  

Em 2007, foi instituída uma nova matriz curricular para o curso de graduação 
em Psicologia, matriz essa aprovada pelas Deliberações CONSEP n° 137/2007, 
regendo o curso em período integral, com duração de 4 anos, e CONSEP n° 
138/2007, regendo o curso em período noturno, com duração de 5 anos.  

Em 2009, houve um ajuste de disciplinas nas estruturas curriculares regidas 
pelas Deliberações CONSEP n° 137/2007 e CONSEP n° 138/2007, sendo estas 
alteradas e substituídas pelas Deliberações CONSEP nº 245/2009, que rege o curso 
do período integral (04 anos) e CONSEP nº 246/2009, que rege o curso do período 
noturno (05 anos).  
Ressaltamos que, os alunos que iniciaram o curso nas Deliberações CONSEP nº 
137/08 e CONSEP nº 138/08 foram devidamente adaptados às Deliberações 
CONSEP nº 245/2009 e CONSEP nº 246/2009. 

Assim, em 2013, temos em andamento as seguintes estruturas curriculares: 

 Uma matriz curricular iniciada a partir de 2009, regida pelas Deliberações CONSEP 
n° 245/09 e CONSEP n° 246/09, que ordenam, respectivamente, o curso de 
período integral, com duração de 04 anos, e o curso de período noturno, com 
duração de 05 anos. 

 Uma matriz curricular iniciada a partir de 2013, regida pelas Deliberações CONSEP 
nº 180/2012 e CONSEP nº 181/2012, que ordenam, respectivamente, o curso de 
período integral, semestral e com duração de 04 anos, e o curso de período 
noturno, semestral e com duração de 05 anos. 

 
 

2. Infraestrutura -  Recursos Físicos 
 
2.1 Estrutura administrativa e de apoio acadêmico 
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2.1.1 Salas de aula 
 
 Nove (09) salas de aulas. Alem das nove (09) salas de aulas  o Departamento 
de Psicologia, sediado no Campus Bom Conselho, conta com a seguinte Infra-
estrutura: uma (1) Secretaria; uma (1) Sala de Secretária; uma (1) copa; uma (1) 
Biblioteca; uma (1) Sala de Chefia do Departamento; uma (1) Sala de Coordenação 
destinada à Coordenação Acadêmica de TCC e de Estágios; uma (1) Sala de 
Professores; quatro (4) Salas de aula para o período integral e nove (09) Salas de aula 
para o período noturno; quatro (4) Laboratórios, sendo um  (1) laboratórios de 
pesquisa, um (1) laboratório de psicologia experimental, um (1) laboratório de Ensino e 
Pesquisa em Avaliação Psicológica e um (1) laboratório de Anatomia. 
 
 
2.1.2 Salas e ambientes específicos 
 
Clínica de Psicologia 

Criada há mais de 25 anos, com o objetivo de servir de campo de estágio aos 
alunos do curso de Psicologia e desenvolver projetos de extensão universitária, a 
Clínica de Psicologia consolida-se como o mais importante centro de atendimento 
psicológico ao público do vale do Paraíba e regiões adjacentes. 

A Clínica atende aproximadamente 1400 pessoas por ano, perfazendo um total 
aproximado de 1800 atendimentos (sessões) por mês.  

Na clínica, os alunos fazem estágio em diferentes áreas de atendimento 
supervisionado, desenvolvendo aplicação de técnicas de diagnóstico e atendimento 
psicoterápico, cujas atividades desenvolvidas estão dispostas em regulamento próprio. 

Administrativamente, a Clínica é coordenada por um psicólogo, professor do 
Departamento de Psicologia, e conta com uma equipe técnica composta por cinco 
Psicólogos, uma Assistente Social e um Psiquiatra, Professor do Departamento de 
Psicologia.  

Os supervisores são professores do Departamento de Psicologia e atuam na 
Clínica, orientando os estágios supervisionados que compõem a formação acadêmica 
dos alunos do Curso de Psicologia. 

A Clínica de Psicologia possui a seguinte infra-estrutura: 
uma (1) Sala destinada à Coordenação; uma (1) Sala destinada à Recepção dos 
clientes; uma (1) Sala destinada à Secretaria; uma (1) Sala destinada aos Psicólogos 
da Clinica; uma (1) Sala destinada à Assistência Social; uma (1) Sala destinada aos 
alunos-estagiários; nove (9) Salas destinadas à supervisão de estágio; treze (13) 
Salas destinadas ao atendimento psicológico dos clientes; uma (1) Sala destinada à 
triagem de clientes; e duas (2) Salas destinadas a Palestras e a Grupos de Encontros 
ampliados. 
Obs.: Dentre as treze (13) salas destinadas ao atendimento psicológico dos clientes, 
três (3) são equipadas com espelhos unidirecionais para os estágios de observação. 
 
2.1.3 Laboratórios 

Para as aulas práticas das disciplinas básicas do Curso de Psicologia, são 
utilizados os seguintes laboratórios/recursos: 
 
a) Laboratório de Anatomia 

As aulas práticas da disciplina de Anatomia Humana são realizadas no 
Laboratório de Anatomia, localizado no Campus do Bom Conselho e vinculado ao 
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Instituto Básico de Biociências, Laboratório este que serve a todas as disciplinas 
básicas dos cursos da área de biociência.  
 
b) Laboratório de Ensino e Pesquisa em Avaliação Psicológica 

Em relação aos recursos físicos, o Laboratório de Ensino e Pesquisa em 
Avaliação Psicológica possui oito salas: uma sala de entrada para administração e 
controle das atividades do laboratório, oito salas para atividades de aplicação e 
correção de testes psicológicos, uma sala para armazenamento de material e um hall 
de espera. As salas de aplicação de testes psicológicos contam com mesas, cadeiras 
e uma mesa para aplicação do PMK. As demais instalações possuem mesas, cadeiras 
e armários para acomodação do material técnico. O material técnico-pedagógico é 
constituído de livros, manuais técnicos, cadernos de aplicação, folhas de respostas 
dos testes psicológicos ensinados nas disciplinas de Técnicas de Exame Psicológico, 
a saber, T.E.P.I: G36, Escala de Maturidade Mental Columbia, Matrizes Progressivas 
Coloridas de Raven, Desenho da figura Humana (enfoque cognitivo), Teste de Bender, 
Inventário Fatorial da Personalidade, Questionário de Avaliação Tipológica, Escala de 
Maturidade para a Escolha Profissional, Bateria de Provas de Raciocínio-5 e WISC III; 
T.E.P.II: Psicodiagnóstico Miocinético (PMK), Teste Palográfico, Técnicas Projetivas 
Gráficas, Teste de Apercepção Temática (TAT), Teste das Fábulas de Düss e Teste 
das Pirâmides Coloridas de Pfister (TPC). Além disso, o Laboratório ainda conta com 
um acervo de vários outros testes psicológicos para consulta e estudo.  
 
 
c) Laboratório de Psicologia Experimental 

Para a realização das atividades práticas de Psicologia Experimental, são 
utilizadas duas salas: o biotério e a sala experimental. Os animais utilizados para a 
realização dos experimentos são ratos da raça Wistar, fêmeas, albinos, sensíveis à 
iluminação e ao barulho. No início das atividades, pesam de 90 a 100 gramas e têm 
entre dois e três meses de vida. Vivem em gaiolas individuais, numeradas, são 
alimentados e recebem água nesse mesmo local. Para que os experimentos possam 
ser realizados, são privados de água 48 horas antes. A sala experimental onde os 
alunos realizam o experimento propriamente dito tem aproximadamente 6m de largura 
por 12m de comprimento. Nas laterais da sala, encontram-se 15 cabines separadas 
por suportes de madeira que estão dispostos perpendicularmente às paredes laterais, 
sendo sete (7) do lado esquerdo e oito (8) do lado direito. Cada cabine está equipada 
com uma caixa experimental conectada a uma caixa de controle.  

O equipamento destinado à experimentação é utilizado da seguinte forma: a 
caixa experimental, similar ao aparelho desenvolvido por Skinner, é conectado a uma 
caixa de controle na qual há uma chave geral para ligar e desligar o aparelho. No 
painel da caixa, observam-se três visores, em que se registram, respectivamente, o 
tempo da sessão (minutos/segundos ou horas/minutos), as respostas emitidas pelos 
sujeitos e os reforços liberados pelo experimentador. Abaixo da cada visor encontra-se 
um botão, cuja função é zerar os registros. Observam-se, na parte central inferior, oito 
botões, separados de quatro em quatro. Os quatro primeiros servem para o controle 
do choque elétrico, e os outros quatro, para o controle da luminosidade. São em 
número de quatro por funcionarem em diferentes intensidades. Pelo manuseio das 
chaves, os reforços podem ser liberados manualmente ou automaticamente. Fazem 
parte do equipamento: lápis, borracha e a folha de resposta, que é fornecida para o 
aluno no início do experimento. 
 



                                                            
 

 

 

 164 

 
d) Laboratório de Pesquisa 

O Laboratório de Pesquisa, equipado com armários, mesas, cadeiras, dois 
computadores e uma impressora, oferece apoio aos alunos das disciplinas de Métodos 
e Técnicas de Pesquisa em Psicologia e aos Trabalhos de Conclusão de Curso. 
 
2.1.4 Biblioteca 

O Curso de Psicologia serve-se diretamente da Biblioteca geral do Campus do 
Bom Conselho, vinculada ao Sistema Integrado de Bibliotecas - SIBi. 
 
2.2 Recursos Humanos 
 
2.2.1 Secretaria 

 Simone Regina Marcondes - Secretária 

 Reginaldo Cimadon Horvath - Auxiliar Administrativo 

 Waldemir Carlos Rodrigues Junior - Auxiliar Administrativo 

 Simone Rodrigues de Paula - Escriturária 
 
2.3 Finalidades e objetivos do curso 

O curso de graduação em Psicologia da Universidade de Taubaté forma 
psicólogos voltados ao estudo do fenômeno psicológico em sua interface com os 
fenômenos biológicos e sociais, de modo a obter um entendimento global dos 
indivíduos, grupos, organizações e comunidades sobre os quais irá intervir. 

Reforçando a função social da profissão, volta-se para uma ação profissional 
adequada à realidade sócio-econômico-cultural da população, habilitando psicólogos 
para a atuação profissional em diferentes níveis de ação em caráter de promoção, de 
prevenção e de intervenção, identificando, diagnosticando, elaborando projetos e 
intervindo de forma coerente com a diversidade das demandas sociais que constituem 
seu foco de observação. Paralelamente, sua formação o habilita a ampliar a 
compreensão sobre a realidade em que atua capacitando-o a selecionar, conceber e 
conduzir variadas estratégias metodológicas de pesquisa científica. 
 
2.3.1 Perfil do profissional a ser formado 

Psicólogo de formação generalista, compromissado com uma ação condizente 
com as demandas sociais da atualidade e, que, fundamenta sua atuação no raciocínio 
científico, de forma a considerar a produção de novos conhecimentos e a avaliação 
efetiva dos resultados do próprio trabalho. 

Capacitado para atuar em distintos contextos, possui conhecimentos, 
competências e habilidades para diagnosticar necessidades, planejar condições e 
realizar procedimentos e técnicas diversas de acordo com as características da 
demanda e do contexto onde foram detectadas, relacionando-as aos seguintes 
campos de ação profissional: 
• Psicodiagnóstico, aconselhamento, psicoterapia e outras estratégias clínicas 
aplicados a indivíduos ou grupos; 
• Diagnóstico e intervenção sobre os processos de educação e ensino-aprendizagem 
em diversos contextos institucionais; 
• Ações de promoção e prevenção, capacitando indivíduos e grupos a promover e 
proteger a saúde e a qualidade de vida; 
• Análise e aprimoramento dos processos de gestão dos indivíduos, organizações e 
instituições; 
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• Elaboração, condução, análise e relatos de investigações científicas de diferentes 
naturezas.       
 
 
2.7.1.3 Campo de atuação 

As atividades desenvolvidas pelo psicólogo estão voltadas para intervenções 
sobre o fenômeno psicológico com enfoque preventivo (atenção primária), curativo 
(atenção secundária), reabilitação (atenção terciária) e promoção de saúde, a partir de 
diferentes abordagens teóricas e técnicas que são aplicadas em contextos diversos 
tais como: consultórios particulares, hospitais, ambulatórios públicos, creches, 
comunidades, escolas de ensino fundamental e médio, empresas, sindicatos, 
associações, organizações formais e informais, etc. 
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 6.2 Instituto Básico de Ciências Exatas 

 
Endereço: Avenida Marechal Deodoro, 605 – Santa Clara – CEP 12091-660 – 
Taubaté-SP 

 

Diretor do Instituto Básico de Ciências Exatas 

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho 
 
Corpo técnico-administrativo: 

 Claudemir Domiciano – Auxiliar de Laboratório 

 Juliana Gomes do Amaral Soares – Auxiliar de Laboratório 

 Mauro Almeida Monteiro – Técnico de Laboratório 

 Vera Lúcia Fim – Auxiliar de Laboratório 
 
Pessoal de Apoio 
 A Universidade de Taubaté mantém contrato com uma empresa responsável 
pela limpeza de todos os campi. No Instituto, a equipe é composta por 3 (três) 
funcionárias responsáveis pela higiene de todas as dependências do departamento. A 
segurança é realizada, no período das 7h às 19h, por pessoal da própria Universidade. 
Das 19h às 7h, esta segurança fica sob responsabilidade de uma empresa própria 
devidamente contratada. 
 
CONDIN 
Presidente: Eurico Arruda Filho 
Secretária: Elaine Cristina Nunes Coutinho 
Conselheiro: Prof. Antonio Vieira dos Santos  
Conselheiro: Prof. José de Oliveira Filho 
Conselheiro: Prof. Kátia Celina da Silva Richetto 
Conselheiro: Prof. Luiz Alberto Maurício 
Conselheiro: Prof. Viktor Pastoukhov 
Funcionário efetivo: Mauro Almeida Marcondes 
Acadêmica: Maria Teresa de Carvalho Monteiro Chacon 
Acadêmico: Vinícius Firmo Galvão 
 
Infraestrutura 
 
Laboratórios do IBE 
 Constituem parte integrante do IBE as instalações e os recursos para 
realização das atividades de ensino, pesquisa e extensão - todos os LABORATÓRIOS 
utilizados para as aulas práticas dos cursos da área de CIÊNCIAS EXATAS, a saber: 

 
I - Laboratórios de Física Experimental I e II - IBE 
 Os Laboratórios de Física Experimental I e II são usados pelos alunos dos 1º e 
2º anos das Áreas de Exatas e Biociências dos Cursos: Engenharia de Alimentos, 
Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Eletrônica, 
Engenharia Aeronáutica, Engenharia de Produção Mecânica, Engenharia Mecânica, 
Engenharia com Ênfase em Mecatrônica, Engenharia de Computação, Engenharias 
Vespertino e Matemática e Física Licenciaturas. 
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Área física total - 1200 m2 

 Dispõe de 11 laboratórios de aulas práticas; 01 sala de Coordenação; 02 salas 
de Almoxarifado. 
 
Material permanente: Equipamentos Didáticos 
 Tripé em ferro (50 pç); Mesa de força com três jogos de peso (05 pç); Diapasão 
elétrico (06 pç); Suporte de 70 cm (50 pç); Cronômetro digital de precisão (80 pç); 
Paquímetro analógico (80 pç); Trenas Milimetradas (50 pç); Réguas de Aço (80 pç); 
Balança Mecânica (06 pç); Banco Óptico (18 pç); Balança eletrônica digital (06 pç); 
Calorímetro de água didático Junior 200ml (18 pç); Tubo de óleo (12 pç); Mesa de 
força (06 pç); Pêndulo (80 pç); Balança Marte (01pç); Câmera digital (02 pç); Furadeira 
de impacto (01 pç); Bebedouro de pressão (01 pç); Prancheta para desenho (40 pç); 
Motoesmeril de bancada (01 pç); Furadeira de bancada (01 pç); Pen drive (01 pç); 
Aparelho de Wander-Grafft (04 pç); Estojo com lentes (01 pç); Conjunto de pesos com 
estojo (01 pç); Colchão de ar linear (02 pç); Telescópio refrator (01 pç); Telescópio 
Newtoniano (01 pç); Globo de plasma (02 pç); Espectroscópio manual (02 pç); Tubo 
de Geissler com suporte e válvula (01 pç); Bomba de alto vácuo (01pç); Conjuntos de 
Mecânica Estática (18 pç); Conjuntos de Superfícies Equipotenciais (18 pç); Conjuntos 
para Lançamento Horizontal de Projétil (18 pç); Conjuntos Gerador de Ondas 
Estacionárias (18 pç);  Conjuntos de Queda Livre (18 pç); Conjuntos de Empuxo (18 
pç); Conjuntos de Painel de Forças (06 pç); Conjuntos Barras de Aço (04 pç).  
 
Material permanente: Equipamentos Científicos 
 Amperímetro 0-10A CA (10 pç); Amperímetro 0-10A DC (10 pç); Amperímetro 
0-1A CA (19 pç); Amperímetro 0-1A DC (10 pç); Microamperímetro 0-100 CC (10 pç); 
Microamperímetro 0-1 CC (10 pç); Microamperímetro 0-10 CC (10 pç); 
Microamperímetro 0-30 + 0-30 DC (20 pç); Microamperímetro 0-25 + 0-25 DC (15 pç); 
Miliamperímetro 0-100mA DC (10 pç); Miliamperímetro 0-100mA AC (16 pç); 
Miliamperímetro 0-1mA DC (10 pç); Miliamperímetro 0-300A CC (06 pç); Voltímetro 0-
10V DC (16 pç); Voltímetro 0-3V DC (26 pç); Voltímetro 0-300A CA (07 pç); Voltímetro 
0-50V DC (02 pç); Voltímetro 0-50V CA (09 pç); Voltímetro 0-300V CC (06 pç); 
Voltímetro 0-30V DC (14 pç); Fonte regulada 0-15V CC (19 pç); Balança Alemã – 
Bawfau (01 pç); Caixa de resistores (17 pç); Bobinas de Helmholtz (18 pç); Variador de 
voltagem (27 pç); Balança de corrente (08 pç); Chave faca (15 pç); Caixa de madeira 
com suporte para lâmpada (18 pç); Cronômetro digital de precisão (30 pç); Multímetro 
analógico (13 pç); Multímetro digital (80 pç); Gerador de função digital (13 pç); 
Osciloscópio digital (15 pç); Fonte de alimentação estabilizada (15 pç); Paquímetro 
analógico (80 pç); Caneta Laser (12 pç); Banco óptico (12 pç); Régua potenciométrica 
(24 pç); Fonte regulada 0,3- 0,4-0,5- 0,6- 0,9 e 12 V (10 pç), Banqueta de madeira 
(200 pç); Bancada com tampo em fórmica (80 pç); Quadro em fórmica branca (12 pç); 
Quadro de aviso (08 pç); Retroprojetor (14 pç); Ventilador de parede (18 pç); Mesa 
para professor (18 pç); Relógio de parede (06 pç); Carteira universitária (30 pç); 
Cadeira (30 pç); Estante de aço (30 pç); Mesa para microcomputador e impressora (03 
pç); Módulo estofado preto (05 pç); Balcão de aço (03 pç); Televisor 33“ (01 pç); Vídeo 
Cassete (01 pç); Aparelho DVD (01 pç); Aparelho telefônico (02 pç); Microcomputador 
(04 pç); Impressora (03 pç); Multimídia (01 pç); Caixa de ferramentas (01 pç); Arquivo 
de aço (02 pç); Fogão á gás (01 pç); Frigobar (01 pç). 
 
II - Laboratórios de Química 
 Os Laboratórios de Química são usados pelos alunos do 1º ano das Áreas de 
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Exatas e Biociências dos Cursos: Engenharia de Alimentos, Engenharia Ambiental, 
Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, de Engenharia Aeronáutica, Engenharia de 
Produção Mecânica, Engenharia Mecânica, Engenharias Vespertino e Física.  
Área física total - 340 m2 

 Com 04 laboratórios de aulas práticas; 01 sala de Secretaria; 01 sala de 
Almoxarifado. 
 
Material permanente: 02 Agitador magnético; 07 Balança digital Marte AS 100; 70 
Banco de madeira; 03 Capela; 02 Centrífuga; 01 Destilador de água; 01 Freezer; 01 
Impressora; 02 Micro computador Compaq; 05 Medidor de pH;  01 Retroprojetor; 01 
Geladeira. 
 
Material de consumo durável: 3 Almofariz; 3 Balão volumétrico 1000mL; 16 Balão 
com saída lateral 250mL; 19 Balão volumétrico 100mL; 19 Balão volumétrico 250mL; 
19 Bastão de vidro; 1 Béquer 1000mL; 24 Béquer 100mL; 2 Béquer 2000mL; 19 
Béquer 250ml; 5 Béquer 600mL; 24 Bico de Bunsen; 18 Bureta 50 mL; 2 Cálice 
graduado 1000mL; 2 Cálice graduado 250mL; 2 Cálice graduado 500mL; 17 
Condensador reto; 17 Cuba de vidro; 3 Densímetro 0,7-1,0; 3 Densímetro 1,0-1,5; 3 
Densímetro 1,5-2,0; 2 Dessecador; 19 Erlenmeyr 125mL; 19 Erlenmeyr 250mL; 19 
Erlenmeyr 500mL; 19 Espátula de metal; 19 Espátula de porcelana; 16 Funil analítico; 
18 Funil comum; 3 Funil de Buchner; 16 Funil de decantação 250mL; 19 Garra para 
balão; 19 Garra para bureta; 19 Garra para condensador; 19 Kitassato 250 mL; 8 
Lamparina a álcool; 19 Pera de borracha; 15 Picnômetro 25mL; 19 Pipeta graduada 
05mL; 19 Pipeta graduada 10mL; 17 Pipeta volumétrica 10mL; 17 Pipeta volumétrica 
20mL; 1 Pipeta volumétrica 50mL; 19 Placa de petri; 19 Proveta 100mL (vidro); 14 
Proveta 100mL(plástico); 14 Proveta 10mL; 6 Proveta 250mL; 9 Proveta 500mL; 19 
Proveta 50mL; 29 Suporte Universal; 20 Termômetro -10 a 110; 300 Tubo de ensaio 
18x180mm; 50 Tubo de ensaio 25x200mm; 19 Vidro de relógio. 
 
III - Laboratório de Instrumentação para o Ensino da Física 
 O Laboratório de Instrumentação é um espaço que visa oferecer, aos alunos dos 
cursos de Licenciatura em Física e Matemática, a possibilidade de desenvolver 
habilidades e competências em Física, tais como: investigação e compreensão, 
contextualização sócio cultural e comunicação e representação, permitindo ao aluno, 
passar da teoria para a prática e da prática para a teoria, sendo o agente na 
construção do seu conhecimento, tornando a aprendizagem de Física significativa. 
Área física total - 80 m2 
 O laboratório dispõe de uma Oficina para desenvolvimento de projetos de 
experimentos, recursos de multimídia, computador, internet, software, e, 
principalmente, vários experimentos e demonstrações em Física tais como: Cadeira de 
Pregos; Looping; Sistema de Roldanas; Persona (estudo de reflexões e refrações); 
Gerador de Van de Graaf; Parafuso de Arquimedes; Anel Saltante; Caleidoscópio 
Gigante; Sistema de Pêndulos Ressonantes; Cadeira Deslizante; Lâmpada de Plasma; 
Levitação Magnética, Freio Magnético; Sistema Gerador Elétrico; Empuxo em 
Referências Girantes; Giroscópio; Canhão de Batatas; Lâmpada de Arco Voltaico; 
Quadro de Ilusão de Óptica; Múltiplas Reflexões; Fuzil Magnético; Buzina Automotiva; 
Pêndulo Magnético Caótico; Experimento de Oersted; Banco Óptico Popular; Câmara 
Escura; Lâmpada Estroboscópica e muitos outros. Além de materiais para a 
aprendizagem de Matemática: Xadrez; Dama; Torre de Hanói; Material Dourado; 
Sólidos Geométricos; atividades de resolução de problemas geométricos; quadrado 
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mágico e software como Cabri – Geomeric, Winplot, etc. 
 
Atividades relevantes à Unidade de Ensino 
 O Instituto conta com um projeto de extensão intitulado "Show da Física" 
inspirado em projeto idêntico ao da Universidade de São Paulo e cujo objetivo é 
desenvolver juntos aos alunos equipamentos que demonstram os princípios da Física 
e levam até as comunidades eventos e curiosidades que envolvem a Física. Os alunos 
do Curso de Física e Matemática são os que apresentam, e são os responsáveis pelo 
projeto, sob a orientação do professor de Física Luiz Alberto Maurício.  
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6.2.1 DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA 
 
Infraestrutura do Departamento  
 

As atividades do Curso de Arquitetura e Urbanismo funcionam numa das 
quadras preservadas da antiga Companhia Taubaté Industrial, a CTI, fundada ainda 
no século 19. O conjunto edificado em alvenaria de tijolos aparentes retrata a 
influência da arquitetura fabril inglesa na região do vale do Paraíba. O Departamento 
de Arquitetura ocupa a Quadra “E” inteira. Essa quadra, de forma trapezoidal, compõe-
se de dois blocos dispostos nas longitudinais, o que  possibilita um amplo pátio interno 
fechado. Atualmente, conta com as seguintes instalações pedagógicas: 01 Área de 
Exposição Didático Pedagógica; 04 Ateliês Integrados; 02 Salas de Aulas Teóricas em 
anfiteatro 01 Biblioteca; 01 Galeria de Exposição “Cubo Branco”; 04 Laboratórios; 04 
Núcleos de Extensão e Pesquisas; 01 Atelier de Trabalho Final de Graduação; 01 
Auditório com capacidade para 200 lugares; 01.Biblioteca; 01.Secretaria; 01 Sala de 
Professores.  
 
Recursos de Apoio Pedagógico:  
 

 Núcleo de Habitação e Desenvolvimento Urbano – NHDU 

 Núcleo de Preservação do Patrimônio Cultural – NPPC 
 

Laboratórios:  

 Laboratório de Documentação;  

 Laboratório de Informática Aplicada à Arquitetura e Urbanismo;  

 Laboratório de Tecnologia;  

 Laboratório de Projetos (Escritório Modelo);  

 Laboratório de Urbanismo.  
 
Corpo Técnico-Administrativo 
 
Luiz Claudio Viana (Auxiliar administrativo) 
Maria Aparecida Lemos de Souza (Auxiliar de Biblioteca) 
Rhéa Sylvia Calil Magalhães (Secretária) 
Shirlei de Moura Righeti (Bibliotecária) 
Silvana Alves Moreira (Auxiliar de biblioteca) 
 
Corpo Docente 
 
Prof. Dr. Ademir Pereira dos Santos 
Prof. Ms. Ana Priscilla Zandonadi Cipriano 
Prof. Ms. Anne Katherine Zanetti Matarazzo 
Prof. Antonio Cláudio Testa Varallo 
Prof. Ms. Benedito Assagra Ribas de Mello 
Prof. Dr. Carlos Antônio Vieira 
Prof. Diego Valério Sbruzzi 
Prof. Ms. Fernanda Vierno de Moura 
Prof. Ms. Ediane Nadia N. P. Gomes dos Santos 
Prof. Ms. Flávio Brant Mourão 
Prof. Dr. Flávio José Nery Conde Malta 
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Prof. Dr. George Rembrant Gutlich 
Prof. Ms. Gerson Geraldo Mendes Faria 
Prof. Dr. José Oswaldo Soares de Oliveira 
Prof. Esp. Juliana da Camara Abitante 
Profa. Ms. Liliane Simi Amaral 
Prof. Luis Filipe Zandonadi Cipriano 
Prof. Dr. Luiz Antonio Perrone. Ferreira de Brito 
Prof. Ms. Luiz Roberto Mazzeo Machado 
Prof. Ms. Marco Antonio Pupio Marcondes 
Profa. Dra. Maria Dolores Alves Cocco 
Prof. Ms. Plínio de Toledo Piza Filho 
Prof. Ms. Reinaldo José Gerasi Cabral 
Prof. Ms. Tulio Cesar Naves Silva 
Prof. Ms. Vinicius Barros Barbosa 
 
Coordenador do Curso: Prof. Ms. Reinaldo José Gerasi Cabral 
 
Grau acadêmico: Bacharelado  
Período de funcionamento: integral  
Regime letivo: Seriado semestral 
Número de vagas: 120  
Prazo de integralização: mínimo de 05 anos e máximo de 09 anos  
Número máximo de alunos por turma: 60  
Conceito no último Exame Nacional de Cursos: “C”  
Conceito no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE)/2005:“3,0”  
Conceito no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE)/2008:“3,0”  
Conceito no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE)/2011:“3,0”  
Reconhecido: Portaria MEC 451/82, de 11/11/82  
Renovação do reconhecimento: Portaria CCE/GP no 500/02, de 04/12/02  
Renovação do reconhecimento: Portaria CCE/GP no 105/06, de 31/03/06  
Novo reconhecimento: Portaria CCE/GP no 228/12, de 05/06/2012  
 
 
Perfil do Profissional a ser formado  

Curso de Arquitetura e Urbanismo: Capacita o aluno para o exercício da 
profissão de arquiteto urbanista que organiza os espaços naturais e construídos que 
compõem a paisagem da cidade e seu território considerando sua inserção regional, 
com ênfase na sustentabilidade ambiental e na mobilidade urbana, visando ao 
desenvolvimento técnico atrelado à qualidade de vida da população. O objetivo básico 
do curso é formar um profissional instrumentalizado que, por meio de uma leitura das 
relações sociais, culturais, econômicas, tecnológicas, ambientais, éticas e estéticas, 
saiba intervir no ambiente urbano, como arquiteto e urbanista, e, desse modo, 
responder adequadamente às necessidades de abrigo do homem e, 
conseqüentemente, da sociedade. Um profissional investigativo, sempre atento a 
inúmeras questões contemporâneas diretamente ligadas ao exercício profissional, 
desde a busca do uso de novos materiais e alternativas construtivas, até à 
preocupação com a sustentabilidade ambiental, o respeito à qualidade de vida. Um 
profissional que atue de maneira empreendedora. Desse modo, procura-se atender às 
recomendações das diretrizes curriculares para os cursos superiores  
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de graduação da UNITAU nos seguintes aspectos: ser reflexivo, capaz de pensar de 
forma dialética e de orientar-se ao mesmo tempo, intuitivamente; ser participativo na 
tomada de decisões; ser capaz de empenhar-se em seu autoconhecimento; ser capaz 
de agir segundo princípios éticos diante das demandas da realidade; estar consciente 
da necessidade de educação continuada.  
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6.2.2 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL 
 
UNIDADE DE ENSINO – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL 
 

A Escola de Engenharia de Taubaté foi autorizada a funcionar através do 
parecer CFE nº 116/62, de 04/08/62. Na época, a mantenedora da Escola era a 
Associação Civil de Ensino que ministrava cursos nas áreas de Engenharia Civil, 
Elétrica e Mecânica. O curso de Engenharia Civil foi oficialmente reconhecido em 
novembro de 1.966. Com a instalação da Universidade de Taubaté em 1976, os três 
cursos de Engenharia passaram a integrar sua estrutura administrativa. A Engenharia 
Ambiental e Sanitária é uma carreira acadêmica de formação profissional, implantada 
a partir de 1999, em consonância com a Deliberação CONSUNI no 22/98. O curso de 
Engenharia Ambiental e Sanitária obteve o reconhecimento através da portaria CEE 
GP No 105/02, de 27/03/2002 e a última renovação através da portaria CEE/GP nº 
234/11, de 28/12/2011. O curso de Engenharia Civil foi reconhecido pelo Decreto 
Federal 47088 de 11/11/1966 e última renovação de reconhecimento pela portaria 
CEE/GP - 67/2013 de 28/02/2013.   
 
Infraestrutura 
 

O Departamento possui 15 (quinze) salas de aula com capacidade de 60 a 80 
lugares. 

Em sua estrutura, o Departamento ainda conta com um auditório de 250 
lugares equipado com um sistema de som, computador, datashow e internet além de 
secretaria, sala dos professores, salas para o Diretório Acadêmico e Atlética, sala para 
xerox e estacionamento para professores e funcionários. 
 
Laboratórios: 

 Laboratório de Topografia: 
Laboratório situado no campus das Ciencias Agrarias, é dirigido  à disciplina 

Topografia do curso de Engenharia Civil e à disciplina Topografia e Cartografia do 
curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, e conta com diversos equipamentos como: 
1 GPS - Geodésico 
1 GPS - Navegação 
5 Estações totais 
12 Teodolito eletrônico 
9 Teodolito com leitura Vernier 
6 Níveis semi-automáticos 
16 Níveis automáticos 
20 Planímetros 
 

 Laboratório de Mecânica dos Solos:  
Estruturado para atender  os curso de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental e 

Sanitária, este laboratório possui os equipamentos abaixo relacionados para os 
ensaios, orientando as disciplinas Mecânica dos Solos I, II, Gelogia da Engenharia e 
Geotecnia Ambiental. 
1          Estufa elétrica (200°C) 
1 Secador de amostras com lâmpada infra-vermelho 
1 Prensa de adensamento tipo Bischop 
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1 Prensa manual para ensaio de compressão simples (300kgf) 
1 Penetrômetro de solos com anel dinanométrico 
1 Equipamento para classificação de solos MINI-CV 
1 Equipamento para classificação de solos MCV 
1 Equipamento para resistência de solos CBR 
1 Equipamento para ensaio triaxial estático 
1 Equipamento para ensaio triaxial dinâmico 
4 Balanças eletrônicas  
1 Agitador elétrico de peneiras 
6 Aparelhos “Casagrande” 
1 Extensômetro (50mm) 
1 Destilador automático de água 
1 Torno para modelagem de corpo de prova 
1 Microcomputador com impressora 
1 Aparelho dispersor de solos 
 

 Laboratório de CAE/CAD e Geoprocessamento:  
Equipado com diversos computadores, preparando os alunos para atender a 

demanda atual de profissionais com conhecimentos em diversos softwares orientados 
para a área de Engenharia. 
1 Servidor HP netserver LC3, c/ monitor de 15” 
1 Servidor Acer altos 700/E c/ monitor de 17” 
35 Microcomputadores, c/ monitor colorido 17" 
2 Projetor multimídia  
1 Câmera digital Sansung 2.0 
2 Impressoras HP Deskjet  
2 Scanner de mesa HP Scanjet IICX 
1 Plotter HP DraftMaster 
 

 Laboratório de Água e Efluentes Líquidos:  
Situado no próprio Departamento, este laboratório atende aos alunos de 

graduação dos curso de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental e Sanitária, bem 
como a análises externas pela EPTS, e conta com os seguintes equipamentos: 
01 Estufa de secagem e esterilização (250ºC) 
01 Incubadora BOD 
01 Aquecedor e destilador Kejedjahl 
01 Agitador magnético 
02 Capelas de exaustão de gases 
01 Calorímetro 
01 Condutivímetro 
01 Balança Analítica (0,0001) 
01 Turbidímetro 
01 Forno Mufla (1200ºC) 
01 Phmetro Digital 
 

 Laboratório de Materiais de Construção Civil: 
Laboratório do curso de Engenharia Civil, e atende as nescessidades da disciplina 

Materiais de Construção Civil, equipado com: 
02 Conjuntos para Slump Tes 
01 Jogo completo de peneiras de malhas quadradas 
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02 Aparelhos de Vicat 
01 Prensa mecânica manual (120 ton.) 
01 Prensa eletro-mecânica para rompimento de corpos de prova de concreto (100 
ton.) 
01 Prensa eletro-mecânica para ensaio de tração e compressão de aço (30 ton.) 
01 Britador para laboratório 
01 Betoneira para laboratório (250 I) 
01 Argamassadeira 
01 Esclerômetro 
02 Extensômetro (120 e 100mm) 
01 Estufa elétrica (200ºC) 
01 Peneirador elétrico 
01 Aparelho para medir módulo de elasticidade 
01 Permeabilímetro de Blaine 
01 Microcomputador 486 com impressora 
01 Câmara úmida 
01 Mesa para consistência de argamassa Flow-Table 
01 Aparelho para ensaio de esmagamento de agregados 
01 Aparelho para compressão diametral de concreto 
 

 Laboratório de Transportes e Pavimentação: 
Laboratório multidiscplinar que visa dar suportes as aulas de Transportes I, II e III, 

com os seguinte equipamentos: 
01 Aparelho Rotatex para ensaio de extração de betume 
01 Aparelho Los Ângeles para ensaio de desgaste e abrasão 
01 Aparelho de ponto de fulgor para asfalto 
01 Aparelho de ponto de viscosidade de asfalto 
01 Balança eletrônica sensibilidade 0,01g 
01 Aparelho “Casagrande” 
01 Britador para laboratório 
01 Jogo completo de peneiras de malhas quadradas 
01 Aparelho para medir permeabilidade de solos 
01 Prensa manual para ensaio de ISC (3000 kg.) 
02 Densímetros de bulbo simétrico 
01 Estufa pequena (150ºC) 
01 Conjunto para ensaio de limite de líquidos e plasticidade 
01 Conjunto de ensaio de contração do solo 
01 Conjunto umidímetro tipo Speedy 
06 Extensômetros (10mm) 
01 Extrator hidráulico de amostras 
01 Conjunto para determinação de massa específica do solo “in situ” 
01 Conjunto para retirada de amostras indeformadas 
 

 Laboratório  de Estruturas: 
Laboratório multidisciplinar que atende a ambos os cursos do Depto. de 

Engenharia Civil e possui os seguintes equipamentos: 
02 Paquímetros – 150mmx6” 
02 Escalas de Aço 600mmx24” 6 suportes magnéticos 
06 Relógios comparadores – curso 20mm 
02 Relógios comparadares – curso 50mm 
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01 Esquadro combinado 
01 Microcomputador Pentium 266 mHz 
12 Dinamômetros de mola - 1,5 kg. 
03 Dinamômetros de mola – 5 kg 
01 Furadeira 
01 Serra Vertical 
03 Quadros de ensaios 
01 Caixa de balanceamento 
03 Relógios comparadores 
01 Jogo de alicates 
01 Jogo de chaves de fenda 
01 Ferro de Solda 100 W 
01 Ferro de Solda 30 W 
01 Estrutura rígida para ensaios em vigas de tamanho real 
 

 Laboratório de Física: 
Laboratório de uso comum localizado no Campus da Juta devidamente equipado 

para atender aos cursos do Departamento de Engenharia Civil, bem como outros 
cursos de engenharia. 
 

 Laboratório de Química:  
Laboratório de uso comum localizado no Campus da Juta devidamente equipado 

para atender aos cursos do Departamento de Engenharia Civil, bem como outros 
cursos de engenharia. 
 

 Laboratórios de Biologia e Microbiologia: 
Laboratório de uso comum localizado no Campus do Bom Conselho devidamente 

equipado para atender aos cursos do Departamento de Engenharia Civil, bem como 
outros cursos da Universidade. 
 
Recursos Físicos 
 
Biblioteca Engenharia Civil/ Ambiental 
Sistema Integrado de Bibliotecas – SIBi 
 Tem como missão disponibilizar produtos e serviços bibliográficos a toda a 
comunidade universitária. Assim, cada Biblioteca Setorial é para o usuário, apenas a 
porta de entrada para todo o Sistema. A partir da inscrição do usuário no SIBi, todos 
os recursos nele existentes são disponibilizados ao leitor, independentemente do 
curso que frequente. O SIBi utiliza o Software SophiA Biblioteca e seu acervo pode ser 
acessado em quaisquer dos terminais de consulta instalados nas unidades e através 
da web. São integrantes, ainda, o Centro de Pesquisa Bibliográfica – CPB, que 
disponibiliza acesso às bases de dados de periódicos científicos nacionais e 
estrangeiros e a comutação bibliográfica, o Centro Especial de Apoio Bibliográfico - 
CEAB, voltado ao atendimento dos alunos deficientes visuais e o Setor de Obras 
Raras. 
 
Centro de Pesquisa Bibliográfica – CPB 
 Criado em 1999, o CPB atende toda a comunidade acadêmica, realizando 
pesquisas bibliográficas em bases de dados on-line, cd-rom e Comutação 



                                                            
 

 

 

 177 

Bibliográfica, acessadas mediante convênios que a UNITAU vem firmando com 
instituições nacionais e estrangeiras.  
 
Base de dados de acesso público 

 CAPES.periódicos - Conjunto de bases de dados (pagas e gratuitas) que 
            permitem o acesso a documentos e periódicos estrangeiros de capa a capa. 

 BVS - Biblioteca Virtual em Saúde - Rede de gestão da informação, 
intermediação e uso das fontes de informação científica em saúde, em acesso 
aberto e universal na Web. Promovida e coordenada pela 
BIREME/OPAS/OMS. 

 SciElo – Scientific Electronic Library Online - Biblioteca eletrônica de 
periódicos científicos brasileiros de acesso aberto. 

 Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – Teses e dissertações de 
Instituições de Ensino superior do Brasil. 

 Plataforma SciVerse - Plataforma que integra o conteúdo científico fornecido 
pela editora Elsevier, com as bases ScienceDirect, Scopus e o conteúdo 
científico da web fornecido pelo Scirus. 

 LivRe- Portal do conhecimento Nuclear, possibilita acesso a mais de 5 mil 
títulos de periódicos de livre acesso na Internet. 

 Prossiga - Programa de informação para gestão de ciência, tecnologia e 
inovação do IBICT. 

 E-print Network - Desenvolvido pelo US Department of Energy, disponibiliza 
textos completos de preprints. 

 ERIC- Desenvolvido pelo US Department of Education, apoia a pesquisa em 
Educação e Informação. 

 Portal do Professor - Desenvolvido e mantido pelo Ministério da Educação, o 
portal apresenta sugestões de aulas e recursos para cada disciplina. Informa o 
professor sobre cursos de capacitação e legislação específica. 

 PEDro - Physiotherapy Evidence Database- Evidências em fisioterapia. 

 MatWeb - Apresenta propriedades de materiais, especificações técnicas, usos 
e fabricantes. 

 USPTO - United States Patent and Trademark Office's - Patentes americanas, 
incluindo Issued Patents – patentes desde 1790 e Published Apllications – 
texto completo das propostas de patentes publicadas a partir de março de 
2001. 

 EPO Esp@cenet - Oferece acesso gratuito a mais de 70 milhões de 
documentos de patentes de informação, no mundo inteiro, contendo 
informações sobre invenções e desenvolvimentos técnicos de 1836 até hoje. 

 
 
 
 
 
 

ACERVO TOTAL 

Material Títulos Exemplares 

Livros 1156 2954 

Periódicos nacionais 14 634 

RECURSOS HUMANOS DA BIBLIOTECA 

 Manhã Tarde Noite 

Funcionários por 
período (incluindo 

Bibliotecárias) 
04 04 03 

http://www.hub.sciverse.com/action/home
http://portalnuclear.cnen.gov.br/livre/Inicial.asp
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CD-ROM 21 34 

Disquete 7 11 

Dissertações 12 12 

Fitas de vídeo 8 8 

Monografias/Especialização 191 277 

Normas técnicas 295 305 

TGI 601 668 

Teses 6 6 

Total 2311 4909 

 
 
Recursos Humanos 
 
Atual diretor:  Prof. Me. Eder Salim Minhoto 
 
Corpo Técnico Administrativo:    
    
Sandra Regina dos Santos – secretária 
 Edson Marcos de Moura - escriturário 
 Marcos Paulo Cardoso Abreu - auxiliar administrativo 
 
Corpo Docente: 

TITULAÇÃO Nº % 

Graduados 06 6,5 

Especialistas 05 3,7 

Mestres 50 47,5 

Doutores 43 42,3 

TOTAIS 104 100% 

 
 
Pessoal de apoio 

O Departamento de Engenharia Civil conta com técnicos para os laboratórios, 
com a assistência da Diretoria de Obras e Manutenção para todos os tipos de 
manutenção predial, estagiários de diversas áreas, conta com o apoio de  funcionários 
do setor de limpeza bem como do DA Prof.Romeu Haik, composto por alunos da 
graduação dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental e Sanitária. 
 
Cursos Oferecidos pelo Departamento 
 

  Engenharia Civil 

 Engenharia Ambiental e Sanitária 
 
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 
 
Grau Acadêmico: Bacharelado 
Período de Funcionamento: Vespertino (1o ao 4o semestre) e Noturno (1o ao 10o 
semestre) 
Regime letivo: seriado semestral 
Número de vagas: Vespertino – 40 vagas 
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                                Noturno – 240 vagas 
Prazo de integralização: mínimo de 5 anos e máximo de 9 anos 
Reconhecido pelo Decreto Federal nº 47088/66, de 11/11/66 
Renovação do Reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 544/02, de 04/01/03 
Renovação do Reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 306/08, de 28/05/08 por 05 
(cinco) anos 
Renovação do Reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 67/08, de 28/02/2013 por 05 
(cinco) anos 
 
Breve histórico do curso 

O curso de Engenharia Civil da Universidade de Taubaté teve origem com o 
início das atividades da Escola de Engenharia de Taubaté, que foi autorizada a 
funcionar em 1962, sendo oficialmente reconhecido em novembro de 1.966.  Na 
época, a mantenedora da Escola era a Associação Civil de Ensino que ministrava 
cursos nas áreas de Engenharia Civil, Elétrica e Mecânica. Com a instalação da 
Universidade de Taubaté em 1.976, os três cursos de Engenharia passaram a integrar 
a sua estrutura pedagógica administrativa. Portanto, o curso de Engenharia Civil tem 
uma tradição de mais de 50 anos de ensino na região. 
 
Objetivos 

O objetivo do curso de Engenharia Civil da Universidade de Taubaté é formar 
profissionais qualificados, com sólido conhecimento nas áreas estruturais (transportes, 
construção civil, estruturas, recursos hídricos e saneamento), dinâmicos e 
comprometidos com a realidade e com as necessidades regionais que, portadores de 
uma visão objetiva, aliada à mais avançada tecnologia de produção, possam contribuir 
para a melhoria da qualidade da vida humana. 

 
Perfil do profissional a ser formado 

Tem-se, necessariamente, dentre as características do perfil do egresso:  

 Sólida formação em ciências básicas e de Engenharia, aliada à capacidade 
para enfrentar e solucionar problemas da habilitação e para buscar contínua 
atualização e aperfeiçoamento; 

 Domínio dos princípios básicos unificadores dos diversos sistemas e processos 
da habilitação; 

 Capacidade de utilização da informática como instrumento do exercício da 
Engenharia; 

 Domínio das técnicas básicas de gerenciamento e administração dos recursos 
utilizados na profissão; 

 Capacidade de trabalho em equipes multidisciplinares; 

 Formação ético-profissional; 

 Formação abrangente que lhe propicie sensibilidade para as questões 
humanísticas, sociais e ambientais; 

 Capacidade prática de abordagem experimental; 

 Senso econômico-financeiro. 

 Tem-se, necessariamente, dentre as habilidades a serem desenvolvidas e/ou 
adquiridas no curso: 

 Capacidade de percepção espacial e raciocínio lógico; 

 Capacidade de operacionalização de problemas numéricos; 

 Capacidade crítica com relação a conceitos de ordem de grandeza; 

 Capacidade de leitura, expressão e interpretação gráfica; 
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 Capacidade de consolidação de conhecimentos teóricos; 

 Capacidade de síntese, aliada à capacidade de compreensão e expressão em 
língua portuguesa; 

 Capacidade de obtenção e sistematização de informações; 

 Capacidade de desenvolvimento e aplicação de modelos matemáticos e físicos 
a partir de informações sistematizadas; 

 Capacidade de análise crítica dos modelos empregados no estudo das 
questões de Engenharia; 

 Capacidade de formulação e avaliação de problemas de Engenharia e de 
concepção de soluções; 

 Capacidade de interpretação, elaboração e execução de projetos; 

 Capacidade de gerenciamento, operação e manutenção de sistemas e 
processos de Engenharia; 

 Capacidade de conduzir e interpretar resultados de atividades experimentais; 

 Capacidade de comunicação em uma língua estrangeira. 
 
Campo de atuação do egresso 
 A formação abrangente do engenheiro civil proporciona um campo de atuação 
profissional bastante amplo, podendo atuar em escritórios, projetando, planejando e 
criando; em campo, executando, supervisionando, gerenciando e acompanhando 
todas as etapas de uma obra; fazendo pesquisas científicas em universidades e 
centros de pesquisa; atuando em Bancos de desenvolvimento e investimento; etc.. Os 
engenheiros civis costumam ocupar cargos de gerência e de diretoria em diversas 
companhias. 

O engenheiro civil também pode atuar de forma independente, como 
profissional liberal; em empresa de engenharia própria ou em empresas de pequeno, 
médio ou grande porte; em empresas prestadoras de serviços em Construção Civil, 
Saneamento, Projetos Estruturais, Topografia, Transportes e Mecânica dos Solos; em 
construção ou manutenção de prédios industriais; como consultor em serviços 
especializados na área; em órgãos públicos e empresas estatais, em instituições de 
ensino e pesquisa, etc.. 

O mercado de trabalho para os engenheiros civis está bastante aquecido no 
País, graças à forte expansão da construção civil e das obras de infra-estrutura e a 
expectativa é melhorar ainda mais no futuro.  Esta, que é a mais tradicional das 
engenharias, está vivendo uma fase bastante produtiva.  
Número da Deliberação do Curso: CONSEP 144/2012 
 
CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 
 
Grau Acadêmico: Bacharelado 
Período de Funcionamento: Vespertino (1o, ao 4o semestre) e Noturno (1o ao 10o 
semestre) 
Regime letivo: seriado semestral 
Número de vagas: Vespertino – 20 vagas 
                                Noturno – 60 vagas 
Prazo de integralização: mínimo de 5 anos e máximo de 9 anos 
Reconhecido pela Portaria CEE/GP nº 105/02, de 27/03/02 
Renovação do Reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 432/05, de 22/12/05 por 05 
(cinco) anos. 
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Renovação do Reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 234/11, de 27/5/11 por 03 
(três) anos. 
 
Breve Histórico do Curso 

A Engenharia Ambiental e Sanitária é uma carreira acadêmica de formação 
profissional, implantada a partir de 1999, em consonância com a Deliberação 
CONSUNI no 22/98. Em sua concepção levou-se em conta, primordialmente, o fato de 
que a Universidade de Taubaté encontra-se privilegiadamente instalada em uma 
região formada por áreas rurais e urbanas que inclui setores industriais e em processo 
de metropolização, ao mesmo tempo de outras, que são estâncias climáticas e 
balneários, e, ainda, outras voltadas ao turismo naturalista ou rural. Pode-se 
considerar, portanto, que o entorno da Universidade de Taubaté constitui-se em um 
verdadeiro laboratório natural. 

 
Objetivos 

O Engenheiro Ambiental e Sanitário é o profissional do século XXI, com sólida 
capacidade para análise e resolução de problemas ambientais e com competência 
para liderança e capacidade de tomada de decisão. Nesse contexto, para que o 
profissional atenda às exigências da sociedade e do mercado de trabalho, o curso da 
UNITAU oferece conhecimentos envolvendo as áreas de Ciências Exatas, Humanas e 
Biológicas, além do espírito de pesquisa e capacidade para operar sistemas diversos. 
Soma-se a isto, a compreensão dos problemas administrativos, econômicos e sociais 
e do meio ambiente, que o habilite a trabalhar em equipes multidisciplinares, que 
capacitam o engenheiro a liderar ou integrar equipes de estudos multidisciplinares 
sobre o uso racional de recursos naturais.  

 
Perfil do profissional a ser formado 

A carreira de Engenharia Ambiental e Sanitária busca a formação de um 
engenheiro que seja capaz de se desenvolver profissionalmente ampliando os 
seguintes conhecimentos e habilidades:  

 realizar estudos, avaliar, projetar, dirigir e supervisionar a construção, operação 
e manutenção de obras e instalações destinadas a evitar a contaminação 
ambiental produzida por efluentes de todo tipo; 

 realizar estudos e prestar assessorias sobre poluição e contaminação de 
cursos e corpos de água, do solo e do ar, derivados de processos produtivos, 
projetos, obras de engenharia e outras ações humanas; 

 realizar estudos e prestar assessorias sobre a exploração, manejo e 
recuperação dos recursos naturais; 

 coordenar a identificação, formulação e avaliação integral (social, econômica e 
ambiental) de projetos que comprometam os recursos naturais; 

 planejar e gerir o uso e a administração dos recursos naturais;  

 realizar estudos e prestar assessorias sobre os aspectos legais, econômicos e 
financeiros relacionados às obras de engenharia e sua incidência sobre o 
ambiente; 

 realizar perícias relacionadas às obras de engenharia e sua incidência no meio 
ambiente; 

 avaliar condições de higiene, segurança e contaminação de ambientes de 
trabalho urbanos e industriais e ecossistemas em geral; 

 participar da elaboração e implantação de políticas destinadas a controlar o 
uso e o aproveitamento dos recursos naturais; 
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 aplicar esforço intelectual em equipes interdisciplinares que se preocupem em 
viabilizar soluções integrais aos problemas enfrentados pela sociedade quanto 
aos aspectos ambientais; e 

 efetuar pesquisas que se traduzam em avanços do conhecimento das ciências 
ambientais e aplicá-los na solução de problemas locais, regionais e nacionais. 

 
Campo de atuação do egresso 

Por deter sólida formação técnico-científica e profissional está capacitado para 
absorver e desenvolver novas tecnologias, considerando seus aspectos políticos, 
econômicos, sócio-ambientais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, 
em atendimento às demandas da sociedade. É portanto, o profissional responsável 
por projetos de conservação e recuperação dos recursos naturais, da biodiversidade e 
das condições climáticas do planeta. É capacitado também a avaliar riscos ambientais, 
elaborando estudos e/ou planos que visem à redução dos impactos determinados por 
ações humanas ou mesmo naturais. São, portanto, de sua competência, as atividades: 
supervisão, coordenação e orientação técnica; estudo, planejamento, projeto e 
especificação; estudo da viabilidade técnico-econômica; assistência, assessoria e 
consultoria; direção de obra e serviço técnico; vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, 
laudo e parecer técnico; desempenho de cargo e função técnica; ensino, pesquisa, 
análise, experimentação, ensaio, divulgação técnica e extensão; elaboração de 
orçamento; padronização, mensuração e controle de qualidade; execução de obra e 
serviço técnico; fiscalização de obra e serviço técnico; produção técnica e 
especializada; condução de trabalho técnico e execução de desenho técnico.  

O mercado de trabalho para o engenheiro ambiental e sanitarista é crescente e 
bastante promissor, por se tratar de uma das profissões mais requisitadas na 
atualidade, pois além das instituições públicas, o setor privado está oferecendo 
excelentes oportunidades. A preocupação com o meio ambiente nunca foi tão grande 
quanto agora e as empresas, cada vez mais, estão buscando o selo de 
responsabilidade ambiental. As atuais constatações dos problemas ambientais têm 
contribuído muito para que haja maior procura pelo profissional e estima-se a abertura 
de inúmeros postos de trabalho em todo o País. 

Este profissional poderá também atuar no setor industrial, de serviço ou com 
consultoria na áreas pública, privada ou ONGs. Com grandes investimentos em obras 
de infraestrutura, áreas como energia e saneamento também oferecem boas 
oportunidades. 
Número da Deliberação do Curso: CONSEP 145/2013 
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6.2.3 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA 
 
Histórico e descrição do Departamento 

O Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Taubaté 
(DEE/UNITAU) abrange os cursos de graduação em Engenharia Elétrica e 
Eletrônica e em Engenharia de Energia. O DEE/UNITAU localiza-se na Rua Daniel 
Danelli, s/n, Jardim Morumbi, (Campus da Juta), CEP 12060-440, Taubaté/SP. Os 
telefones são: (l2) 3625-4189 (Secretaria), 3625-4190 (Diretor/Secretária), 3625-4199 
(Almoxarifado do Departamento). 
 
Infraestrutura 

O Departamento de Engenharia Elétrica possui salas de aulas amplas e 
arejadas, mantidas em boas condições de uso e apresentação. 
As instalações são adequadas e adaptadas para os estudantes com necessidades 
especiais. Possui elevador nas novas instalações e o campus permite a esses alunos 
o acesso a laboratórios, biblioteca, secretaria, pólo computacional e cantina.  

Os laboratórios são adequados para atender às necessidades da Instituição em 
relação aos cursos oferecidos pelo Departamento e ao número de estudantes. Conta 
com laboratórios de Física e Química para o Ciclo Básico. Para a formação geral em 
Engenharia Elétrica e Eletrônica: Laboratórios de Eletrônica Geral, Eletrônica Digital, 
Automação de Sistemas, Máquinas Elétricas e Acionamentos, Subestação e Proteção 
de Sistemas Elétricos, Instalações Elétricas, Medidas Especiais e Pólo Computacional 
do Centro de Exatas. 
 
Recursos Humanos 

O Departamento de Engenharia Elétrica dispõe de funcionários capacitados 
que conhecem profundamente o sistema acadêmico, bem como a estrutura da 
Universidade: João Tadeu Rodrigues da Silva (Bedel), Jéssica Oliveira Santos 
(Escriturária) e Vera Lúcia de Oliveira Lemos (Bedel) e Suellen de Freitas Monesi 
(Respondendo pela Secretaria do Departamento). 

Os laboratórios contam com dois profissionais técnicos que ajudam aos 
professores nas aulas práticas: Gilberto Lopes dos Santos (Técnico de Laboratório), 
João Roberto de Moraes (Supervisor de Laboratório). 

O corpo Docente, altamente especializado, conta com doutores, mestres e 
especialistas conforme na Tabela seguinte: 
 

Corpo docente Adriana Milharezi Abud, Airton Prati, Aloizio Rodrigues da Silva, 
Antonio Faria Neto, Antonio Vieira da Silva, Armando Antonio 
Monteiro de Castro, Artur Luiz Rezende Pereira, Carlos Antonio 
Vieira, Claudemir Stellatti, Cristiane Moreira Cobra, Deborah da 
Silva Comar, Ediane Nadia Nogueira Paranhos Gomes dos 
Santos, Edson Vander Pimentel, Evelyn Alves Nunes Simonetti, 
Francisco Carlos Parquet Bizarria, João Bosco Gonçalves, Kátia 
Celina da Silva Richetto, Kenya Jeniffer Marcon, Ligia Correa de 
Souza, Luiz Eduardo Nicolini do Patrocínio Nunes, Luiz Eduardo 
Souza Evangelista, Luiz Octávio Mattos dos Reis, Marcelo 
Pinheiro Werneck, Marcio Abud Marcelino, Maria Cecília 
Barbosa de Toledo, Maria Luísa Collucci da Costa Reis, Nelson 
Clodoaldo de Jesus, Pedro Carlos Russi, Pedro Marcelo Alves 
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Ferreira Pinto, Roberto Devienne Filho, Ronaldo Barros Órfão, 
Ronaldo Rossi, Rubens Castilho Junior, Seide da Cunha Filho, 
Sergio Tuan Renosto, Thomaz Barone Junior, Wilton Ney do 
Amaral Pereira 

 
CURSOS: 
 
ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA 
Grau Acadêmico: Bacharelado 
Período de Funcionamento: Vespertino e Noturno 
Número de Vagas: 20 (Vespertino) 60 (Noturno) 
Prazo de Integralização: 18 semestres 
Reconhecimento: Decreto Federal nº 51289/69, de 17/10/69 
Renovação do 
reconhecimento: 
Classificação do GE: 

Renovação por dois anos, conforme Portaria 
CEE/GP nº 226 de 05 de junho de 2012. 
 

 
O Curso 

O novo curso de Engenharia Elétrica e Eletrônica tem regime de entrada 
semestral e oferece 60 vagas para o período noturno e 20 vagas para o vespertino. 
Foi formatado em 10 (dez) semestres, com carga horária de 3.333 horas, em sala de 
aula e em laboratórios, acrescida de 300 horas de estágio supervisionado e 120 horas 
de trabalho de conclusão de curso. A grade curricular de disciplinas foi totalmente 
modernizada, visando formar profissionais com perspectiva empreendedora e 
humanística. Os sólidos conhecimentos acadêmicos e tecnológicos adquiridos 
habilitam o engenheiro eletricista formado a ocupar posições de destaque nos mais 
variados segmentos comerciais e industriais. 
 
Objetivos 

A finalidade do curso é formar engenheiros eletricistas aptos a desempenhar as 
funções e executar os trabalhos técnicos definidos pelo CONFEA (Conselho Federal 
de Engenharia e Arquitetura) e fiscalizados pelo CREA (Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura). Acrescente-se ainda que a UNITAU enquadra-se na 
Resolução No11 da Câmara de Educação Superior do CNE, de 11 de março de 2002, 
formando engenheiros que atendam o perfil de “formação generalista, humanista, 
crítica e reflexiva, capacitado a absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando 
na atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando 
seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, norteado por uma 
visão ética e humanística, e atendendo às demandas da sociedade” 
 
O Profissional 

Ao profissional desta área da Engenharia compete possuir a habilidade e 
capacitação para discutir e propor soluções para os desafios tecnológicos atuais e 
acompanhar os avanços da ciência no campo da Engenharia Elétrica, em todas as 
suas áreas de conhecimento. Além da técnica o curso da UNITAU molda o futuro 
Engenheiro a ter uma visão empreendedora, humanística, ética e pró-ativa. 
 
Campo de Atuação 

Além das inúmeras indústrias que atuam na área de energia, as maiores 
empregadoras são as empresas de energia elétrica, como a Eletrobrás e empresas do 
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ramo de Engenharia dedicadas a estudos avançados, aplicações da energia elétrica e 
do eletromagnetismo para a geração, a transmissão, a distribuição, hospitais, 
empresas comerciais de equipamentos eletrônicos e telecomunicações, parques 
temáticos, universidades e instituições de pesquisa científica. Desenvolvimento de 
equipamentos, materiais e máquinas elétricas, sistemas de medição e de controle 
elétricos e seus serviços afins e correlatos. Destaque-se que a demanda atual de 
grandes investimentos públicos e privados nessa área, aliada aos investimentos 
previstos para os próximos anos, no campo da Engenharia Elétrica, abrem novas e 
sedutoras perspectivas de oportunidades de trabalho para profissionais bem formados. 
 
Número da Deliberação do Curso de Energia: CONSEP-183/2012 
 
Ementas do Curso: (em processo de elaboração) 
ENGENHARIA DE ENERGIA 
Grau Acadêmico: Bacharelado 
Período de Funcionamento: Vespertino e Noturno 
Número de Vagas: 20 (Vespertino) 60 (Noturno) 
Prazo de Integralização: 21 semestres 
Autorização: CONSEP-184/2012 (Conselho de Ensino e 

Pesquisa da Universidade de Taubaté) 
Renovação do 
reconhecimento: 
Classificação do GE: 

Em reconhecimento 
Curso novo não avaliado 

 
O Curso 

O novo curso tem regime de entrada semestral e oferece 60 vagas noturnas e 
20 vagas para o vespertino, foi formatado em 10 (dez) semestres com carga horária 
de 3.333 horas, em sala de aula e em laboratórios, acrescida de 300 horas de estágio 
supervisionado e 120 horas de trabalho de conclusão de curso. As disciplinas que 
compõem a grade curricular são modernas e atuais, visando formar profissionais com 
perspectiva empreendedora e humanística. 
 
Objetivos 

A finalidade do curso é formar engenheiros de energia aptos a desempenhar as 
funções e executar os trabalhos técnicos definidos pelo CONFEA (Conselho Federal 
de Engenharia e Arquitetura) e fiscalizados pelo CREA (Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura). Acrescente-se ainda que a UNITAU segue a Resolução 11 
da Câmara de Educação Superior do CNE, de 11 de março de 2002, formando 
engenheiros que atendam o perfil de “formação generalista, humanista, crítica e 
reflexiva, capacitado a absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando na 
atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando 
seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, norteado por uma 
visão ética e humanística, e atendendo às demandas da sociedade” 
 
O Profissional: 
O profissional formado em engenharia de energia deve conhecer todas as formas de 
energia que compõem a matriz energética brasileira, seja essa renovável, como 
hídrica, solar, eólica ou de biomassa etc., seja também não renovável, obtida a partir 
do carvão, gás natural petróleo ou ainda de natureza radioativa (usinas nucleares). 
Deve ainda planejar, analisar e desenvolver os sistemas de geração de energia, 
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devendo ainda se encarregar do transporte, da transmissão, da distribuição, bem 
como da utilização da energia de forma racional. Adquirir a habilidade e o 
conhecimento tecnológico para utilizar as fontes de energia que sejam mais viáveis 
tecnicamente e economicamente nos segmentos industriais, comerciais ou 
residenciais. Na área pública estabelecer pesquisas estratégicas para o setor 
energético, buscando sempre soluções seguras e sustentáveis, e em harmonia com o 
meio ambiente. 
 
Campo de Atuação 

Além das inúmeras indústrias que atuam na área de energia, os maiores 
empregadores são: empresas de energia elétrica, a Petrobras, a Eletrobrás, usinas de 
etanol e biodiesel, companhias de produção, transporte e distribuição de gás natural. 
As novas vagas no mercado têm surgido principalmente na área de geração de 
energia, devido ao plano de expansão da capacidade de geração de energia do país, 
implantada pelo governo brasileiro em 2001 e agravadas pelas crises de energia e 
frequentes apagões. Cabendo, portanto a este profissional a busca por soluções 
alternativas que reduzam os custos com energia e modifiquem positivamente a matriz 
energética do país. 

 
Número da Deliberação do Curso de Energia: CONSEP-184/2012 



                                                            
 

 

 

 187 

 
6.2.4 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA 
  
 
6.2.3 Departamento de Engenharia Mecânica 
 
Unidade de Ensino: Departamento de Engenharia Mecânica 
 
Endereço: Rua Daniel Danelli, s/n, Jardim Morumbi, Centro, (Campus da Juta), CEP 
12060-440, Taubaté/SP; 
 Telefones: (12) 3625-4192, (12) 3629-2565,  
E-mail: engmec@unitau.br 
 
Atual Diretor: Prof. Dr. Eurico Arruda Filho 
 
Corpo técnico-administrativo 
Ana Cláudia Marcondes Guimarães 
Cátia Mira Marques 
Jeane Maria Araújo Martins da Silva 
Luciene da Silva Lemos Soldi 
Maria Lúcia de Fátima Marcondes  
Sandra Maria Naldi de Almeida Muta. 
 
Pessoal de apoio 
Flávio Luis Borges dos Santos, 
Jonathan Dias Moretti 
Lamarino Vendramini 
Luiz Flávio Martins Pereira 
Renata Maria Monteiro Moreira. 
 
Corpo docente 

Adriana Milharezi Abud 
Airton Prati, Alecsandra de Almeida 
Alexandre de Castro 
Aloizio Rodrigues da Silva 
Aluisio Pinto da Silva, 
Álvaro Azevedo Cardoso 
Álvaro Manoel de Souza Soares 
Ana Clara da Mota 
Ângela Maria Ribeiro, 
Ângela Popovic Berbare 
Anne Ketherine Zanetti Matarazzo 
Antonio Barreira Netto 
Antonio Carlos Tonini 
Antonio Faria Neto 
Antonio Vieira da Silva 
Antonio Vieira dos Santos 
Arcione Ferreira Viagi 
Ariadne Castilho de Freitas, 
Armando Antonio Monteiro de Castro 

mailto:engmec@unitau.br
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Artur Luiz Rezende Pereira 
Augustinho Ribeiro da Silva 
Bruno Sabatino Monteiro Fernandes 
Carlos Alberto Chaves 
Carlos Antonio Vieira 
Carlos Evany Pinto 
Cinara Rodrigues Teixeira  Lopes Silva Neve 
Claudemir Stellati 
Dawilmar Guimarães de Araújo 
Deborah da Silva Comar 
Domingos Sálvio Carrijo 
Douglas Silva Pinto 
Ederaldo Godoy Junior 
Edgar Israel 
Ediane Nadia Nogueira Paranhos  Gomes 
Ednei Prado  Gomes Putini 
Edson Vander Pimentel 
Eliane da Silveira Romagnolli de Araújo 
Evelyn Alves Nunes Simonetti 
Evandro Luis Nohara 
Fabio Henrique Fonseca Sabtejani 
Gilvan Cesar de Castro Correard  
Gislaine de Felipe 
Gustavo Henrique Clemente Ferreira 
Ivair Alves dos Santos 
Jairo Cabral Júnior 
João Luiz Gadioli, 
Jorge Bertoldo Júnior 
Joisé Carlos Lombardi 
José Carlos Sávio de Souza, 
José de Oliveira Filho 
José Joaquin do Nascimento 
José Mauricio Cardoso do Rego 
José Roberto Ferreira Filho 
Juliana Bokor Vieira Xavier 
Julio Malva Filho 
Kátia Celina da Silva Richetto 
Lívia de Souza Ribeiro 
Lucas Giovanetti 
Luiz Antonio Bovo 
Luiz Eduardo Nicolini do Patrocínio Nunes 
Luiz Eduardo Souza Evangelista 
Luiz Ricardo Prieto Hercus  
Luiza de Castro Folgueras 
Luzia Alves, 
Marcelo Moliterno Fernandes 
Marcelo Pinheiro Werneck, 
Mari Andrera Feldamini Firpo  
Maria Cecília Barbosa de Toledo 
Maria Cláudia Costa de Oliveira 
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Maria Cristina Prado Vasques 
Maria da Conceição Rivoli Costa 
Maria Luisa Collucci da Costa Reis 
Maria Hidalgo Uchoas, Mauricio Brito Pereira 
Mauro Pedro Peres 
Milton Koiti Akiyama 
Patrícia Ceravolo Rodrigues de Paiva Nunes 
Paulo Cesar Correa Lindgren 
Paulo Cesar Ribeiro Quintairos 
Paulo de Tarso de Moraes Lobo 
Pedro Carlos Russi 
Pedro Marcelo Alves Ferreira Pinto  
Rafael Humberto Mota de Sigueira  
Rodrigo dos Santos, 
Roseli Hilsdorf Dias Rodrigues 
Rubian de Souza Almeida   
Ruy Morgado de Castro 
Sandro Bottossi dos Santos 
Sergio Luiz Lousada 
Seide da Cunha Filho  
Sergio Tuan Renosto 
Terezinha de Jesus Cardoso e Cunha 
Thomaz Barone Junior 
Valesca Alves Correa  

 
Condep 
Presidente: Eurico Arruda Filho 
Conselheiros: Aluisio Pinto da Silva, Armando Antonio Monteiro de Castro, Gilvan 
César de Castro Correarde, Valesca Alves Corrêa,  
Secretária: Ana Cláudia Marcondes Guimarães 
Servidor técnico-administrativo: Catia Mira Marques 
Acadêmicos: Túlio Mateus Pereira e Yago de Oliveira Silva 
 
Infraestrutura 
 

O Departamento de Engenharia Mecânica possui 43 salas de aula, conta com 
ampla infra-estrutura, possibilitando aos nossos acadêmicos os necessários estudos 
teóricos e práticos em dezoito laboratórios: Laboratório de Física Experimental; 
Laboratório de Química; Laboratório de Informática (Pólo Computacional do Campus 
da Juta); Laboratório de Usinagem Convencional; Laboratório de Metrologia; 
Laboratório de Soldagem; Laboratório de Fundição; Laboratório de Materiais e 
Ensaios; Laboratório de Automação Pneumática, Hidráulica e Mecânica dos Fluidos; 
Laboratório de Refrigeração e Condicionamento de Ar; Laboratório de Automação de 
Processos e Robótica; Laboratório de Vibrações Lineares e não-lineares; Laboratório 
de Autoveículos (em fase de reestruturação); Laboratório Túnel de Vento; Laboratório 
de Aeronaves;  Laboratório de Simulação Computacional; Laboratório de 
Materiais Absorvedores de Radiação Eletromagnética; Laboratório de Termografia e 
Termovisão; Laboratório de Tecnologia de Alimentos. 
O Campus possui 1 Biblioteca Setorial, 1 cantina, 2 copiadoras, estacionamento para 
carros e motos. 
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Atividades relevantes 
1- Participação do Programa de Mestrado em Engenharia Mecânica na Área de 
Concentração, Controle e Automação Industrial.  
2- Grupos de pesquisa: 

 Automação Industrial e Robótica:  Automação Industrial; Mecatrônica. 

 Produção Mecânica: Sistemas de Produção e Gestão; Planejamento, Inovação 
Tecnológica e Produtividade; Métodos Quantitativos aplicados à produção.  

 Projeto Mecânico: Processos de Fabricação; Energia;    Materiais.  
3- Projetos com Fomento Externo: 

 Modelagem, Identificação e Controle de Estruturas Flexíveis; 

 Estudo de métodos de solução numérica da equação de transporte 
radiativo para cômputo do processo de formação de imagem 
termográfica e projeto de uma bancada de    termografia para aplicação 
em pesquisa e controle de sistemas térmicos; 

 -Materiais Absorvedores de Radiação Eletromagnética;  

 Projeto de um Protótipo de Carro Elétrico e Condicionador de Ar 
Termelétrico Automotivo, PROJETO SECAC (Sistemas Ecoeficientes 
de Condicionamento de Ar para   conforto). 

4- Apoio a empresas e instituições localizadas na cidade de Taubaté e suas 
vizinhanças. As atividades acadêmicas de Iniciação Científica e Trabalho de 
Conclusão de Cursos são desenvolvidas por alunos de graduação em temas e 
projetos de interesse de indústrias e de outras instituições públicas e privadas da 
região. Nas indústrias e entidades de pesquisa e desenvolvimento, são citados: CTA 
(Centro Tecnológico Aeroespacial), INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), 
GM, Ford, Volkswagen, LG, Alstom.  
5. Participação em eventos internos e externos da Universidade. 
6. Participação da Rede de Entidades Habilitadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia 
(MCT). O Departamento de Engenharia Elétrica foi credenciado pelo MCT – Ministério de 
Ciência e Tecnologia, no grupo de entidades de ensino e pesquisa habilitados a receber 
recursos materiais e financeiros de empresas privadas apoiadas pela Lei da Informática. 
Este credenciamento foi decorrente de visita “in-loco” de especialistas do MCT que 
avaliaram as potencialidades da infra-estrutura laboratorial do Departamento de Engenharia 
Elétrica para acolher projetos de interesse de empresas e de entidades públicas no projeto 
e pesquisa de dispositivos, equipamentos e atividades especificamente de informática. 
 
 
Cursos oferecidos pelo Departamento 
 
Curso de Engenharia Aeronáutica 
Número da deliberação: CONSEP no 148/2012 
Grau acadêmico Bacharelado 
Período de funcionamento Vespertino (1o ao 4o semestres) e noturno (1o ao 10o 
semestres) 
Regime letivo : Seriado semestral 
Número de vagas: 20 para o período vespertino; 60 para o período noturno 
Prazo de integralização: Mínimo de 10 semestres e máximo de 18 semestres 
Conceito no último Exame Nacional de Cursos: Curso inexistente à época do 
exame (2003) 
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Nota do Último Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE: 
ENADE 2011 –      conceito 3 ; CPC 2011 – conceito 3 
Reconhecimento: Portaria CEE/GP No 218, de 28/04/2008, por dois anos 
Renovação do reconhecimento: Portaria CEE/GP No 230/11 de 24/05/2011, por três 
anos 
  
 
Perfil do profissional a ser formado 

Profissional de formação generalista que, tendo considerável base em projetos, 
atue fortemente nos campos de fabricação e manutenção de aeronaves, além do 
gerenciamento de atividades aeronáuticas. É responsável pelo processo de 
manutenção, que envolve a realização de reparos e inspeções periódicas da estrutura 
e dos equipamentos, como asas, motores e fuselagem, cuidando também dos 
sensores e dos instrumentos de controle. Além disso, tem capacidade para gerenciar 
obras e serviços ligados à infra-estrutura aeronáutica, como o planejamento de linhas 
e o gerenciamento de tráfego aéreo. Coordena e supervisiona equipes de trabalho, 
realiza estudos de viabilidade técnico-econômica, executa e fiscaliza obras e serviços 
técnicos, efetua vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres, sem 
deixar de considerar a ética, a segurança, a legislação e os impactos ambientais de 
suas atividades. Os engenheiros aeronáuticos formados devem ser capazes de 
desempenhar as funções que lhes são peculiares e executar os trabalhos técnicos 
previstos na Regulamentação específica do CONFEA (Conselho Federal de 
Engenharia e Arquitetura) e fiscalizados pelo CREA (Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura). 
 
Campo de atuação do egresso 
Sistemas Aeronáuticos: Sistemas Mecânicos e Estruturais; Sistemas Térmicos e 
Fluidodinâmicos referentes a Aeronaves; Sistemas Eletroeletrônicos referentes a 
Aeronaves; Aeronaves; Tecnologia dos Materiais de Construção Aeronáutica. 
Tecnologia Aeronáutica: Aerodinâmica das Aeronaves; Instalações, Equipamentos, 
Dispositivos e Componentes e Aeronaves: Mecânicos, Elétricos, Eletrônicos, 
Magnéticos e Ópticos; Aviônica; Redes referentes a Sistemas de Bordo; Máquinas; 
Motores; Propulsores. 
 
Infraestrutura Aeroportuária e Industrial: Instalações, Equipamentos, Dispositivos e 
Componentes referentes à Infraestrutura Aeronáutica: Mecânicos, Elétricos, 
Eletrônicos, Magnéticos, Ópticos. Instalações, Equipamentos, Dispositivos e 
Componentes referentes à Indústria Aeronáutica: Mecânicos, Elétricos, Eletrônicos, 
Magnéticos, Ópticos.  
 
Aeronavegabilidade: Operações de Voo; Serviços de Tráfego Aéreo; Transporte 
Aéreo; Comunicação; Controle de Aeronaves; Inspeção de Instalações da Aviação 
Civil; Investigação de Acidentes Aeronáuticos; Prevenção de Acidentes Aeronáuticos; 
Monitoramento da Dinâmica Atmosférica. 
 
 
Número da deliberação: CONSEP nº 146/2012 
Grau acadêmico: Bacharelado 
Período de funcionamento: Vespertino (1o ao 4o semestres) e noturno (1o ao 10o 
semestres) 
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Regime letivo: Seriado semestral 
Número de vagas: 20 para o período vespertino; 180 para o período noturno 
Prazo de integralização: Mínimo de 10 semestres e máximo de 18 semestres 
Conceito no último Exame Nacional de Cursos: D (2003) 
 Nota do Último Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE: 
ENADE 2011 – conceito 2 
CPC 2011 – conceito 3 
Reconhecimento: Decreto Federal nº 47088/66, de 11/11/66 
Renovação do reconhecimento: Portaria CEE/GP No 229 de 05/06/2012, por três 
anos 
 
Perfil do profissional a ser formado 

Profissional de formação generalista, que atua em estudos e em projetos de 
sistemas mecânicos e térmicos, de estruturas e elementos de máquinas, desde sua 
concepção, análise e seleção de materiais, até sua fabricação, controle e manutenção, 
de acordo com as normas técnicas previamente estabelecidas, podendo também 
participar na coordenação, fiscalização e execução de instalações mecânicas, 
termodinâmicas e eletromecânicas. Além disso, coordena e/ou integra grupos de 
trabalho na solução de problemas de engenharia, englobando aspectos técnicos, 
econômicos, políticos, sociais, éticos, ambientais e de segurança. Coordena e 
supervisiona equipes de trabalho, realiza estudos de viabilidade técnico-econômica, 
executa e fiscaliza obras e serviços técnicos e efetua vistorias, perícias e avaliações, 
emitindo laudos e pareceres técnicos. Em suas atividades, considera aspectos 
referentes à ética, à segurança, e aos impactos ambientais. Aplicar os conhecimentos 
fundamentais, científicos, tecnológicos e instrumentais à Engenharia. 
 
Campo de atuação do egresso 
 O Engenheiro Mecânico é habilitado para trabalhar em indústrias de base: 
mecânica, metalúrgica, siderúrgica, mineração, petróleo, plásticos e outras, além de 
indústrias de produtos ao consumidor (alimentos, eletrodomésticos, brinquedos etc); 
na produção de veículos; no setor de instalações (geração de energia, refrigeração e 
climatização etc); em indústrias que produzem máquinas e equipamentos e em 
empresas prestadoras de serviços; em institutos e centros de pesquisa, órgãos 
governamentais, escritórios de consultoria e outros. 
 
 
Curso de Engenharia de Controle e Automação 
 
Número da deliberação: CONSEP nº 149/2012 
Grau acadêmico: Bacharelado 
Período de funcionamento: Vespertino (1o ao 4o semestres) e noturno (1o ao 10o 
semestres) 
Regime letivo: Seriado semestral 
Número de vagas: 20 para o período vespertino; 60 para o período noturno 
Prazo de integralização: Mínimo de 10 semestres e máximo de 18 semestres 
Conceito no último Exame Nacional de Cursos: Curso inexistente à época do exame 
(2003) 
Nota do Último Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE: ENADE 
2011 – conceito 3 ; CPC 2011 – conceito 3 
Reconhecimento: Reconhecido pelo Decreto Federal nº 47088/66, de 11/11/66 
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Mudança da denominação para Engenharia de Controle e Automação pela 
Deliberação CONSUNI nº 072/2011 de 21/10/2011 
Renovação do reconhecimento: Portaria CEE/GP No 229/12 de 05/06/2012, por três 
anos 
 
Perfil do profissional a ser formado 

O perfil do egresso em Engenharia de Controle e Automação é um profissional 
de formação generalista, que atua no controle e automação de equipamentos, 
processos, unidades e sistemas de produção. Em sua atuação, estuda, projeta e 
especifica materiais, componentes, dispositivos ou equipamentos elétricos, 
eletromecânicos, eletrônicos, magnéticos, ópticos, de instrumentação, de aquisição de 
dados e de máquinas elétricas. Planeja, projeta, instala, opera e mantém sistemas de 
medição e instrumentação eletro-eletrônica, de acionamentos de máquinas, de 
controle e automação de processos, de equipamentos dedicados, de comando 
numérico e de máquinas de operação autônoma. Projeta, instala e mantêm robôs, 
sistemas de manufatura e redes industriais. Coordena e supervisiona equipes de 
trabalho, realiza estudos de viabilidade técnico-econômica, executa e fiscaliza obras e 
serviços técnicos e efetua vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres 
técnicos. Em suas atividades, considera aspectos referentes à ética, à segurança, à 
legislação e aos impactos ambientais. 

Capacitados a atuar nas áreas de competência profissionais da Engenharia 
Mecânica com Ênfase em Mecatrônica no âmbito do Sistema CONFEA/CREA: - Controle e 
Automação; Informática Industrial; Engenharia de Sistemas e Produtos; Processos Físicos 
de Produção. 
 
 
Campo de atuação do egresso 
 Engenheiro de Controle e Automação é habilitado para trabalhar em 
concessionárias de energia, automatizando os setores de geração, transmissão ou 
distribuição de energia; na automação de indústrias e na automação predial; com 
simulação, análise e emulação de grandes sistemas por computador; na fabricação e 
aplicação de máquinas e equipamentos elétricos robotizados ou automatizados. 
 
Ementas das Disciplinas e Carga Horária 
 
 
Curso de Engenharia de Produção Mecânica 
 
Número da deliberação: CONSEP nº 147/2012 
Grau acadêmico: Bacharelado 
Período de funcionamento: Vespertino (1o ao 4o semestres) e noturno (1o ao 10o 
semestres) 
Regime letivo: Seriado semestral 
Número de vagas: 20 para o período vespertino; 60 para o período noturno 
Prazo de integralização: Mínimo de 10 semestres e máximo de 18 semestres  
Conceito no último Exame Nacional de Cursos: Curso inexistente à época do 
exame (2003) 
Nota do Último Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE: 
ENADE 2011 – conceito 3 
CPC 2011 – conceito 3 
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Reconhecimento: CEE/GP nº 408/02, de 24/10/02 
Renovação do reconhecimento: Portaria CEE/GP nº 172/09, de 08/06/09 por 05 
(cinco) anos 
 
Perfil do profissional a ser formado 
 O perfil do egresso em Engenheira de Produção 
Mecânica é um profissional de formação generalista, que projeta, implanta, opera, 
otimiza e mantém sistemas integrados de produção de bens e serviços, envolvendo 
homens, materiais, tecnologias, custos e informação, bem como a sua interação com o 
meio ambiente; analisa a viabilidade econômica, incorporando conceitos e técnicas da 
qualidade em sistemas produtivos; coordena e/ou integra grupos de trabalho na 
solução de problemas de engenharia, englobando aspectos técnicos, econômicos, 
políticos, sociais, éticos, ambientais e de segurança. Coordena e supervisiona equipes 
de trabalho, realiza estudos de viabilidade técnico-econômica, executa e fiscaliza 
obras e serviços técnicos; e efetua vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e 
pareceres. Em suas atividades, considera a ética, a segurança, a legislação e os 
impactos ambientais, não dixando de ressaltar as competências do Engenheiro de 
Produção Mecânica segundo a Associação Brasileira de Engenharia de Produção que 
são: 

 projetar, implementar e aperfeiçoar sistemas, produtos e processos, levando 
em consideração os limites e as características das comunidades envolvidas; 

 dimensionar e integrar recursos físicos, humanos e financeiros a fim de 
produzir, com eficiência e ao menor custo, considerando a possibilidade de 
melhorias contínuas;  

 prever e analisar demandas, selecionar tecnologias e know-how, projetando 
produtos ou melhorando suas características e funcionalidade;  

 prever a evolução dos cenários produtivos, percebendo a interação entre as 
organizações e os seus impactos sobre a competitividade;  

 acompanhar os avanços tecnológicos, organizando-os e colocando-os a 
serviço da demanda das empresas e da sociedade; 

Ainda, capacitar o egresso a atuar nas áreas de competência profissionais da 
Engenharia de Produção Mecânica no âmbito do Sistema CONFEA/CREA. 
 
Campo de atuação do egresso 
O Engenheiro de Produção Mecânica tem sua atuação na gestão dos sistemas de 
produção:  

 Nas indústrias: Mecânica, automobilística, siderúrgica, metalúrgica, têxtil e em 
todas as outras indústrias, nas áreas de projetos, produção e gerenciamento 
de processos produtivos;  

 Nos serviços: Consultoria e assessoria. Instituições Científicas e de Pesquisa e 
Estabelecimentos de Ensino.  

 
 
Curso de Engenharia de Alimentos 
 
Número da deliberação: CONSEP No 177/2012 
Grau acadêmico: Bacharelado 
Período de funcionamento: noturno 
Regime letivo: Seriado anual 
Número de vagas: Não haverá oferecimento do curso em 2014 
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Prazo de integralização: Mínimo de 5 anos e máximo de 9 anos 
Conceito no último Exame Nacional de Cursos: Curso inexistente à época do 
exame (2003) 
Nota do Último Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE: 
ENADE 2011 – conceito 2 ; CPC 2011 – conceito 3 
Reconhecimento: Portaria CEE/GP no 165/06, de 17/05/06 
Renovação do reconhecimento: Portaria CEE/GP nº 544/12, de 06/11/12  
 
Perfil do profissional a ser formado 

O egresso em Engenheira de Alimentos é um profissional de formação 
generalista, coerente com a contemporaneidade da conteudística, dos recursos e das 
técnicas pertinentes à área. Será capaz de manipular e transformar alimentos de 
acordo com as necessidades de produção, armazenamento e consumo. O curso de 
Engenharia de Alimentos da Unitau caracteriza-se por oferecer sólida formação 
técnica e cientifica, com enfoque adicional nas áreas de Administração, Marketing e 
Gerenciamento de Serviços de Alimentação, o que possibilitará ao profissional um 
diferencial de perfil gerencial e empreendedor. Ainda, deverá capacitar o egresso a 
atuar nas áreas de competência profissionais da Engenharia de Alimentos no âmbito 
do Sistema CONFEA/CREA. 
 
Campo de atuação do egresso 

O curso pretende que os profissionais formados estejam aptos para exercer as 
habilitações inerentes à profissão do engenheiro de alimentos, nas seguintes áreas: 

 Produção/Processos 

 Racionalização e melhoria de processos e fluxos produtivos para incremento 
da qualidade e produtividade, e para redução dos custos industriais. 

 Garantia de qualidade 

 Determinação dos padrões de qualidade para os processos (desde a matéria-
prima até o transporte do produto final), planejamento e implantação de 
estruturas para análise e monitoramento destes processos, e treinamento de 
pessoal para prática da qualidade como rotina operacional. 

 Pesquisa e desenvolvimento 

 Desenvolvimento de produtos e tecnologias com objetivo de atingir novos 
mercados, redução de desperdícios, reutilização de subprodutos e 
aproveitamento de recursos naturais disponíveis. 

 Projetos 

 Planejamento, estudo da viabilidade econômica, execução e implantação de 
projetos de unidades de processamento ("plant lay-out", instalações industriais, 
equipamentos). 

 Comercial / Marketing 

 Utilização do conhecimento técnico como diferencial de marketing na 
prospecção e abertura de mercados, na assistência técnica, no 
desenvolvimento de produtos junto aos clientes e apoio à área de vendas. 

 Fiscalização de alimentos e bebidas 

 Atuação junto aos órgãos governamentais de âmbito municipal, estadual e 
federal, objetivando o estabelecimento de padrões de qualidade e identidade 
de produtos, e na aplicação destes padrões pelas indústrias, garantindo assim, 
os direitos do consumidor. 
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6.2.5 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 
 
UNIDADE DE ENSINO – DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 
 
Breve descrição do Departamento 

O Departamento de Informática da Universidade de Taubaté localiza-se na 
Avenida Marechal Deodoro, 605 - Jardim Santa Clara, Taubaté - SP, CEP 12080-000. 
Tel. (PABX): (12) 3625 4100; Ramais: 4256 - Direção e Secretaria, 4260 - Laboratório 
de Computação. 

O Departamento de Ciências Físicas e Matemática, como inicialmente ele era 
chamado, tinha sob sua responsabilidade os cursos de Matemática e Física e pelo 
curso de Tecnólogo em Processamento de Dados.  Em março de 1984 sentiu-se a 
necessidade de desmembrar o curso de Processamento de Dados, criando um 
departamento próprio para computação. 

Então, em maio de 1985, por um processo interno, decidiu-se pela criação do 
Departamento de Processamento de Dados, enviando aos órgãos colegiados um 
processo de formação. Em janeiro de 1986, o nome do Departamento de Ciências 
Físicas e Matemática passou a ser Departamento de Ciências Físicas, Matemática e 
Computação, ou seja, ainda não havia o Departamento de Processamento de Dados.  

Por fim, em 21 de abril de 1987, o Departamento de Processamento de Dados 
estava oficialmente criado. No vestibular de 1987 já constava o Departamento de 
Processamento de Dados, com o curso Tecnólogo em Processamento de Dados, 
diurno e noturno tendo como primeiro chefe o professor José Maria Lemes da Silva. 

Entre 1987 e 1989 houve muitas reuniões no sentido de criar um Departamento 
de Informática, com cursos de Computação Científica e Bacharelado em Computação, 
com duração de 5 anos. Desse modo, no final de novembro de 1988, foi criado o 
referido departamento, e no vestibular de 1989 já constava o Departamento de 
Informática, com os cursos Tecnólogo em Processamento de Dados (3 anos), 
Computação Científica (5 anos) e Bacharelado em Computação (5 anos). 

Atualmente, o Departamento de Informática conta com os cursos de Engenharia 
de Computação, Sistemas de Informação e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas. As principais metas do Departamento de Informática são: 

a) Adequar o formando às novas demandas do mercado, particularmente na 
área de Computação e Informática. 
b) Atender às solicitações que emanam do novo perfil dos profissionais a serem 
formados. 
c) Consolidar linhas de pesquisa em Computação e Informática. 
d) Contribuir para a excelência em ensino e pesquisa na área de Computação e 
Informática. 
e) Fixar recursos humanos titulados e especializados em tempo integral no 
Departamento. 
f) Consolidar as novas estruturas curriculares dos cursos oferecidos. 
g) Criar grupos de pesquisa, dentro do Departamento, na área de Computação e 
Informática. 
h) Atualizar equipamentos e aperfeiçoar o Laboratório de Computação. 
i) Estabelecer convênios com outras instituições (nacionais e estrangeiras), para 
o desenvolvimento do Ensino e da Pesquisa. 
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j) Implantar cursos de Pós-graduação, em Computação e Informática, no 
Departamento. 
 

Recursos Físicos 
 

 Salas de aulas 
Número total de salas: 17 salas, ocupando uma área de 1.370m2. 

 Salas de ambientes específicos 
Auditório 
Número de assentos: 150 assentos. 
Área ocupada pelo auditório: 157m2. 
Número de ventiladores: 4 ventiladores. 
Complexo da secretaria 
Sala de Diretoria, com área ocupada de aproximadamente 15m2. 
Sala de Reuniões, com área ocupada de aproximadamente 17m2. 
Sala dos Professores, com área ocupada de aproximadamente 20m2. 
Sala de Secretaria, com área ocupada de aproximadamente 52m2. 
Sala do CA 
Funcionamento dos serviços de reprografia, com área ocupada de aproximadamente 
25 m2. 

 Laboratórios 
Laboratório de Computação: 
Número de salas para aulas práticas: 6 salas. 
Capacidade de alunos por sala:  
 5 salas para aproximadamente 30 alunos/sala. 
 1 sala para aproximadamente 10 alunos. 
Laboratório de Projetos/Convênios 
Número de salas para desenvolvimento e pesquisa: 4 salas. 
Capacidade de alunos por sala: aproximadamente 8 alunos/sala. 

 Biblioteca: 
Área total: aproximadamente 188m². 
 
Recursos Humanos 
 
Direção:  Professor Dr. Luis Fernando de Almeida 
 
Coordenação 
Professor Ms. Antonio Esio Marcondes Salgado  Coordenador de TG 
Professor Ms. Mario Sergio Teixeira               Coordenador do Lab. De 
Computação 

 
Corpo Docente 
Alindacir Maria Dalla Vecchia     Mestre 
Álvaro Manoel de Souza Sares    Doutor 
Antonio Ésio Marcondes Salgado    Mestre 
Daniel Merli Lamosa      Mestre 
Dawilmar Guimarães de Araújo    Mestre 
Edgar Israel       Especialista 
Eduardo Hidenori Enari     Doutor 
José Alberto Ferreira Fernandes    Doutor 
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José Carlos Lombardi     Doutor 
José Walter Parquet Bizarria     Doutor 
Josinei Rodrigues Lopes e Silva    Especialista 
Luis Fernando de Almeida     Doutor 
Luiz Eduardo Nicolini do P. Nunes    Doutor 
Marcio Augusto Ernesto de Moraes    Doutor 
Rita de Cássia Rigotti V. Monteiro    Doutora 
Valesca Alves Correa Efetivo     Doutora 
 
Secretaria 
Elaine Cristina Nunes Coutinho    Secretária 
Regiane Cursino                 Auxiliar Administrativo 
Vera Lucia Louzada                Auxiliar Administrativo 
 
Biblioteca 
Regina Marcia Cuba                 Bibliotecária 
Lúcia Dominga Ferreira     Auxiliar Bibliotecário 
Elaine Cristina da Luz     Auxiliar Bibliotecário. 
 
 
Laboratório 
Andre Rabello Pasquali     Técnico de Laboratório 
Claudio Pisciotta Junior     Técnico de Laboratório 
Lucia Helena de Campos                 Escriturária 
 
Cursos oferecidos pelo Departamento 
 
Curso A –  

CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 

Grau Acadêmico  Bacharelado 

Período de funcionamento Noturno  

Número de vagas 60 

Prazo de integralização 18 semestres 

Reconhecimento Portaria CEE/GP nº 598, de 
05/12/2012 

Renovação do reconhecimento XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
Objetivos 

O Curso de Graduação de Engenharia de Computação tem por objetivo preparar 
profissionais para atuar no planejamento e coordenação de projetos de sistemas de 
computação, na definição e na implementação de arquitetura de computadores, redes 
de computadores e processos de automação industrial e comercial. 
 
Perfil do profissional a ser formado 

O profissional formado em Engenharia de Computação é habilitado para 
participar de projetos de automação empresarial e industrial, utilizar técnicas de 
modelagem para especificação e simulação de sistemas, e para desenvolver 
programas de computador por meio da utilização de linguagens de programação de 
computadores. 
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Os egressos desses cursos devem estar situados no estado da arte da ciência e 
da tecnologia da computação, de tal forma que possam continuar suas atividades na 
pesquisa, promovendo o desenvolvimento científico, ou aplicando os conhecimentos 
científicos, promovendo o desenvolvimento tecnológico. 
 
Campo de atuação 

O profissional a ser formado poderá atuar em diversas áreas da informática, tais 
como: empresas de produção de computadores; empresas ou indústrias usuárias de 
informática; grupos financeiros; centros de pesquisa e desenvolvimento; universidades 
e estabelecimentos de ensino; e, serviços públicos. 
 
Número da Deliberação do curso: CONSEP No 151/2012 
 
 
Curso B –  

CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Grau Acadêmico  Bacharel 

Período de funcionamento Noturno 

Número de vagas 60 

Prazo de integralização 14 semestres 

Reconhecimento Portaria CEE/GP nº166/11 de 
29/03/2011 

Renovação do 
reconhecimento 

Portaria CEE/GP n°18/13 de 
08/02/2013 

 
Breve histórico do curso 

O curso de Sistemas de Informação foi criado pelas Deliberações CONSUNI nº 
054/2007 e CONSUNI nº 040/2008 e teve sua estrutura curricular aprovada e 
regulamentada por meio da Deliberação CONSEP nº 110/2007. Entrou em 
funcionamento em 2008. Teve seu reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 166/11 
de 29/03/11. 
 
Objetivos 

Por se tratar de uma área abrangente, a Diretoria de Educação da Sociedade 
Brasileira de Computação (SBC), dividiu os cursos de bacharelado na área da 
Computação em três cursos. Os dois primeiros são os Bacharelados em Ciências da 
Computação e Engenharia da Computação. Neles, os alunos têm uma forte base 
científica e tecnológica, para que possam promovendo desenvolvimento científico, 
continuando suas atividades na pesquisa, ou promover o desenvolvimento 
tecnológico, aplicando os conhecimentos científicos na prática. O terceiro curso é 
denominado de Bacharelado em Sistemas de Informação. Este curso visa à formação 
de profissionais da área de Computação e Informática para atuação em pesquisa, 
gestão, desenvolvimento, uso e avaliação de tecnologias de informação aplicadas nas 
organizações. 

Neste contexto, o curso tem por objetivo preparar profissionais na área de 
Computação e Informática, com conhecimento de gestão empresarial e técnicas de 
concepção e gerência de sistemas informatizados, utilizando ferramentas disponíveis 
na área e conceitos de análise de sistemas. O curso de Sistemas de Informação 
possibilita ao formando adquirir conhecimentos de técnicas para desenvolvimento, 



                                                            
 

 

 

 200 

análise e gestão de soluções envolvendo o uso de tecnologia da informação 
(computadores e comunicação), dados e sistemas. 

Deste modo, espera-se formar alunos capazes de atuarem no desenvolvimento 
tecnológico da computação e da informática, no que diz respeito aos recursos de 
software e de hardware. 
 
Perfil do profissional a ser formado 

O profissional, com consciência humanística e conhecimento na área de 
Computação e Informática, poderá atuar na área de sistemas da informação, 
relacionadas ao desenvolvimento, análise e gestão de soluções de Tecnologia da 
Informação, utilizando ferramentas disponíveis no mercado. 

Algumas habilidades as quais o curso visa capacitar seus alunos são: 
desenvolvimento de software; gerenciamento de infra-estruturas de tecnologia da 
informação; prospecção de novas tecnologias da informação, auxiliando na sua 
incorporação às estratégias, planejamento e práticas da organização; assessoria, 
consultoria e suporte a empresas e indivíduos para tomada de decisões referente à 
tecnologia da informação. 

Ao aluno que concluir o curso e atender aos requisitos pertinentes, será atribuído 
o Grau Acadêmico de Bacharel em Sistemas de Informação. 
 
Campo de atuação 

Nas empresas, desenvolvendo atividades relacionadas com sistemas de 
informação, e nas instituições de ensino, atuando como pesquisador ou docente. Com 
o crescente avanço tecnológico, proporcionando a cada dia novas tendências tanto de 
software e de hardware, maior fica evidenciado a necessidade de profissionais 
capazes de satisfazer as exigências dessa formação na área de Tecnologia da 
Informação no quer diz respeito a desenvolvimento de sistemas, gerenciamento de 
rede de computadores, manipulação de banco de dados, dentre outros. 

Dentre as áreas, destacam-se analistas de sistemas, programadores em 
linguagens comerciais e para Web. As empresas da região do Vale do Paraíba têm 
aproveitado os alunos nos mais diversos segmentos, desde atividades de manutenção 
e configuração de rede de computadores até participação de projetos de sistemas. 
 
Número da Deliberação do curso  

Deliberação CONSUNI nº 054/2007. 
Deliberação CONSUNI nº 040/2008. 
Deliberação CONSEP nº 110/2007. 

 
Curso C –  

CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

Grau Acadêmico  Bacharel 

Período de funcionamento Noturno 

Número de vagas 60 

Prazo de integralização 14 semestres 

Reconhecimento Portaria CEE/GP nº 542, de 
14/12/2011 

Renovação do reconhecimento XXXXXXXXXXXX 

 
Breve histórico do curso 
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O curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas foi criado 
pela Deliberação CONSUNI nº 052/2008 e teve sua estrutura curricular aprovada e 
regulamentada por meio da Deliberação CONSEP nº 164/2008. Entrou em 
funcionamento em 2009. 

A proposta inicial deste curso contempla a duração de dois anos e meio (5 
semestres), com tempo máximo para integralização de 4 (quatro) anos.  Seu currículo 
foi alterado pela Deliberação CONSEP nº 182/2012, com sua duração passando para 
6 (seis) semestres, com tempo de integralização máxima de 10 (dez) semestres. 
 
Objetivos 

O Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 
possibilita ao formando adquirir conhecimentos de técnicas para desenvolvimento de 
sistemas, utilizando-se de ferramentas computacionais, equipamentos de informática, 
metodologia de projetos, raciocínio lógico por meio do emprego de linguagens de 
programação e de metodologias de construção de projetos. 
 
Perfil do profissional a ser formado 

O profissional formado poderá atuar na área de desenvolvimento de sistemas, 
aplicando o conhecimento adquirido no que diz respeito à preocupação com a 
qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança de programas 
computacionais desenvolvidos, fazendo uso das ferramentas de desenvolvimento 
disponíveis no mercado. Ao aluno que concluir o curso e atender aos requisitos 
pertinentes será atribuído o Grau Acadêmico de Tecnólogo em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas. 
 
Campo de atuação 

Nas empresas, desenvolvendo atividades relacionadas a desenvolvimento e 
manutenção de sistemas com ênfase na fase relacionada à implementação por meio 
de utilização de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados e de uma Linguagem de 
Programação. 
 
Número da Deliberação do curso 
Deliberação CONSUNI nº 052/2008. 
Deliberação CONSEP nº 182/2012. 
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6.2.6 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E FÍSICA 
UNIDADE DE ENSINO – DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E FÍSICA 
 
Breve descrição do Departamento 
 O Departamento teve sua origem na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras 
de Taubaté, em agosto de 1967, tendo sua primeira turma graduada em 1970. Foi 
reconhecido através do Decreto Federal nº 69.509, de 08 de novembro de 1971.    Em 
1976, foi integrado à Universidade de Taubaté. A renovação do reconhecimento do 
Curso de Matemática da UNITAU ocorreu mediante a Portaria CEE/GP nº 7/2007, que 
entrou em vigor em 05 de janeiro 2007, com validade de 05 (cinco) anos. Está 
localizado à Avenida Marechal Deodoro, 605, Taubaté –SP.  Contato também pode 
ser mantido por: Telefones: (12) 3629-5982. 
Atualmente, o Departamento de Matemática e Física da Universidade de Taubaté 
localiza-se na Avenida Marechal Deodoro, 605 - Jardim Santa Clara, Taubaté - SP, 
CEP 12080-000. Tel. 3629-5982. 
 
Recursos Físicos 
a) Auditório 
Número de assentos: 160 assentos. 
Área ocupada pelo auditório: aproximadamente 157m2. 
Número de ventiladores: 4 ventiladores. 
 
b) Área ocupada pelo Centro Acadêmico (C.A.) 
Sala exclusiva para atividades do C.A., com área ocupada de aproximadamente 22 
m2. 
Sala do C.A., onde funcionam os serviços de reprografia, com área ocupada de 
aproximadamente 25 m2. 
 
c) Complexo da Secretaria 
Sala de Chefia, com área ocupada de aproximadamente 15m2. 
Sala de Coordenação com área ocupada de aproximadamente 17m2. 
Sala dos Professores, com área ocupada de aproximadamente 20m2. 
Sala de Secretaria, com área ocupada de aproximadamente 52m2. 
Conectividade para rede de comunicações, com 6 pontos instalados, sendo utilizados 
3. 
 
Salas de aula 
Número total de salas: 17 salas. 
Área ocupada pelas 17 salas: aproximadamente 1452m2. 
Número de salas com ventiladores: 17 salas. 
Número de salas com quadro-branco (uso de pincel): 15 salas. 
Número de salas com quadro-negro (uso de giz): 2 salas. 
Número de salas com retroprojetor: 17 salas. 
 
Laboratórios 
a)Laboratório de Informática 
 O Laboratório de Computação está organizado como segue: 
Número de salas para aulas práticas: 7 salas. 
 Capacidade de alunos por sala: aproximadamente 22 alunos/sala. 
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 Área ocupada pelas 7 salas: aproximadamente: 395m2. 
 Todas as salas para aulas práticas possuem quadro-branco (uso de pincel) e 
são equipadas com aparelhos de ar-condicionado. 
Conectividade para rede de comunicações, com capacidade para 204 pontos, sendo 
instalados 156. 
 Laboratório de Computação para Professores, com área ocupada de 
aproximadamente 60m2. 
 Dentre esses equipamentos, os relativos ao Laboratório de Computação, em 
suas salas sob número 17 A 104, 17 A 105, 17 A 106, 17 A 107, 17 A 110 e 17 A 101, 
são utilizados para atividades práticas como aulas em laboratório, pesquisas (109 
pontos de acesso à Internet), desenvolvimento de trabalhos de graduação, etc. 
 
b) Laboratório de Física Instrumental 
 Capacidade de alunos: aproximadamente 22 alunos. 
 
c) Laboratório de Física 
 As aulas das disciplinas de Física Experimental I e II são ministradas nos 
Laboratórios de Física situados no Campus da Juta, que utiliza 10 salas e atendem 
todos os alunos da 1ª e 2ª séries dos cursos da área de exatas da Universidade de 
Taubaté. 

d) A UNITAU dispõe ainda de laboratórios de eletromagnetismo,  química, bioquímica, 
anatomia, biotério, fisiologia, histologia, patologia, microbiologia, enfermagem, 
informática que poderão ser usados no decorrer do curso, dentro outros que também 
dispõe de equipamentos e processadoras de Raios X. 

 
Recursos Humanos 
 
Direção:Professor Ms. Antonio Vieira dos Santos 
 
Coordenação :Professor Ms. Mario Sergio Teixeira  
                         Coordenador do Lab. de Computação 
 

Corpo Docente 
Agnes Barberio 
Alex Guimarães Azevedo 
Ana Clara da Mota 
Antonio Vieira dos Santos 
Armando Antonio Monteiro de Castro 
Artur Luiz Rezende Pereira 
Bayki Hussein Kassab 
Bruno Sabatino Monteiro Fernandes de Castro 
Débora Inacia Ribeiro 
Deborah da Silva Comar 
Edson Vander Pimentel 
Erica Josiane Coelho Gouvêa 
Evelyn Alves Nunes Simonetti 
Fabiano Siqueira de Almeida 
Gustavo Henrique Clemente Ferreira  
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Jairo Cabral Júnior 
José de Oliveira Filho 
Luiz Alberto Maurício 
Marcio Augusto Ernesto de Moraes 
Mari Andréa Feldman Firpo 
Maurício Brito Pereira 
Mauro Castilho Gonçalves 
Mauro Pedro Peres 
Milene Sanches Galhardo 
Odila Amélia Veiga 
Pedro Carlos Russi 
Revanildo de Oliveira 
Ricardo Ferreira Salles 
Ronaldo Barros Órfão 
Roslei Hilsdorf Dias Rodrigues 
Rubens Guimarães Filho 
Ruy Morgado de Castro 
Silvio dos Santos 
Suelene Regina Donola Mendonça 
Thomaz Barone Junior 
Vanessa Villalta Lima Roman 
     
 
Secretaria 
Elaine Cristina Nunes Coutinho   Secretária 
Regiane Cursino Ramos                Auxiliar Administrativo 
Vera Lucia Louzada     Auxiliar Administrativo 
 
Biblioteca 
Regina Márcia Cuba     Bibliotecária 
Lúcia Dominga Ferreira                Auxiliar Bibliotecário 
Elaine Cristina da Luz     Auxiliar Bibliotecário. 
 
 
Laboratório 
Andre Rabello Pasquali               Técnico de Laboratório 
Claudio Pisciotta Junior               Técnico de Laboratório 
Lucia Helena de Campos                                     Escrituraria 
 
Cursos Oferecidos pelo Departamento 
 
Curso A –  

CURSO DE FÍSICA 

Grau Acadêmico  Licenciatura 

Período de funcionamento Noturno  

Número de vagas 50 

Prazo de integralização mínimo de 6 semestre e máximo de 
10 semestres 

Reconhecimento Decreto Federal 69509/71, de 
08/11/71 
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Renovação do reconhecimento Portaria CEE/GP nº 635/2012 

 
Objetivos 
 Manter os corpos discente e docente, atualizados em termos da dinâmica das 
inovações pedagógicas e tecnológicas. Dar formação em disciplinas específicas de 
Educação, História da Física e relacionadas ao desenvolvimento de experimentos em 
Física. Preparar o estudante através de estágios supervisionados em escolas e 
projetos de ensino. Preparar o estudante para a pós-graduação em Ensino de Física e 
áreas afins.   
 
Perfil do profissional a ser formado 
 Em consonância com o Parecer CNE/CES nº 1.302/2001, o perfil do 
Licenciado em Física será o de um profissional que possui consciência: 

 de seu papel de educador e competência para participar de diversos contextos, 
com sensibilidade para captar as idéias e ações dos alunos; 

 da infra-estrutura mental que o aprendizado da Física pode proporcionar à 
formação dos indivíduos enquanto cidadãos; 

 de que o saber matemático pode e deve ser acessível a todos e visão de seu 
papel na superação dos traumas e idéias pré-concebidas, tantas vezes 
presentes no ensino-aprendizagem dessa disciplina. 

 Em termos de habilidades gerais, o Licenciado em Física deverá  possuir: 

 capacidade de expressar-se, verbalmente e por escrito, com clareza e 
precisão; 

 competência para cooperar em equipes multidisciplinares; 

 preparo para entender, rever e valer-se de novas idéias e tecnologias para a 
resolução de problemas; 

 potencial para aprendizagem continuada, produzindo conhecimento enquanto 
pratica seu saber; 

 habilidade de compreender, formular e resolver problemas na sua área de 
aplicação, utilizando rigor lógico-científico na análise de situações problema; 

 estabelecer pontes entre a Matemática e outras áreas do conhecimento; 

 cultura acerca de questões contemporâneas; 

 conhecimento abrangente necessário à compreensão do impacto das soluções 
encontradas num contexto global e social 

 participar de programas de formação continuada; 

 realizar estudos de pós-graduação; 

 cooperar, como Físico, com outros campos de saber. 
 Como Licenciado, deverá estar habilitado, ainda, para: 

 produzir propostas de ensino de Matemática para a educação básica; 

 avaliar, escolher e compor materiais didáticos; 

 analisar com rigor propostas curriculares de Física para a educação básica; 

 produzir estratégias de ensino que favoreçam a criatividade, a autonomia e a 
flexibilidade do pensamento matemático dos alunos, procurando trabalhar com 
mais ênfase nos conceitos, sem descuidar de técnicas, fórmulas e algoritmos; 

 compreender a prática docente de Física como um processo dinâmico, num 
espaço de criação e reflexão, onde conhecimentos são gerados e modificados 
continuamente; 

 cooperar para a realização de projetos coletivos dentro da escola básica. 
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Campo de atuação  
 O curso de licenciatura, de graduação plena em Física forma o professor 
habilitado para exercer, na sua área de atuação, a atividade docente no Ensino 
Fundamental e Médio. Inclui componentes curriculares de natureza científico-cultural, 
práticas pedagógicas, estágio curricular supervisionado e demais atividades inerentes 
aos conteúdos trabalhados. Para ampliar as oportunidades de trabalho desses 
profissionais e de seu ingresso em especializações em diversas áreas do 
conhecimento, o Curso de Física da Universidade de Taubaté, além do 
desenvolvimento dos conteúdos fundamentais e avançados de Física e excelente 
base em Matemática, oferece disciplinas de formação mais ampla em áreas 
correlatas, tais como Estatística, Computação e Química, possibilitando também a 
entrada dos graduados em institutos de pesquisa e de tecnologia. 
 
Número da Deliberação do curso  
Deliberação CONSEP nº 264/2008 
Deliberação CONSEP nº: 187/2012 
 
Curso B –  

CURSO DE MATEMÁTICA  

Grau Acadêmico  Licenciatura 

Período de funcionamento Noturno  

Número de vagas 50 

Prazo de integralização mínimo de 6 semestre e máximo de 
10 semestres 

Reconhecimento Decreto Federal 69509/71, de 
08/11/71 

Renovação do reconhecimento Portaria CEE/GP 288/2012 

 
 
Objetivos 

Adequar o aluno às novas demandas da Educação no Ensino Fundamental e 
Médio na disciplina Matemática; Atender às solicitações que emanam do novo perfil 
desejado para um professor de Matemática; Auxiliar o processo de formação de 
cidadania desses estudantes – futuros educadores – valorizando as relações sociais, 
respeito ético e moral, conduta, responsabilidades profissionais e acadêmicas; Manter 
os corpos discente e docente atualizados em termos da dinâmica das inovações 
pedagógicas e tecnológicas, promovendo e incentivando encontros técnicos, 
seminários, palestras técnicas, programas de Iniciação Científica e atividades afins. 
 
 
Perfil do profissional a ser formado 

Em consonância com o Parecer CNE/CES nº 1.302/2001, o perfil do Licenciado 
em Matemática será o de um profissional que possui consciência: 

 de seu papel de educador e competência para participar de diversos contextos, 
com sensibilidade para captar as idéias e ações dos alunos; 

 da infraestrutura mental que o aprendizado da Matemática pode proporcionar à 
formação dos indivíduos enquanto cidadãos; 

 de que o saber matemático pode e deve ser acessível a todos e visão de seu 
papel na superação dos traumas e idéias pré-concebidas, tantas vezes 
presentes no ensino-aprendizagem dessa disciplina. 
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Em termos de habilidades gerais, o Licenciado em Matemática deverá possuir: 

 capacidade de expressar-se, verbalmente e por escrito, com clareza e 
precisão; 

 competência para cooperar em equipes multidisciplinares; 

 preparo para entender, rever e valer-se de novas idéias e tecnologias para a 
resolução de problemas; 

 potencial para aprendizagem continuada, produzindo conhecimento enquanto 
pratica seu saber; 

 habilidade de compreender, formular e resolver problemas na sua área de 
aplicação, utilizando rigor lógico-científico na análise de situações problema; 

 estabelecer pontes entre a Matemática e outras áreas do conhecimento; 

 cultura a cerca de questões contemporâneas; 

 conhecimento abrangente necessário à compreensão do impacto das soluções 
encontradas num contexto global e social 

 participar de programas de formação continuada; 

 realizar estudos de pós-graduação; 

 cooperar, como Matemático, com outros campos de saber. 
Como Licenciado, deverá estar habilitado, ainda, para: 

 produzir propostas de ensino de Matemática para a educação básica; 

 avaliar, escolher e compor materiais didáticos; 

 analisar com rigor propostas curriculares de Matemática para a educação 
básica; 

 produzir estratégias de ensino que favoreçam a criatividade, a autonomia e a 
flexibilidade do pensamento matemático dos alunos, procurando trabalhar com 
mais ênfase nos conceitos, sem descuidar de técnicas, fórmulas e algoritmos; 

 compreender a prática docente de Matemática como um processo dinâmico, 
num espaço de criação e reflexão, onde conhecimentos são gerados e 
modificados continuamente; 

 cooperar para a realização de projetos coletivos dentro da escola básica. 
 
Campo de atuação  

O curso de licenciatura, de graduação plena, em Matemática, forma o professor 
habilitado para exercer, na sua área de atuação, a atividade docente no Ensino 
Fundamental e Médio. Inclui componentes curriculares de natureza científico-cultural, 
práticas pedagógicas, estágio curricular supervisionado e demais atividades inerentes 
aos conteúdos trabalhados. Para ampliar as oportunidades de trabalho desses 
profissionais e de seu ingresso em especializações nas diversas áreas do 
conhecimento, o Curso de Matemática da Universidade de Taubaté oferece, além do 
desenvolvimento dos conteúdos fundamentais de Matemática, Física e Computação, 
disciplinas de formação mais ampla em áreas profissionais correlatas, tais como: 
Estatística Computação Aplicada e Desenho, possibilitando também a atuação dos 
graduados em institutos de pesquisa e de tecnologia 
 
Número da Deliberação do curso 
Deliberação CONSEP nº:  263/2008 
Deliberação CONSEP nº:  186/2012 
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Curso C –  

CURSO DE QUÌMICA 

Grau Acadêmico  Licenciatura 

Período de funcionamento Noturno  

Número de vagas 60 

Prazo de integralização mínimo de 6 semestre e máximo de 
10 semestres 

Reconhecimento Autorizado pela Deliberação 
CONSUNI nº 075/11, de 21/10/11 

 
Objetivos 

Adequar o aluno às novas demandas da Educação no ensino Fundamental e 
Médio na disciplina Química; Atender às solicitações que emanam do novo perfil 
desejado para um professor de Química; Auxiliar o processo de formação de cidadania 
desses estudantes – futuros educadores – valorizando as relações sociais, respeito 
ético e moral, conduta, responsabilidades profissionais e acadêmicas 
 
Perfil do profissional a ser formado 
 Em consonância Parecer 1.304/2001, anexo, o perfil do licenciado será o de 
um profissional que, apoiado em conhecimentos sólidos e atualizados em Química , 
seja capaz de abordar e tratar problemas novos e tradicionais e estar sempre 
preocupado em buscar novas formas do saber e do fazer científico ou tecnológico. Em 
todas as suas atividades a atitude de investigação estará sempre presente, embora 
associada a diferentes formas e objetivos de trabalho. Como químico-educador, 
dedicar-se-á preferencialmente à formação e à disseminação do saber científico em 
diferentes instâncias sociais, seja através da atuação no ensino escolar formal, seja 
através de novas formas de educação científica, como vídeos, recursos 
computacionais, ou outros meios de comunicação. 
 
Campo de atuação  

O licenciado em Química além de atuar como docente na Educação Básica 
terá habilidades para ser pesquisador em indústrias dos mais variados segmentos 
como: farmacêutico, alimentar, cosméticos, agricultura, siderúrgica e outros e centros 
de pesquisa. 

Deliberação CONSEP nº:  188/2012 
 
Curso D –  

CURSO DE TECNOLOGIA EM PETRÓLEO E GÁS 

Grau Acadêmico  Tecnólogo 

Período de funcionamento Noturno  

Número de vagas 60 

Prazo de integralização mínimo de 6 semestre e máximo de 
10 semestres 

Reconhecimento Autorizado pela Deliberação 
CONSUNI nº 075/11, de 21/10/11 
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Objetivos  
Capacitação ou aperfeiçoamento de profissionais já graduados para atuarem 

na coordenação ou no desenvolvimento de projetos correlatos ao ramo de petróleo e 
gás, como especialistas em Engenharia de Petróleo.  
 
 
Perfil do profissional a ser formado 

O profissional deverá ser compatível com a realidade do mercado de trabalho 
atual e suas perspectivas, por meio de uma postura empreendedora, com capacidade 
de liderança, visão crítica, holística, criativa, inovadora e de promover o 
desenvolvimento econômico, com respeito social e ambiental. Além disso, o egresso 
deverá ser um profissional apto a trabalhar em equipe, capaz de solucionar problemas, 
sendo ético e zelando pelo social. O Tecnólogo em Petróleo e Gás formado deverá ter 
habilidade de gerenciar, monitorar e executar a prospecção, operar tipos de máquinas 
utilizadas para remover obstrução de bombas ou perfuradoras, remover areia e outros 
materiais que obstruem o fluxo de petróleo, assim como bloquear bombas obstruídas 
ou desviar o fluxo de petróleo ou gás, alem de requisitar manutenção em 
equipamentos e elaborar relatórios de ocorrências, trabalhar na extração, 
beneficiamento ou produção e defino, armazenagem e comercialização do petróleo e 
seus derivados. 
 
Campo de Atuação do egresso 

Indústria petrolífera. Órgãos públicos. Empresas fornecedoras do setor de 
energia.  Empresas de distribuição de combustíveis e voltadas à construção de 
equipamentos relativos à área. As recentes descobertas de novos campos de 
exploração geram uma demanda exponencial por uma mão-de-obra qualificada nos 
negócios ligados ao Petróleo e Gás. Considerando a vocação regional, o tecnólogo 
poderá atuar em jazidas, plataformas, refinarias e distribuidoras e capacitados para 
atuar na indústria, realizando análise do petróleo/gás; avaliando aspectos dos 
reservatórios e legislação vigente; identificando, avaliando e explorando suas reservas 
terrestres e marítimas; gerenciando o ambiente de trabalho e os riscos ambientais. 
 
Número da Deliberação 
Deliberação CONSEP Nº 261/2012 
 
 
Curso E – 

CURSO DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA 

Grau Acadêmico  Tecnólogo 

Período de funcionamento Noturno  

Número de vagas 50 

Prazo de integralização mínimo de 6 semestres e máximo de 10 
semestres 

Reconhecimento Autorizado pela Deliberação CONSUNI nº 
073/2011 e alterado pela Deliberação 
COSUNI nº 145/2012 

 
 
 
 



                                                            
 

 

 

 210 

Objetivos 
O Curso Superior de Tecnologia em Radiologia da UNITAU destina-se à 

formação de profissionais de nível superior qualificados para atender a demanda do 
mercado de trabalho em suas áreas de conhecimento, atuando nos setores de 
diagnóstico (técnicas radiológicas), terapia (técnicas radiológicas), industrial e de 
medicina nuclear. Esse profissional pode executar gerenciar e supervisionar os 
serviços e procedimentos radiológicos, atuando conforme as normas de 
biossegurança e radioproteção em clínicas de radiodiagnóstico, hospitais, policlínicas, 
laboratórios, indústria, fabricantes (comércio) e distribuidores de equipamentos 
hospitalares. Possuirá habilidades técnicas e conhecimentos de gestão, interagindo 
com a equipe médica e técnica.  
 
Perfil do profissional a ser formado 

O tecnólogo em Radiologia tem um amplo campo de atuação e pode exercer 
atividades nos setores industrial, de medicina nuclear, de terapia, de diagnóstico, de 
radioterapias e de radioisótopos. O profissional também poderá gerenciar os serviços 
e os procedimentos radiológicos, atuando conforme as normas de biossegurança e de 
radioproteção em clínicas, em hospitais, em policlínicas, em laboratórios, em 
indústrias, em fabricantes e em distribuidores de equipamentos hospitalares.  

 
Campo de atuação 

O curso de Tecnologia em Radiologia da UNITAU forma profissionais 
capacitados para realizar trabalhos específicos nas áreas de radioproteção, de 
radiodiagnósticos e de controle de qualidade. Os alunos também vão adquirir 
habilidades no processamento de imagens, obtidas por diversas técnicas modernas, 
como a de ressonância magnética.  Com foco em estudantes que concluíram o ensino 
médio, além de profissionais da área de saúde, de enfermeiros e de físicos em busca 
de especialização, o curso tem como finalidade possibilitar a formação de profissionais 
com uma visão abrangente e interdisciplinar.  

Número da Deliberação do curso 
Deliberação CONSEP no 262/2012 
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6.3 INSTITUTO BÁSICO DE HUMANIDADES - IBH 
 
Unidade de Ensino: Instituto Básico de Humanidades - IBH 
Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 22 – centro – Taubaté - SP  
Atual Diretor: Prof. Dr. Edson Trajano Vieira  
Corpo Técnico Administrativo: 
Secretária: Célia Regina Sierra Assis Batista 
 
CONDIN - Conselho de Instituto do Instituto Básico de Humanidades: 
Profa. Dra. Ariádne Castilho de Freitas - Assistente III 
Prof. Dr. André Luiz da Silva - Assistente II 
Prof. Ms. Cesar Augusto Eugenio - Assistente II  
Profa. Ms. Claudia Maria de Oliveira Souza - Assistente II 
Prof. Dr. Edson Trajano Vieira - Assistente III 
Prof. Dr. Fábio Ricci - Assistente III  
Fernanda da Silva Mejia - Discente 
Célia Regina Sierra Assis Batista – Secretária 
 
Núcleos vinculados ao IBH: 

 Grupo de Estudos de Língua Portuguesa - GELP 

 Centro de Documentação e Pesquisa Histórica - CDPH 

 Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas de Práxis Contemporâneas – NIPPC 

 Grupo de Estudos de Filosofia e Ciências Sociais - GEFICS 
 

GRUPO 01 - Antropologia 

 
Antropologia 
Cultura Brasileira 
História e Antropologia da Alimentação 

 
História / Geografia 
Letras 
Fisioterapia 
Psicologia 
Odontologia 
Enfermagem 
Serviço Social 
Ciências Jurídicas 

 
GRUPO 02 - Ciência Política 
 
Ciências Políticas 
Políticas Públicas 
Teoria Política I 

 
 
Comércio Exterior  
História / Geografia 
Administração 
Ciências Jurídicas 

 
GRUPO 03 - Economia Política 
 
Geo. Econômica e Geopolítica 
Geografia Econômica e Geopolítica 
Economia Brasileira 
Economia Política 

 
 
 
Comércio Exterior  
História / Geografia 
Administração 
Ciências Jurídicas 
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Quadro de Disciplinas vinculadas ao IBH: 

 

GRUPO 04 - Educação 

 
História e Políticas Educacionais 
História da Educação 
 

 
Pedagogia 
Matemática e Física 
Ciências Biológicas Licenciatura 
História / Geografia 
Letras 
Educação Física 
Química 

GRUPO 05 – História da Arte e Estética 

 
História da Arte 
Estética e história da Arte 

 
Comunicação Social  
História / Geografia 
 

GRUPO 06 - Filosofia 

 
Filosofia 
Filosofia da Educação 
Ética 

 
Educação Física 
Comércio Exterior 
Psicologia 
Fisioterapia 
Odontologia 
Sistemas de Informação 
Controle e Automação  
Tecnologia em Logística 
Tecnologia em RH 
Ciências Contábeis 
Engenharia Elétrica e Eletrônica 
Administração 
Nutrição 
Ciências Econômicas 
Energia 
Aeronáutica 
Serviço Social 
Ciências Jurídicas 

GRUPO 07 - Sociologia  

 
Sociologia 
Humanidades Ciências Sociais e Cidadania 
Humanidades em Medicina 
Ciências Humanas e Legislação Profissional 
Sociologia da Educação 
 

 
Comércio Exterior 
Educação Física 
Odontologia 
Psicologia 
Medicina 
Sistemas de Informação 
Engenharia Civil 
Eng. Controle e Automação 
Engenharia de Alimentos 
Administração 
Ciências Contábeis 
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Ciências Econômicas 
Engenharia Elétrica e Eletrônica 
Aeronáutica 
Mecânica 
Tecnologia em RH 
Ciências Jurídicas 
Energia 
Serviço Social 

 
GRUPO 08 – Metodologia Científica 
 

Metodologia Científica 
 
Metodologia da Pesquisa Científica 

 
Geografia 
Tecnologia em Logística 
Administração 
Ciências Contábeis 
Ciências Econômicas  

GRUPO 09 - Língua Portuguesa e 
Estrangeira 

 

 
Língua Portuguesa: Leitura e Produção de 
Textos 
 
 
Língua Portuguesa: Leitura e Escrita 
 
Espanhol Básico e Instrumental 
Espanhol Técnico I e II 
 
Inglês Básico e Instrumental 
Inglês Técnico e Instrumental 
 

 
Administração 
Aeronáutica 
Agronomia 
Ciências Biológicas Bacharelado 
Ciências Biológicas Licenciatura 
Ciências Contábeis 
Ciências Econômicas 
Ciências Jurídicas 
Comércio Exterior 
Educação Física 
Enfermagem 
Engenharia Elétrica e Eletrônica 
Engenharia Civil 
Fisioterapia 
Geografia 
História 
Geografia 
Jornalismo 
Matemática e Física 
Mecânica 
Mecatrônica 
Energia 
Medicina 
Nutrição 
Odontologia 
Psicologia 
Publicidade e Propaganda 
Jornalismo 
Relações Públicas 
Serviço Social 
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Corpo Docente 

O IBH conta no corrente ano com 25 professores de carreira, entre doutores, 
mestres e especialistas, ministrando aulas nas diferentes áreas das Humanidades. 
Estes professores atuam nos Departamentos da UNITAU, participam de Conselhos e 
de outras atividades acadêmicas promovidas pelas diferentes instâncias da Instituição, 
tais como, VIII Encontro de Humanidades, Semanas Pedagógicas, ENIC, UNITAU 
Convida, Feira das Profissões entre outros. 

 Adriana Milharezi Abud, graduada em Letras pela Universidade de Taubaté 
(UNITAU). Mestre em Linguística Aplicada (UNITAU). 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/1572708242120027 

 André Luiz da Silva, graduado em Ciências Sociais pela Universidade de São 
Paulo (USP). Doutor em Ciências Sociais (PUC/SP). 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/1130631872986412 

 Angela Popovici Berbare, graduada em Letras pela instituição Faculdades 
Metropolitanas Unidas. Mestre em Lingüística Aplicada (UNITAU). 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/1824042092727990 

 Ariádne Castilho de Freitas, graduada em Letras pela Universidade de 
Taubaté (UNITAU). Doutora em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem 
(PUC/SP). 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0687186846583143 

 Cesar Augusto Eugênio, graduado em Filosofia pela Universidade Salesiana 
de Filosofia, Ciências e Letras de Lorena (FSFCL). Mestre em Educação 
(USF). 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/1670030195301125 

 Claudia Maria de Oliveira Souza, graduada em Letras pela Universidade de 
Taubaté (UNITAU). Mestre em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem 
(PUC/SP). 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/4756603768558792 

 Deise Nancy Urias de Morais, graduada em Letras pela Universidade de 
Taubaté (UNITAU). Mestranda em Educação (USP). 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0770649028107890 

Sistemas de Informação 
Química 

Controle e Automação  

Tecnologia em RH 

Tecnologia em Logística 

Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas 

Tecnologia em Marketing 

Tecnologia em Gestão de Turismo 

Tecnologia em Produção Multimídia 



                                                            
 

 

 

 215 

 Drauzio Antonio Rezende Junior, graduado em Ciências Econômicas pela 
Universidade de Taubaté (UNITAU). Mestre em Gestão e Desenvolvimento 
Regional (UNITAU). 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0491046264197788 

 Edson Trajano Vieira, graduado em Ciências Econômicas pela Universidade 
de Taubaté (UNITAU). Doutor em História Econômica (USP). 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/4889417479100303 

 Fabio Ricci, graduado em História pela Universidade de Taubaté (UNITAU). 
Doutor em História Econômica (USP). 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/2512973933700139 

 Graziela Zamponi, graduada em Letras pela Universidade Salesiana de 
Filosofia, Ciências e Letras de Lorena (FSFCL). Doutora em Linguística 
(UNICAMP). 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5346461549473979 

 Isabel Rosângela dos Santos Ferreira, graduada em Letras pela 
Universidade de Taubaté (UNITAU). Mestre em Linguística Aplicada (UNITAU). 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0567535974224577 

 Joel Abdala, graduado em Letras pela Universidade Salesiana de Filosofia, 
Ciências e Letras de Lorena (FSFCL). Mestre em Linguística Aplicada 
(UNITAU). 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9742470200596108 

 José Maurício Cardoso do Rego, graduado em Filosofia pelo Centro 
Universitário Salesiano São Paulo (UNISAL). Mestre em Educação (UNISAL). 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5720778201104583 

 Maria do Carmo Souza de Almeida, graduada em Letras pela Universidade 
de Taubaté (UNITAU). Mestre em Linguística Aplicada (UNITAU). 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9006016651621287 

 Mauro Castilho Gonçalves, graduado em Filosofia pelo Centro Universitário 
Salesiano São Paulo (UNISAL). Doutor em Educação: História, Política e 
Sociedade (PUC/SP). 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5251617595766623 

 Moacir José dos Santos, graduado em História pela Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). Doutor em História (UNESP). 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/3987800501488137 

 Nilde Ferreira Balcão, graduada em Ciências Sociais pela Universidade de 
São Paulo (USP). Mestre em Sociologia (USP). 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/1175526176377444 

 Orlando de Paula, graduado em Letras pela Universidade de Taubaté 
(UNITAU). Doutor em Filologia e Língua Portuguesa (USP). 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/6656255208874518 

 Rodrigo Ortiz Salema, graduado em Análise de Sistemas pela Universidade 
de São Francisco (USF). Mestre em Filosofia (PUC/Campinas). 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7472542779086318 

 Roseli Hilsdorf Dias Rodrigues, graduada em Letras pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. Doutora em Filologia e Língua Portuguesa (USP). 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/1254422967543240 

 Silvia Regina Ferreira Pompeo Araujo, graduada Letras pela Universidade 
de Taubaté (UNITAU). Mestre em Lingüística Aplicada (UNITAU). 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7926237895065717 
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 Silvio dos Santos, graduado em Pedagogia pela Universidade de Taubaté 
(UNITAU). Mestre em Educação: História, Política e Sociedade (PUC). 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8311925981426351 

 Teresinha de Jesus Cardoso e Cunha, graduada em Letras pela 
Universidade de Taubaté (UNITAU). Mestre em Linguística Aplicada (UNITAU). 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8857485114980114 

 Virginia Mara Próspero da Cunha, graduada em Educação Física pela 
Universidade de Taubaté (UNITAU). Doutora em Educação (PUC/SP). 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/4643582534304603 

 Viviane Maria Dantas, graduada em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, 
Ciências Letras das Faculdades Associadas do Ipiranga. Mestranda em 
Filosofia (PUC/SP). 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/6069902863544521 
 

O IBH oferece-se à Comunidade Universitária num amplo espírito de serviço e 
de entendimento acadêmico. Espera que possa concorrer para que a Universidade de 
Taubaté atinja sempre e cada vez melhor seus propósitos de uma Instituição de 
qualidade, no cumprimento de sua missão científica, social e política. 
 

 
Prof. Dr. Edson Trajano Vieira 

Diretor do IBH 
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6.3.1 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS 
 

O curso de Direito da UNITAU tem uma história de tradição e de qualidade. Em 
funcionamento desde 1959, foi incorporado à Universidade de Taubaté em 1976 e deu 
origem ao atual Departamento de Ciências Jurídicas da Instituição. 

O curso da Universidade de Taubaté formou gerações de profissionais da área 
jurídica comprometida com a ética e com a justiça social. 

O Departamento conta com laboratórios para a prática jurídica e em Juizado 
Especial Cível, onde os alunos realizam atividades da advocacia para a comunidade e 
com a orientação dos professores. 

No campo da pesquisa, o Departamento tem um Grupo de Pesquisa em Direito 
Internacional e Comunitário, cadastrado no CNPq, órgão federal de incentivo à 
pesquisa. Participam do projeto professores e alunos da UNITAU, além de 
pesquisadores de outras instituições. 

O corpo docente é um dos fatores que garante a qualidade do ensino: 9% são 
doutores, 45% são mestres, 46% são especialistas. O Departamento também conta 
com um livre-docente. 
 
Infraestrutura 
 

 Sala do Chefe do Departamento 20,0 m2 

 Sala da secretária: 15,80 m2, 

 Sala dos Professores: 57,71m2. 

 Secretaria: 105,5m2, 

 21 salas de aula,  

 Biblioteca, salas específicas para laboratórios. 

 Auditório: 220m2 capacidade: 320 lugares. Recursos: 01 mesa de som, 01 
DVD, 01 Aparelho de som. 

 Sala de Multimeios: 95,72m2 capacidade: 60 lugares. Recursos: 02 televisores 
29”, 01 Datashow, 01 Tela para projeção  

 

TABELA DE SALAS DE AULA 

Sala n° Medida Qtde de Alunos 

01 97,02m² 80 

02 130,08m² 100 

03 130,08m² 100 

04 121,05m² 90 

05 99,63m² 80 

06 98,01m² 80 

07 109,00m² 80 

08 104,00m² 80 

09 73,30m² 56 

10 99,63m² 80 

11 98,01m² 80 

12 98,01m² 80 

13 98,01m² 80 

Perto copa 51,30m² Orientação TCC 
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Perto copa 47,70m² Coord. TCC 

14 123,33m² 65 

15 100,35m² 70 

16 88,10m² 65 

17 107,51m² 65 

18 91,20m² 60 

19 92,34m² 60 

20 92,34m² 60 

 
Recursos Físicos 
 
Recursos de informática da secretaria 

 Microcomputadores HP Compac Intel 2.8 Ghz Duo 2Gb Ram 150GB 

 1 Microcomputadores Itautec 1800 Mhz, 1 GB RAM, 150 GB 

 1 Microcomputador AMD Athlon XP, 1666 MHz, 1GB, 75 GB. 

 1 Microcomputador AMD 1900 MHz, 1 GB, 76 GB. 

 1 Microcomputador Intel Pentium 4A, 2800 MHz, 1 GB, 75 GB. 

 1 Microcomputador AMD Sempron 2800, 1GB, 150 GB 

 1Switch; 1 Hub 12 portas 3COM; 1 impressora Lexmark T640; 1 impressora HP 
Laser Jet – 1015; 1 copiadora Sharp AR M277 

 
Recursos Audiovisuais do Departamento 

 retroprojetores  TES;  3  telas  para  retroprojetor com  pedestal;  13  aparelhos  
de  som com microfone 

 Marca  DI SOM  (salas  de  aula);  5  projetores  de  multimídia  Sony  –  SVGA  
(800x600)  VPL CS7  1800  

 Lumens; 1 projetor multimídia Legend (lighware) LS 8; 1 notebook Intel, 
Pentium IV. 3.0 GHZ. 512MB  

 RAM;  2  aparelhos  de  som  com  microfone  marca  DELTA; 1  videocassete  
(4  cabeças)  marca  Philco Hitachi; 

 1 televisor colorido 20” marca Mitsubishi, modelo 2040; 1 televisor 20” marca 
Panasonic com vídeo; 1 DVD Philips (Auditório); 1 aparelho de som marca LE 
SON; 1 aparelho de som marca Wattson (Auditório); 2 televisores 29” marca 
Toshiba; 1 aparelho de som da marca AIWA 

 
Laboratório de Informática 

 Área: 222,81 m2 

 30 computadores Dell Intel, 4 GB, 500 GB 

 39 computadores AMD Sempron 2800, 512 GB, 40 GB 

 01 scanner Epson 
 
 
Recursos Humanos 

 Secretaria: 

 Secretário III - 1; 

 Auxiliar Administrativo - 5; 

 Zelador - 1. 
 
Biblioteca: 
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 Bibliotecária Encarregada - 1; 

 Auxiliar Bibliotecário - 3. 
 
Laboratório de Informática: 

 Técnico de Laboratório - 1 
 
Núcleo de Prática Jurídica - NPJ 

 Chefe de Seção - 1 

 Auxiliar Administrativo - 2 
 
Juizado Especial Cível 

 Auxiliar Administrativo - 1. 
 
Escritório de Assistência Jurídica 

 Secretário II - 1; 

 Auxiliar Administrativo - 1. 
 
 

CURSO DE DIREITO  

Grau Acadêmico Bacharelado 

Período de funcionamento Matutino/Noturno 

Número de vagas 180 (matutino) e 240 (noturno) 

Prazo de Integralização mínimo de 05 anos e máximo de 08 
anos 

Reconhecimento Decreto Federal nº 1947/62, de 
21/12/62 

Renovação do Reconhecimento 

Portaria CEE/GP nº 197/02, de 
20/06/02  
Portaria CEE/GP nº 399/05, de 
08/12/05  
Portaria CEE/GP nº 428/07, de 
17/09/07  
Portaria CEE/GP nº 298/09, de 
10/09/09   

 
 
Breve Histórico do Curso 

O curso de Direito da UNITAU, sitiado a Parque Dr. Barbosa de Oliveira, 285, 
tem por objetivo formar advogados comprometidos com a ética e com a justiça social. 
Para tanto, a Universidade oferece uma grade curricular diversificada, com disciplinas 
que abordam as várias especialidades da área jurídica.  A equipe docente do 
Departamento de Ciências Jurídicas conta com desembargadores, promotores e 
procuradores, que levam para a sala de aula suas experiências. 
 
Objetivos 

A educação superior exige maior flexibilidade e agilidade para a formação 
profissional do aluno e sua inserção no mercado de trabalho, diante das constantes 
alterações nas áreas tecnológicas de informação e comunicação. Muitos temas 
merecem destaque, em especial a qualificação dos docentes, a inserção do egresso 
no competitivo mercado, o estímulo a pesquisa cientificam o financiamento da 
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educação superior e uso de tecnologias de informação no aprendizado do acadêmico, 
a preocupação com a formação acadêmica, com utilização de metodologia que 
conjugue o interesse do aluno e a satisfação do professor em transmitir o 
conhecimento. A Universidade de Taubaté, por meio das suas Pró-reitorias 
(Graduação, Pesquisa e Pós-graduação, Extensão e Estudantil) promove 
constantemente o debate sobre a matéria, com a interação de suas áreas básicas: 
Humanas, Exatas e Biológicas. 
 
 
Perfil do Profissional a ser Formado 

O profissional a ser formado devera ter em vistas certas preocupações 
externas a Instituição, como a necessidade de formação jurídica mais ampla, a 
incessante busca dos ideais de justiça social e a exigência do mercado por melhor 
qualificação profissional. Além disso, os graduandos precisam ficar atentos a 
globalização dos mercados, a internalização de valores de responsabilidade social, 
justiça e ética profissional e as metas para a formação do novo profissional do Direito 
e do novo jurista, que são claramente definidas, em consonância com os princípios 
norteadores do curso. Assim, a graduação em Direito da UNITAU possibilita ao aluno 
uma formação humanística, com visão global e que o habilita a compreender seu 
contexto social, político, econômico e cultural, para tomar decisões em um mundo 
diversificado e interdependente. Além disso, o curso proporciona uma formação 
técnica e cientifica para atuar na administração das organizações e desenvolver 
atividades especificas da pratica profissional e trabalha com o aluno competências 
para empreender ações, analisando criticamente as organizações, antecipando e 
promovendo suas transformações. 
 
Campo de Atuação 

O curso de Direito permite ao futuro profissional atuar em áreas vinculadas a 
sua formação acadêmica. Ao final do ciclo de estudos, o egresso pode escolher o 
perfil que mais se identifica. Se optar pela carreira pública poderá ingressar na 
Magistratura ou assumir a função de Promotor de Justiça, Defensor Público, 
Procurador ou Delegado de Polícia, mediante aprovação em concurso público ou atuar 
na Academia, como Professor Universitário. Na Advocacia privada e em algumas 
carreiras públicas é preciso antes ser aprovado no exame da OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil). Na advocacia privada terá opção entre a área contenciosa, para 
resolução de conflito de interesses, e a preventiva, que inclui a análise ou a avaliação 
de situações e a posterior orientação de clientes. As áreas com maior visibilidade no 
mercado de trabalho atualmente são Direito do Consumidor, Direito Ambiental, Direito 
Tributário, Direito Previdenciário, Direito Empresarial, Direito Eleitoral. 
 
Número da Deliberação do Curso: 
CONSEP 152/12 
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6.3.2 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E LETRAS 
 
UNIDADE DE ENSINO - Departamento de Ciências Sociais e Letras 
 
ENDEREÇO 
R. Visconde do Rio Branco, 22 – Centro – Taubaté/SP – CEP: 12020-040 
 
Atual Diretor 
Prof. Me. Eduardo Carlos Pinto 
 
Corpo Técnico- Administrativo 
 
Secretaria 
Secretário: 
Ranieri de Souza Andrade 
 
Auxiliares Administrativos: 
Rita de Cássia Ortiz  
Neide Filomena de Carvalho 
Silvia Regina Domiciano Ribeiro 
 
Estagiários: 
Selfane Ap. Charleaux Correa 
Matheus Pereira Molica da Silva 
Felipe Alisson Macedo Leite 
Fernanda Costa Gonçalves 
Iara Barros dos Santos 
 
Pessoal de Apoio 

 Laboratório de  Estudos em Letramento e Formação do Professor de Línguas, 
equipada com um computador e uma impressora; 

 Secretaria do Programa de Pós-graduação em Linguística Aplicada (PPG LA) - 
Mestrado; 

 Laboratório de Informática, compartilhado com o DSS, e utilizado também por 
alunos de outros Departamentos.  O laboratório possui 26 equipamentos e 
funciona de segunda-feira à sexta-feira das 8h às 12h, 13h às 16h e das 17h 
às 21h e aos sábados das 8h às 10h30. 

 Técnico responsável: Josué Lúcio Júnior 

 Biblioteca de Ciências Sociais e Letras, Filosofia, Pedagogia e Serviço Social, 
ligada ao Sistema Integrado de Bibliotecas. 

 
CONDEP 
Presidente: Prof. Me. Eduardo Carlos Pinto 
 
Representantes do Corpo Docente: 
Profa Ma. Andréia Alda de Oliveira Ferreira Valério 
Profa. Ma. Cláudia Maria de Oliveira Souza 
Profa. Ma. Rachel Duarte Abdala 
Profa. Drª. Maria Fátima de Melo Toledo 
Profa Drª. Vera Lucia Batalha de Siqueira Renda 
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Representante dos Funcionários: 
Rita da Cássia Ortiz 
 
Representante do Corpo Discente: 
Bruna Rodrigues Assaf 
Filipe Assunção de Oliveira 
 
 
Corpo Docente 
Prof. Me. Acácio de Toledo Netto  
Profa. Dra. Adriana Mascarete Labinas  
Profa. Ma. Ana Beatriz R. Pelógia 
Prof. Ma. Ana Gabriela de Jesus Araujo 
Profa. Ma. Andréia Alda de Oliveira Ferreira Valério  
Prof. Me. Armindo Boll  
Profa. Ma. Cássia Elisa Lopes Capostagno  
Profa. Ma. Cláudia Maria de Oliveira Souza  
Prof. Me. Carlos Eduardo Reis Rezende 
Prof. Me. Cristiano José Pereira  
Profa. Ma. Cristiane Moreira Cobra 
Prof. Me. Cesar Augusto Eugenio 
Profa. Ma. Débora Maria Nogueira Corboge 
Profa. Ma. Deisy Nancy Urias de Moraes 
Prof. Me. Eduardo Carlos Pinto  
Profa. Dra. Elzira Yoko Uyeno  
Profa. Dra. Eveline Mattos Tapias Oliveira  
Prof. Dr. Flávio José Nery Conde Malta  
Prof. Dr. Getulio Teixeira Batista 
Prof. Me. Gerson de Freitas Junior 
Prof. Dr. Gilberto Fernando Fisch  
Profa. Ma. Isabel Cristina de Moura  
Profa. Ma. Isabelita Maria Crosariol   
Prof. Dr, Isnard de Albuquerque Camara Neto 
Prof. Dr. Julio Cesar Raposo de Almeida 
Prof. Me. Leonardo Nascimento Lopes  
Prof. Me. Luzimar Goulart Gouvea  
Profa. Dra. Marcia Maria Dias Reis Pacheco  
Profa. Dra. Maria Aparecida G. Lopes Rossi  
Profa. Dra. Maria Fátima de Melo Toledo  
Profa. Dra. Maria Januária Vilela Santos  
Prof. Dr. Mauro Castilho Gonçalves 
Profa. Dra. Miriam Bauab Puzzo 
Prof. Dr. Moacir José dos Santos 
Prof. Dr. Orlando de Paula 
Profa. Ma. Odila Amélia Veiga  
Profa. Ma. Rachel Duarte Abdala  
Prof. Me.Rene Antonio Novaes Junior 
Profa. Me.Renata Aparecida de Freitas  
Prof. Me. Silvio dos Santos 
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Profa. Me. Teresinha de Jesus C. e Cunha  
Profa. Ma. Vânia de Moraes  
Profa. Dra. Vera Lucia Batalha de Siqueira Renda  
 
Infraestrutura 
 

No prédio, que apresenta dois pavimentos, o setor destinado aos cursos do 
Departamento de Ciências Sociais e Letras é constituído de: 
17 salas de aula, 01 sala para secretaria, 01 sala para diretoria, 01 sala para 
professores, 01 salão nobre, 01 sala para o Laboratório de Informática, 01 sala para 
uso do GELP (Grupo de Estudos em Língua Portuguesa), uma sala utilizada pelo 
Instituto Básico de Humanidades, 01 sala de Coordenação destinada aos professores 
e acadêmicos do curso de Geografia, 01 sala de Coordenação destinada ao curso de 
História, 01 sala de Coordenação para o curso de Letras, 01 sala para os 
coordenadores dos trabalhos de conclusão de curso, 01 sala de arquivo. Em comum 
com o DCSL e o IBH, 2 banheiros para professores (masculino e feminino), 1 banheiro 
para funcionários, 2 banheiros para alunos (masculino e feminino); 1 cantina; 1 sala 
para xerografia; 1 cozinha/copa. 
 
 
OUTRAS ATIVIDADES VINCULADAS AO DEPARTAMENTO 
 
Grupos de pesquisa (cadastrados no CNPq):  
 

 “Cognição e efetividade de ensino de línguas”  
Coordenadora: Profa. Dra. Elisabeth Ramos da Silva 

 “Grupo de Pesquisa Subjetividades e Identificação efeitos de 
(d)enunciação. 

Coordenadora: Profa. Dra. Elzira Yoko Uyeno 

 “Interação, Linguagem e Letramento do Professor”. 
Coordenadora: Profa. Dra. Eveline Mattos Tapias Oliveira e Profa. Dra Vera Lucia 
Batalha de Siqueira Renda 

 “Núcleo de Pesquisa em História da Universidade de Taubaté (NPH)” 
Coordenadores: Prof. Dr. Edson Trajano Vieira e Profa. Ma. Rachel Duarte Abdala 
 
 
Participação em Projetos CAPES de apoio à formação docente: 
 

 PRODOCÊNCIA  
Coordenadora: Profa Dra. Vera Batalha de Siqueira Renda 

 OBSERVATORIO DA EDUCAÇÃO – “Competências e habilidades de 
leitura: dar reflexão teórica ao desenvolvimento e aplicação de propostas 
didático-pedagógicas” 

Coordenadora: Profa Dra. Maria Aparecida Lopes Rossi. 

 “PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência)”: 
programa que oferece bolsa para estudantes de cursos de licenciatura plena, 
para que eles exerçam atividades pedagógicas em escolas públicas de ensino 
básico, aprimorando sua formação e contribuindo para a melhoria de qualidade 
dessas escolas. Para que os alunos sejam acompanhados e orientados, há 
bolsas também para coordenadores e supervisores. 
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Coordenadores institucionais UNITAU:Prof. Ms. Silvio Costa e Profa. Dra. Myrian Boal 
Teixeira; 
Coordenadora área de História: Profa. Ma. Rachel Duarte Abdala; 
Coordenador da área de Geografia: Prof. Me. Eduardo Carlos Pinto 
Coordenadoras da área de Letras: Profa. Dra. Vera Batalha de Siqueira e Profa. Dra. 
Elzira Yoko Uyeno. 
 
Outros grupos de pesquisa 
 

 Projeto Museu Militar Ipiranga 
Coordenadora: Prof. Ma. Rachel Duarte Abdala 
 
Projetos de extensão: 
 

 “Redenção da Serra: História, Territorialização e Memória” Coordenadores 
Profa. Ma. Rachel Duarte Abdala e Prof. Me Eduardo Carlos Pinto. 

 “Taubaté tempo e memória: História, tradições culturais e comunidade”, 
sob a coordenação do Prof. Me. Armindo Boll. Este novo projeto é um 
desdobramento do projeto “Figureiros de Taubaté: Memória e cultura.”  

 “Projeto Uma rota redescoberta: a trilha entre as vilas de Taubaté e 
Paraty.” Coordenado pelo Prof. Dr. Mauro Castilho Gonçalves e pelos 
professores Eduardo Carlos Pinto, professor do curso de Geografia e Rachel 
Duarte Abdala, professora do curso de História. Com duração de dois anos, foi 
iniciado em 2011. 

 “Projeto Rondon” Coordenado pelo Prof. Dr. Edson Trajano Vieira e Profa. 
Ma. Rachel Duarte Abdala. 

 “Projeto Área de Relevante Interesse Ecológico - A.R.I.E - Pedra Branca” 
Coordenado pelo Prof. Me. Eduardo Carlos Pinto 

 
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO 
 

 “Língua Inglesa - Tópicos em Ensino e Aprendizagem” 
Coordenadora Profa. Ma. Cláudia Maria de Oliveira Souza 

  “Língua Portuguesa – Gramática e Uso” 
Coordenadoras Profa. Dra Elisabeth Ramos da Silva e Profa Dra Maria 
Aparecida Garcia Lopes Rossi 

  “Literatura” 
Coordenador Prof. M.e Luzimar Goulart Gouvêa 

 “Política e Sociedade do Brasil Contemporâneo” 
Coordenador Prof. Dr. Edson Trajano Vieira e Profa Ma Rachel Abdala Duarte 

 
 
CURSOS DE EXTENSÃO: 
 
- “Expressão Oral – Língua Inglesa” – Coordenara Profa. Ma. Cláudia Maria de 
Oliveira Souza. 
- “Expressão Oral – Língua Espanhola” – Coordenara Profa. Ma. Renata Aparecida 
de Freitas. 
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CURSOS DE MESTRADO 
 

 “Programa de Pós-Graduação em Lingüística Aplicada – Mestrado” – 
Coordenadora Profa. Ma. Vera Lúcia Batalha de Siqueira Renda  

 
Cursos Oferecidos pelo Dapartamento: 
 
CURSO DE HISTÓRIA 
 
Número da Deliberação: CONSEP 162/2012 
Grau Acadêmico: Licenciatura Plena 
Período de funcionamento: Noturno 
Regime Letivo: Semestral  
Número de Vagas: 50 
Prazo de integralização: mínimo de 06 semestres e máximo de 10 semestres 
Nota do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes: 4 
Nota do último Conceito Preliminar do Curso (CPC): 4 
Reconhecimento: Curso reconhecido pelo Decreto Federal n. 51007/63 de 16/05/63 e 
n. 69509/71 de 08/11/71.  
Renovação do reconhecimento: Portaria CEE/GP n. 617, DE 12/12/2012, por dois 
anos.  
 
Perfil do profissional a ser formado: 
           Será um profissional portador de ampla visão do processo histórico e 
competente, capaz também de colaborar na análise dos fatos contemporâneos e no 
estudo de problemas ambientais e de minorias sociais. O profissional licenciado em 
História será ainda capaz de: 
a) Compreender e avaliar o processo de transformação da sociedade humana 
mediante uma ampla formação global;  
b) Conhecer as ciências humanas para produzir novas formas de avaliação no campo 
da pesquisa e interpretação de dados históricos; 
 c) Identificar, analisar e avaliar o impacto das transformações naturais, sociais, 
econômicas, culturais e políticas no seu “lugar-mundo”, comparando, analisando e 
sintetizando a densidade das relações e transformações que tornam concreta a 
realidade;  
d) Apresentar amplo conhecimento político, econômico e social da civilização humana. 
Deve também possuir uma visão concreta das relações do Homem com o meio físico. 
 
Campo de atuação do egresso 

No ensino fundamental e médio, da rede pública ou particular, o profissional de 
História pode atuar como professor. Poderá atuar também em Secretarias de Cultura 
ou em instituições congêneres, tais como: arquivos, museus, centros de 
documentação e bibliotecas, e ainda, como assessor, em empresas e veículos de 
comunicação, no resgate e registro de informações históricas na área editorial. Será 
pesquisador ou consultor em instituições públicas ou privadas, assim como para 
clientes individuais. Terá oportunidade de lecionar em instituições que requeiram 
domínio de conteúdo e experiência na área, inclusive no ensino superior, mediante 
curso de pós-graduação. No desenvolvimento dessas atividades, estará sempre 
consciente de seu papel social e histórico. 
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CURSO DE GEOGRAFIA 
 
Número da Deliberação: CONSEP 163/2012 
Grau Acadêmico: Licenciatura 
Período de funcionamento: Noturno 
Regime Letivo: Semestral 
Número de Vagas: 60 
Prazo de Integralização: mínimo de 06 semestres e máximo de 10 semestres 
Nota do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes: 4 
Nota do último Conceito Preliminar do Curso (CPC): 4 
Reconhecimento: Reconhecido pela Portaria CEE/GP n. 147/02 
Renovação do Reconhecimento: Portaria CEE/GP n. 259/2011, de 10/06/2011, por 
três anos. 
 
Perfil do Profissional a ser formado 

 O curso de Licenciatura em Geografia criado em 1998, tem um corpo docente 
formado por mestres e doutores com renomada atividade acadêmica. O graduando do 
curso de Geografia  - Licenciatura,deve entender o espaço produzido pelo Homem 
através do estudo da Sociedade e da Natureza. Assim, o curso oferece uma grande 
abrangência de conhecimentos em Geografia Física (Geologia, Geomorfologia, 
climatologia, etc); Geografia Humana (Demografia, Antropologia, Sociologia, 
Geopolítica etc); Geografia Regional (Planejamento Urbano, Cartografia, 
Geoprocessamento, etc.); Geografia Ambiental ( Biogeografia, Ambiente Social, 
Legislação Ambiental etc.). 
 
Campo de atuação do egresso: 

Nossos licenciados  atuam em escolas públicas e privadas da região sendo 
aprovados em grande número em concursos públicos nas redes municipais e 
estaduais de ensino. Além de atuarem como docentes,  podem ampliar seu nível de 
atuação no mercado em instituições públicas (Prefeituras, INPE, Cetesb, IBGE, Ibama 
etc.) e privadas (empresas de engenharia, mineração, petróleo, cartografia, 
consultoria, editoras etc.). 
 
 
CURSO DE LETRAS - Português e Língua Estrangeira Moderna, Inglês, com as 
respectivas Literaturas 
 
Número da Deliberação: CONSEP nº161/2012 
Grau Acadêmico: Licenciatura Plena 
Período de funcionamento: noturno 
Regime letivo: semestral 
Número de vaga: 40 
Prazo de Integralização: mínimo de 6 semestres e máximo de 10 semestres 
Conceito no último Exame Nacional de cursos: 4 
Nota do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes: 4 
Reconhecimento: Reconhecida pelo Decreto Federal nº 51007/63, de 16/05/63 
Renovação do Reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 346/07, de 06/08/07 por 5 
(cinco) anos. 
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CURSO DE LETRAS - Português e Língua Estrangeira Moderna, Espanhol, com 
as respectivas Literaturas 

 
Número da Deliberação: CONSEP nº160/2012 
Grau Acadêmico: Licenciatura Plena 
Período de funcionamento: matutino 
Regime letivo: semestral 
Número de vaga: 40 
Prazo de Integralização: mínimo de 6 semestres e máximo de 10 semestres 
Conceito no último Exame Nacional de cursos: 4 
Nota do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes: 4 
Reconhecimento: Reconhecida pelo Decreto Federal nº 51007/63, de 16/05/63 
Renovação do Reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 346/07, de 06/08/07 por 
05 (cinco) anos 
 
Perfil do Profissional 
  O graduando do Curso de Letras deverá não apenas saber fazer uso dos 
recursos da língua oral e escrita e ensiná-la, como também ser capaz, criticamente, de 
desempenhar o papel de multiplicador, capacitando outras pessoas para a mesma 
proficiência social do uso da língua. Especificamente, o perfil do graduando de Letras 
deverá contemplar:  
a) domínio teórico e descritivo dos componentes fonológico, morfossintático, lexical e 
semântico da língua portuguesa e da língua estrangeira da habilitação de sua escolha;  
b) domínio de diferentes noções de gramática e (re)conhecimento das variedades 
linguísticas existentes, bem como dos vários níveis e registros de linguagem;  
c) capacidade de analisar, descrever e explicar, diacrônica e sincronicamente, a 
estrutura e funcionamento de uma língua, em particular da língua portuguesa; 
d) capacidade de compreender os fatos da língua e de conduzir investigações de 
língua e linguagem, tanto pela análise de diferentes teorias, quanto pela aplicação das 
mesmas a problemas de ensino e aprendizagem da língua materna e da língua 
estrangeira;  
e) domínio do conhecimento histórico e teórico necessário para refletir sobre as 
condições sob as quais a escrita se torna literatura;  
f) domínio ativo e crítico de um repertório representativo de literatura em língua 
portuguesa e em língua estrangeira moderna, na habilitação de sua escolha;  
g) domínio de termos técnicos da área, por meio dos quais pode-se discutir e construir 
a fundamentação do conhecimento da língua e da literatura;  
h) capacidade de operar, como professor, pesquisador e consultor, com as diferentes 
manifestações linguísticas possíveis, sendo usuário, enquanto profissional, da norma 
padrão; 
 i) capacidade de desempenhar papel de multiplicador, formando leitores críticos e 
produtores de textos de diferentes gêneros e registros linguísticos, e fomentando, em 
seus futuros alunos, o desenvolvimento de habilidades lingüísticas, culturais e 
estéticas; 
 j) atitude investigativa que favoreça processo contínuo de construção do 
conhecimento na área e utilização de novas tecnologias;  
k) domínio dos métodos e técnicas pedagógicas que permitam a transposição dos 
conhecimentos para os diferentes níveis de ensino. 
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 Campo de atuação 
Docência em escolas públicas e particulares, no Ensino Fundamental e Médio, 

e em  escolas de idiomas. Atuação em Institutos de Pesquisas e em Editoras, como 
revisor (ou tradutor). Coordenação, supervisão e direção em escolas de idiomas, ou da 
rede pública e particular de ensino. 
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6.3.3 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 
Unidade de Ensino: Departamento de Comunicação Social 

O Departamento de Comunicação Social está localizado na Avenida Prof. 
Walter Thaumaturgo, 700, em Taubaté, estado de São Paulo. Ele foi criado em 1979, 
quando funcionava no prédio de Ciências Jurídicas.  
Em 1983, o curso de Comunicação Social da Universidade de Taubaté passou a ser 
reconhecido pelo Conselho Federal de Educação. Em 1984 ganhou um novo local de 
funcionamento, onde está até hoje.  

O complexo do Departamento é formado por dois prédios, o número 1, onde 
estão as salas de aula e os laboratórios de informática, e o prédio 2, onde está 
instalada a infra-estrutura laboratorial de Comunicação, contando com os núcleos de 
fotografia, rádio e TV.  

O Departamento passa hoje por sua principal reformulação, implantando o 
regime semestral e modernizando sua estrutura curricular. O curso de Comunicação 
Social – que tinha habilitações específicas em Jornalismo, Publicidade e Propaganda 
e Relações Públicas – passa a ter nova nomenclatura, dividindo-se em três cursos de 
bacharelado, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas, além do 
curso Superior de Tecnologia em Produção Multimídia (Webdesign) 
 
Infraestrutura 

 22 salas de aula; 

 06 Laboratórios (Laboratório e Estúdio Fotográfico; Laboratório de TV; 
Laboratório de Rádio; Laboratório de Informática; Laboratório de Órgãos 
Impressos; ACI Agencia de Comunicação Integrada);  

 01 Sala da Chefia;   

 01 Secretaria;  

 03 Salas de Multimeios; 

 01 Sala dos Professores;  

 01 Sala de Coordenação;  

 01 Sala de Atividades Complementares; 

 01 Anfiteatro;  

 01 Biblioteca; 

 01 Sala para o serviço de Fotocopia; 

 Sanitários; 

 01 Cozinha; 

 01 Cantina; 

 Estacionamentos.      
 
Recursos Físicos 

O Departamento de Comunicação Social conta com modernos laboratórios.  
Em fotografia, tem um estúdio completo, um laboratório colorido e um preto e branco, 
além de uma estação de tratamento digital. O núcleo de fotografia ainda conta com 
câmeras digitais para uso dos alunos. 

O laboratório de TV compreende um modero e espaçoso estúdio de Televisão, 
onde estão instalados cenários para gravação e transmissão ao vivo de telejornais e 
programas de TV, além de apresentar estrutura para gravação de propagandas e 
institucionais. O núcleo de TV também transmite ao vivo, via internet, aulas, 
conferências e programas da Universidade. Nesse laboratório também estão 
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instaladas ilhas de edição linear e não linear, switer, câmeras, grid de iluminação, sala 
para produção e camarim. 

O laboratório de rádio oferece um estúdio/sala de aula, que possibilita a 
observação dos trabalhos práticos por um grupo maior de alunos. Também é 
composto por uma cabine de áudio, que permite atendimento individual ao aluno.  

O núcleo de informática é composto por 70 computadores modernos, com 
softwares atualizados, divididos em três espaços, destinados às atividades práticas 
dos alunos de todos os quatro cursos.  

O departamento ainda tem instalados em seu prédio 2 uma rádio universitária 
(107,3 FM) e uma produtora de TV (TV UNITAU), que oferecem estágios aos alunos 
de seus cursos.  
 
Recursos Humanos 
 
Diretor: Prof. Ms. Maurílio do Prado Láua 
 
Corpo Técnico Administrativo 
Secretária: Marcelle Christiane Gomes do Nascimento Barros 
Auxiliar Administrativo: Angela da Silveira, Isabel Cristina Cursino Barreto e Victória 
Cristina Valensuela de Carvalho 
 
Pessoal de apoio: 
Técnico de Laboratório: Anderson Otávio Monteiro 
Supervisor de Laboratório:  Silas Gauzélia Santos 
Porteiro: Jaime Mazini e Marcos Vinícius Guimarães 
Zelador: Edilson Aparecido Soares 
Limpeza: empresa terceirizada 
 
Corpo Docente: 

Professor Classificação Titulação  
Em 
Andament
o 

Adriana Cintra de Carvalho Pinto       
Professor Assistente 
III 

Doutor 
  

Aline Fernanda Lima            
Professor Assistente 
II 

Mestre 
  

André Luiz da Silva 
Professor Assistente 
II 

Mestre 
  

Ângela da Costa Cruz Loures 
Merkx 

Professor Assistente 
II 

Mestre 
  

Arcione Ferreira Viagi            
Professor Assistente 
II 

Doutor 
  

Carlos Afonso de Santis Teixeira 
Professor Assistente 
II 

Mestre 
  

Cesar Augusto Eugênio Professor Assistente 
II 

Mestre 
  

Edilene Maia de Almeida Macedo             
Professor Assistente 
II 

Mestre 
  

Eliana Vianna Brito     Professor Assistente Doutor   
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III 

Eliane Freire de Oliveira               
Professor Assistente 
III 

Doutor 
  

Fabio Ricci   Professor Assistente 
III 

Doutor 
  

Gerson Mario de Abreu Farias Professor Aux. I Mestre   

Gustavo Cezar Bittencourt 
Gobbato 

Professor Aux. I 
Especialist
a   

Helen Francis Silva 
Professor Assistente 
I 

Especialist
a   

Jefferson José Ribeiro de Moura         
Professor Assistente 
II 

Mestre 
  

João Rangel Marcelo         
Professor Assistente 
II 

Mestre 
  

José Felício Goussain Murade 
Professor Assistente 
III 

Doutor 
  

José Maria da Silva Júnior 
Professor Assistente 
II 

Mestre 
  

José Mauricio Cardoso do Rego Professor Assistente 
II 

Mestre 
  

Josué Marcos de Oliveira Brazil                
Professor Assistente 
II 

Mestre 
  

Leticia Maria Pinto da Costa 
Professor Assistente 
III 

Doutor 
  

Liliane Simi Amaral            Professor Assistente 
II 

Mestre 
  

Lourival da Cruz Galvão Júnior         
Professor Assistente 
II 

Mestre Doutorado 

Luiz Carlos dos Santos                 Professor Auxiliar I 
Especialist
a   

Marcelo Tadeu dos Reis Pimentel 
Professor Assistente 
II 

Mestre 
Doutorado 

Maria de Fátima da Silva               
Professor Assistente 
II 

Especialist
a   

Maurílio do Prado Láua 
Professor Assistente 
II 

Mestre 
  

Miriam Bauab Puzzo                   
Professor Assistente 
III 

Doutor 
  

Moacir José dos Santos          Professor Assistente 
III 

Doutor 
  

Monica Franchi Carniello            
Professor Assistente 
III 

Doutor 
  

Monica Regina Bauer Hernandes 
Professor 
Colaborador 

Especialist
a   

Raul Antonio Brenol Lages 
Professor Assistente 
I 

Especialist
a   

Renata Maria Monteiro 
Professor Assistente 
I 

Especialist
a   

Reuel Adimar Lopes Auxiliar Docente Graduado   
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Robson Bastos da Silva                    
Professor  Assistente 
III 

Doutor 
  

Robson Luiz Monteiro                  
Professor Assistente 
II 

Mestre 
  

Silvia Regina Ferreira Pompeo 
Araujo 

Professor Assistente 
II 

Mestre 
  

Vânia de Moraes                
Professor Assistente 
II 

Mestre Doutorado 

Viviane Fushimi Velloso 
Professor Assistente 
II 

Mestre Doutorado 

 
 
Cursos Oferecidos pelo Departamento de Comunicação Social 
 

CURSO DE JORNALISMO 

Grau Acadêmico Bacharel 

Período de funcionamento Matutino e noturno 

Número de vagas 60/60 

Prazo de integralização 14 semestres 

Reconhecimento Portaria MEC 379/83, de 15/09/83 

Renovação do reconhecimento Portaria CEE/GP n° 309, de 21/07/2011 

 
Breve histórico  

O curso de Jornalismo tem a coordenação pedagógica da Profa. Ms. Edilene 
Maia de Almeida Macedo. Teve seu início em 1979, completando agora 34 anos de 
tradição no mercado regional. O curso é oferecido nos períodos matutino e noturno e 
oferece diversas possibilidades de desenvolvimento prático ao aluno. 
No curso funcionam – além das atividades laboratoriais de rádio, TV, fotografia e 
internet – um núcleo de redação em parceria com um jornal de circulação regional. O 
jornal laboratório é publicado semanalmente em um jornal local, trazendo experiência 
profissional para o aluno desde o início do curso. 

Os alunos de Jornalismo participam de concursos e semanas especiais 
realizadas por grandes veículos de comunicação do País, sempre alcançando 
premiações finais. Também comparecem a congressos nacionais e internacionais. 

O curso de Jornalismo da Universidade de Taubaté recebeu 04 estrelas no 
Guia do Estudante da Abril, em 2013, e tem 04 como última nota do ENADE.    
 
Objetivos 

O objetivo principal do curso é formar profissionais capacitados para atuar no 
mercado nacional, valorizando também o regional. O curso também está atento às 
modificações decorrentes da evolução da tecnologia de informação, sem perder o foco 
das questões humanas, de cidadania. Também é objetivo do Jornalismo despertar a 
visão crítica e a capacidade de pensar do aluno. 
 
Perfil 
 O profissional de Jornalismo deve ter ampla formação humanística voltada para a 
reflexão crítica dos acontecimentos sociais. Deve ser capaz de conhecer as técnicas 
de captação, codificação e divulgação das informações de interesse público, 
interpretando, com critério jornalístico, os fatos cotidianos. Como profissional de 
comunicação deve ser capaz de entrevistar, elaborar editoriais, artigos, crônicas, 
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reportagens e comentários sobre assuntos diversos na mídia impressa e eletrônica, 
contribuindo para a reflexão e transformação social, e considerando, para isso, a 
necessidade de atualização permanente frente às novas tecnologias de comunicação. 
Ser criativo e ter iniciativa para experimentar as diferentes linguagens e produtos de 
comunicação, nos mais variados suportes midiáticos, como a televisão, o rádio, a 
internet etc. O jornalista deve ter capacidade de compreender o processo de recepção 
das mensagens e seu impacto sobre a sociedade, apresentando formação ética social 
e profissional, compromisso com a cidadania e humildade diante da realidade. Além 
disso, precisa ter a capacidade de elaborar críticas de mídia e propor soluções. 
 
Campo de atuação 

O campo de atuação do jornalista é o mais variado possível, indo das mais 
tradicionais estruturas de mercado – como jornais, revistas, assessorias, TVs, rádios e 
internet – às novas concepções de empresas de comunicação, com foco voltado para 
o empreendedorismo. 
 
Deliberação 
Deliberação CONSEP nº 507/2005 (altera a grade curricular) 
Deliberação CONSEP 189/2012, altera o regime de tempo para semestral, implanta 
uma nova estrutura curricular e modifica a nomenclatura do curso. 
 
CONSEP Nº 245/2012 
CONSUNI Nº 108/2012 
 
. 
 

CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

Grau Acadêmico Bacharel 

Período de funcionamento Matutino e noturno 

Número de vagas 60/60 

Prazo de integralização 14 semestres 

Reconhecimento Portaria MEC 379/83, de 15/09/83 

Renovação do reconhecimento Portaria CEE/GP n° 309, de 21/07/2011 

 
 
Breve histórico  

O curso de Publicidade e Propaganda tem a coordenação pedagógica do Prof. 
Ms. Josué Marcos de Oliveira Brazil. Teve seu início em 1979, completando agora 34 
anos de tradição no mercado regional. O curso é oferecido nos períodos matutino e 
noturno e oferece diversas possibilidades de desenvolvimento prático ao aluno. 
No curso funcionam – além das atividades laboratoriais de rádio, TV, fotografia e 
internet – uma Agência de Comunicação Integrada (ACI), que possibilita o 
desenvolvimento profissional dos alunos de Propaganda. A ACI atende às demandas 
internas do Departamento e organizações sem fins lucrativos, que necessitam de 
suporte nas áreas de atendimento, criação, planejamento e marketing. 

Os alunos de Publicidade e Propaganda participam de concursos e eventos 
especiais, realizados por grandes veículos de comunicação do País, sempre 
alcançando premiações finais. Também comparecem a congressos nacionais e 
internacionais. 
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O curso de Publicidade e Propaganda da Universidade de Taubaté recebeu 03 
estrelas no Guia do Estudante da Abril, em 2013, e tem 03 como última nota do 
ENADE.    
 
Objetivos 

O objetivo principal do curso é formar profissionais capacitados para atuar no 
mercado nacional, valorizando também o regional. O curso também está atento às 
modificações decorrentes da evolução da tecnologia de informação, sem perder o foco 
das questões humanas, de cidadania. Também é objetivo do curso de Publicidade e 
Propaganda despertar a visão crítica e a capacidade de pensar do aluno. 
 
Perfil 

O curso de Publicidade e Propaganda forma profissionais em uma área 
estratégica da Comunicação, capacitando-os tanto nas habilidades gerais da 
Comunicação quanto nos conhecimentos específicos necessários para a prática da 
profissão. O perfil do profissional caracteriza-se pelo conhecimento e domínio de 
técnicas e instrumentos voltados para a proposição e execução de soluções de 
Comunicação para atingir de forma eficaz os objetivos de mercado, de negócios de 
anunciantes e institucionais. 
 O profissional de propaganda também é diferenciado pela formação voltada para 
planejamento, criação, produção, difusão e gestão da comunicação publicitária, de 
ações promocionais e de incentivo, eventos e patrocínio, atividades de marketing, 
venda pessoal, design de embalagens e de identidade corporativa, e de assessoria 
publicitária de informação. 
 O aluno de Publicidade e Propaganda é preparado com olhar profissional, e 
preocupação com a ética da profissão e do mercado. 
 
Campo de atuação 
 O campo para esse profissional é dos mais variados, oferecendo possibilidades de 
atuação em empresas anunciantes, agências especializadas de propaganda, 
promoção, merchandising e congêneres, em veículos de divulgação, como executivo 
de contas de publicidade e propaganda, e ainda em outras instituições públicas ou 
privadas que incluam atividades caracterizadas em termos publicitários.  
 
Deliberação 
Deliberação CONSEP nº 507/2005 (altera a grade curricular) 
Deliberação CONSEP 190/2012, altera o regime de tempo para semestral, implanta 
uma nova estrutura curricular e modifica a nomenclatura do curso. 
CONSEP Nº 246/2012 
CONSUNI Nº 108/2012 

  
 
 

CURSO DE RELAÇÕES PÚBLICAS 

Grau Acadêmico Bacharel 

Período de funcionamento Noturno 

Número de vagas 60 

Prazo de integralização 14 semestres 

Reconhecimento Portaria MEC 379/83, de 15/09/83 

Renovação do reconhecimento Portaria CEE/GP n° 309, de 21/07/2011 
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Breve histórico  

O curso de Relações Públicas tem a coordenação pedagógica da Profa. Ms. 
Aline Fernanda de Lima. Teve seu início em 1979, completando agora 34 anos de 
tradição no mercado regional. O curso é oferecido somente no período noturno. 
No curso funcionam – além das atividades laboratoriais de rádio, TV, fotografia e 
internet – uma Agência de Comunicação Integrada (ACI), que possibilita o 
desenvolvimento profissional dos alunos de Relações Públicas. A ACI atende às 
demandas internas do Departamento e organizações sem fins lucrativos, que 
necessitam de suporte nas áreas de atendimento, planejamento, marketing e eventos. 

Os alunos de Relações Públicas participam de concursos e eventos especiais, 
realizados por grandes empresas e associações do País, sempre alcançando 
premiações finais. Também comparecem a congressos nacionais e internacionais. 

O curso de Relações Públicas da Universidade de Taubaté recebeu 03 estrelas 
no Guia do Estudante da Abril, em 2013, e tem 04 como última nota do ENADE.    
 
Objetivos 

O objetivo principal do curso é formar profissionais capacitados para atuar no 
mercado nacional, valorizando também o regional. O curso também está atento às 
modificações decorrentes da evolução da tecnologia de informação, sem perder o foco 
das questões humanas, de cidadania. Também é objetivo do curso de Relações 
Públicas despertar a visão crítica e a capacidade de pensar do aluno. 
 
Perfil 

O egresso deverá apresentar aptidões que se caracterizem pelo gerenciamento 
do relacionamento das organizações com seus diversos públicos, tanto externos como 
internos, adotando estratégias de comunicação, elaborando diagnósticos, 
prognósticos, ações e políticas inerentes ao aperfeiçoamento das relações entre 
instituições, grupos humanos organizados, setores de atividades públicas ou privadas, 
e a sociedade em geral. 

O profissional deverá estar apto a desenvolver múltiplas funções de 
comunicação junto às instituições públicas ou privadas, possibilitando uma interação 
com seus interlocutores, ampliando assim, o mercado de trabalho. 
O perfil do egresso em Relações Públicas caracteriza-se também pelo exercício de 
gestão estratégica e de interlocução entre as funções típicas da área e as demais 
funções profissionais ou empresariais existentes no setor da Comunicação, e ainda 
com outras áreas sociais, culturais e econômicas com as quais as Relações Públicas 
exerçam interface, não esquecendo o exercício de todas as demais atividades que, no 
estado então vigente da profissão, sejam reconhecidas pelo bom senso, pelas 
entidades representativas ou pela legislação pertinente, como características do 
profissional de Relações Públicas. 
 
Campo de atuação 
 O campo para esse profissional é dos mais variados, oferecendo possibilidades de 
atuação em empresas, organizações, associações e veículos de comunicação, 
sempre ligado às atividades de gerenciamento de comunicação. 

O profissional de Relações Públicas também pode interagir com atividades 
correlatas de comunicação, sempre voltando a atenção para o mercado empreendedor 
de assessorias e agências, principalmente para as atividades voltadas para a 
tecnologia da informação.  
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Deliberação 
Deliberação CONSEP nº 507/2005 (altera a grade curricular) 
Deliberação CONSEP 191/2012, altera o regime de tempo para semestral, implanta 
uma nova estrutura curricular e modifica a nomenclatura do curso. 
CONSEP Nº 247/2012 
CONSUNI Nº 108/2012 
 
 
 

CURSO DE PRODUÇÃO MULTIMÍDIA 

Grau Acadêmico Tecnólogo 

Período de funcionamento Noturno 

Número de vagas 60 

Prazo de integralização 08 semestres 

Reconhecimento Portaria CEE/GP n° 533/07, de 22/10/07 

Renovação do reconhecimento Portaria CEE/GP n° 217, de 05/06/2012 

 
Breve histórico  

O curso de Relações Públicas tem a coordenação pedagógica da Profa. Ms. 
Viviane Fushimi Veloso, sendo é oferecido somente no período noturno. 
No curso funcionam – além das atividades laboratoriais de rádio, TV, fotografia e 
internet – uma Agência de Comunicação Integrada (ACI), que possibilita o 
desenvolvimento profissional dos alunos de Produção Multimídia. A ACI atende às 
demandas internas do Departamento e organizações sem fins lucrativos, que 
necessitam de suporte nas áreas de atendimento, criação e informática. 

Os alunos de Relações Públicas participam de concursos e eventos especiais, 
alcançando premiações finais.  

O curso de Produção Multimídia é o mais novo do departamento de 
Comunicação Social, e conta com moderno laboratório de informática.    
 
Objetivos 

O objetivo principal do curso é formar profissionais capacitados para atuar no 
mercado nacional, valorizando também o regional. O curso também está atento às 
modificações decorrentes da evolução da tecnologia de informação, sem perder o foco 
das questões humanas, de cidadania. Também é objetivo do curso de Produção 
Multimídia despertar a visão crítica e a capacidade de pensar do aluno. 
 
 
 
Perfil 

O curso de Produção Multimídia forma profissionais em uma área emergente 
da comunicação tecnológica, capaz de propor e ser gestor de projetos que envolvam 
mídias digitais. O aluno tem formação embasada tanto em conhecimentos voltados 
para a área de comunicação quanto para o conhecimento tecnológico necessário para 
a produção e implementação de projetos. 
 
Campo de atuação 
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 O campo para esse profissional é dos mais variados, oferecendo possibilidades de 
atuação em empresas, organizações, associações e veículos de comunicação, 
sempre ligado às atividades de informatização da comunicação. 

O profissional de Produção Multimídia deve interagir com atividades correlatas 
de comunicação, presentes nas mais variadas áreas profissionais. 
 
Deliberação 
Deliberação CONSUNI nº 71/2011 (altera a nomenclatura do curso) 
CONSEP Nº 192/2012 
CONSUNI Nº 071/2011 
  
 



                                                            
 

 

 

 238 

 
6.3.4 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, CONTABILIDADE, ADMINISTRAÇÃO E 
SECRETARIADO - ECASE 
 
ENSINO PRESENCIAL 
UNIDADE DE ENSINO – DEPARTAMENTO ECASE 
 
Breve descrição 

O Departamento de Economia, Contabilidade, Administração e Secretariado 
(ECASE) da UNITAU é um dos mais antigos da Universidade e já formou mais de 
8.000 alunos. Oferece quatro cursos de graduação: Administração, Comércio Exterior, 
Ciências Contábeis e Economia e dois Cursos Superiores em Tecnologia, em Gestão 
de Recursos Humanos e em Logística. O destaque dos cursos está na preparação dos 
professores, os quais, em sua maioria, são titulados: 30% são doutores, 57% são 
mestres, 11% são especialistas e 2% são graduados. Preocupado com as novas 
tendências de gestão, o Departamento oferece aos alunos, um aprendizado teórico e 
prático. Há a possibilidade de visitas técnicas, voltadas para o estudo das práticas 
empresarias, com informações sobre o sistema produtivo e logístico das organizações. 
Há estudos de modelos de gestão empresarial, utilizados em pequenas e médias 
empresas, na integração de setores contábil, financeiro e de recursos humanos e a 
relação das empresas com o mundo dos negócios. 
 
Infraestrutura 
 

 Salas de aula: O Departamento ECA conta com 33 salas de aula, todas com 
capacidade para instalação de aparelhos audiovisuais para uso dos 
professores e alunos. 

 Sala de Estágio: O Departamento dispõe de salas utilizadas pelo Supervisor 
Setorial de Estágio, para atendimento aos alunos e orientadores, para 
atendimento aos alunos.  As salas possuem computadores para digitação de 
relatórios de estágios e acesso à rede de Internet. 

 Sala da Chefia, Coordenadores e Professores: O Departamento possui uma 
sala da Chefia do Departamento, onde é realizado o atendimento aos alunos, 
professores, funcionários e a população em geral, e salas de Coordenadores 
de cursos, de TCC e Atividades Complementares, e sala dos professores, com 
computador conectado à rede de Internet, para apoio aos docentes na 
elaboração de provas e preparação de aulas. 

 Secretaria: O Departamento possui uma Secretaria, onde é realizado o 
atendimento aos alunos, professores, funcionários e a população em geral.      

 
Recursos Físicos 
 

 Laboratório de Informática: O Laboratório de Informática possui uma área de 
200,69 m2, com 80 microcomputadores em rede, distribuídos em três salas, 
todos com acesso à Internet, para troca de informações com outras 
instituições, pesquisa de material bibliográfico de referência, softwares 
Aplicativos, etc. Tem por objetivo fornecer subsídios para que: os professores 
possam atuar de forma prática nos conteúdos apresentados aos alunos; os 
alunos possam realizar suas pesquisas via Internet, nos softwares disponíveis 
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e realizar seus trabalhos; possam ser ministrados cursos extracurriculares de 
interesse do Departamento. 

 Laboratório de Multimeios (Sala de Vídeo): com, DVD, sistema de som, Tela 
de Projeção Extra Grande, Computador com DVD e Data Show que, são 
usados em aulas, apresentações de Monografias, reuniões pedagógicas e 
pequenos eventos. 

 Biblioteca: O Sistema Integrado de Bibliotecas – SIBi: criado pela Deliberação 
CONSUNI nº. 28/01 está no contexto de prestação de serviços à comunidade, 
da Pró-reitoria de Extensão e Relações Comunitárias, e é composto por 17 
unidades de informação, incluindo as Bibliotecas Setoriais, o Centro de 
Pesquisa Bibliográfica – CPB, o Centro Especial de Atendimento Bibliográfico – 
CEAB e o Setor de Obras Raras. Seu funcionamento constitui-se pelo 
gerenciamento de informações, de modo a viabilizar a difusão do saber com o 
objetivo de disponibilizar um acervo que garanta as informações bibliográficas 
necessárias à comunidade acadêmica dos cursos do Ensino Fundamental e 
Médio, Graduação, Pós-graduação, Especialização e Extensão, bem como 
disponibilizar um programa de assistência bibliográfica à comunidade e à 
região. 

Acervo On-Line Unitau - http://sibi.unitau.com.br/sophia_web/index.html 
Periódicos da Biblioteca ECA 

 
Administração: 

 Impressos: 
- Revista Brasileira de Gestão de Negócios; 
- Revista de Administração; 
- Revista de Administração de empresas; 
- Revista de Administração Pública; 
- Sem Fronteiras; 
- Você S/A; 
- Administrador; 
- Época Negócios; 
- Exame; 
- Guia Exame; 
- Anuário Exame; 
- Harvard Business Review; 
- Management; 
- IntraLogística; 
- Marketing; 
- Melhor Gestão de Pessoas; 
- Pequenas Empresas Grandes Negócios. 
 
Ciências Econômicas: 

 Impressos: 
- Relatório de Inflação; 
- Revista Brasileira de Economia; 
- Revista Brasileira de Inovação; 
- Revista de Direito Internacional e Economia; 
- Rumos; 
- Suma Econômica; 
- Valor Especial; 

http://sibi.unitau.com.br/sophia_web/index.html
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- América Econômica; 
- Boletim Banco Central; 
-Conjuntura Econômica; 
 
Ciências Contábeis: 

 Impressos: 
- Revista do Conselho Federal de Contabilidade; 
- Boletim IOB; 
- Pensar Contábil. 
 

 Eletrônicas (com acesso livre) 
- Revista Contabilidade & Finanças - 
http://www.eac.fea.usp.br/eac/revista/English/busca.aspx 
  ou http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1519-
70772008000100005&script=sci_arttext 
- Pensar Contábil - http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-
06/index.php/pensarcontabil 
- Revista de Contabilidade e Controladoria - 
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/rcc/index 
- Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ - 
https://www.facebook.com/rcmccuerj 

 
Acervo 

ACERVO TOTAL  

Material Títulos Exemplares 

Livros 3223 8907 

Periódicos nacionais 64 2616 

Periódicos estrangeiros 2 368 

CD-ROM 48 74 

Disquete 12 34 

Dissertações 260 260 

DVD 66 70 

Fitas de vídeo 166 173 

Folhetos 24 25 

Monografias/Especialização 65 65 

Monografias/MBA 668 668 

Normas técnicas 14 16 

TCC 268 270 

Teses 7 8 

Total 4887 13554 
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Empréstimos e Consultas em 2013 

CIRCULAÇÃO 

Material Empréstimo Consulta 

Obras 10433 2059 

Periódicos 220 425 

Total 10653 
2484 

 
 

Cadastro de Sócios 

CADASTRO DE SÓCIOS 

Cliente 
Total 

Alunos de Graduação 677 

Alunos de Especialização 164 

Alunos de Mestrado 46 

Professores 
13 

Funcionários 34 

Ex-alunos 8 

Total 942 

 
 
Recursos Humanos 
 
Diretor do Departamento: Prof. Ms. Robson de Moraes Rocha Medeiros Freitas 
Lourenço 
 
Conselho do Departamento (CONDEP) 
Presidente:  Prof. Ms. Robson de Moraes R. M F. Lourenço 
Membros: Prof. Ms. André Luiz Freitas Guimarães 
                    Prof. Dr. Marcio da Silveira Luz 
     Prof. Ms. Augustinho Ribeiro da Silva 
                       Prof. Ms.  Drauzio Antonio Rezende Junior 
                    Prof. Dr. Tetunori Kajita 
 
Secretária: Pamela Rita Rodrigues da Silva 
 
Funcionária: Maria Cristina Ocani 
 
Acadêmicos: Felipe da Costa Amador Bueno 

Valter Messias Rodrigues da Cruz 
 
Coordenadores Pedagógicos dos Cursos: 
Bacharelado em Administração -  Prof. Ms. André Luiz Freitas Guimarães 
Bacharelado em Ciências Econômicas - Prof.ª Vilma Santos 
Bacharelado em Comércio Exterior - Prof. Ms. Marcos Moreira Ortiz 
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Bacharelado em Ciências Contábeis -  Prof. Ms. Jonas Comin de Campos 
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos- Prof. Ms. Paulo Henrique da Costa 
Sodré 
Tecnologia em Logística- Prof. Ms. Miroslava Hamzagic 
Coordenador de Atividades Complementares: Prof. Ms. Paulo Dias Raposo Filho 
Coordenador de Estagio Supervisionado: Profª Ms. Marlene Ferreira Santiago 
Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso: Prof. Júlio César Gonçalves  
  
Corpo técnico-administrativo: 
Iolanda de Camargo; 
João Felipe de Faria Silva; 
Leila Silva de Godoi; 
Maria Cristina Ocani;  
Maura Jorge;   
Neli da Silva D. Monteiro; 
Norma Gyselle Berti Braga;  
Pamela Rita R. da Silva;  
Patricia Ap. da Silva Pinho 
                       
Técnicos de Laboratório de Informática: Fernando Barbosa Carriço Vieira 
 
Porteiros: Tânia Mara Luciano, Isabel de Paula 
Zelador: Carlos Alberto Gomez Brito de Siqueira e Silva 
Servente: Terezinha da Silva  
 
Corpo Docente: 
O destaque dos cursos está na preparação dos professores, os quais, em sua maioria, 
são titulados: 30% são doutores, 57% são mestres, 11% são especialistas e 2% são 
graduados. 
 
 

 
CURSOS OFERECIDOS PELO DEPARTAMENTO 

 
 

Bacharelado em Administração 

CURSO ADMINISTRAÇÃO  

Grau Acadêmico Bacharelado 

Período de Funcionamento matutino e noturno 

Número de vagas oferecidas em 
2014 

300 

Prazo de Integralização mínimo de 8 semestres  e máximo de 14 sem. 

Reconhecimento Decreto Federal 68.779/71 de 21/06/1971 

Renovação do Reconhecimento Portaria CEE/GP 278/13 de 10/07/2013 

 
Breve histórico do curso 
Objetivos 

Desenvolver a consciência crítica, o profissionalismo e a responsabilidade 
social dos futuros profissionais, a fim de se tornarem aptos a enfrentar as exigências 
do mercado de trabalho. Formar profissionais polivalentes, com visão global e 
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abrangente da organização moderna, preparados para atuar em qualquer área que, a 
partir de uma consistente base em ciências humanas e sociais, aliada ao 
conhecimento técnico específico. Preparam os alunos para que, no futuro, estejam 
capacitados a intervir no processo sócio-político-econômico à frente das organizações, 
como administradores de alto nível, dos níveis intermediários e operacionais e, ainda, 
como cidadãos conscientes de suas responsabilidades sociais.    

 
Perfil do Profissional a ser formado 

O curso de Administração deve buscar a construção de uma base técnico-
científica que permita aos alunos desenvolverem um processo de questionamento e 
aprendizado, de modo a torná-los capazes de absorver, processar e se adequar, por si 
mesmos, às necessidades e aos requerimentos das organizações do mundo moderno. 
O que se espera efetivamente é a formação de um novo profissional, com perfil 
adequado a uma sociedade mais justa. A formação visa preparar um profissional que 
venha se destacar no futuro, sem ignorar a importância dos pioneiros da 
administração, e que identifique e pratique modernos conceitos e métodos de trabalho 
adequados às realidades locais, regionais, nacionais e internacionais.     

  
Campo de atuação 

Mais do que em qualquer época, a gestão eficaz de recursos representa hoje 
um grande desafio para a sociedade, uma verdadeira prioridade nacional. Vivemos 
tempos em que a busca de soluções adequadas para um desenvolvimento 
equilibrado, nos campos econômicos e sociais, tem sido alvo de constantes e 
inadiáveis discussões, no bojo de um ambiente de crescente complexidade e 
mudança. Para enfrentar tal desafio, um importante papel é destinado ao ensino 
empresarial e às instituições de ensino superior, sejam elas universidades ou 
faculdades isoladas. Na preparação do profissional de administração hoje, há 
necessidade de enfatizar na sua formação não apenas o espírito do empreendedor, 
para novos produtos, novos serviços e novas relações trabalho/capital, mas também, 
conscientizar o profissional para promoção do crescimento social e ambientalmente 
sustentável. Tais objetivos são atingidos pela inserção durante o curso de atividades 
de caráter multidisciplinar e, sobretudo ético.  Assim, o curso está comprometido com 
a preparação de cidadãos que compreendam o verdadeiro significado de 
desenvolvimento econômico.      

 
Número da Deliberação do curso: Deliberação CONSEP Nº 153/2012 
 
Bacharelado em Ciências Contábeis 

 CURSO Contábeis  

Grau Acadêmico Bacharel em Ciências Contábeis 

Período de Funcionamento Noturno 

Número de vagas oferecidas em 2014 60 vagas 

Prazo de Integralização mínimo de 8 semestres  e máximo de 14 
sem. 

Reconhecimento Decreto Federal 52193/63, de 28/06/63 

Renovação do Reconhecimento Portaria CEE/GP-  Nº 644, de 27/12/2012 
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Breve histórico do curso 
Objetivos 

O curso deve ensejar condições para que o futuro contabilista seja a 
capacitado compreender as questões cientificas, técnicas, sociais, econômicas e 
financeiras em âmbito nacional e internacional. Capaz de proceder aos registros de 
fatos contábeis com pleno domínio das responsabilidades funcionais envolvendo 
apurações, auditorias pericias, arbitragens, noções de atividades atuariais e de 
quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais. Deve 
também, dotá-lo de conhecimentos humanísticos, compreendendo as questões éticas 
possibilitando maior amplitude na compreensão da sociedade. Preparar o profissional 
para o planejamento, orientação e controle de trabalho gerador de informações para a 
tomada de decisões com a utilização de novas tecnologias da informação e suas 
implicações. Formar contadores para atividades complexas de reunião, análise e 
sistematização das informações econômicas e gerenciais. 

 
Perfil do Profissional a ser formado 

O curso de Ciências Contábeis deve buscar um profissional inteirado das 
modernas práticas contábeis relacionadas com o mercado de trabalho, com domínio 
de informática na área contábil, para atuar na instrumentalização e canalização de 
informações gerenciais para a tomada de decisões pelos dirigentes, tornando-se 
elemento dinâmico de valor e interesse para seus clientes. As formas emergentes de 
organização em uma economia globalizada exigem um profissional inteirado das 
constantes alterações, adaptado às normas internacionais exigidas pelo mercado. As 
relações de trabalho e capital determinam que o profissional da contabilidade seja 
polivalente e ao mesmo tempo, comprometido com a cidadania, para acompanhar as 
alternativas sociopolíticas, na configuração de uma nova ordem geoeconômica. 

 
Campo de atuação 

Como profissional liberal nas áreas de consultoria, controladoria, execução 
contábil, perícia e auditoria. Em organizações públicas ou privadas para atuar na área 
contábil de execução, assistência tributária e gerenciamento financeiro. Poderá 
exercer cargos de: contador público, fiscal de rendas estadual, auditor fiscal federal e 
outros congêneres. Oportunidades de lecionar em instituições que requeiram domínio 
de conteúdo e experiência na área, inclusive no ensino superior, mediante 
especialização. 

 
Número da Deliberação do curso : Deliberação CONSEP Nº 154/2012 
 
Bacharelado em Ciências Econômicas 

CURSO DE  CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

Grau Acadêmico Bacharel em Ciências Econômicas 

Período de Funcionamento Noturno 

Número de vagas oferecidas em 2014 60 vagas 

Prazo de Integralização mínimo de 8 semestres  e máximo de 14 
sem. 

Reconhecimento Decreto Federal 68779/71, de 21/06/71 

Renovação do Reconhecimento Portaria CEE/GP nº 583/07, de 07/11/07 
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Breve histórico do curso 
Objetivos 

Formar profissional com adequado conhecimento de economia, que permita 
analisar e interpretar as leis de mercado, criando condições de trabalho e de atuação 
eficientes. Ampliar e aprofundar conhecimentos na área do desenvolvimento 
econômico e social, estimulando a criatividade científica e proporcionando 
oportunidade de ampliar a discussão dos problemas que atingem a sociedade 
brasileira, bem como as possibilidades de superação dos mesmos. Objetiva, também, 
a integração da Universidade com as demais instituições e grupos sociais nas 
questões vinculadas ao desenvolvimento econômico como um dos corolários básicos 
do Curso. 

 
Perfil do Profissional a ser formado 

O profissional será capaz de compreender as leis econômicas que regem a 
sociedade capitalista e analisar os interesses contraditórios das classes sociais de 
uma perspectiva histórica. Profissional com formação pluralista e crítica, 
fundamentada no estudo das grandes correntes do pensamento econômico. Alem 
disso deverá desenvolver, analisar e acompanhar planos, projeções e programas na 
sua área em níveis micro e macroeconômico, além de participar de perícias e 
avaliações, arbitramento e auditoria no aspecto técnico-econômico-financeiro.  

 
Campo de atuação 

Na formação do economista, pelas diretrizes gerais do currículo e pelas 
atividades complementares, procurou-se promover um profissional capaz de enfrentar 
as inúmeras questões contemporâneas. Frente à realidade de uma economia global, 
caracterizada principalmente pela inexistência de barreiras entre as nações, a tomada 
de decisão depende, cada vez mais, do conhecimento atualizado e continuado. Os 
avanços tecnológicos ampliaram a competitividade exigindo que profissionais, 
inseridos no mercado globalizado, atuem de forma ativa e atentos para as 
transformações na construção de uma sociedade sustentável. Para atingir tal grau de 
preparação, o curso é voltado para preparar um profissional generalista capaz de 
enfrentar a pluralidade de transformações dessa nova economia. Assim, busca-se 
fornecer todo o conhecimento necessário para que o acadêmico possa atuar em todas 
as áreas privativas da profissão, quais sejam: perícias judiciais e extrajudiciais; 
mediação e arbitragem; elaboração de laudos, certificados e relatórios de natureza 
econômico-financeira; avaliações patrimoniais; estudos e projetos de viabilidade 
econômico-financeira; apuração de lucratividade, rentabilidade, produtividade e 
eficiência empresarial; auditoria de gestão e todos os demais trabalhos relacionados à 
Economia e Finanças nos setores privado e público.  
 
Número da Deliberação do curso : Deliberação CONSEP Nº 156/2012 
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Bacharelado em Comércio Exterior 

CURSO DE  COMÉRCIO EXTERIOR  

Grau Acadêmico Bacharel em Comércio Exterior 

Período de Funcionamento Noturno 

Número de vagas oferecidas em 2014 60 vagas 

Prazo de Integralização mínimo de 8 semestres  e máximo de 14 
sem. 

Reconhecimento Deliberação CONSUNI nº 053/07, de 
12/09/07 

Renovação do Reconhecimento Portaria CEE/GP nº 170/06, de 17/05/06 

 
Breve histórico do curso 
Objetivos 

O curso de Comércio Exterior em nível de bacharelado foi concebido para 
atender essencialmente a duas finalidades básicas: acompanhar a tendência do 
mercado regional e formar profissionais direcionados ao comercio globalizado. Em 
primeira instância os estudos relativos à formação técnica da sistemática do comercio 
internacional e, portanto, conhecimentos específicos de gerenciamento da atividade 
comercial externa e, em segunda  instância formar futuros gestores empresariais 
capazes de interferir na realidade produtiva, comercial e financeira de empresas 
públicas ou privadas que lidam com a atividade externa.  

 
Perfil do Profissional a ser formado 

O curso de Bacharelado em Comércio Exterior deve buscar a construção de 
uma base técnico-científica que permita aos alunos desenvolver um processo de 
questionamento e aprendizado, de modo a absorver, processar e se adequar, por si 
mesmos, às necessidades e aos requerimentos das organizações do mundo, ao 
participar de situações simuladas que possibilitam desenvolver competências 
essenciais a um profissional integrado ao mundo globalizado, com criatividade e 
excelência em suas ações. A formação visa preparar um profissional que venha a dar 
ênfase ao futuro, que identifique e pratique modernos conceitos e métodos de trabalho 
adequados às realidades locais, regionais, nacionais e internacionais. 

 
Campo de atuação 

O futuro bacharel em Comercio Exterior estará capacitado para ser um 
negociador comercial externo, atuando em empresas e organismos nacionais e 
internacionais, acompanhando a tendência do mercado e facilitando os intercâmbios 
comerciais. Ao se pensar em uma formação avançada para o comércio exterior, 
notadamente para a região do vale do Paraíba, como área potencial de atuação 
profissional, entende-se que as novas necessidades que estão se definindo no 
mercado, imprimem um caráter de “negócio privado” às atividades no relacionamento 
internacional. Assim, o curso está comprometido com a preparação de cidadãos que 
compreendam o verdadeiro significado de desenvolvimento econômico.  
 
Número da Deliberação do curso: Deliberação CONSEP Nº 155/2012 
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Tecnólogo Superior em  Gestão em Recursos Humanos  

CURSO  Recursos Humanos  
  

Grau Acadêmico Tecnólogo em Gestão de Recursos 
Humanos  

Período de Funcionamento Noturno 

Número de vagas oferecidas em 2014 120 

Prazo de Integralização Mínimo 4 semestres e máximo de 
7semestres 

Reconhecimento Portaria CEE/GP nº 435/07, de 17/09/07 

Renovação do Reconhecimento Portaria CEE/GP    nº  242/11 de 
07/06/2011 

 
Breve histórico do curso 
Objetivos 

Frente às novas necessidades das empresas e diante das constantes 
mudanças no perfil do trabalho e do trabalhador, ocorre a busca por profissionais mais 
qualificados e com perfil adequado ao desenvolvimento das competências 
organizacionais. Para atingir esse objetivo faz-se necessária a introdução de novas 
técnicas de formação acadêmica, com formação profissional em conteúdos 
específicos e básicos para o mercado, além de um currículo que privilegie um leque de 
conteúdos afins em áreas da gestão de empresas. O curso Superior de Tecnologia em 
Gestão de Recursos Humanos tem como finalidade desenvolver a consciência crítica 
e ética, o profissionalismo e a responsabilidade social dos futuros profissionais, a fim 
de se tornarem aptos a enfrentar as exigências do mercado de trabalho. 

 
Perfil do Profissional a ser formado 

O programa do curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos 
Humanos foi concebido para atender a proposta de integração do profissional no 
mercado de trabalho, formando mão-de-obra especializada ao setor produtivo e ao 
desenvolvimento tecnológico, devendo buscar o entendimento das diversas 
estratégias de Recursos Humanos dentro do complexo sistema organizacional. O 
profissional estará apto à tomada de decisões nas áreas de Recursos Humanos, bem 
como a exercer cargos de supervisão, gerência e assessoria na indústria e na 
prestação de serviços, atuando como multiplicador em áreas operacionais e postos de 
trabalho intermediários e que demandam ações constantes das práticas de Recursos 
Humanos. O curso deve, ainda, além de estimular a capacitação dos alunos para 
administrar diferentes aspectos da área de Recursos Humanos, em instituições, 
pequenas, médias e grandes empresas, dentro das várias áreas de atuação, 
desenvolvendo um perfil profissional com formação ética e responsável. 

 
Campo de atuação 

Com o desenvolvimento de novas estratégias gerenciais e buscando a 
empresa, a todo o momento, a capacitação e aprendizagem de sua força de trabalho, 
o profissional de Recursos Humanos não pode esquecer-se de associar o 
conhecimento a sua responsabilidade social e ética. Desta forma, o curso Superior de 
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos prepara o profissional para as novas 
relações capital/trabalho, enfatizando a necessidade do espírito empreendedor, 
conscientizando para a importância da responsabilidade social e ambientalmente 
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sustentável. Assim, o curso está comprometido com a preparação de cidadãos que 
compreendam o verdadeiro significado de desenvolvimento econômico.  
 
Número da Deliberação do curso: Deliberação do CONSEP Nº 158/2012 
 
Tecnólogo Superior em Logística  

CURSO DE  LOGÍSTICA  
  

Grau Acadêmico Tecnólogo 

Período de Funcionamento Noturno 

Número de vagas oferecidas em 2014 60 

Prazo de Integralização Mínimo 4 semestres e Máximo 7 sem. 

Reconhecimento Portaria CEE/GP nº 295/10 de 01/11/10 

Renovação do Reconhecimento Portaria CEE/GP 364/13 de 21/08/12 

 
Breve histórico do curso 
Objetivos 

O surgimento da logística vem suprir as necessidades das empresas em 
viabilizarem o andamento de seus negócios. Portanto, dominar a logística é 
movimentar em qualquer sentido, o que for necessário para a sobrevivência, de seres 
e de negócios. Para atingir esse objetivo faz-se necessário a formação de profissionais 
capacitados, uma vez que há escassez de profissionais qualificados e cursos que por 
sua vez não atendem as necessidades de qualidade para o setor. O Curso de 
Tecnologia em Logística tem como finalidade desenvolver a consciência crítica e ética, 
o profissionalismo e a responsabilidade social dos futuros profissionais, a fim de se 
tornarem aptos a enfrentar as exigências de um novo mercado de trabalho. Formar 
profissionais com perfil voltado as novas estratégias, com visão sistêmica e 
polivalente, para atuar na área de Logística. Com base em uma consistente ênfase em 
ciências humanas e sociais, aliada ao conhecimento técnico especifico, o profissional 
estará capacitado a intervir no processo sócio-politico-econômico e consciente de suas 
responsabilidades, gerir as atividades em logística em empresas de várias áreas e em 
vários níveis organizacionais.       

 
Perfil do Profissional a ser formado 

O programa do Curso de Tecnologia em Logística foi concebido para atender a 
demanda dos mercados nacionais e internacionais, suprindo as empresas que vêm 
procurando por profissionais que viabilizem o andamento dos negócios. Executar 
atividades logísticas é planejar, executar e gerir o fluxo de todos os recursos 
necessários para um processo de transformação – produtos e serviços. As disciplinas 
preparatórias para a capacitação do profissional técnico em logística envolvem desde 
os conceitos básicos até os mais avançados dentro do contexto, preparando o aluno 
para a demanda deste mercado. O profissional será preparado para detectar 
problemas da área, analisá-los, apresentar soluções, de forma responsável e ética, 
respeitando sociedade, colegas, ambiente, governantes, etc. Atividades que 
aproximarão os alunos das situações reais de trabalho, como estudos de caso, 
contatos com profissionais da área, visitas técnicas e vivências em ambientes 
industriais e de serviço.  
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Campo de atuação 
O profissional de logística se faz necessário em todos os segmentos, todas as 

empresas, tanto para o segmento de serviços como para o de produtos, em empresas 
do setor público ou privado, em fábricas de pequeno, médio e grande porte. O curso 
de Tecnologia em Logística visa formar técnico superior no assunto com aptidões 
especificas para elaborar planejamentos logísticos, executar e gerir os fluxos dos 
recursos necessários para atividades que vão desde as mais operacionais até as 
atividades específicas de gestão em logística.   

    
Número da Deliberação do curso: Deliberação CONSEP Nº 157/2012 



                                                            
 

 

 

 250 

 
6.3.5 DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
 
Descrição do Departamento  
 A história do Departamento de Pedagogia remonta à origem da própria 
Universidade de Taubaté. Como resultado da mobilização da sociedade taubateana 
pela criação do ensino superior no município, foi assinado, pelo então presidente 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, o Decreto 41.462, em 7 de maio de 1957, 
autorizando a instalação dos cursos de Pedagogia, História, Letras Neolatinas e 
Anglo-Germânicas. Esses cursos seriam o berço da futura Universidade. 
 Nas decadas seguintes, o curso ampliou-se e passou por trasnformações, 
adequando-se às mudanças ma legislação e às novas demandas sociais quanto à 
formação de educadores. Foram criadas as Habilitações em Administraçã Escolar, 
Orientação Educacional, Supervisão Escolar e Magistério das Matérias Pedagógicas 
do Ensino Fundamental e Médio e, a partir de 1982, Educação de Deficientes Mentais. 
Durante seus 56 anos de existência, formaram-se gerações de pedagogos, que vem 
exercendo funções de destaque na comunidade educativa da região. 
 Além de atuar na formação inicial, o Departamento de Pedagogia vem 
desenvolvendo, desde 1996, projetos de formação continuada, no âmbito da pós-
graduação latu sensu e por meio de cursos de extensão em parceria com sistemas de 
educação pública do Estado e da região do Vale do Paraiba, e projetos de apoio a 
instituições assistênciais do município.   
 
Recursos Humanos 

 
Diretora de unidade de ensino: Profa. Dra. Myrian Boal Teixeira 
 
Secretária: Margareth Monteiro Guimarães 

 
Auxiliar administrativo: Virgínia de Oliveira Tocchio 

 
Técnico de Laboratório: Paulo Cezar Pessanha Camarinha 
         
Corpo docente 
O corpo docente é composto por 24 professores, sendo 2 especialistas, 15 mestres e 
7 doutores.  
 
Estrutura administrativa e de apoio acadêmico 
 
Salas de aula 
No Departamento há 5 salas de aula de aula, comportando entre 35 e 55 alunos, cada. 
As salas têm boa ventilação e iluminação.  
Salas e ambientes específicos 
Auditório com 103 lugares, com sistema de som 
Laboratórios de Informática com 15 computadores 
Sala de Coordenação Pedagógica/PIBID 
Sala de Supervisão de Estágio 

 Salas de Laboratório de Aprendizagem 
Salas de Laboratório de Aprendizagem, com diversidade de materiais pedagógicos, 
utilizados nas aulas de metodologias e disponiveis para emprestimo aos alunos 
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Brinquedoteca: equipada com equipamentos lúdicos, favorecendo o jogo simbólico 
Sala de Orientação de TC 

 Biblioteca 
O Departamento de Pedagogia conta com uma biblioteca específica, instalada em 
uma sala adaptada para esta finalidade, no prédio do departamento.  
 
Atividades relacionadas à Graduação 
 

 Programa de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID-2010 
O programa Tornando-se professor: universidade e escola pública no aprendizado da 
docência PIBID/UNITAU, no âmbito Programa da Bolsa de Iniciação à docência - 
PIBID, é financiado pela CAPES. Beneficia 120 alunos bolsistas, de Pedagogia e das 
licenciaturas em Letras, Matemática/Física, Biologia e Educação Física.  
Coordenadora Institucional: Professora Dra. Neusa Banhara Ambrosetti 
Coordenadora do Subprojeto de Pedagogia: Professora Dra.Maria Teresa de Moura 
Ribeiro 

 Programa de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID-2011 
O programa Tornando-se professor: universidade e escola pública no aprendizado da 
docência PIBID/UNITAU, no âmbito Programa da Bolsa de Iniciação à docência - 
PIBID, é financiado pela CAPES. Beneficia 150 alunos bolsistas, de Pedagogia e das 
licenciaturas em Letras, Geografia, História, Biologia e Educação Física.  
Coordenadora Institucional: Professora Dra. Myrian Boal Teixeira 
Coordenadora do subprojeto de Pedagogia: Professora Dra.Roseli Albino dos Santos 

 Programa Formando Professores com Qualidade 
O programa Formando Professores com Qualidade, no âmbito do Programa de 
Consolidação das Licenciaturas - PRODOCÊNCIA, é financiado pela CAPES. 
Coordenadora: Professora Dra. Neusa Banhara Ambrosetti 

 Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica - 
PARFOR 

O PARFOR  é um programa nacional implantado pela CAPES em regime de 
colaboração com as Secretarias de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios e com as Instituições de Ensino Superior (IES). 
O objetivo principal do programa é garantir que os professores em exercício na rede 
pública de educação básica obtenham a formação exigida pela Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – LDB - Profa. Ma. Cleusa Vieira da Costa, Profa. Dra. 
Marcia Maria Dias Reis Pacheco 

 Projeto Trilhas - MEC 
 O Projeto Trilhas,  voltado para a Educação Infantil, tem como objetivo principal 
desenvolver em crianças de 4 a 6 anos competências e habilidades de leitura e 
escrita. – Profa. Ma. Cleusa Vieira da Costa 
 
Atendimento aos discentes com necessidades especiais 
 O atendimento a alunos com necessidades especiais conta com a 
participação de uma bolsista, para acompanhamento e para atuação junto à 
responsável, Profa. Dra. Rosely Abino dos Santos. 
 
Apoio pedagógico aos discentes 
 Apoio pedagógico aos discentes com dificuldades de aprendizagem. Com 
participação de  alunos voluntários para acompanhamento dos alunos nos trabalhos 
acadêmicos.  Responsáveis: toda a equipe docente. 
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Laboratório de Aprendizagem 
Consiste em  infraestrutura pedagógica que favoreça à aprendizagem dos alunos. 

 Laboratório de Aprendizagem do Ensino de Matemática  

 Laboratório de Aprendizagem do Ensino de Ciências, História e Geografia 

 Laboratório de Aprendizagem do Ensino de Língua Portuguesa 

 Laboratório de Aprendizagem do Ensino de Arte 
 
Cursos de pós-graduação oferecidos pelo Departamento 
 Estão vinculados ao Departamento de Pedagogia os seguintes cursos de Pós-
graduação:  

 Educação Infantil: fundamentos e prática – Coordenadores: Profa. Dra. 
Maria Teresa de Moura Ribeiro, Profa. Dra. Myrian Boal Teixeira e Profa. Dra. 
Neusa Banhara Ambrosetti 

 Docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental– Coordenadores: Profa. 
Dra. Maria Teresa de Moura Ribeiro, Profa. Dra. Myrian Boal Teixeira e Profa. 
Dra. Neusa Banhara Ambrosetti 

 Alfabetização: diferentes linguagens – Coordenadores: Profa. Dra. Maria 
Teresa de Moura Ribeiro, Profa. Dra. Myrian Boal Teixeira e Profa. Dra. Neusa 
Banhara Ambrosetti 

 Gestão Escolar – Coordenador: Profa. Dra. Delfina de Paiva Villela 

 Psicopedagogia - Coordenador: Profa. Dra. Roseli Albino dos Santos 

 Educação: História, Cultura e Sociedade – Coordenador: Prof. Me. Cesar 
Augusto Eugenio   

 Pedagogia para Empresas e Organizações Sociais - Coordenador: Profa. 
Ma. Ana Maria Gimenes Correa Calil  

 
Cursos oferecidos pelo Departamento 
 O Departamento oferece o "Programa Especial de Formação Pedagógica de 
Docentes para as Disciplinas do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio. 
 
PEDAGOGIA 

CURSO DE PEDAGOGIA 

Grau Acadêmico Graduação - Licenciatura 

Período de funcionamento Manhã e Noite 

Número de vagas Matutino 40, Noturno 80 

Prazo de integralização 6 anos 

Reconhecimento 
Portaria CEE/GP nº 052/05, de 
26/02/05 

Renovação do 
reconhecimento 

Portaria CEE/GP nº 272/08, de 
15/05/08 
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Histórico do Curso 
No ano de 2002, foi criado o Curso Normal Superior, para atender à demanda 

de formação de novos docentes para Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental. Em 2003, o projeto sofreu alterações e uma nova estrutura curricular foi 
aprovada pela Deliberação CONSEP n° 301/2003 e reconhecida pela Portaria CEE-
GP n°  52/2005. Com a emergência das novas diretrizes curriculares, consolidadas na 
Resolução CNE/CP n° 1, de 15/05/2006, o Departamento de Pedagogia criou uma 
comissão de estudos para formular um novo projeto pedagógico, aprovado 
posteriormente pelas Deliberações CONSUNI No 045/2006 e CONSEP No 259/2006. 
Para tanto, buscou-se a adaptação à normatização federal agora em vigor. A estrutura 
do curso de Pedagogia constituir-se-á por uma organização em núcleos, conforme 
orienta a supracitada Resolução, especialmente em seu artigo 6°, itens I, II e III. Essa 
lógica está em conformidade com os objetivos propostos pela legislação, quais sejam, 
o curso de Pedagogia destina-se à formação de professores para exercer funções de 
magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos 
de Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de 
serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 
pedagógicos. (Resolução CNE/CP n° 1, art. 4°). 

Além dessa dimensão, o legislador não descartou o princípio da gestão escolar 
democrática, presente na Lei de Diretrizes e Bases a Educação Nacional, em seu art. 
3°, inciso VIII. Para tanto, buscou contemplar o âmbito da gestão escolar, vinculando-o 
com o exercício da docência. Nesse sentido, a Resolução não fere um princípio básico 
da ação docente, expresso na LDB/96, no parágrafo único do artigo 67, qual seja: a 
experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras 
funções de magistério. 

A Resolução deixa patente este vínculo em seu artigo 14, determinando que a 
Licenciatura em Pedagogia assegure a formação dos profissionais da educação 
prevista no art. 64 da LDB. Nesse sentido, as antigas habilitações entram em regime 
de extinção progressiva. 

A proposta do Departamento contempla esse conjunto normativo, além das 
demandas socioculturais específicas da região onde está inserida a Universidade de 
Taubaté. Nessa direção, a organização em núcleos norteadores da ação pedagógica 
possibilitará dinamismo aos componentes essenciais da formação do futuro 
profissional da educação.  

A partir de 2013 iniciou-se a implantação da Deliberação Consep- 107/2012, 
que reestruturou a matriz curricular do curso, adotando o regime semestral. A nova 
matriz contempla carga horária de 3200 (três mil e duzentas) horas, assim distribuídas: 
2680 (duas mil seiscentas e oitenta) horas presenciais e 520 (quinhentas e vinte) 
horas a distância. 
 
Finalidades e objetivos do curso 

Nesta licenciatura, apresentam-se os parâmetros e diretrizes da formação de 
docentes para atuação na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental, em articulação com a gestão escolar, para que, em consonância com o 
artigo 64 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o profissional possa 
exercer as funções do magistério naquelas modalidades de ensino. Poderá, também, 
exercer atividades na administração, no planejamento, na inspeção, na supervisão e 
na orientação, na educação básica. A proposta de formação do curso de Pedagogia 
inicia-se com o desafio de atender às demandas da educação básica e promover 
práticas formativas que respondam às necessidades de atuação do pedagogo.  
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Nesse contexto, o curso tem como objetivos: 

 Licenciar professores, em nível superior, para atuação na Educação Infantil e 
nas séries iniciais do Ensino Fundamental; 

 Formar profissionais que atuem na gestão educacional, participando do 
planejamento, da execução e da avaliação de aprendizagens, do ensino ou de 
projetos pedagógicos, tanto em escolas, como em outros ambientes 
educativos. 

 
Perfil do profissional a ser formado 

As incumbências atribuídas ao pedagogo na legislação vigente estão 
compreendidas a partir de uma cultura profissional que não restringe a atuação desse 
profissional à docência em espaços escolares, mas que propõe o desenvolvimento de 
capacidades para atuar em diferentes campos de atuação. Espera-se que o licenciado 
seja capaz de: 

 Participar conscientemente da construção de uma sociedade mais justa e 
igualitária; 

 Atuar de forma profissional junto às crianças de 0 a 6 anos e daquelas 
inseridas no âmbito dos anos iniciais do Ensino Fundamental, zelando pelo seu 
desenvolvimento, considerando aspectos éticos e de convívio social; 

 Trabalhar em espaços escolares e não-escolares, atuando na promoção de 
aprendizagens em diversos níveis e modalidades dos processos educativos; 

 Ensinar, de forma interdisciplinar, os conteúdos específicos das disciplinas que 
compõem a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental; 

 Demonstrar conhecimento e domínio das tecnologias de informação 
relacionadas à aprendizagem e à gestão dos processos educativos; 

 Promover o diálogo e a participação das famílias e da comunidade na vida 
cotidiana da escola e de outros espaços educativos; 

 Participar da gestão das instituições planejando, executando e avaliando os 
projetos e programas educacionais; 

 Produzir pesquisas referentes ao cotidiano escolar e a outros espaços 
educativos. 

 
Campo de atuação 

A Resolução CNE/CP n° 1/2006, que instituiu diretrizes curriculares para o 
curso de graduação em Pedagogia, apresenta uma perspectiva de formação cujo foco 
está na formação de professores para atuação na Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental, no conhecimento da escola como organização complexa, na 
investigação e produção de pesquisas na área, na administração de sistemas de 
ensino e na gestão de processos educativos em diferentes espaços. Os campos de 
atuação do profissional formado no curso de Pedagogia são abrangentes, na lógica 
desta Resolução, envolvendo, além dos espaços escolares, outros campos onde 
ocorram atividades pedagógicas, tais como empresas e organizações sociais. 
 
Deliberação do Curso 
Deliberação CONSEP 107/12.  
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6.3.6 DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL 
 
Unidade de Ensino 
Departamento de Serviço Social 
 
Breve Descrição do Departamento 

Desde 2008 o Departamento de Serviço Social funciona em prédio tombado pelo 
patrimônio histórico, onde já existia o Departamento de Ciências Sociais e Letras. 
Trata-se, portanto, de um Campus universitário, que congrega cursos da áreas de 
Ciências Humanas e Sociais, além do Instituto Básico de Humanidades. 

 
Endereço 
R. Visconde do Rio Branco, 22 – Centro – Taubaté/SP – CEP: 12020-040 
 
Atual Diretor: Profa. Ma. Maria Lúcia Firmino de Oliveira Carvalho 
 
Infraestrutura: 
 
Recursos Físicos 

 salas de aula, 3 salas para oficinas/ orientação de TCC 

 salas para Projetos de extensão 

 salas de Coordenação de AACCs e TCC : equipada com um computador ; 

 1 sala de Coordenação de Estágio: equipada com um computador; 

 1 sala da Chefia do DSS; 

 1 sala de professores; 

 1 auditório; 1 cantina; 1 sala de Xerox; 1 sala do Laboratório de Informática, 
compartilhados com o DCSL, e utilizado também por alunos de outros 
Departamentos. O laboratório possui 20 equipamentos e funciona de segunda-
feira à sexta-feira das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 16:00, das 17:00 às 
21:00 e aos sábados das 08:00h às 10:30h. 

Técnico responsável: Josué Lúcio Júnior; 

 1 sala para arquivo inativo, copa, cantina, banheiros para professores, 
banheiros para alunos;   

 1 Biblioteca de Ciências Sociais e Letras, Filosofia, Pedagogia e Serviço 
Social, ligada ao Sistema Integrado de Bibliotecas. 

 
Recursos Humanos 
 
Secretaria 
Secretário: Ranieri de Souza Andrade 
Auxiliar Administrativo: 
Neide Filomena de Carvalho 
Rita de Cássia Ortiz Rezende 
Silvia Regina Domiciano Ribeiro 
 
 
 
Estagiários 
Gustavo Gonçalves Teodoro 
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Marcos Paulo Morcelli 
Matheus Alves Siqueira de Assunção 
 
Corpo Docente 
Adriana Davoli Arizono- Mestra 
Alessandra Freitas de Moraes Urias dos Santos 
Andre Luiz da Silva – Doutor 
Angela Michele Suave - Mestra 
Cecília Regina Alves Lopes - Mestra 
Elisa Maria Andrade Brisola - Doutora 
Lindamar Alves Faermann - Mestra 
Maria Cristina Danchan Simões - Mestra 
Maria Lúcia Firmino de Oliveira Carvalho - Mestra 
Mônica Maria Nunes da Trindade Siqueira - Mestra 
Rivanil Rubens Nogueira – Mestre 
Silvio da Silva Costa 
Viviane de Souza Silva 
Viviane Maria Dantas 
 
CONDEP 
Presidente: Profa. Ma Maria Lúcia Firmino de Oliveira Carvalho 
Representantes do Corpo Docente: 
Profa. Ma. Adriana Davoli Arizono 
Profa. Ma. Angela Michele Suave 
Profa. Dra. Elisa Maria Andrade Brisola 
Profa. Ma. Lindamar Alves Faermann 
Profa.  Viviane Maria Dantas 
Representantes dos Funcionários: 
Silvia Regina Domiciano Ribeiro 
Representes do Corpo Discente: 
Anderlea Aparecida de Sousa Pereira 
Luana Maria dos Santos 
 
CURSOS OFERECIDOS PELO DEPARTAMENTO 
 

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

Grau Acadêmico Bacharel 

Período de funcionamento Noturno 

Número de Vagas 60 (sessenta) 

Prazo de integralização mínimo de 08 semestres e máximo de 14 
semestres 

Reconhecimento Curso reconhecido pelo Decreto Federal n. 
66570/70 de 30/04/70 

Renovação do reconhecimento Portaria CEE/GP nº. 279/2013, de 11/07/2013. 

 
 
 
Breve Histórico do Curso 

O Curso de Serviço Social tem sua origem na Faculdade de Serviço Social de 
Taubaté (FSST), criada pela Lei Municipal nº 708, de 10/05/63. O Decreto nº 46.241, 
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de 06/05/66, homologou a autorização de funcionamento e o Curso de Serviço Social 
foi instalado em 10/05/1966, reconhecido pelo Decreto Federal nº 6.570/70. A partir de 
1973, a FSST passou a integrar a Federação das Faculdades de Taubaté, criada pela 
Lei Municipal nº 1.416/73, cujo regimento unificado foi aprovado pelo Decreto nº 
2.790/73. Com a criação da Universidade de Taubaté, pela Lei Municipal nº 1.498 de 
06/12/1974, reconhecida pelo Decreto nº 78.924/76, a Faculdade foi transformada em 
Departamento de Serviço Social. 

A aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 
9.394 de 1996, demandou aos cursos de Ensino Superior, novos padrões e 
parâmetros sócio-jurídicos. No âmbito do Departamento de Serviço Social da 
Universidade de Taubaté, esse processo, desencadeado desde 1996, promoveu o 
envolvimento docente e discente, orientado pela Associação Brasileira de Ensino e 
Pesquisa em Serviço Social (ABEPPS), no sentido da implantação das diretrizes 
curriculares, aprovadas em 2002 (Pareceres CNE/CES 492/2001 e 1363/2001). 

Na Universidade de Taubaté, a Deliberação CONSEP nº 344/2003 aprovou o 
currículo pleno do curso de Serviço Social, alterado pela Deliberação CONSEP nº 
019/2008, que revogou as disposições contrárias. A Portaria CEE/GP nº 531/2007, de 
22/10/2007, renovou o reconhecimento do curso de Serviço Social da Universidade de 
Taubaté por cinco anos.  A Portaria CEE/GP nº. 279/2013, de 11/07/2013 renovou o 
Reconhecimento do Curso por tres anos. 
 
Atividades Relevantes da Unidade de Ensino 

 Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Políticas Sociais e Trabalho Social 
com Famílias; 

 Projeto de Extensão Observatório Socioambiental; 

 Projeto de Extensão Assessoria e Supervisão às Prefeituras Municipais do 
Vale do Paraíba para a Implantação do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS); 

 Escritório de Aplicação em Serviço Social  
 
Objetivos 

 A formação profissional do Assistente Social tem-se como finalidade 
desenvolver um processo de ensino-aprendizagem que possibilite a 
capacitação teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. Nessa 
direção busca-se: 

 introduzir e motivar o aluno à vida acadêmica, como espaço privilegiado e 
favorável ao pensamento e à ação críticos e autônomos, que se expressam 
pela exposição de questões e questionamentos, pela investigação e 
construção de respostas; 

 desenvolver o conhecimento sobre a formação histórica e os processos 
sociais contemporâneos, que conformam a sociedade brasileira, no sentido 
de compreender as particularidades históricas do capitalismo e do Serviço 
Social no Brasil; 

 empreender a compreensão do significado social da profissão e as 
possibilidades de ação profissional contidas na realidade, interpretando as 
demandas – consolidadas e emergentes –, colocadas ao Serviço Social via 
mercado de trabalho; 

 formular respostas profissionais que possibilitem o enfrentamento da 
questão     social nos âmbitos público e privado; 
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 possibilitar o conhecimento das atribuições e competências referentes ao 
exercício profissional, previstas na Legislação Profissional em vigor. 

Portanto, o curso de graduação em Serviço Social se propõe possibilitar o 
desenvolvimento de um processo intelectual, que oriente uma ação profissional 
comprometida com os segmentos potencialmente excluídos dos processos sociais das 
diversas realidades histórico-sociais. Isso significa habilitar o aluno para o exercício da 
atividade profissional do assistente social, qualificando-o nos campos ético-politicos, 
teórico-metodologico e técnico-operativo, de forma a : 

 propiciar condições para a construção do saber, por meio da 
investigação científica, de modo a relacionar pesquisa, ensino e 
extensão; 

 identificar os problemas sociais, no âmbito nacional, regional e local, 
de forma a subsidiar políticas sociais públicas e privadas; 

 construir estratégias para a intervenção em programas e projetos 
sociais no combate e enfrentamento da pobreza. 

 
Perfil do Profissional a ser Formado 

O profissional do Serviço Social deve: 

 Estar apto a atuar nas diversas expressões da questão social, comprometido 
com a construção e o exercício pleno da cidadania. 

 Ser capaz de analisar e interpretar a realidade social. 

 Ser capaz de formular, implantar, executar e avaliar propostas de 
enfrentamento à questão social, no mercado de trabalho. 

 
Campos de Atuação 

A atuação do Assistente Social, nas expressões da questão social, concretiza-se 
por meio do conhecimento e da capacidade: 

 Organizar e realizar o atendimento direto à população usuária dos serviços 
sociais; 

 Prestar assessoria e consultoria às áreas pública e privada, no planejamento, 
gestão e execução de serviços sociais; 

 Pesquisar e propor a criação de serviços sociais para o tratamento de questões 
como: pobreza, violência urbana, violência doméstica, conflitos de natureza 
geracional, étnica e de gênero, processo de exclusão e de dificuldade de 
acesso aos serviços próprios, das políticas sociais, assistência Social, Saúde, 
Educação, Habilitação, Cultura, Esportes e Lazer. 

 Além disso, a formação do profissional para a intervenção exige o domínio de 
conteúdos teórico-metodológicos e de instrumentos e técnicas profissionais 
capazes de garantir a operacionalidade das ações.   

 
 
Número da Deliberação do Curso 
Deliberação CONSEP 194/2012 
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5 - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – NEAD 
 
Breve Histórico 
  Com seus 53 anos de Ensino Superior e seus 35 como universidade, a 
Universidade de Taubaté – UNITAU já formou cerca de 90.000 alunos em cursos 
presenciais, experiência que ela investe, hoje, na Educação a Distância (EAD). Em 
2009, a UNITAU obteve um credenciamento do Ministério da Educação (MEC) que a 
autoriza a oferecer cursos de EAD. Atualmente os cursos do EAD – Unitau estão em 
processo de reconhecimento. Com uma equipe docente capacitada e empenhada em 
oferecer cursos de qualidade e alto padrão, ela conta com uma estrutura única que 
busca oferecer todo o apoio necessário ao aluno. Todos os cursos são modulares e 
semipresenciais, dando ao aluno a oportunidade de melhor orientar seus estudos. 
Além da plataforma Moodle, que visa incentivar a interação e aproximar os alunos dos 
professores, alunos ainda têm acesso ao conteúdo inter-bibliotecas (SIBI-UNITAU), 
com um acervo bibliográfico de mais de 240 mil exemplares. 
 
Diferencial 

 Plataforma Moodle, que permite rever aulas e materiais, em tempo real;  

 Suporte eletrônico e pedagógico, com profissionais qualificados; 

 Professores orientadores que auxiliam os trabalhos na plataforma; 

 Tutor, em sala de aula, nos polos de apoio presencial; 

 Acesso a conteúdo inter bibliotecas - SIBI-UNITAU; 

 Curso de nivelamento na plataforma moodle; 

 Material impresso de apoio aos módulos; 

 Biblioteca nos polos; 

 Internet nos polos; 

 Aula presencial; 

 Curso modular. 
 

Credenciamento 
Portaria nº 280, de 26 de março de 2009. 
 
Objetivos 

I) Possibilitar a autoaprendizagem, por meio de recursos didáticos a 
serem veiculados pelas modernas tecnologias de informação;  

II)  Capacitar os professores já em exercício a fim de proporcionar-lhes o 
conhecimento adequado para o desenvolvimento de atividades didático-
pedagógicas no ensino à distância; 

III)  Possibilitar o desenvolvimento de programas de educação continuada 
para os profissionais em exercício dos diversos campos de atuação; 

IV) Coordenar a elaboração e aplicação de projetos de cursos de educação 
à distância; 

V) Organizar um banco de dados sobre legislação, projetos e 
desenvolvimento de cursos de educação a distância. 

 
Coordenadores  
Coordenação Geral: Profa. Dra. Ana Júlia Urias dos Santos Araújo. 
Coordenação EAD: Profa. Dra. Patrícia Diana Edith B. de S. C. Ortiz Monteiro. 
Coordenação Pedagógica: Profa. Ms. Rosana Giovanni Pires Clemente.  
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Coordenação de Materiais: Profa. Ms. Isabel Rosangela dos Santos Ferreira. 
Coordenação das Atividades Complementares: Profa. Ms. Rosana Giovanni Pires 
Clemente. 
Coordenação de Trabalhos de Conclusão de Curso: Profa. Dra. Ana Maria dos 
Reis Taino. 
Coordenação de Estágio: Profa. Esp. Ebe Camargo Pugliese. 
Coordenação do Polo de Taubaté: Prof. Ms André Luiz de Freitas Guimarães. 
Coordenação do Polo de São José dos Campos: Profa. Dra. Ana Maria dos Reis 
Taino. 
Coordenação do Polo de Ubatuba: Profa. Dra. Patrícia Diana Edith B. de S. C. Ortiz 
Monteiro. 

 
Infraestrutura 

A Universidade de Taubaté tem cinco polos credenciados para oferecimento 
dos cursos na modalidade a distância: Taubaté (sede), Ubatuba, São José dos 
Campos e Mogi Guaçu, no Estado de São Paulo, e Belém, no Estado do Pará. Desses 
três já se encontram em funcionamento - Taubaté (sede), Ubatuba, São José dos 
Campos. 

 
Polo Taubaté, SP  

O Polo de Taubaté conta com a infraestrutura da Universidade de Taubaté, em 
seu campus sede. Está instalado na Av. Marechal Deodoro, 605 - Jardim Sta. Clara - 
Taubaté - SP - Cep: 12080-000. Telefones: (12) 3632-3569 / 3625.4130 / 3625.4280 
ou 0800 557255. E-mail: nead@unitau.br 

O Polo de Taubaté dispõe de salas de aulas, com capacidade para 40 alunos 
cada, destinadas ao Programa de Educação a Distância. Dispõe, ainda, de sala para 
coordenação e secretaria de atendimento aos alunos (exclusivas, equipadas cada uma 
com fone/fax, impressora e computador ligado a internet), uma sala de tutoria 
exclusiva, um auditório com instalação multimídia para apresentações e um laboratório 
de informática, com 130 computadores ligados em rede, com acesso a internet, 
sistema operacional Windows XP e pacote Office instalados. 

O curso de Graduação Plena Licenciatura em ARTES VISUAIS, na modalidade 
a distância, utiliza os seguintes espaços/ambientes do Departamento de Arquitetura e 
Urbanismo: 

 um Ateliê Múltiplo para o desenvolvimento de várias disciplinas 
práticas/diferentes linguagens no mesmo ambiente. Ambiente com bancadas 
(mesas coletivas) cadeiras ou bancos, pranchetas, cavaletes, painéis de 
madeira nas paredes (para fixação dos suportes e dos trabalhos), pias, 
armários de aço.   

 uma Área para Exposições - Área para ambientação e montagem de 
exposições, criação de ambientes versáteis, conforme a necessidade dos 
projetos expositivos, que serão organizados pelos professores e pelos próprios 
alunos. O mobiliário também deve ser de fácil movimentação e versátil para 
exposição de várias modalidades da visualidade (trabalhos bidimensionais, 
tridimensionais, instalações, entre outros). 

 um Laboratório Multimeios - Espaço dotado de computadores, programas de 
edição de imagens (coreldraw; photoshop; adobe; outros); equipamentos para 
produção e edição de vídeo, Fotografia. 
 
 

mailto:nead@unitau.br
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Polo Ubatuba, SP  
O Polo de Ubatuba está instalado no campus da Universidade de Taubaté, em 

Ubatuba. Localiza-se na Av.Castro Alves, 392 – Itaguá – Ubatuba – SP – Cep: 11680-
000. Telefone: 12- 38331750. E-mail: nead@unitau.br 

O Polo de Ubatuba dispõe de salas de aulas, com capacidade para 40 alunos 
cada. Dispõe, ainda, de sala para coordenação e secretaria de atendimento aos 
alunos (exclusivas, equipadas cada uma com fone/fax, impressora e computador 
ligado a internet), uma sala de tutoria exclusiva, um auditório compartilhado, com 
instalação multimídia para apresentações e um laboratório de informática, com 50 
computadores ligados em rede, com acesso a internet, sistema operacional Windows 
XP e pacote Office instalados. 

 
Polo São José dos Campos, SP  

O polo de São José dos Campos está instalado na Faculdade do Instituto 
Nacional de Pós-Graduação (INPG), instituição conveniada à Universidade de 
Taubaté. Localiza-se a Avenida Alfredo Ignácio de Nogueira Penido, 678 - Parque 
Residencial Jardim Aquarius, São José dos Campos- SP. Cep:12246-000. Telefones: 
(12) 3913.5856 / 3932.1070. E-mail: nead@unitau.br. 

O polo de São José dos Campos dispõe salas de aulas, com capacidade para 
40 alunos cada. Dispõe, ainda, de sala para coordenação e secretaria de atendimento 
aos alunos (exclusivas, equipadas cada uma com fone/fax, impressora e computador 
ligado a internet), uma sala de tutoria exclusiva, um auditório compartilhado, com 
instalação multimídia para apresentações e um laboratório de informática, com 40 
computadores ligados em rede, com acesso a internet, sistema operacional Windows 
XP e pacote Office instalados. 

 

Biblioteca 

Além dos textos disponibilizados em meio eletrônico para os alunos como parte 
do projeto de Educação a Distância, de domínio público ou concebidos pelo grupo de 
professores autores dos cursos, cada pólo dispõe de uma biblioteca própria com 
acervo para consulta. Esse acervo é ampliado pelo conteúdo inter-bibliotecas (SIBI-
UNITAU). 
 
LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS 
 
Regime Letivo: Modular 
Grau Acadêmico: Licenciado 
Período de funcionamento: semanal e final de semana 
Número de Vagas: 120 por polo 
Duração: 3 anos 
Prazo de Integralização: Mínimo de 3 (três) anos e máximo de 7 (sete) anos letivos 
Reconhecimento: em processo de reconhecimento 

 
Perfil do profissional a ser formado 

O Curso de Graduação Plena – Licenciatura em ARTES VISUAIS, na 
modalidade à distância, garante ao futuro Licenciado uma formação profissional 
consistente e contextualizada, baseada na articulação entre as diversas linguagens 
artísticas visuais, com as competências, habilidades e posturas que permitam ao 
professor aqui formado plena atuação no ensino, na pesquisa e extensão de todas as 
áreas das ARTES VISUAIS de forma ética, crítica, inovadora e interdisciplinar.  
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O professor licenciado em ARTES VISUAIS terá um perfil múltiplo e 
interdisciplinar, com capacidade para atuar no amplo e diversificado campo que a 
formação em Artes Visuais habilitará, permitindo a atuação nos diferentes níveis da 
educação básica (ensino fundamental e médio).  
 
Deliberação CONSEP Nº 112/2009 
 
 
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
 
Regime Letivo: Modular 
Grau Acadêmico: Licenciado 
Período de funcionamento: semanal e final de semana 
Número de Vagas: 120 por polo 
Duração: 3 anos 
Prazo de Integralização: Mínimo de 3 (três) anos e máximo de 7 (sete) anos letivos 
Reconhecimento: em processo de reconhecimento 

 
Perfil do profissional a ser formado 

O curso de Licenciatura em Ciências biológicas garante ao futuro Licenciado 
uma formação profissional sólida e ampla, baseada na integração entre as diversas 
áreas da Biologia, com as competências, habilidades e posturas que permitam ao 
professor aqui formado plena atuação no ensino, na pesquisa e extensão de todas as 
áreas da Biologia. 

O professor licenciado em Ciências biológicas terá uma formação ampla e 
multidisciplinar, detentor de conhecimentos generalistas sobre todas as áreas das 
ciências biológicas e correlatas; possuidor de uma visão ampla sobre a problemática 
sócio-ambiental da atualidade; apto a se adaptar às expectativas e demandas do 
mercado de trabalho; atualizado em relação aos avanços conceituais e metodológicos 
em suas áreas de competência e capaz de desempenhar a função de 
educador/professor comprometido com a realidade educacional brasileira.  
 
Deliberação CONSEP Nº 114/2009 
 
 
LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Regime Letivo: Modular 
Grau Acadêmico: Licenciado 
Período de funcionamento: semanal e final de semana 
Número de Vagas: 120 por polo 
Duração: 3 anos 
Prazo de Integralização: Mínimo de 3 (três) anos e máximo de 7 (sete) anos letivos 
Reconhecimento: em processo de reconhecimento 

 
Perfil do profissional a ser formado 

O curso de Licenciatura em Educação Física garante ao futuro licenciado uma 
formação profissional generalista, sólida e ampla, baseada na integração entre os 
diversos saberes que compreendem a área da Educação Física e em consonância 



                                                            
 

 

 

 263 

com as competências e habilidades necessárias que permitam ao licenciado, a 
atuação na pesquisa, extensão e, especialmente no ensino da Educação Física. 

O professor licenciado em Educação Física deverá ter uma formação ampla e 
multidisciplinar; ser o profissional detentor de conhecimentos generalistas sobre a área 
da Educação Física e áreas correlatas; possuir uma visão ampla acerca da pluralidade 
de aspectos que envolvem o movimento humano; estar apto a se adaptar às 
expectativas e demandas do mercado de trabalho, sobretudo no campo do ensino; 
estar atualizado em relação aos avanços conceituais e metodológicos em sua área de 
competência e capaz de desempenhar a função de educador/professor comprometido 
com a realidade educacional brasileira. 

 
Deliberação CONSEP Nº 113/2009 
 
 
LICENCIATURA EM FILOSOFIA 
 
Regime Letivo: Modular 
Grau Acadêmico: Licenciado 
Período de funcionamento: semanal e final de semana 
Número de Vagas: 120 por polo 
Duração: 3 anos 
Prazo de Integralização: Mínimo de 3 (três) anos e máximo de 7 (sete) anos letivos 
Reconhecimento: em processo de reconhecimento 

 
Perfil do profissional a ser formado 

O curso visa à formação de um profissional capaz de compreender e transmitir 
os principais temas, problemas e sistemas filosóficos, bem como analisar a realidade 
social, e refletir sobre ela, em seus múltiplos aspectos, possibilitando atuação 
competente nos múltiplos contextos da educação básica, pretendendo também que o 
licenciado em Filosofia, a partir de uma formação teórica sólida, entendida como 
suporte para a pesquisa e análise dos fenômenos sociais, possa assumir uma postura 
crítica e reflexiva na sua prática pedagógica. 

O licenciado em Filosofia deverá estar habilitado para enfrentar com sucesso 
os desafios e as dificuldades inerentes à tarefa de despertar os jovens para a reflexão 
filosófica, bem como transmitir aos alunos do Ensino Médio o legado da tradição e o 
gosto pelo pensamento inovador, crítico e independente. Deverá, também, ser capaz 
de contribuir profissionalmente em outras áreas, no debate interdisciplinar e nas 
assessorias culturais, entre outras 

 
Deliberação CONSEP Nº 120/2009 
 

 
LICENCIATURA EM GEOGRAFIA 
 
Regime Letivo: Modular 
Grau Acadêmico: Licenciado 
Período de funcionamento: semanal e final de semana 
Número de Vagas: 120 por polo 
Duração: 3 anos 
Prazo de Integralização: Mínimo de 3 (três) anos e máximo de 7 (sete) anos letivos 
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Reconhecimento: em processo de reconhecimento 
 
Perfil do profissional a ser formado 

O Curso de Graduação Plena – Licenciatura em Geografia, na modalidade à 
distância, garante ao futuro Licenciado uma formação profissional consistente e 
contextualizada, baseada no exercício das diferentes solicitações profissionais de 
forma competente e comprometida com uma crítica, criatura e inovadora visando com 
isso a qualidade do ensino fundamental, médio e superior da ciência geográfica, 
através de uma sólida formação básica. 

O licenciado em Geografia desenvolve conhecimentos sobre o espaço natural 
e o espaço construído, com base nos fundamentos filosóficos, teóricos e 
metodológicos da Geografia propondo-se a uma ampla formação teórico-prática, 
habilitando os profissionais para a produção, a pesquisa, a crítica e o ensino da 
Geografia. 
 
Deliberação CONSEP Nº 118/2009 
 
 
 
LICENCIATURA EM HISTÓRIA 
 
Regime Letivo: Modular 
Grau Acadêmico: Licenciado 
Período de funcionamento: semanal e final de semana 
Número de Vagas: 120 por polo 
Duração: 3 anos 
Prazo de Integralização: Mínimo de 3 (três) anos e máximo de 7 (sete) anos letivos 
Reconhecimento: em processo de reconhecimento 

 
Perfil do profissional a ser formado 

O Curso de Graduação Plena – Licenciatura em História, na modalidade à 
distância, contempla o passado humano em seus múltiplos aspectos: economia, 
sociedade, cultura e o movimento do cotidiano. Tem como objetivo formar cidadãos 
voltados para atividades profissionais na área do ensino de História, com visão crítica 
em relação à problemática de seu tempo, que contribuam com a construção do saber 
histórico numa perspectiva interdisciplinar. 

Assim o professor licenciado em História deve ter um perfil múltiplo e 
interdisciplinar, com capacidade para atuar no amplo e diversificado campo que a 
formação em História o habilitará, permitindo a atuação nos diferentes níveis da 
educação básica (ensino fundamental e médio).  
 
Deliberação CONSEP Nº 119/2009 
 
 
 
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 
 
Regime Letivo: Modular 
Grau Acadêmico: Licenciado 
Período de funcionamento: semanal e final de semana 
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Número de Vagas: 120 por polo 
Duração: 3 anos 
Prazo de Integralização: Mínimo de 3 (três) anos e máximo de 7 (sete) anos letivos 
Reconhecimento: em processo de reconhecimento 

 
Perfil do profissional a ser formado 

O Curso de Graduação Plena – Licenciatura em Matemática, na modalidade à 
distância tem como objetivo formar profissionais dentro de uma concepção contextual 
na qual a matemática, necessariamente, tem sua ênfase no argumento lógico, na 
distinção de casos, na crítica de resultados obtidos em comparação com os dados 
iniciais do problema e no constante direcionamento para o pensamento independente, 
além de formar profissionais que deverão contribuir de forma efetiva à ampliação e 
qualificação do Ensino da Matemática na Educação Básica. 

Assim, o professor licenciado em Matemática deve ter um perfil criativo, 
autoconfiante com competência de facilitar a construção dos conhecimentos 
matemáticos, tendo uma sólida e ampla formação desses conhecimentos e 
desenvolvendo uma postura crítica diante dos fatos para atuar enquanto ser social 
com atitude cidadã.  
 
Deliberação CONSEP Nº 115/2009 
 
 
 
 
 
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 
 
Regime Letivo: Modular 
Grau Acadêmico: Graduação 
Período de funcionamento: final de semana 
Número de Vagas: 120 por Polo 
Duração: 3 (três) anos letivos 
Prazo de Integralização: Mínimo de 3 (três) anos e máximo de 7 (sete) anos letivos 
Reconhecimento: em processo de reconhecimento 
Perfil do profissional a ser formado 
 O Curso de Graduação Plena – Licenciatura em Pedagogia, na modalidade à 
distância assegura a formação de profissionais de educação para administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional e para a docência da 
educação básica (compreendendo educação infantil e séries iniciais do ensino 
fundamental), além das matérias pedagógicas no curso normal de nível médio e de 
cursos da educação profissional. 
 O Licenciado em Pedagogia é um profissional que terá o conhecimento em 
diferentes áreas científicas, lingüísticas e culturais, e dominará metodologias e 
técnicas, especialmente aquelas necessárias para o exercício das atividades docentes 
em sala de aula (educação Infantil e Séries Iniciais); para o planejamento, a gestão 
curricular e a aprendizagem na educação básica e infantil, e para a gestão da 
aprendizagem colaborada em ambiente de trabalho e avaliação; para a orientação 
escolar, voltada para as dificuldades de aprendizagem e promoção do sucesso 
escolar, e a orientação para o trabalho, visando ao aconselhamento profissional;  
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Deliberação CONSEP Nº 056/2009 
 
 
 
 
 
CURSO LICENCIATURA EM QUÍMICA 
 
Regime Letivo: Modular 
Grau Acadêmico: Graduação 
Período de funcionamento: final de semana 
Número de Vagas: 120 por Polo 
Duração: 3 (três) anos letivos 
Prazo de Integralização: Mínimo de 3 (três) anos e máximo de 7 (sete) anos letivos 
Reconhecimento: em processo de reconhecimento 

 
Perfil do profissional a ser formado 

O Curso de Graduação Plena – Licenciatura em Química, na modalidade à 
distância tem como objetivo uma formação profissional sólida e ampla, baseada na 
integração entre as áreas da Química, com competências, habilidades e posturas que 
permitem ao professor, aqui formado, plena atuação no ensino em nível básico, na 
pesquisa e na extensão de todas as áreas transversais da ciência química. 

As atribuições do licenciado em Química estão diretamente ligados à atuação 
como docente no ensino fundamental e médio. Este profissional, atuará em um 
mercado de trabalho complexo e diversificado, terá uma formação sólida e ampla dos 
princípios e teorias da Química; será capaz de relacionar ciência, tecnologia e 
sociedade; terá domínio de metodologia científica; será capaz de atender às 
exigências do mercado de trabalho com visão ética e humanística; e analisará a 
realidade onde está inserido. 
 
Deliberação CONSEP Nº 117/2009 
 
 
 
 
 
 
CURSO LICENCIATURA EM SOCIOLOGIA 
 
Regime Letivo: Modular 
Grau Acadêmico: Graduação 
Período de funcionamento: final de semana 
Número de Vagas: 120 por Polo 
Duração: 3 (três) anos letivos 
Prazo de Integralização: Mínimo de 3 (três) anos e máximo de 7 (sete) anos letivos 
Reconhecimento: em processo de reconhecimento 

 
Perfil do profissional a ser formado 

O Curso de Graduação Plena – Licenciatura em Sociologia, na modalidade à 
distância visa à formação de um profissional capaz de analisar a realidade social em 
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seus múltiplos aspectos, possibilitando atuação competente nos múltiplos contextos da 
educação básica, pretendendo também que o licenciado em Sociologia, a partir de 
uma formação teórica sólida, entendida como suporte para a pesquisa e análise dos 
fenômenos sociais, possa assumir uma postura crítica e reflexiva na sua prática 
pedagógica. 

O licenciado em Sociologia será um profissional apto a desenvolver atividades 
de docência, transversalizado pela pesquisa na área educacional, atuará na 
formulação, acompanhamento e desenvolvimento de políticas e projetos pedagógicos 
na área. Será um profissional crítico-reflexivo que evidencia atitudes de reflexão e de 
criticidade na sua prática didática e pedagógica, na sua relação com a prática social.  
 
Deliberação CONSEP Nº 121/2009 
 
 
 
 
 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL 
 
Regime Letivo: Modular 
Grau Acadêmico: Tecnólogo 
Período de funcionamento: semanal e final de semana 
Número de Vagas: 120 por Polo 
Duração: 2 anos 
Prazo de Integralização: Mínimo de 2 (dois) anos e máximo de 3 (três) anos letivos 
Reconhecimento: em processo de reconhecimento 

 
Perfil do profissional a ser formado 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial objetiva oferecer ao 
aluno condições para desenvolver as competências profissionais específicas para o 
desempenho de gestor comercial, a par das competências profissionais gerais 
exigidas de todo tecnólogo que atua na área de Gestão, além das necessárias à área 
de interface, de Comércio e Varejo, para que lhe seja possível perceber e 
compreender o conjunto dessas atividades e, assim, permitir-lhe percepção e atuação 
globais e a ampliação futura de sua atuação. 

O Tecnólogo em Gestão Comercial é um profissional que incorpora 
conhecimentos e habilidades para interagir com diversos grupos de pessoas de 
diferentes níveis sócio-culturais que o credencia a desenvolver profundo conhecimento 
de mercado, utilizando dados quantitativos e qualitativos para exercer análise, 
planejamento e implementação de programas mercadológicos. Receberá também uma 
sólida formação geral e humanística, permitindo ao mesmo, diante de uma situação 
complexa e tendo em vista as finalidades necessárias, agir com os seguintes critérios: 
identificar  pontos relevantes apresentados; mobilizar os recursos disponíveis para o 
encaminhamento da solução, articular esses recursos e os pontos identificados como 
relevantes e tomar a melhor decisão ou fazer o encaminhamento mais adequado. 
 
Deliberação CONSEP Nº 122/2009 
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CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 
Regime Letivo: Modular 
Grau Acadêmico: Tecnólogo 
Período de funcionamento: semanal e final de semana 
Número de Vagas: 120 por Polo 
Duração: 2 anos 
Prazo de Integralização: Mínimo de 2 (dois) anos e máximo de 3 (três) anos letivos 
Reconhecimento: em processo de reconhecimento 
 
Perfil do profissional a ser formado 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos tem como 
objetivo formar gestores que entendam toda a complexidade e dinâmica dessa área de 
atuação. Busca ainda formar tecnólogos com visão estratégica em recursos humanos, 
capazes de aprimorar suas habilidades pessoais em comunicação, liderança e 
planejamento, através da aplicação de técnicas gerenciais eficientes e eficazes. 

O Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos desenvolve as competências 
necessárias para exercer a profissão, de maneira responsável, com visão crítica, 
humanista e empreendedora. Aprimora conhecimentos e habilidades para interagir 
com diversos grupos de pessoas de diferentes níveis socioculturais, recebendo sólida 
formação geral e humanística, o que lhe permite, diante de uma situação complexa e 
tendo em vista as finalidades necessárias, agir com critérios definidos. 
 
Deliberação CONSEP Nº 125/2009 
 
 
 
 
 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA 
 
Regime Letivo: Modular 
Grau Acadêmico: Tecnólogo 
Período de funcionamento: semanal e final de semana 
Número de Vagas: 120 por Polo 
Duração: 2 anos 
Prazo de Integralização: Mínimo de 2 (dois) anos e máximo de 3 (três) anos letivos 
Reconhecimento: em processo de reconhecimento 

 
Perfil 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Logística objetiva formar 
profissionais com uma forte base conceitual, no âmbito das ciências correlatas às suas 
atividades, capacitados a atuarem efetivamente no mercado de trabalho. Profissionais 
esses capazes de planejar, operacionalizar e controlar as atividades logísticas das 
organizações, utilizando modernas metodologias e tecnologias de gestão, 
identificando oportunidades de redução de custos, aumento da qualidade nos serviços 
e cumprimento de prazos nas operações das cadeias de suprimentos. 
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O Tecnólogo em Gestão de Logística é o profissional que, com base nos 
procedimentos e técnicas adequadas, gera e executa o controle operacional das 
diferentes atividades que compõem a operação logística, promovendo a sua melhoria 
contínua, com o objetivo de atingir níveis de serviço mais elevados. Pode ainda gerir e 
controlar as atividades logísticas internas e o seu custeio, as relações com diferentes 
prestadores de serviço logístico, a informação e sua difusão, bem como as tecnologias 
subjacentes à operação logística. 
 
Deliberação CONSEP Nº 123/2009 
 
 
 
 
 
 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS 
 
Regime Letivo: Modular 
Grau Acadêmico: Tecnólogo 
Período de funcionamento: semanal e final de semana 
Número de Vagas: 120 por Polo 
Duração: 2 anos 
Prazo de Integralização: Mínimo de 2 (dois) anos e máximo de 3 (três) anos letivos 
Reconhecimento: em processo de reconhecimento 

 
Perfil 

O Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais objetiva oferecer ao 
aluno a estrutura necessária para a formação de gestores organizacionais, 
favorecendo a atuação com eficácia no mercado altamente competitivo. Além de 
desenvolver as competências profissionais específicas para o desempenho do gestor, 
exigidas de todo tecnólogo que atua na área de gerenciamento, para que lhe seja 
possível perceber e compreender o conjunto dessas atividades e, assim, permitir-lhe 
percepção e atuação globais. O tecnólogo em Processos Gerenciais é um profissional 
que incorpora conhecimentos e habilidades para interagir com diversos grupos de 
pessoas de diferentes níveis sócio-culturais que o credencia a desenvolver profundo 
conhecimento de mercado, utilizando dados quantitativos e qualitativos para exercer 
análise, planejamento e implementação de programas mercadológicos. Receberá 
também uma sólida formação geral e humanística, permitindo ao mesmo, diante de 
uma situação complexa e tendo em vista as finalidades necessárias, agir com os 
seguintes critérios: identificar  pontos relevantes apresentados; mobilizar os recursos 
disponíveis para o encaminhamento da solução, articular esses recursos e os pontos 
identificados como relevantes e tomar a melhor decisão ou fazer o encaminhamento 
mais adequado. 
 
Deliberação CONSEP Nº 123/2009 
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CURSOS APROVADOS (mas não estão em funcionamento) – Licenciaturas  

CURSO LICENCIATURA 
EM FÍSICA 

Deliberação CONSEP Nº 116/2009 

CURSO LICENCIATURA 
EM LETRAS: LÍNGUA 
PORTUGUESA 

Deliberação CONSEP Nº 055/2009 
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7.3 ESCOLA DE APLICAÇÃO DR. ALFREDO JOSÉ BALBI – COLÉGIO UNITAU 
Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi 
 

A Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi, mantida pela Universidade de 
Taubaté, ministra os ensinos fundamental e médio e a educação profissional técnica 
de nível médio, tendo como compromisso oferecer uma educação de qualidade que 
garanta a aprendizagem essencial para a formação de cidadãos capazes de atuar com 
competência, dignidade e responsabilidade, na sociedade em que vivem. 
Possui um espaço diferenciado para os alunos dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, uma biblioteca on line, uma sala multimídia, seis laboratórios para as 
aulas práticas, uma quadra poliesportiva e conta com toda a infra-estrutura da 
Universidade de Taubaté para oferecer ensino de qualidade e promover uma 
educação voltada para a construção da cidadania. 

Os alunos da Escola recebem tratamento diferenciado com acompanhamento 
de coordenação pedagógica, orientação educacional e psicologia escolar. Os 
estudantes são estimulados a participar de atividades esportivas e de projetos 
interdisciplinares que buscam ampliar o conteúdo ministrado em sala de aula, e 
desenvolvem trabalhos apresentados em eventos, como a Feira de Cultura, Ciências e 
Tecnologia. 
 
ENSINO FUNDAMENTAL 
9 ANOS VESPERTINO 
 

Distribuído em nove anos (antigas séries), oferece um ensino de qualidade, 
com enfoque na formação para a cidadania, estimulando a criatividade, a 
responsabilidade, a participação, a solidariedade e uma visão crítica da sociedade. 
 
ENSINO MÉDIO 
3 ANOS MATUTINO 
 

Os conteúdos distribuídos em três séries anuais preparam os alunos para o 
ingresso no Ensino Superior, integrando-os ao mundo contemporâneo nas dimensões 
fundamentais da cidadania e do trabalho. O aluno que cursar concomitantemente a 
Educação Profissional, ao concluir a 3ª série, receberá o Certificado de Auxiliar 
Técnico correspondente à habilitação escolhida. 
 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
 
TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS 
4 ANOS VESPERTINO 
 

Realiza exames laboratoriais, participando desde a coleta de material até o 
diagnóstico laboratorial. Pode, também, calibrar e conservar os aparelhos utilizados. 
 
TÉCNICO EM ELETRÔNICA 
2 ANOS DIURNO E NOTURNO 
 

Projeta, monta e instala equipamentos eletrônicos na linha de produção, 
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participa de programação de equipamentos com o emprego de recursos de informática 
e faz a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos. 
 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
3 ANOS VESPERTINO 
 

Desenvolve sistemas de análise e programação, projeta, configura e instala 
redes, projeta e confecciona trabalhos em CAD e páginas para Internet. 
 
TÉCNICO EM MECATRÔNICA 
2 ANOS DIURNO E NOTURNO E 4 ANOS VESPERTINO 
 

Trabalha com a integração de processos mecânicos e eletrônicos, empregando 
programas de computação no controle da produção de uma fábrica. 
 
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 
2 ANOS NOTURNO 
 

Profissional qualificado para compreender os problemas ambientais, tomar 
decisões e propor soluções para eles. 
 
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 
3 ANOS VESPERTINO 
 

Divide com o nutricionista a responsabilidade de promover, manter a recuperar 
a saúde humana com atividades relacionadas à alimentação. 
 
LABORATÓRIOS DA ESCOLA: 
 
 Laboratório de Automação. 
 Laboratório de Eletrônica Básica. 
 Laboratório de Eletrônica Aplicada. 
 Laboratório de Informática. 
 Laboratório de Mecânica. 
 Laboratório de Ciências Naturais e Biologia. 
 

Pertencente a Universidade de Taubaté e situada próxima a outros 
Departamentos, a Escola insere-se numa comunidade de inúmeros e variados 
recursos que beneficiam os alunos e professores. 

Os alunos da Escola utilizam-se de recursos de outros Departamentos tais como: 
Laboratórios das Engenharias Mecânica e Elétrica, os de Bioquímica, Microbiologia e 
Parasitologia do Instituto Básico de Biociências, o de Nutrição do Departamento de 
Ciências Agrárias, as quadras poliesportivas do Departamento de Educação Física, e 
o anfiteatro da Engenharia Civil para a realização de reuniões, palestras, peças de 
teatro e outras apresentações. 

Além desses recursos, a UNITAU colabora na realização dos eventos escolares 
bem como nas viagens culturais e recreativas fornecendo ônibus. 
 
Recursos Humanos 
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A Escola conta com os núcleos de Direção, Técnico-Pedagógico, 
Administrativo e Operacional. 
 
Núcleo de Direção 
 
Diretora da Escola: Maria Lucia Simões Alves 

 Cristiane Ferreira de Araújo 

 Reginaldo Luiz Gonçalves 
 
Núcleo Técnico-Pedagógico 
 
Coordenadora Pedagógica: Cláudia Salles Cauduro Esper 
Orientadora Educacional: Adriana de Araújo Barros 
Psicólogo Escolar: Domingos Sávio Teixeira Medeiros 
 

Conta, ainda com 06 (seis) Coordenadores de Área/Curso, 01 (uma) 
bibliotecária e 02 (duas) auxiliares, 01 (uma) secretaria e 06 (seis) auxiliares 
administrativas, 07 (seis) inspetoras de alunos, 01 (um) zelador, 01 (uma) atendente, 
02 (dois) porteiros. A limpeza e vigilância do prédio são realizadas por firmas 
terceirizadas. 

O corpo docente é formado por 64 professores. 
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9. OUTROS ÓRGÃOS 
 
9.1 COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO ACADÊMICA – COPESA 
 
 A Comissão Permanente de Seleção Acadêmica tem como missão o 
planejamento e a realização dos Processos Seletivos presencial e a distância da 
UNITAU e do Concurso de Residência Médica - COREME, que objetiva a seleção dos 
candidatos à matrícula, de acordo com as normas básicas legais, estatutárias e 
regimentais da Instituição.  
 Dentre suas competências, é o órgão responsável por divulgar os processos 
seletivos e possibilitar aos candidatos toda a infraestrutura necessária para a 
realização das provas, bem como munir a Administração Superior da Universidade de 
informações atualizadas sobre o mercado de trabalho para possibilitar a criação de 
novos cursos. Durante o ano todo, a equipe que compõe a COPESA realiza desde o 
acompanhamento da elaboração da campanha publicitária, passando pela 
organização das inscrições das provas, até o sistema de atendimento ao 0800 e, por 
fim, divulga os resultados. 
 A partir de 2007, foi especialmente criado o Serviço de Atendimento ao 
Vestibulando da Universidade de Taubaté - SAV UNITAU, cujo objetivo é proporcionar 
aos vestibulandos orientações gerais para a escolha profissional, por meio de diversos 
projetos, como Orientação Profissional, Show da Física, Aluno UNITAU por um SAV 
UNITAU - dia, Visitas monitorada ao Museu Didático do Corpo Humano, Oficina de 
Redação, UNITAU vai até você, Orientação Postural, Visita monitorada ao Escritório 
de Assistência Jurídica e Circuito Histórico Cultural de Taubaté e a feira de Profissões, 
em que o candidato tem a oportunidade de conhecer todos os cursos de graduação da 
Universidade de Taubaté. 
 Tudo isso é pensado por profissionais que garantem a qualidade e a 
idoneidade do Processo Seletivo da Instituição. 
 
Endereço COPESA: Rua Barão da Pedra Negra, 162 – Centro Taubaté - SP 
Contatos: (12) 3625-4138 / 3625-4110  
Fax: (12) 3621-6171 
E-mail: vest@unitau.br  
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h 
Disque UNITAU: 0800-557255 

www.unitauvest.com.br 
 

Membros da Comissão  
Presidente: Profa. Dra. Nara Lúcia Perondi Fortes 
Membros: Profa. Ma. Marisa de Moura Marques 
                  Profa. Ma. Ângela Popovici Berbare 
Secretária: Roseli Pedroso de Oliveira Fernandes 
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9.2 EMPRESA DE PESQUISA, TECNOLOGIA E SERVIÇOS DA 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ – EPT 
 
CNPJ: 48.980.213/0001-53 
RUA: Visconde do Rio Branco, 109, Centro, Taubaté. CEP: 12020-040 
Telefones: 36227890 – 36322277 
 
Diretora Executiva 
Profa. Maria Patricia Diana Edith Belfort de Souza e Camargo Ortiz Monteiro 
 
Gerente Operacional 
Profa. Maria Vilma da Silva Santos 
 
Gerente Financeira 
Profa. Maria Elisabete Faria 
 
Coordenador Financeiro 
Valdomiro Aparecido da Silva 
 
Coordenadora Administrativa 
Glaucia Silva Moreira Assis de Oliveira 
 
Coordenadora de Negócios / Concursos 
Ana Claudia de Araújo 
 
Auxiliar Administrativo 
Gustavo Pires dos Santos 
 
Assistente Administrativo 
Sérgio Henrique dos Santos 
 
Auxiliar de Laboratório 
Simone Sano Russi Rezende 
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 9.3  FUNDAÇÃO  MUSICAL, ARTÍSTICA E CULTURAL DA 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
 
DIRETORIA EXECUTIVA 
Diretor Presidente: Prof. Me. Acácio de Toledo Netto 
Diretora Financeira: Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago 
Telefone (12) 3631-5196 
e.mail : funac.unitau@gmail.com 
 

Organização artística da Universidade de Taubaté, a FUNAC com 
personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, dotada de patrimônio 
próprio e autonomia administrativo-financeira. 

Tem sua origem na Orquestra Sinfônica da Universidade de Taubaté (1978), e 
sua constituição em Fundação ocorreu em 1982, o que garantiu a liberdade 
administrativa daquele núcleo musical (Resolução no 17/82, do Conselho 
Universitário). 

Em 2005 a Fundação ampliou suas atividades, e, além da Música Instrumental 
(orquestra e variantes), iniciou as modalidades de Teatro, Coral e Dança, passando a 
denominar-se Fundação Musical, Artística e Cultural (Deliberação CONSUNI no. 
022/2005). 

Em nova reestruturação dos núcleos artísticos, recebeu a atual denominação 
de Fundação Artística e Cultural da Universidade de Taubaté – FUNAC (Deliberação 
CONSUNI Nº. 012/2007), com o compromisso de: 
1. Estudar, pesquisar, desenvolver e divulgar a arte e a cultura; 
2. Promover o envolvimento da comunidade acadêmica nas modalidades artísticas; 
3. Promover eventos culturais no âmbito da UNITAU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:funac.unitau@gmail.com
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9.4 FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE 
TAUBATÉ – FUNCABES 
 
Diretor-Presidente: Prof. Dr. Eduvaldo Silvino de Brito Marques 
Diretora Administrativa-Financeira: Profa. Ms. Marisa de Moura Marques 
Contadora: Vera Lucia Corrêa Gomes 
Secretária: Rosimeire Santos Figueira 
 
 A Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté 
(FUNCABES) é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, dotada de 
patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira. É administrada por uma 
Diretoria Executiva, constituída de Diretor-Presidente e Diretor Administrativo-
Financeiro, e por um Conselho de Curadores, órgão deliberativo da instituição. 
Fundada em 30/11/1982, a FUNCABES, oferece aos seus beneficiários programas 
que visam promover, como estipulante, seguros coletivos; programas previdenciários 
de caráter facultativo; mediante contribuições específicas; assistência a saúde; 
auxílios pecuniários para atender a situações de emergência; convênios que garantem 
lazer e cultura; auxílio e seguro de vida; cestas básicas e auxílio-transporte. 
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9.5 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TAUBATÉ 
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ – FUST 
  
Diretor Presidente: Prof. Dr. Isnard de Albuquerque Câmara Neto 
Diretor Vice-Presidente: Profa. Ms Marlene Ferreira Santiago 
Diretor Financeiro: Fábio Augusto Ribeiro 
Diretora Clínica: Profa. Maria de Fátima de Oliveira Rabay 
Diretora Técnica: Profa. Dra. Maria Auxiliadora Prolungatti Cesar 
Diretores de Enfermagem: Edson das Virgens 
Vice-Diretora de Enfermagem:  Rafael de Menezes 

 
 O Hospital Universitário de Taubaté tem destacado papel no atendimento de 
pacientes de todo o vale do Paraíba, do litoral Norte do Estado de São Paulo e de 
outras regiões. Desenvolve amplo trabalho de residência médica, além de internato 
para alunos dos Departamentos de Medicina, Enfermagem e de Fisioterapia, dentre 
outros. 
 O Corpo Clínico também atua no magistério, e muitos profissionais de 
áreas afins contribuem para os bons resultados obtidos no trabalho hospitalar.  
Possui certificado, por meio de Portaria Interministerial Ministério da Saúde – 
Ministério da Educação e Cultura – desde 2006, como Hospital de Ensino, com 
atendimento a um extraordinário número de pacientes que se utilizam dos serviços 
oferecidos, quais sejam: 

1. Serviços Médico-Hospitalares – Ambulatorial; Anestesiologia; Centro de 
Controle de Intoxicações; Clínica Médica; Clínica Cirúrgica; Clínica Gineco-
obstétrica; Clínica Pediátrica; Clínica Ortopédica; Núcleo de Vigilância 
Epidemiológica; 

2. Serviços de Terapia Intensiva – UTI Adulto; UTI Infantil; UTI Neonatal; 

3. Serviços de Auxiliares de Diagnóstico e Tratamento  Eletrocardiograma; 
Eletroencefalograma; Endoscopia; Radiodiagnóstico (tomografia, mamografia e 
ultra-sonografia); Ultra-sonografia; Hemocentro; Hematologia; Laboratório de 
Análises Clínicas; Laboratório de Anatomia Patológica; Laboratório de 
Citopatologia; Laboratório de Microbiologia; Laboratório de Parasitologia; 
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