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BEM-VINDO, ALUNO UNITAU!
Você escolheu seu curso e agora 
ingressa em uma nova etapa da 
vida. Nos próximos anos, você terá 
a oportunidade de conhecer em 
detalhes como funciona sua pro-
fissão, as bases teóricas e práticas 
dos diferentes conhecimentos que 
a envolvem e terá da UNITAU to-
dos os instrumentos para seguir 
uma carreira promissora.
Será um momento de grande 
aprendizado, descobertas e cres-
cimento. Um período também de 
construção de amizades e de rela-
cionamentos profissionais.
A Universidade deseja que você, 
aluno, possa aproveitar da melhor 
forma este momento tão impor-
tante. Que você encontre o que 
mais lhe agrada nas diferentes áre-
as do saber, que possa ter certeza 
da escolha feita, que amplie seus 
conhecimentos e expectativas e 
que conte com a UNITAU em todos 
os momentos desta jornada!

Avaliação do aprendizado: em 
cada disciplina, você deverá par-
ticipar do processo de avaliação 
do rendimento escolar, composto 
por um instrumento principal de 
avaliação, individual, que vale 6,0 
(seis) pontos, e de instrumentos 
complementares, que valem 4,0 
(quatro) pontos. 

Provas alternativas: caso você 
deixe de participar do instrumento 
principal de avaliação, poderá re-
querer uma prova alternativa, por 
disciplina e por semestre. 

Notas: o aproveitamento em cada 
disciplina será igual a soma da nota 
do instrumento principal com as 
notas dos complementares. 

Critérios de aprovação: você será 
considerado aprovado, em cada 
disciplina, se obtiver frequência 
igual ou superior a 75% da carga 
horária e aproveitamento mínimo 
de seis (6,0) pontos. 

Avaliação Suplementar (Exame): 
se o seu aproveitamento for infe-
rior a 6,0 (seis) pontos, mas supe-
rior a 4,0 (quatro) pontos, e se sua 
frequência for igual ou superior a 
75%, em determinada disciplina, 
você poderá fazer uma avaliação 
suplementar, composta por uma 
prova que vale até 10,0 (dez) pon-
tos. Sua nota final será a média arit-
mética entre a nota da prova e de 
seu aproveitamento no semestre. 
Para ser aprovado, você precisa de, 
no mínimo, 5,0 (cinco) pontos. 

Enriquecimento curricular: você 
poderá cursar disciplinas de qual-
quer curso para incrementar seu 
histórico escolar, por meio do Pro-
grama de Enriquecimento e Atuali-
zação Curricular (PEAC). 

Grupos de estudos: você pode-
rá participar de Grupos de Estu-
dos, caso tenha dificuldades para 
aprender determinados conteú-
dos. Consulte seu Departamento 
sobre o Programa de Acompanha-
mento Pedagógico (PAP).

A UNITAU é uma instituição de 
Ensino Superior municipal, criada 
pela Lei Municipal nº 1498, de 6 de 
dezembro de 1976. Ela é classifi-
cada como autarquia educacional 
de regime especial e suas regras 
são definidas por leis, por um Es-
tatuto e por um Regimento Geral. 
A Universidade é legalmente pú-
blica, o que significa, por exemplo, 
que não visa ao lucro e que presta 
contas a órgãos de controle, como 
o Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo. No entanto, como 
não recebe recursos públicos para 
funcionar, a verba que garante a 
existência da Instituição vem das 
mensalidades. A quantia paga pe-
los alunos é usada exclusivamente 
para garantir a operação da UNI-
TAU e investimentos para todas as 
suas unidades. 

TUDO NOVO AVALIAÇÕES
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FIES
Com o Fundo de Financiamento Es-
tudantil (FIES), do Governo Fede-
ral, você pode financiar até 100% 
do seu curso, pagando, no máximo, 
R$ 50,00 por trimestre. Com juros 
baixos, de apenas 3,4% ao ano, você 
pode ter um dinheiro a mais para 
investir em cursos de idiomas, por 
exemplo. E sabe quando você irá co-
meçar a pagar o seu financiamento? 
Somente após 18 meses da conclu-
são de seu curso.

 Central de Oportunidades
A Central de Oportunidades tem 
como principal objetivo ajudar o 
aluno e o ex-aluno a entrar no mer-
cado de trabalho. Assim, a UNITAU 
mantém parcerias com mais de 3 mil 
empresas do Vale do Paraíba com o 
objetivo de captar vagas disponíveis 
e encaminhar os acadêmicos para 
concorrer a elas com os currículos 
cadastrados em nosso sistema. Além 
disso, a Universidade capacita e au-
xilia seus alunos, por meio de orien-
tação profissional e cursos. Você 
pode acessar a Central por meio do 
Portal do Aluno, no site da UNITAU.

Bolsas de Estudos
Para apoiar você, a Universidade 
mantém programas que concedem 
bolsas de estudos. Entre as mais de 
15 modalidades de benefícios estão 
a Bolsa Atividade Monitoria, a Bolsa 
Mérito, a Bolsa Fidelidade, a Bolsa 
Licenciatura e a Bolsa Tecnologia.
 
Bolsas de Estudos de Modalidade 
Internacional
Aqui, você pode aprimorar sua for-
mação acadêmica e se capacitar para 
o mercado de trabalho por meio de 
intercâmbios culturais em diversos 
países. Você pode participar do Pro-
grama Ciência sem Fronteiras,  do 
Santander Top Espanha e do Prêmio 
Fórmula Santander.

Projeto Rondon
Equipes da UNITAU integram esse 

Feira de Oportunidades
Tem por objetivo dar oportunidades 
para que você, aluno, conheça o mer-
cado de trabalho e tenha contato 
com grandes e pequenas empresas. 
Para isso, oferece palestras e mini-
cursos e faz a divulgação de vagas de 
estágio e de trainee.

JUTA (Jogos Universitários de Tau-
baté) 
Fomenta a prática esportiva e a inte-

a
unitau tem

eventos e
atividades

importante projeto do Ministério 
da Defesa, que prevê a realização de 
atividades para melhoria da qualida-
de de vida de comunidades do país.

gração entre alunos. Acontece anual-
mente e reúne cerca de 3 mil atletas.

Congresso Internacional de Ciên-
cia, Tecnologia e Desenvolvimento
Composto por seminários, minicur-
sos, palestras e mesas-redondas, 
visa incentivar a prática da pesquisa 
e de ações de extensão na Gradua-
ção e na Pós-Graduação. 
 
UNITAU Convida
Promove a interação da Instituição 
com a comunidade, por meio de ati-
vidades ministradas por professores 
e alunos.
 
Semanas Pedagógicas
Realizadas nos Departamentos, as 
semanas reúnem algumas ativida-
des, como palestras, exposições e 
minicursos e proporcionam o debate 
de temas que envolvem cada curso.  

Alunos da UNITAU participam do Projeto Rondon em Itacajá (TO)



A  UNITAU  É  SUA

A UNITAU apoia a produção de co-
nhecimento científico pelos alunos, 
que podem concorrer a bolsas do 
Programa de Iniciação Científica 
(PIC), do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) 
e do Programa de Iniciação Cientí-
fica Voluntária (Picvol) – esse sem 
direito à bolsa. Mais informações 
estão disponíveis na Pró-reitoria de 
Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), 
no telefone (12) 3625-4151. 

Oferece suporte a várias áreas de 
atendimento ambulatorial fisiote-
rapêutico, destinado a alunos, fun-
cionários e comunidade. Parte dos 
serviços é realizado por estudantes, 
orientados por profissionais. Está 
localizada na Avenida Marechal Ar-
thur da Costa e Silva, 1055, no Cen-
tro. O telefone para informações é 
o (12) 3625-4134. Os interessados 
em atendimento devem se cadastrar 
e passar por avaliação. 

Alunos dos últimos anos do curso de 
Psicologia realizam os atendimentos 
psicológicos orientados por profes-
sores-supervisores. As atividades da 
clínica permitem aos estudantes ter  
o aprendizado prático da profissão e 
garantem o atendimento à comunida-
de, funcionários e alunos da UNITAU.  
A Clínica fica na Rua Barão da Pedra 
Negra, 235, no Centro. Mais informa-
ções podem ser obtidas no telefone 
(12) 3625-4268.

A UNITAU conta com 17 bibliotecas 
setoriais, mais de 180 mil exempla-
res de livros, mais de 1.800 títulos 
de periódicos e material para porta-
dores de deficiência visual. Para ter 
acesso às obras, o aluno deve solici-
tar, no próprio Departamento, a car-
teirinha. No site da UNITAU, é possí-
vel consultar o acervo on-line, fazer 
reservas e renovação de títulos. O 
telefone do Sistema Integrado de Bi-
bliotecas (SIBi) é o (12) 3635-5166.

Espaço de estágio supervisionado 
para estudantes e de atendimento 
para a população, alunos e funcioná-
rios da UNITAU que necessitem de 
orientações alimentares, avaliação 
e acompanhamento nutricional. Está 
localizada na Avenida Marechal Ar-
thur da Costa e Silva, 1055, no Cen-
tro. Mais informações podem ser 
obtidas no telefone (12) 3632-0197. 
Para receber atendimento, é neces-
sário realizar cadastro.

Oferece serviços de diagnóstico bu-
cal, com o objetivo de proporcionar 
a prevenção e a cura de doenças 
da boca. Professores com amplo 
currículo e conhecimento na área 
realizam atendimentos e orientam 
os alunos que realizam atividades 
práticas no local. É necessário fazer 
cadastro para ser atendido. A Clíni-
ca fica na Rua dos Operários, 09, no 
Centro. O telefone para informações 
é o (12) 3625-4142.

pesquisa fisioterapia psicologia
clínica de clínica de

biblioteca nutrição ODONTOLOGIA
clínica de clínica de



A  UNITAU  É  SUA

Destinado ao desenvolvimento da 
prática jurídica dos alunos de Direito 
dos 4º e 5º anos e à prestação de ser-
viço de assistência jurídica gratuita, 
mediante agendamento, exclusiva-
mente às pessoas residentes na cida-
de de Taubaté e com renda familiar 
de até dois salários mínimos men-
sais. Está localizado no Parque Dr. 
Barbosa de Oliveira, 285, no Centro. 
Mais informações podem ser obti-
das no telefone (12) 3625-4175.

O Grupo de Estudos em Língua 
Portuguesa (GELP) atende a alunos 
da Instituição que apresentem di-
ficuldade em leitura e produção de 
textos acadêmicos ou que queiram 
sanar dúvidas. No formato de aulas 
particulares, são disponibilizadas 
aulas de Língua Portuguesa. É neces-
sário agendar horário. O GELP fica 
na Rua Visconde do Rio Branco, 22, 
no Centro. O telefone do Grupo é o 
(12) 3622-5479.

O Programa de Apoio a Estudantes 
com Necessidades Educacionais e 
Especiais (Paene) oferece atendi-
mento, do Vestibular à formação 
acadêmica, para alunos com neces-
sidades especiais. Profissionais ca-
pacitados trabalham para atender as 
diferentes demandas dos universitá-
rios. Oferece, por exemplo, assistên-
cia educacional, psicopedagógica e 
psicológica.   O telefone do Paene é 
o (12) 3625-4126.

O Diretório Central dos Estudantes 
(DCE) é um órgão independente, 
que representa os alunos da Uni-
versidade. Tem participação nos 
conselhos da UNITAU, que são os 
grupos responsáveis pelas decisões 
na Instituição. O DCE também cuida 
de campanhas, eventos e campeona-
tos esportivos. Informações sobre o 
Diretório podem ser obtidas no site 
www.dceunitau.com.br ou no telefo-
ne  (12) 3632-2425.

Os alunos também contam com 
outros órgãos representativos: os 
Centros Acadêmicos (CAs) e os Di-
retórios Acadêmicos (DAs). Eles es-
tão mais próximos dos estudantes e 
da realidade de cada curso e fazem 
o encaminhamento das questões de 
alunos para a Administração da Uni-
versidade. A carteirinha, que garan-
te desconto no cinema e em eventos 
culturais, pode ser solicitada no DCE 
ou nos DAs e CAs.

JURÍDICA GELP PAENE
ESCRITÓRIO DE ASSISTÊNCIA

DCE dAS / CAS



Formas de pagamento: o valor total 
da semestralidade corresponderá a 
6 (seis) parcelas mensais.
 
Prazos de pagamento: a taxa de ma-
trícula corresponde à primeira par-
cela. A partir da segunda (2ª) parcela, 
o vencimento do boleto será no dia 
12 dos respectivos meses de 2013.
 
Descontos: as parcelas mensais po-
derão ser pagas com desconto de 5% 
(cinco por cento) até o dia 10 (dez) 
dos respectivos meses, desde que o 
aluno não usufrua de outros benefí-
cios da UNITAU (descontos, bolsas 
de estudo), exceto bolsa-estágio.
 
Atrasos: as parcelas pagas após o dia 
do vencimento, mas dentro do mes-
mo exercício financeiro, têm multa 
de 2% (dois por cento), juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, conta-
dos a partir do dia 13 (treze) de cada 
mês.

Quitação: o valor integral da semes-
tralidade (seis parcelas) poderá ser 
quitado à vista, com desconto de 
12% (doze por cento), desde que o 
pagamento seja efetuado antes do 
início do semestre. O aluno que con-
ta com outro tipo de bolsa não pode 
usufruir do benefício.

Transparência: pague as mensali-
dades em dia e garanta os descon-
tos para você e os investimentos 
para a qualidade de ensino da sua 
Universidade. Por meio do Portal 
da Transparência existente no site 
da UNITAU você pode conferir de-
talhes de como seu dinheiro é em-
pregado. 

pagamento e
descontos benefícios

Bolsa de Estudo de Incentivo à Ar-
recadação (BIP): de fevereiro a no-
vembro, a UNITAU sorteia, entre os 
estudantes que estão com as mensa-
lidades em dia, duas bolsas integrais 
de estudos (são 20 no ano). O aluno 
contemplado fica isento do paga-
mento das mensalidades – a bolsa 
integral vale do mês seguinte à pre-
miação até dezembro.  
 
Transporte: O estudante que usa 
transporte público, tanto em Tauba-
té como entre a cidade e municípios 
vizinhos, pode comprar passagens 
com desconto. Para adquirir a car-
teirinha de passe, é necessário que 
ele retire uma ficha cadastral na em-
presa responsável pelo serviço e a 
encaminhe à Secretaria do Departa-
mento, que dará o encaminhamento 
necessário.

Fev 12 7 01

Fev 13 8 02

Fev 11 6 00 AM

Fev 10 5 59 PM

Fev  9 4 58

2013222000111333

unitau.br/portal-do-aluno



Para facilitar a organização dos di-
ferentes setores da Universidade, 
a administração dela é dividida em 
seis unidades, as Pró-reitorias, que 
funcionam como uma espécie de ge-
rência de cada área. Conheça cada 
uma e entenda qual delas pode aju-
dar você nos diferentes momentos 
do curso.

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

Gestão
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO (PRA)
É responsável por diversas funções, 
como receber, encaminhar e emitir do-
cumentos, cuidar da infraestrutura dos 
Departamentos, selecionar funcioná-
rios, realizar obras, garantir o serviço 
médico, gerenciar a limpeza e a vigilância 
de bens da Universidade.
Quando usar: para sugestões sobre a 
infraestrutura da Universidade, os ser-
viços de segurança e limpeza e para 
utilizar o Serviço de Saúde e Medicina 
Ocupacional (Sesmo).
Onde: Av. Nove de Julho, 246, Centro
Telefones: (12) 3625-4266 / 3632-3500
E-mail: pra@unitau.br
Pró-reitor: Prof. Dr. Francisco José 
Grandinetti 

Dinheiro
PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E 
FINANÇAS (PREF)
Planeja e gere as finanças da Universida-
de. Também é responsável por realizar 
os acordos financeiros dos alunos em 
débito.
Quando usar: para firmar acordos fi-
nanceiros, aproveitar os descontos e 
para quitar mensalidades em atraso.
Onde: Av. Nove de Julho, 245, Centro
Telefones: (12) 3625-4214 / 3633-6268
E-mail: pref@unitau.br
Pró-reitor: Prof. Dr. Luciano Ricardo 
Marcondes da Silva
 

Vida na 
Universidade
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL (PRE)
Desenvolve e apoia projetos para os alu-
nos, organiza planos de assistência aos 
estudantes, promove a integração da 
comunidade acadêmica, organiza ativi-
dades esportivas, técnicas, culturais e de 
lazer, oferece orientação psicopedagógi-
ca e suporte para o ingresso do aluno no 
mercado de trabalho e coordena progra-
mas de bolsas de estudo.  
Quando usar: para receber suporte em 
diferentes áreas, entre elas orientação 
profissional, encaminhamento para o 
mercado de trabalho e inserção em pro-
gramas de intercâmbio e de bolsas de 
estudos.  
Onde: Av. 9 de Julho, 183/199, Centro
Telefones: (12) 3625-4216 / 3625-4180
E-mail: pre@unitau.br
Pró-reitora: Profa. Dra. Nara Lúcia Pe-
rondi Fortes 

Comunidade
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
(PREX)
Para que serve: funciona como interme-
diadora entre a Universidade e a popu-
lação, com o objetivo de possibilitar a 
aplicação do conhecimento produzido 
na Instituição em ações práticas que 
beneficiem a comunidade. Para isso, de-
senvolve cursos, projetos e programas, 
oferece bolsas de estudo e mantém bi-
bliotecas e clínicas.
Quando usar: para participar dos pro-
gramas e projetos que levam benefícios 
à população, das atividades oferecidas 
e dos programas de bolsas de extensão.
Onde: Av. Nove de Julho, 199, Centro
Telefones: (12) 3625-4227 / 3625-4208
E-mail: prex@unitau.br
Pró-reitor: Prof. Dr. José Felício Gous-
sain Murade
 

Ensino
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
(PRG)
Para que serve: cuida da qualidade de 
ensino dos cursos de graduação e do cor-
po docente da Universidade.
Quando usar: para acompanhar o pro-
jeto pedagógico do curso, que envol-
ve a grade curricular e os professores. 
Anualmente, os alunos são convidados 
a participar de uma pesquisa de avalia-
ção institucional, na qual podem opinar 
sobre diferentes aspectos da UNITAU.
Onde: Av. Nove de Julho, 245, Centro
Telefone: (12) 3625-4231
E-mail: prg@unitau.br
Pró-reitora: Profa. Dra. Ana Júlia Urias 
dos Santos
 

Iniciação 
Científica
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E 
PÓS-GRADUAÇÃO (PRPPG)
Incentiva e promove a realização de pes-
quisas por alunos e professores. Também 
desenvolve e supervisiona os cursos de 
Pós-graduação, como mestrados e dou-
torados. Sedia ainda o Comitê de Ética.
Como usar: para realizar trabalhos 
científicos e pesquisas, para concorrer a 
bolsas de estudos na área da pesquisa e 
para saber mais sobre os cursos de Pós-
graduação.
Onde: R. Visconde do Rio Branco, 210, 
no Centro  
Telefones: (12) 3625-4217 / 3632-2947 
E-mail: prppg@unitau.br
Pró-reitor: Prof. Dr. Edson Aparecida de 
Araújo Querido Oliveira

conheça a
unitau



www.unitau.br

O site da Universidade contém diversas ferramentas e informações que 
podem auxiliar você, entre elas dados gerais da UNITAU, telefones e ende-
reços, links para inscrições em projetos e programas, para acompanhar suas 
notas e faltas e para saber o que está acontecendo na Instituição. 

Duas ferramentas, em especial, serão úteis para você:
•Portal do Aluno: abriga os principais serviços de interesse dos estudantes.
•UNITAU de A a Z: localizado na página inicial, permite a você acessar, de 
forma prática, as páginas de diversos serviços e setores da Universidade, 
como a Biblioteca on-line, os Departamentos, os cursos, os Institutos e as 
Clínicas.

Você também fica sabendo do que aconte-
ce na UNITAU por meio das redes sociais.

@acom_unitau /unitau

webmail unitau

Com a sua nova conta de e-mail da UNITAU 

(seunome@unitau.com.br), você tem uma 

série de vantagens: 

•Maior capacidade de armazenamento de dados 

(10 GB); 

•Capacidade para envio de arquivos de até 8 GB; 

•Possibilidade de receber e-mails no celular; 

•Aviso de ausência temporária etc.

seunome@unitau.com.brPara:

WEBMAIL UNITAU

Boletim Pró-reitoria Estudantil

Também por meio do e-mail ins-

titucional, você passa a receber 

a newsletter quinzenal feita pela 

PRE, que apresenta dicas para di-

recionamento de carreiras, além 

da programação cultural da cida-

de e informações atualizadas da 

Central de Oportunidades.

secretarias

Cada Departamento possui sua 
própria secretaria, na qual o alu-
no pode tratar diretamente de 
assuntos de seu interesse. Tenha 
sempre à mão o telefone daquela 
que representa o seu curso. 

Veja lista completa em 
www.unitau.br/pagina/contatos

FM Unitau

A Rádio FM UNITAU 107,7 ofe-

rece programação variada, com 

grade musical e informativa.

Telefone: (12) 3621-3179

E-mail: fmunitau@unitau.br

 
Ouça a programação ao vivo:
www.radiotv.unitau.br

Ouvidoria

Canal de mediação entre o alu-

no e a Universidade, que tem 

por objetivo colaborar para a 

melhoria dos serviços prestados 

pela Instituição. Sua função é ser 

espaço para manifestações, tais 

como críticas, elogios, sugestões 

e orientações. 

Atendimento pessoal: na sala da 

Ouvidoria, localizada na Asses-

soria de Comunicação, na Rua 

Quatro de Março, 432;

Correio tradicional: envio de 

carta endereçada para Ouvido-

ria - Rua Quatro de Março, 432, 

Centro, 12020-270, Taubaté. SP. 

Telefone: (12) 3635-3374

E-mail: ouvidoria@unitau.br     


