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Sonhos Possíveis reconta a 
trajetória da Universidade
Exposição comemorativa aos 40 anos da UNITAU será lançada no dia 11 no Solar da Viscondessa

Criada oficialmente em 6 
de dezembro de 1974, a 
Universidade de Tauba-

té nasceu a partir do sonho de 
criar uma Instituição de Ensino 
Superior que contribuísse para 
a formação de cidadãos livres e 
pensantes. Ao longo das últimas 
quatro décadas, a UNITAU formou 
milhares de profissionais que 
hoje atuam em diversas áreas no 
Brasil e em outros países.

Essa história, que começou 
há 40 anos, se entrelaça com a 
de muitas pessoas que passaram 
pela Universidade, sejam como 
alunos, docentes ou servidores 
técnico-administrativos. Dentro 
das salas de aula, muitos se des-
cobriram profissionalmente, de-
senvolveram pesquisas, fizeram 
grandes amizades e até mesmo 
formaram famílias. Ou seja, mui-
tos sonhos puderam ser realiza-
dos por intermédio da UNITAU.

E esses são a temática central 
da exposição Sonhos Possíveis, 
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fotos e reprodUções de jorNais datados desde 1970 compõem a mostra
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Consuni define a 
política geral da 
Instituição

Reitor explica 
como funciona a 
Bolsa BIP

Candidatos 
realizam primeira 
fase de Medicina

Universidade é 
finalista do Prêmio 
Santander

Biólogo é 
destaque na área 
de Zoologia 

Docente pesquisa 
arquivos históricos 
em Portugal 

PÁG. 4 | vesTibular

PÁG. 4 | CONhECImENTO

PÁG. 3 | saiba mais

PÁG. 2 | GesTão

PÁG. 3 | DESTAqUE

PÁG. 2 | memória

que será lançada em 11 de no-
vembro, no Solar da Viscondessa 
do Tremembé.  O levantamento 
histórico foi feito por meio de 
pesquisas em jornais antigos e 
arquivos da Universidade, além 
de terem sido feitas entrevistas 
com alunos, servidores, docentes 
e ex-professores.

Todo conteúdo foi planejado 
para recontar a história da Uni-
versidade de uma forma clara 
e interativa. Além da linha do 
tempo, com a trajetória da UNI-
TAU nos últimos 40 anos, have-
rá também painéis digitais com 
imagens históricas e notícias, 
além de um espaço mais reser-
vado, para que os visitantes com-
partilhem as memórias vividas na 
Universidade.

 
WeBSéRIe
Outra ação comemorativa aos 

40 anos é a produção da web-
série Sua história, nossa história, 
lançada em 23 de outubro.  Dez 

depoimentos dão forma à nar-
rativa que contará a história da 
Universidade por meio da expe-
riência dos entrevistados dentro 
da Instituição. Os primeiros capí-
tulos já está no ar e podem ser 
acessados no canal da UNITAU 
no youtube (youtube.com/univer-
sidadetaubate). 

“Buscamos pessoas que são 
patrimônio vivo da UNITAU para 
compartilhar suas memórias, que 
têm a Universidade como pano 
de fundo. Todo esse conteúdo 
culminará na exposição que irá 
retratar a vida de muita gente da 
região, seja como aluno, docen-
te ou servidor”, comenta Letícia 
maria, coordenadora da ACOm.

AgenDA
A exposição segue até 6 de 

dezembro, das 8h às 12h e das 
14h às 18h, no Solar da Viscon-
dessa do Tremembé. 
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o reiTor responde   

Desde 1997, Itamar Alves 
martins, doutor em Ciên-

cias Biológicas, encontrou na 
Universidade de Taubaté uma 
oportunidade de crescimento 
pessoal e profissional. Sua tra-
jetória começou como professor 
colaborador na Instituição e logo 
depois, em 2001, foi aprovado 
em um concurso para exercer 
a função de docente. Desde en-
tão, Itamar tem se dedicado ao 
Departamento de Ciências Bioló-
gicas como professor e pesqui-
sador, auxiliando os alunos com 
suas pesquisas e com conheci-
mentos conquistados durante 
esse tempo. 

“Na verdade, a gente vê um 
crescimento muito grande den-
tro da Universidade, em termos 
de qualidade de ensino e de 
infraestrutura. As condições la-
boratoriais melhoraram, e muito, 
tanto para aulas práticas quanto 
para as pesquisas”, comenta.

Entre assistência aos alunos 
e aulas ministradas, Itamar tam-
bém é pesquisador de anfíbios, 
atividade que realiza há 15 anos 
e que já lhe rendeu diferentes 
premiações e títulos. 

A conquista mais recente foi a 
homenagem por um de seus tra-
balhos científicos, em que iden-
tificou uma nova espécie de an-
fíbio encontrada em Campos do 
Jordão (SP) e em Passa quatro 
(mG). A “Proceratophrys itamari” 
foi reconhecida pelo pesquisador 
em março deste ano e recebeu o 
nome para homenagear o ideali-
zador do projeto, Itamar martins. 
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A Bolsa de Incentivo ao 
Pagamento (BIP) é um bene-
fício criado pela nossa gestão 
para valorizar os estudantes 
que mantêm os pagamentos 
das mensalidades em dia. Ela 
funciona da seguinte forma: 
de março a dezembro, são 
sorteadas mensalmente, por 
meio da Loteria Federal, duas 
bolsas de estudo de 100%, 
destinadas aos alunos que 
pagam sem atraso (até o dia 
12 de cada mês) a mensali-
dade do curso.

O aluno contemplado em 
determinado mês deixa de 
pagar a faculdade até o final 
do ano. Por exemplo, se ele 
recebe a bolsa em março, 
deixará de custear as mensa-
lidades até dezembro. 

A participação no sor-
teio é automática, ou seja, 
o estudante não precisa se 
cadastrar, ele já participa do 
programa ao pagar as men-
salidades em dia. Concorrem 
à bolsa BIP os alunos da gra-
duação e do Colégio UNITAU.

O desconto nas mensa-
lidades permite que o aluno 
invista o dinheiro economiza-
do em ações que auxiliem na 
formação e na futura carreira, 
entre elas cursos, intercâm-
bios e poupança para o in-
vestimento em um negócio 
ou na pós-graduação.

ProF. dr. joSÉ rUi CAmArgo

memória

Como funciona 
a Bolsa BIP?
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“Foi uma surpresa ser home-
nageado, você acaba entrando 
para a história porque o seu 
nome está marcado cientifica-
mente numa espécie biológica 
presente neste bioma tão impor-
tante”, conta.

Para o docente, ajudar na 
formação dos alunos e encami-
nhá-los na vida acadêmica é de 
grande importância e valor e é 
assim que ele inicia sua história 
na vida dos universitários e per-
manece ampliando sua trajetória 
na Universidade. 

“É uma grande satisfação ver 
nossos estudantes conseguindo 
alçar vôos maiores. A forma-

ção deles é o nosso sucesso, 
é a nossa vaidade. Vê-los bem 
formados é uma forma de gra-
tidão”, finaliza.

docente da uniTau acompanha o crescimento da instituição há 17 anos 

caroline sanTos
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expedienTe

o professor itamar é o 
terceiro eNtrevistado de 
Uma série comemorativa 
aos 40 aNos da UNitaU, 
celebrados em dezembro. 
os relatos em vídeo dessa 
e de oUtras histórias 
estão No yoUtUbe.com/
UNiversidadetaUbate    

Professor é destaque por 
pesquisa sobre anfíbios 
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Conselho Universitário é o órgão 
máximo da UnITAU
conselho é um dos três que compõem os órgãos colegiados centrais, instâncias que disciplinam as atividades da Instituição

GesTão

O Conselho Universitário 
constitui os Órgãos Cole-

giados Centrais, responsáveis 
por definir questões ligadas ao 
ensino e à administração da Uni-
versidade de Taubaté. O Consuni 
é o órgão colegiado máximo da 
UNITAU, nos aspectos delibera-
tivo e consultivo, exercendo ati-
vidades normativas, acadêmicas 
e jurisdicionais de superior ins-
tância, sendo competente para 
traçar a sua política nos ter-
mos estatutários e regimentais.

RePReSenTAnTeS
O Consuni é constituído pelo 

presidente, o Reitor Prof. Dr. 
José Rui Camargo, pelo Vice-rei-
tor, Prof. Dr. Isnard de Albuquer-
que Câmara Neto, pelos seis Pró
-reitores, por quatro professores 
de cada área do conhecimento 
(Biociências, Ciências Exatas e 
Ciências humanas), por três alu-
nos de cursos de graduação, por 

três servidores efetivos e por dois 
representantes da comunidade. 

Os representantes do corpo 
docente e técnico-administra-
tivo são escolhidos em eleição 
direta por seus pares e têm 
mandato de dois anos, podendo 
candidatar-se a uma recondu-
ção sucessiva de igual período. 

Os representantes da co-
munidade local ou regional são 
eleitos pelo Consuni, preferen-
cialmente nas áreas cultural e 
profissional/empresarial. E os 
representantes do corpo discen-
te são indicados pelo Diretório 
Central dos Estudantes (DCE).

ReUnIõeS  
Os membros do Conselho 

Universitário reúnem-se uma vez 
a cada dois meses, de fevereiro a 
dezembro. Caso tenha necessi-
dade, as reuniões extraordinárias 
podem ser realizadas a qualquer 
momento, fora do calendário, 

a universidade de Taubaté foi 

uma das três instituições finalistas 

do prêmio santander universida-

des na categoria “Trabalhos ins-

critos”. a entrega das premiações 

foi realizada na última quinta-feira, 

dia 06, em são paulo, e contou 

com a participação do Governa-

dor do estado, Geraldo alckmin.

além de concorrer como fi-

nalista na categoria, a uniTau 

também foi representada na pre-

miação pela aluna de engenharia 

civil e ambiental nicoly milhardo, 

que, dos 20 mil projetos ins-

critos, teve o seu selecionado 

como um dos 150 melhores.

a pró-reitora estudan-

til, profa. ma. angela popovi-

ci berbare e a profa. ma. ana 

beatriz rodrigues pelogia, coor-

denadora de cooperação inter-

nacional da uniTau, represen-

taram a universidade no evento. 

Instituição é finalista no Prêmio Santander
concorreram à premiação mais de 20 mil trabalhos de diferentes áreas; projeto de estudante também ficou entre finalistas

na medida da ocorrência, ur-
gência e nível de prioridade. 

profa. aNa beatriz, goverNador e pró-reitora
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fique por denTro

O Reitor Prof.Dr. José Rui Camargo recebeu em seu gabinete na 
última terça-feira, dia 04, o ex-Reitor da Instituição milton Chagas. 
Chagas foi Reitor da Universidade em dois períodos: de 1987 a 1991 
e de 1993 a 1997.  
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7 de Novembro de 2014

caNdidatos realizam a primeira fase do vestibUlar de mediciNa

doceNte pesqUisa arqUivos históricos em portUgal prof. josé rUi recebe ex-reitor da UNiversidade

Notícias da UNITAU

Realizada no último domingo, dia 02, a primeira fase do Vestibular de medicina da UNITAU recebeu mais de 1.500 candidatos, que 
concorrem a 400 vagas para a segunda etapa do processo, no dia 7 de dezembro. A prova foi aplicada das 9h às 14h no Departamento de 
Economia, Administração e Ciências Contábeis (ECA). O resultado da primeira fase será divulgado a partir do dia 20 de novembro. 

O Prof. Dr. mauro Castilho, coordenador do Centro de Documenta-
ção e Pesquisa histórica (CDPh), irá pesquisar documentos históricos 
em Portugal. O estudo focará a produção no campo da educação e 
da cultura de intelectuais portugueses, nas décadas de 1920 e 1930. 
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