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Evento marca abertura da exposição 
sobre os 40 anos da Universidade 
cerimôNia soleNe coNtoU com a preseNça de Um dos fUNdadores da iNstitUição e seU primeiro reitor, José alves

A UNITAU realiza até 6 
de dezembro, data em 
que completa 40 anos 

como Universidade, a exposição 
“Sonhos Possíveis”, que aborda 
a história da Instituição de uma 
maneira interativa, com imagens, 
documentos e objetos. A abertura 
do evento foi realizada no último 
dia 11. 

A cerimônia contou com a 
participação de servidores, pro-
fessores e convidados, entre eles 
um dos fundadores da Universi-
dade e seu primeiro Reitor, José 
Alves, e o ex-Reitor Milton Cha-
gas. Alves foi Reitor entre 1976 
e 1980 e Chagas cumpriu dois 
mandatos, de 1987 a 1991 e de 
1993 a 1997. 

O atual Reitor da Universida-
de, Prof. Dr. José Rui Camargo, 
destacou que os antecessores 
foram inspirações para sua car-
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a mostra permaNece até 6 de deZembro, data de aNiversÁrio da iNstitUição

Confira quem 
marcou presença 
no lançamento da 
exposição Sonhos 
Possíveis

Diretor do 
Departamento de 
Obras relembra 
trajetória na 
Universidade 
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reira e que a exposição repre-
senta o crescimento da Univer-
sidade. “40 anos? Somos jovens 
ainda! estamos preparados para 
crescer cada vez mais.”

“A minha presença aqui hoje 
me deu mais 10 anos de vida”, 
disse José Alves. “estou muito 
feliz em participar desta come-
moração tão importante, espero 
que mantenhamos esta união”, 
finalizou o primeiro Reitor da Uni-
versidade.

Milton Chagas também rela-
tou a satisfação em participar do 
evento comemorativo. “Nos dedi-
camos de corpo e alma, lutamos 
pelo crescimento da Universida-
de de Taubaté e podemos nos 
orgulhar do resultado positivo.”

A mostra conta com uma li-
nha do tempo, painéis digitais, 
exposição de fotos, de docu-
mentos, exibição de vídeos com 

depoimentos de pessoas que 
passaram ou estão na UNITAU 
e um espaço reservado para os 
visitantes compartilharem me-
mórias da Instituição. 

AgEnDA
A exposição acontece no So-

lar da Viscondessa do Tremembé 
e é gratuita e aberta ao público. 
As visitas podem ser realizadas 
de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h. Aos 
sábados, a visitação acontece 
das 8h às 12h.

O Solar está localizado na rua 
XV de Novembro, 996, no centro 
de Taubaté. Mais informações 
e agendamento de visitas: (12) 
3631.1599.

EDIÇÃO ESPECIAL “soNHos possíveis”
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eX-ReITOR DA INSTITUIçãO MIlTON ChAgAS e TeTê STefANO, AlUNA DA 
PRIMeIRA TURMA De ARqUITeTURA DA UNITAU. 

PROf. Me. MARCelO PIMeNTel, ReITOR PROf. DR. JOSé RUI CAMARgO, 
DIlVAR PIMeNTel e DIReTOR-PReSIDeNTe DA fAPeTI, PROf. DR. eDUARDO 
hIDeNORI eNARI. 

PROf. Me. eDUARDO CARlOS PINTO, PROf. MA. ANA BeATRIz PelOgIA e O 
ReITOR PROf. DR. JOSé RUI CAMARgO.

PROf. MA. ANgelA POPOVICI BeRBARe PRó-ReITORA eSTUDANTIl e 
PROf. DRA. NARA lúCIA PeRONDI fORTeS PRó-ReITORA De gRADUA-
çãO MARCARAM PReSeNçA.

ROSANA De MOURA, SeCReTáRIA DOS óRgãOS COlegIADOS CeNTRAIS, 
COM O ReITOR PROf. DR. JOSé RUI CAMARgO.

SeCReTáRIA DA VICe-ReITORIA, VeRA lUCIA MOReIRA SIlVA, Chefe De 
gABINeTe DO ReITOR, IMARA CéSAR feRReIRA, e COORDeNADORA De 
ATIVIDADeS DA COPeSA, ROSelI PeDROSO.

o eveNto de abertUra 
foi realiZado Na Noite da 
última terça-feira, dia 11, 
e coNtoU com a preseNça 
de profissioNais da UNitaU 
e de represeNtaNtes da 
comUNidade.

edição especial

A MOSTRA ReUNIU O ATUAl ReITOR, PROf. DR. JOSé RUI CAMARgO, O PRIMeIRO ReITOR 
DA UNITAU, JOSé AlVeS, e O eX-ReITOR MIlTON ChAgAS.

fotos: gilberto de freitas
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O VeReADOR DOUglAS CARBONNe MARCOU 
PReSeNçA NA COMeMORAçãO. 

PROf. MS. ROBSON De MORAeS e O ReITOR 
PROf. DR. JOSé RUI CAMARgO.

O PRó-ReITOR De eCONOMIA e fINANçAS 
PROf. DR. JOSé CARlOS flOReNçANO e SUA 
fIlhA MARINA. 

A VeReADORA POllyANA gAMA eSTeVe 
PReSeNTe NO lANçAMeNTO DA eXPOSIçãO.

O PúBlICO PODeRá VISITAR A eXPOSIçãO ATé O DIA 6 De DezeMBRO, NO 
SOlAR DA VISCONDeSSA DO TReMeMBé.

lUANA DOS SANTOS, A SeCReTáRIA DA ReITORIA, VâNIA CRISTINA DA 
SIlVA, e JéSSICA fARIA PReSTIgIARAM A eXPOSIçãO.

PROfA. DRA. CélIA RegINA, O PROf. DR. JOSé 
RUI CAMARgO e A PROfA. MA. SôNIA MARIA 
CURSINO.
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VeReADOR JOffRe NeTO e eX-ReITOR MIlTON ChAgAS. DIReTOR DO CIeSP De TAUBATé, fáBIO DUARTe.
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Funcionário desde 1997 da 
Universidade de Taubaté, 

Marcos Antonio lopes do Rosá-
rio deu início a sua carreira na 
Instituição como pedreiro, pres-
tando serviços por meio de con-
trato. em 2001, teve a oportu-
nidade de realizar um concurso 
público para o cargo de mestre 
de obras da Universidade e, com 
dedicação, conquistou a vaga. 

Após dois anos, a história do 
servidor ganharia um novo rumo: 
ao conseguir uma bolsa de estu-
do pela Instituição, ele se tornou 
um universitário. 

A escolha da graduação em 
engenharia Civil foi diretamen-
te relacionada ao trabalho que 
exercia em construções, desde 
os treze anos de idade. O curso 
é considerado um dos mais tra-
dicionais do Vale do Paraíba e já 
formou mais de 4 mil alunos em 
cinco décadas de história. 

rOtinA
“foi uma das melhores coi-

sas que aconteceram na minha 
vida: ter a oportunidade de fazer 
uma engenharia. eu jamais per-
deria aquela chance”, relata.

Por cinco anos, Marcos con-
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Uma carreira de sucesso 
construída na Universidade  
diretor do departamento de obras e Manutenção começou como pedreiro e virou profissional formado na área 

ciliou os estudos, o trabalho na 
Instituição e a família nas 24 
horas do seu dia, que, muitas 
vezes, eram insuficientes. “eu 
saía da faculdade, normalmente 
às 23h30, ia para a casa e conti-
nuava estudando, até quase três 
horas da manhã. e essa rotina foi 
durante toda a graduação. Várias 
vezes eu cheguei a dormir duas, 
três horas por noite. eu estava 
sempre focado nos estudos e, 
ao mesmo tempo, no trabalho”, 
conta o engenheiro. 

Após concluir o curso, Mar-
cos alcançou mais um objetivo: 
em 2013, assumiu a direção 
do Departamento de Obras e 
Manutenção, o DOM, criado em 
2001 na Instituição. entre tele-
fonemas, cálculos e reuniões, o 
engenheiro precisa vistoriar as 
obras na Universidade para con-
ferir se o andamento delas está 
correto. Todas as tarefas do dia 
seguinte são organizadas por 
meio de uma programação que 
o servidor faz na data anterior e, 
assim, ele concilia e administra o 
seu trabalho diário. 

rEcOrDAçõES
Nesses 17 anos de dedica-

ção, Marcos tem crescido junto 
com a UNITAU e acompanhou 
diversas mudanças que aconte-
ceram na Instituição. “eu tenho 
uma história dentro da Universi-
dade. ela faz parte da minha vida 
e, para mim, ela é basicamente 
tudo”, afirma. 

“Muita coisa que conquistei 

foi devido a eu estar aqui. Só 
colhi frutos bons e, por isso, 
sempre falo que só tenho a 
agradecer a Instituição: eu visto 
a camisa da UNITAU”, finaliza o 
profissional. 
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o diretor do dom é o 
qUarto eNtrevistado de 
Uma série comemorativa 
aos 40 aNos da UNitaU. 
Uma websérie também estÁ 
dispoNível No yoUtUbe.
com/UNiversidadetaUbate   
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