#novidade
#carreira
O seu #desafio de mudar o mundo começa agora.
Siga sua carreira e seja o profissional que sonha.
Garanta sua entrada na #vidauniversitária da #unitau.
Depois de #aprovado, parta para a #matrícula e conheça
todas as #oportunidades que você tem na #facul.

Calendário
Resultado do
#vestibular
Matrícula
ONDE

14/12/2013
no unitau.br

17 e 18/12/2013
das 9h às 21h

Campus da Juta (Departamento de Engenharia Mecânica),

Rua Daniel Danelli, s/n

O que levar?
· Duas cópias do certificado de conclusão do Ensino Médio, e respectivo histórico escolar,
e/ou documento equivalente;
· Três cópias, para o curso de Medicina, e duas cópias para os outros cursos, do RG (CNH
não substitui RG);
· Duas cópias da certidão de nascimento ou casamento;
· Uma cópia do título de eleitor;
· Uma cópia do certificado de reservista (frente e verso, constando a assinatura e a
digital), ou atestado de alistamento militar, ou outro documento válido de cumprimento das
obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;
· Duas cópias, para o curso de Medicina, e uma cópia para os outros cursos, do cadastro
de pessoa física (CPF);
· Uma cópia de um comprovante de residência (boleto de água, luz ou telefone);
· Uma foto 3x4, colorida e recente.

Fique atento:

· Candidatos de Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia e Medicina deverão apresentar
cópia da carteira de vacinação;
· Menores de 18 anos deverão ser acompanhados do responsável;
· Maiores de 18 anos que não puderem comparecer pessoalmente deverão conceder
procuração com fins específicos para efetivação de sua matrícula;
· O pagamento da matrícula é referente à parcela do mês de janeiro, e deve ser efetuado
em cheque ou dinheiro no mesmo ato.
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Bolsas de estudo/FINANCIAMENTO

#contecomaunitau
Para alcançar suas conquistas, você precisa de #determinação,
#foco e aquele apoio da #unitau.
Estar em dia com os seus compromissos te deixa tranquilo para
#aprender e para curtir a #vidauniversitária.
Em todo o seu caminho na #facul, a #unitau está com você.
Veja as oportunidades $$ que você tem.

fies

Financie até 100% do seu curso, com
juros de 0,28% ao mês, e comece a
pagar após um ano e meio de formado.
Veja no unitau.br os cursos que
têm FIES.

SIMUBE

Mora em Taubaté?
Concorra a bolsas de até 100%
concedidas pela Prefeitura.

BIP

Pague as mensalidades em dia e
concorra a bolsas de 100% até o final
do ano vigente.*

Licenciatura, Serviço
Social e superiores
em tecnologia
Tenha 20% de desconto
nas mensalidades.*

Cursos Matutinos

Tenha 10% de desconto
nas mensalidades. Confira no unitau.br
os cursos que oferecem o benefício.*

Ex-aluno Colégio #unitau
Bolsa de até 15%.

ATLETA

É atleta confederado?
Você pode ter bolsa de até 100%.*
* Descontos vigentes apenas para os ingressantes
pelo Processo Seletivo 2014, e válido para o 1º e
2º semestre de 2014 (a partir do mês de março). Os
benefícios não são acumulativos.

ESCOLA DA FAMÍLIA

Você aprende, na prática, mais sobre a
sua profissão e ganha bolsa de 100% de
desconto! Conheça os cursos e as vagas
no unitau.br

mérito

Passou em 1º lugar no #vestibular
do seu curso? Já ganhou uma bolsa
de 50%!*

incentivo à docência

Aluno de Licenciatura: participe de
programas do governo e ganhe bolsas
de até R$ 400.

Engenharias vespertinas
Tenha 10% de desconto
nas mensalidades.*

Familiar

Seus familiares também estudam na
#unitau? Ganhe bolsa de 15%.*

conheça outras
modalidades de bolsas
no unitau.br

Ex-aluno #unitau
(2ª graduação)

Tenha 20% de desconto nas
mensalidades.*

estágio interno

Atue na #unitau e tenha
bolsa de até 50%, com o valor
máximo de R$ 400.*

cidade

universitária
A sua #unitau está dividida em
diferentes prédios de Taubaté.
A #facul faz parte da rotina da
cidade e vai fazer da sua.

PRÓ-REITORIAS
Economia e Finanças
Estudantil
Extensão
Graduação

A maioria dos departamentos
abriga mais de um curso e está
localizada na região central da
cidade.

DEPTO. DE ARQUITETURA
Arquitetura e Urbanismo
Praça Félix Guisard, 120,
Centro

Localize-se!

CENTRAL DE OPORTUNIDADES
E ESTÁGIOS

D
D
D

Avenida Nove de Julho, 245,
Centro
DEPTO. DE ODONTOLOGIA
Odontologia
Rua dos Operários, 09,
Centro

Rio de Janeiro

Serra da Mantiqueira

São Paulo

Vale do Paraíba
Taubaté

Litoral Norte

DEPTO. DE COMUNICAÇÃO
Jornalismo
Publicidade e Propaganda
Relações Públicas
Produção Multimídia
Tec. em Marketing
Rua do Colégio, 334,
Centro

DEPTO. DE BIOLOGIA
Ciências Biológicas
DEPTO. DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
Educação Física
DEPTO. DE ENFERMAGEM
E NUTRIÇÃO
Enfermagem
Nutrição
DEPTO. DE FISIOTERAPIA
Fisioterapia
DEPTO. DE MEDICINA
Medicina
Estética e Cosmética
DEPTO. DE PSICOLOGIA
Psicologia
Av. Tiradentes, 500,
Bom Conselho

DEPTO. EN
Eng. Civil
Eng. Ambien
Tec. em Con

DEPTO. DE
CONTABIL
E ADMINIS
Administraç
Ciências Co
Ciências Eco
Comércio E
Tec. em Log
Tec. em Ges
Tec. de Ges

Rua Expe
Portão 3,

DEPTO. ENGENHARIA
MECÂNICA - CAMPUS DA JUTA
Eng. Aeronáutica
Eng. de Alimentos
Eng. de Produção Mecânica
Eng. Mecânica
Eng. de Controle e Automação
DEPTO. ENGENHARIA
ELÉTRICA
Eng. Elétrica e Eletrônica
Eng. de Energia
Rua Daniel Danelli, s/n

DEPTO. INFORMÁTICA
Eng. de Computação
Sistemas de Informação
Análise e Desenvolvimento de
Sistemas
DEPTO. DE MATEMÁTICA
E FÍSICA
Física
Matemática
Química
Petróleo e Gás
Av. Marechal Deodoro, 605,
Jardim Santa Clara

DEPTO.
DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
Direito
Parque Dr. Barbosa de
Oliveira, 285, Centro
DEPTO. DE PEDAGOGIA
Pedagogia
Rua Conselheiro Moreira
de Barros, 203, Centro
DEPTO. DE CIÊNCIAS
SOCIAIS E LETRAS
Geografia
História
Letras
Serviço Social

REITORIA
Rua Quatro de Março, 432,
Centro

NGENHARIA CIVIL

PRÓ-REITORIA
Pesquisa e Pós-Graduação
Rua Visconde do Rio Branco,
210, Centro

Rua Visconde do Rio Branco, 22,
Centro

ntal e Sanitária
nstrução de Edifícios

E ECONOMIA,
LIDADE
STRAÇÃO
ção
ontábeis
onômicas
Exterior
gística
stão de Recursos Humanos
stão em Turismo

edicionário Ernesto Pereira,
, Centro

DEPTO. DE CIÊNCIAS
AGRÁRIAS
Agronomia
Estrada Municipal Dr. José
Luis Cembranelli, 5000,
Fazenda Piloto, Itaim

CENTRAL DE OPORTUNIDADES

Além de aprender sobre a sua profissão na #facul, você pode viver na
prática a carreira, participando de
estágios e trainees que os mais de
3.000 parceiros da #unitau oferecem.

COMO É?

ATIVIDADE EXTRA

Na Feira de Oportunidades e Empreendedorismo da #unitau, você
vai conhecer e estar em contato com
diversas empresas da região que
oferecem vagas de emprego, estágios
e trainees. Além disso, a feira conta
com diversas palestras relacionadas
ao mercado de trabalho.

PREPARA!

Você cadastra seu currículo na Central de Oportunidades, no Portal do
Aluno (unitau.br/portal-do-aluno). A
Central cruza seus dados com as vagas das empresas e seleciona as que
combinam com você. #tudogratuito

FEIRA

O seu estágio ou trainee pode ser
utilizado para contabilizar horas de
atividade complementar na #facul.

Você pode participar de cursos,
treinamentos, oficinas e outras atividades gratuitas que a Central realiza
para que você concorra às oportunidades do mercado.

O QUE ROLA NA UNITAU

#eventos #congressos

Depois de formado,
a #unitau continuará
a enviar vagas de
EX-ALUNO emprego para o seu
e-mail.

#atividades #grupos de estudo

PESQUISA

O Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e
Desenvolvimento (CICTED) é a oportunidade ideal para você
começar a participar do universo da pesquisa científica.

SEMANAS PEDAGÓGICAS

UNITAU CONVIDA

Participe da semana especial
de atividades que seu Departamento realiza.

A UNITAU abre suas portas para
a comunidade.
Faça parte!

PROGRAMA DE MOBILIDADE NACIONAL - ABRUEM

PROJETO RONDON
Ajude a melhorar a vida de comunidades espalhadas pelo Brasil, seja um
rondonista.

Com o Programa de Mobilidade Nacional Abruem, você pode estudar por até 2 semestres em uma Universidade estadual/municipal
conveniada.

PROGRAMAS DE INTERCÂMBIO/CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
Faça intercâmbio para Universidades conveniadas e aprimore
seu conhecimento.

DCE
O Diretório Central dos Estudantes (DCE), os DAs
(Diretórios Acadêmicos) e os CAs (Centros Acadêmicos) realizam eventos e atividades, apoiam os alunos
e centralizam serviços como, por exemplo, emissão
de carteirinha.

JOGOS
O JUTA (Jogos Universitários
de Taubaté) reúne alunos de
todos os cursos para competições esportivas.

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA UNITAU

NOTAS

avaliação
avaliações
6,0 pts
+ 4,0 pts
principal
complementares

PAGAMENTOS, DESCONTOS E BENEFÍCIOS

MATRÍCULA
Corresponde a primeira parcela do seu curso.

(trabalhos, seminários etc)

BOLETO
APROVAÇÃO

75%

frequência

Após a matrícula, você imprime o boleto da sua mensalidade no Portal do Aluno ou retira o boleto na secretaria.
Ele tem vencimento no dia 12 de cada mês.

6,0
pontos

PONTUALIDADE
PAENE

A #unitau oferece atendimento, do #vestibular à formação acadêmica, para alunos com necessidades especiais. O Programa de Apoio a Estudantes com Necessidades Especiais (Paene) conta com profissionais
capacitados em diferentes áreas e oferece, por exemplo,
assistência educacional, psicopedagógica e psicológica.

DISCIPLINAS EXTRAS
Você pode cursar disciplinas de qualquer curso para incrementar seu histórico escolar. Informe-se sobre o Programa de Enriquecimento e Atualização Curricular (PEAC).
GRUPOS DE ESTUDOS
Participe dos grupos e reforce seu aprendizado. Procure
o Programa de Acompanhamento Pedagógico (PAP) no
seu departamento.

5%

para boletos pagos até
dia 10 de cada mês.

Esse desconto não é válido se
você já possuir algum outro
benefício (exceto bolsa-estágio).

DESCONTO EXTRA
Se você optar por pagar o valor do semestre em uma
parcela única, tem desconto de 12% (desde que o pagamento seja feito antes do ínicio do semestre). A medida
não vale para alunos que já tenham outros benefícios da
#unitau como, por exemplo, descontos e bolsas.

REMATRÍCULA
A cada semestre você deve realizar sua rematrícula, na
secretaria do departamento ou no Portal do Aluno.

Telefones, endereços, links para inscrições em projetos e
programas, Portal do aluno, notas e faltas e unitau de A a Z.

10GB de armazenamento, capacidade de envio até 8GB,
e-mails no celular, informações sobre a Universidade e etc.

/unitau

/unitau

@acom_unitau

/universidadetaubate

Cada departamento possui sua própria secretaria, na
qual o aluno pode tratar diretamente de assuntos de seu
interesse.Contatos das secretarias em unitau.br/pagina/
contatos.

Espaço para críticas, elogios, sugestões e orientações
para a melhoria dos serviços prestados pela Instituição.
(12) 3635 3374 ou ouvidoria@unitau.br.

Ouça a programação ao vivo, sintonize FM 107,7
ou acesse o site radiotv.unitau.br.

