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INTRODUÇÃO 

 

 

Criada pela Lei Municipal nº 1.498, de 06 de dezembro de 1974, e reconhecida pelo Decreto Federal nº 78.924, 

de 09 de dezembro de 1976, a UNITAU é uma Instituição Municipal de Ensino Superior, sob a forma de 

autarquia educacional de regime especial, regendo-se pelas disposições legais, gerais e específicas, de seu 

Estatuto e de seu Regimento Geral. Atua na área de Ensino Superior, no Ensino Fundamental, no Ensino Médio 

e na Educação Técnico- profissionalizante.
1
 Além dos cursos de graduação (Licenciatura e Bacharelado), oferece 

também cursos de Pós-graduação “Lato e Stricto sensu”, e diversas propostas de extensão. 

 

Para a consecução de seus objetivos, a UNITAU propõe-se a: 

 

 tornar-se um centro de referência internacional em ensino, pesquisa acadêmica 

e aplicada, e extensão, caracterizado pelo compromisso social de instituição 

pública e pela gestão competitiva, perenizando sua existência, 

independentemente do nível de concorrência do mercado; e 

 

 transcender à função educacional local, atingindo reconhecimento e 

credibilidade da comunidade científica e acadêmica nacional, e internacional, 

como uma instituição de excelência tecnológica e de conhecimento de ponta em 

ensino, pesquisa acadêmica e aplicada, extensão e formação da consciência 

social e ambiental, e da cidadania. 

 

A Administração Superior da UNITAU é exercida pelos seguintes conselhos:  

 

 Conselho Universitário (CONSUNI); 

 Conselho de Ensino e Pesquisa (CONSEP); e 

 e Conselho de Administração (CONSAD). 

 

                                         
1
 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 essa forma jurídica, 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 
descentralizada". 
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E pela Reitoria, que compreende, ainda: 

 

 a Vice-reitoria;  

 a Pró-reitoria de Administração; 

 a Pró-reitoria de Economia e Finanças;  

 a Pró-reitoria de Graduação;  

 a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação;  

 a Pró-reitoria Estudantil;  

 a Pró-reitoria de Extensão;  

 o Instituto Básico de Ciências Exatas;  

 o Instituto Básico de Biociências;  

 o Instituto Básico de Humanidades; e  

 o Núcleo de Educação a Distância. 

 

Os institutos básicos são as unidades educacionais que administram e coordenam as funções de ensino, 

pesquisa e extensão correspondentes às disciplinas básicas dos cursos dos departamentos pertencentes às três 

grandes áreas do conhecimento: 

 

  Biociências; 

  Exatas; e 

  Humanas.  

 

Cada Instituto Básico é administrado por um Diretor e por um Conselho do Instituto (CONDIN). Os 

departamentos são as unidades educacionais básicas, organizados de forma integrada às necessidades das 

disciplinas curriculares de todo o campo científico, tecnológico, humano, cultural e artístico. Inter-relacionados, 

permitem ao máximo o aproveitamento dos recursos humanos e materiais, sempre em consonância com as 

diretrizes fixadas pela Administração Superior. 

 

Cabe aos departamentos a responsabilidade de administrar todas as especificidades dos cursos de graduação 

sob sua própria supervisão, desde a elaboração e o desenvolvimento de programas de ensino, pesquisa e 

extensão, até os serviços à comunidade, assim como a difusão cultural, correlacionando e unificando ações e 

conteúdos. 

 

Conforme previsto na Deliberação CONSUNI Nº 028/99, Seção II, na sua esfera de abrangência, cada 

departamento mantém um Conselho de Departamento (CONDEP), órgão de natureza deliberativa, consultiva e 

fiscalizadora. 
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EIXOS TEMÁTICOS DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

 

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. Para tanto, foi criada a Comissão Própria de Avaliação para proceder, 

segundo os 10 indicadores do SINAES, a implementação do processo de avaliação institucional da Universidade.  

 

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 com base no 

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.  

Fundamentos teóricos de reflexão para a ação   

 

O primeiro ponto que se faz imperioso estabelecer é o conceito de qualidade. Conforme Sguissardi (1997, p. 

57- 60)
2
, há dois conceitos. O primeiro entende qualidade no enfoque empresarial: o que voga é a eficiência e a 

produtividade, "o que se produz, a que velocidade e a que custo" (op. cit., p. 56). Esse conceito aplicado à 

organização escolar confere-lhe característica mecanicista, pois a competência é entendida no sentido de 

rendimento de produtividade. O outro conceito de qualidade possui cunho acadêmico, sendo crítico e supondo 

"critérios claros, explícitos e concretos, embora delicados e flexíveis" (op. cit., p. 56-57).  

 

O projeto de avaliação Institucional foi coordenado e concebido, tendo sido consolidado em sua 

fundamentação teórico-metodológica, bem como seu histórico, pela Profa. Dra Maria José Milharezi Abud, 

então Pró-reitora de Graduação da Universidade de Taubaté. Nesse espírito, Sguissardi explica que esse 

entendimento "não se reduz a somar scores individuais de professor" (op. cit., p. 58-59);  outrossim, propicia 

a avaliação da produção acadêmica efetiva, quer em ensino, pesquisa ou extensão.  

 

 

 

 

_________________________ 
2
. SGUISSARDI, V. Para avaliar propostas de avaliação do ensino superior. In: SGUISSARDI, V. (Org.). Avaliação universitária 

em questão: reformas do estado e da educação superior. Campinas, SP: Autores Associados, 1997. (Coleção Educação 
contemporânea).  
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Desse modo, a qualidade é compreendida pelo autor (op. cit., p. 59-60) como "capacidade e habilidade de 

contribuir para se ultrapassar as demandas imediatas do mercado de trabalho, para se desenvolver a 

capacidade de pensar criticamente e de produzir conhecimento, libertos dos controles burocráticos e do 

poder [o que] possibilitaria não somente a aferição de dados quantitativos relativos aos produtos e processos 

em curso, mas permitiria localizar os fatores condicionantes desses processos, entre os quais jamais se deve 

esquecer a dotação de recursos e sua distribuição" (negrito nosso). 

 

Métodos, dimensões e instrumentos Planejamento e avaliação e auto avaliação (CPA)   

 

As etapas e calendário do processo estão abaixo discriminados:  

 

1ª Etapa - abril/maio: Planejamento das ações da CPA e elaboração da proposta de avaliação;   

2ª Etapa – Maio/Junho: Reunião com os dirigentes da Instituição e de departamentos. Produção de 

cartilha/informativos e/ou banners com informações para divulgar o processo de auto avaliação;   

3ª Etapa - Junho/Agosto: Elaboração de instrumentos;  

4ª Etapa - Setembro/Outubro: Desenvolvimento e aplicação de instrumento de coleta de opiniões e 

Levantamento Dados e Informações dos setores da Universidade;   

5ª Etapa - Outubro/Novembro: Sistematização e análise de dados das pesquisas de opinião e encaminhamento 

de roteiro de auto avaliação aos setores da administração superior;   

6ª Etapa - Dezembro: Devolutiva das avaliações dos estudantes para estruturação dos relatórios de 

departamentos e análise de suas instâncias pedagógicas e administrativas para divulgação aos docentes e 

discentes;   

7ª Etapa - Janeiro/Março: Fechamento do Relatório de Avaliação Institucional a ser postado no Emec em 30 de 

março; e 

8ª Etapa - Abril: Divulgação em sessão pública dos resultados da auto avaliação do ano anterior.   

PESQUISA DE OPINIÃO   

  

A Pesquisa de Opinião é disponibilizada para acesso, por meio da página principal da Universidade de Taubaté, 

em seu sítio, e preenchida por meio eletrônico, seja por docentes e discentes. Conta com a assessoria da 

Coordenadoria da Central de Informática e do Núcleo de Pesquisas Econômicas e Sociais, em sua formatação e 

respectivamente tabulação de dados. São elaborados três modelos de instrumento com questões de múltipla 

escolha e espaço para complementação de opiniões. Os instrumentos foram divididos em blocos de questões 

visando a apreender o universo das visões dos participantes que pudessem identificar e qualificar as opiniões 

relativas a:   

 

• Informações dos discentes e sua avaliação da instituição e especialmente dos cursos e dos docentes;  
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• Gestão, identificação e aplicabilidade das normas institucionais;  

• Formas de acesso a informações institucionais;  

• Infraestrutura e condições de trabalho;  

• Política de pessoal;  

• Condições oferecidas pelos cursos/departamentos;  e 

• Conhecimento e avaliação de programas, órgãos e serviços oferecidos e existentes na Universidade.  

 

DOCENTES - PESQUISA DE OPINIÃO  

  

Conhecimento do PDI 

 

Orientações do Reitor 
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Processos e resultados das avaliações 

 

Demandas da comunidade acadêmica 
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Orientações do Ministério da Educação 

 

Demandas da sociedade 
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Planos de ensino e de aprendizagem 

 

Orientações do MEC 
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Aplicar EAD na graduação 

 

 

Aplicar EAD na pós-graduação Lato sensu 
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Aplicar EAD na pós-graduação Stricto sensu 

 

 

Pesquisa - infra-estrutura 
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Pesquisa - transporte 

 

 

Meios de divulgação dos resultados 
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Promoção da cidadania 

 

 

Desenvolvimento econômico 
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Meios para divulgação dos resultados 

 

 

Promoção da cidadania 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

Desenvolvimento econômico 

 

 

Memória e produção cultural 
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Relação da Unitau com o setor privado 

 

 

 

Qualidade - página na internet 
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Qualidade – folderes e informativos 

 

 

Você acredita na política de carreira 
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Funcionamento do CONSUNI 

 

 

Autonomia de tomada de decisões do CONSUNI 
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Funcionamento do CONSEP 

 

Autonomia de tomada de decisões do CONSEP 
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Funcionamento do CONSAD 

 

 

 

Autonomia de tomada de decisões do CONSAD 
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Você já teve acesso ao estatuto  

 

 

Recursos computacionais 
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Instalações – salas de aula e laboratórios 

 

 

Importância da Avaliação Institucional para o planejamento  
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Importância da Avaliação Institucional para o planejamento 
 
  

 

 

Processos avaliativos – subsídios para o planejamento 
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Resultados da avaliação - divulgação 

 

 

Política de bolsas de estudo para estudantes 
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Os recursos orçamentários são aplicados de forma eficaz 

  

 

O esforço da IES na captação adicional de recursos 
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PESQUISA DE OPINIÃO – ESTUDANTES  

 

Realizada no período de setembro a outubro de 2015, a Pesquisa de Opinião CPA pretendeu aferir as 

impressões dos ESTUDANTES a respeito dos DOCENTES individualmente.  

 

Total de respostas por departamento 
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Síntese das respostas 
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Educação à Distância 

 

Avaliação de Desempenho – EAD UNITAU 
 

Introdução 

  

A EAD/UNITAU, em relação ao relatório da CPA trabalha com dois vieses, o primeiro é a Avaliação 

Institucional realizada pela Universidade; o outro é realizado pelo NEAD – Núcleo de Educação a Distância, que 

aplica pesquisa via Plataforma de Estudo do aluno.  Os dados coletados são analisados e subsidiam o 

planejamento estratégico anual, que gera um rol de metas a serem trabalhadas, num processo contínuo de 

avaliação que dita a política e a gestão do Núcleo de Educação a Distância da Universidade de Taubaté. 

 

As metas estão qualificadas em pedagógica, comunicação e vendas, das TIC's, de mídias, acadêmicas e 

administrativas e de capacitação. As metas pedagógicas estão voltadas para o desenvolvimento das práticas 

educativas interdisciplinares e interativas. As metas de vendas voltadas para divulgação da EAD, captação de 

novos alunos e retenção dos veteranos. 

 

Já em relação as metas das TIC's, que referem-se ao suporte do processo interativo da plataforma na 

extração de relatórios gerenciais, acompanhamento dos cursos e integração de dados de várias instâncias. Em 

relação às metas de mídias trata-se de qualificação dos materiais pedagógicos, de professores e alunos, por 

meio dos livros-texto, manuais e vídeos. 

 

Sobre as metas acadêmicas e administrativas na ampliação de polos e efetivação da operacionalização 

e gerenciamento dos processos institucionais. Por fim, as metas de capacitação, com qualificação das práticas 

profissionais do corpo docente. Tem-se, desta forma um processo contínuo de avaliação. 
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Os resultados são divulgados aos discentes nos polos de apoio presencial e, por meio, da plataforma 

educacional (moodle). 

 

A fim de conhecer o perfil do cliente de Educação a Distância (EaD) e de nortear ações de melhoria em 

quesitos pedagógicos, acadêmicos e administrativos do Núcleo de Educação a Distância (NEAD), a Universidade 

de Taubaté (UNITAU) aplica aos alunos e ex-alunos EaD, as seguintes pesquisas: 

 

Pesquisa Socioeconômica, aplicada a 353 candidatos durante os Processos Seletivos EaD realizados entre os 

meses de janeiro e dezembro de 2015, a pesquisa tem o objetivo de definir o perfil de cada candidato, como 

sexo, idade, renda familiar bruta, entre outros.  

 

Avaliação de Desempenho, disponível aos alunos de graduação a distância após a conclusão de cada 

disciplina para avaliar questões sobre relevância do curso, reflexão crítica do aluno, interatividade, apoio de 

tutores, apoio dos colegas e compreensão do aluno. As questões apresentadas neste documento foram 

aplicadas a 516 alunos, por meio da Plataforma Moodle, no período de janeiro a dezembro de 2015.  

 

Pesquisa de Evasão, aplicada àqueles que trancaram ou desistiram do curso EaD nos anos de 2014 e 2015, 

com o intuito de analisar o motivo pelo qual solicitou desligamento. A pesquisa foi realizada entre os meses 

de março a julho de 2015, a 100 pessoas.  

 

 

Pesquisa Socioeconômica 
 
 

A Pesquisa Socioeconômica tem o objetivo de definir o perfil dos candidatos de Educação a Distância. Desta 

forma, o questionário é aplicado durante os Processos Seletivos da UNITAU, com perguntas relacionadas ao 

sexo, idade, renda familiar bruta e o motivo pelo qual optou pelo curso a distância, por exemplo.  

As entrevistas foram aplicadas a 353 candidatos durante os Processos Seletivos realizados entre os meses de 

janeiro e dezembro de 2015.  

 

Pesquisa Socioeconômica – Questionário 

 
1. Idade 

2. Sexo 

3. Estado civil 

4. Onde concluiu o Ensino Médio 

5. Renda familiar bruta 

6. Principal responsável pelo sustendo da sua família 
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7. Curso EaD escolhido 

8. Fator principal para a escolha do curso 

Pesquisa Socioeconômica – Respostas 

 

Sobre idade, sexo, estado civil, onde concluiu o Ensino Médio, renda familiar bruta e principal responsável pelo 

sustento da família. 
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Sobre o curso escolhido e o motivo da escolha. 
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Avaliação de Desempenho por disciplinas e por cursos 

 
A Comissão Própria de Avaliação Institucional (CPA) da Universidade de Taubaté (UNITAU) disponibiliza após a 
conclusão de cada disciplina, a Avaliação de Desempenho aos alunos de graduação a distância. Assim, os alunos 
são estimulados ao avaliar a Educação a Distância da UNITAU por um todo.  
 
As questões da Avaliação estão relacionadas a relevância, reflexão crítica, interatividade, apoio de tutores, 
apoio dos colegas e compreensão, e foram aplicadas via Plataforma Moodle, com 516 alunos, no período de 
janeiro a dezembro de 2015. 

Questões incluídas na avaliação de Desempenho - Questionário 

 
Relevância 
 

1. A minha aprendizagem é focalizada em assuntos que me interessam. 

2. O que eu estou aprendendo é importante para a prática da minha profissão. 

3. Eu aprendo como fazer para melhorar o meu desempenho profissional. 

4. O que eu aprendo tem boas conexões com a minha atividade profissional. 

 

Reflexão crítica 

 

5. Eu reflito sobre como eu aprendo. 

6. Faço reflexões críticas sobre as minhas próprias ideias. 

7. Faço reflexões críticas sobre as ideias dos outros participantes. 

8. Faço reflexões críticas sobre os conteúdos do curso 

 

Interatividade 

 

9. Eu explico as minhas ideias aos outros participantes. 

10. Peço aos outros alunos explicações sobre as ideias deles. 

11. Os outros participantes me pedem explicações sobre as minhas ideias. 

12. Os outros participantes reagem às minhas ideias. 

 

Apoio aos tutores 

 

13. O tutor me estimula a refletir. 
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14. O tutor me encoraja a participar. 

15. O tutor ajuda a melhorar a qualidade dos discursos 

16. O tutor ajuda a melhorar o processo de reflexão autocrítica. 

 

Apoio aos colegas 

 

17. Os outros participantes me encorajam a participar. 

18. Os outros participantes elogiam as minhas contribuições. 

19. Os outros participantes estimam as minhas contribuições. 

20. Os outros participantes demonstram empatia quando me esforço para aprender. 

 
Compreensão 
 

21. Eu compreendo bem as mensagens dos outros participantes. 

22. Os outros participantes compreendem bem as minhas mensagens. 

23. Eu compreendo bem as mensagens do tutor. 

24. O tutor compreende bem as minhas mensagens. 

 

 

Pesquisa de evasão 
 

A pesquisa de evasão é aplicada àqueles que trancaram ou desistiram do curso EaD nos anos de 2014 

e 2015, e tem o intuito de analisar o motivo pelo qual o aluno solicitou desligamento do curso.  

A pesquisa apresentada foi aplicada em 100 pessoas (51% dos trancamentos efetivados), entre os 

meses de março e julho de 2015.  

 

Pesquisa de Evasão - Questionário  

1. Curso que solicitou trancamento 

2. Motivo pelo qual trancou o curso 

3. O aluno voltaria a cursar EAD 

4. O aluno indicaria o curso EAD 

 

Pesquisa de Evasão – Respostas 

 

 



 39 
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Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

 

DIMENSÃO 1: MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

A UNITAU foi criada pela Lei Municipal 1.498/74, de 6 de dezembro de 1974, e reconhecida pelo Decreto 

Federal 78.924/76 de 9 de dezembro de 1976. Desde sua formação, o sistema de Ensino Superior de Taubaté 

passou a ser denominado Universidade de Taubaté, com registro no CNPJ nº 45.176.153/0001-22 e sede e foro 

na cidade de Taubaté - SP, município localizado na região do Vale do Paraíba, Estado de São Paulo.  

Na qualidade de Instituição de Ensino Superior criada por Lei Municipal, a UNITAU vincula-se ao Sistema 

Estadual de Educação do Estado de São Paulo, sendo jurisdicionada ao Conselho Estadual de Educação de São 

Paulo, nos termos dos documentos anexos.  

 

A UNITAU organiza-se em 23 unidades de ensino, sendo 20 Departamentos e 3 Institutos Básicos, nos quais os 

professores desenvolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão, relativas a cada campo do conhecimento, 

havendo, ainda, integração entre os vários cursos de acordo com os projetos em desenvolvimento.   

 

Os Departamentos estão especificados abaixo, de acordo com a área do conhecimento, e sua infraestrutura 

será objeto de detalhamento em capítulo próprio, neste PDI:  

 

• Ciências Exatas: Departamentos de Engenharia Civil, Arquitetura, Engenharia Elétrica, Engenharia 

Mecânica, Informática, Matemática e Física.  

• Ciências Humanas: Departamentos de Ciências Jurídicas, Ciências Sociais e Letras, Comunicação Social, 

ECA (Economia, Contabilidade, Administração), Pedagogia, Serviço Social.  

• Biociências: Departamentos de Ciências Agrárias (Agronomia), Biologia, Educação Física, Enfermagem 

e Nutrição, Fisioterapia, Medicina, Odontologia e Psicologia.  

 

A Universidade de Taubaté (UNITAU) é a maior universidade do cone leste paulista, e já formou mais de 88 mil 

alunos. É a primeira universidade pública municipal da América Latina, e hoje guarda essa condição com mais 

duas instituições: a Universidade Regional de Blumenau (FURB) e a Universidade Municipal de São Caetano do 

Sul (USCS).   

A Unitau oferece ao todo 50 cursos de graduação, além dos cursos de pós-graduação stricto e lato sensu e, 

ainda, cursos de extensão universitária. Possui aproximadamente 15.000 alunos e uma equipe formada por 

cerca de 700 professores (76% de doutores e/ou mestres) e 900 funcionários.  

 

Quanto à infraestrutura, conta com 99 laboratórios, um acervo bibliográfico com mais de 280 mil exemplares, 

mais de 50 núcleos de pesquisa cadastrados no CNPq, nas áreas de Humanas, Biociências e Exatas, um hospital 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%25
http://pt.wikipedia.org/wiki/Laborat%C3%B3rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/CNPq
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hospital_Universit%C3%A1rio_de_Taubat%C3%A9
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e clínicas que atendem a população local e regional, abrangendo todo o Vale do Paraíba. Possui ainda uma 

rádio e uma TV universitária. Oferece também cursos de graduação e pós-graduação a distância (EAD).  

 

Missão, objetivos e metas da Instituição, na sua área de atuação:  
 

Desenvolver, difundir e produzir conhecimento em todos os níveis educacionais, mediante ações integradas de 

ensino, pesquisa e extensão para atender às demandas da sociedade e do mundo do trabalho, propiciando a 

formação da consciência social, ambiental e da cidadania, exercendo o compromisso social de instituição 

pública que propicia a formação profissional, a inserção no mercado de trabalho, o desenvolvimento regional e 

obtendo reconhecimento da sociedade e da comunidade acadêmico-científica regional, nacional e 

internacional.  

  

Visão  
 

• Transcender a função educacional regional para ser reconhecida estrategicamente como centro de 

referência, nacional e internacional, em ensino, pesquisa e extensão.  

• Conquistar excelência tecnológica, científica e educacional e a sustentabilidade econômica para 

manter e viabilizar as ações sócio-educacionais-científicas, consolidando sua posição de líder no mercado 

regional.  

  

Finalidades  
 

Para levar adiante a missão que lhe cabe, conferida pelos textos constitucional, legal (Lei 9.394/96 – LDB), 

estatutário (Del. Consuni-26/98) e regimental (Del. Consuni-33/98), a Universidade de Taubaté, amparada pela 

força motriz que lhe foi legada pela sociedade local, na época de sua criação e, mais adiante, na implementação 

de seus nobres ideais, tem demonstrado o firme propósito de formar profissionais nas diferentes áreas do 

conhecimento, de incentivar o afloramento e a memória da cultura popular, cuidar de sua produção intelectual 

e estender à comunidade local, regional e nacional o ensino e a pesquisa, adequadamente dimensionados para 

o público a que se destinam, contribuindo significativamente para a transformação da microrregião em que 

está inserida.  

 

Alicerçado numa política pedagógica que estimula o pensar e o agir crítico e consciente de seus alunos, a 

Universidade de Taubaté – UNITAU - deseja formar cidadãos capazes de atuar decisivamente na sociedade, 

sempre em harmonia com a realidade que lhes é inerente. Para tanto, por intermédio de sua Administração 

Superior, ouvidos os devidos Conselhos, investe qualitativamente em muitos dos seus ambientes acadêmicos, 

tanto nos aspectos técnicos e estruturais, quanto nos científicos, sempre visando à autorrealização do 

educando, sua qualificação para o trabalho e ao adequado preparo à prática consciente do exercício da 

cidadania.   

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_FM_UNITAU
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Objetivos Gerais  
 

A UNITAU, como instituição pública municipal que atua em todos os níveis de formação educacional, desde a 

básica até a superior, tem como objetivos:  

 

• Ministrar o ensino em todos os níveis educacionais, voltado para o desenvolvimento humano, a 

formação profissional, técnica e cidadã, tornando o aluno capaz de exercer suas habilidades e competências na 

resolução das questões pessoais e profissionais, de forma a contribuir com sociedade.  

• Incentivar e realizar pesquisas que contribuam com a produção de novos conhecimentos nas áreas das 

Ciências Humanas, Exatas e Biociências e aplicar tecnologias para a melhoria das condições de vida da região e 

do país.  

• Exercer a sua responsabilidade socioambiental e cultural, estimulando, por um lado, o 

desenvolvimento da comunidade, a partir da realidade e de suas demandas e, por outro lado, o 

desenvolvimento pessoal, profissional e humano do corpo discente.  

• Qualificar, atualizar e motivar o corpo docente e o corpo técnico-administrativo a fim de mantê-los 

comprometidos com a missão e a visão institucionais.  

• Monitorar e avaliar a ação institucional, com vistas a garantir a qualidade do ensino, a excelência em 

pesquisa e a relevância acadêmica, cultural e social.  

• Dotar a instituição de infraestrutura física e acadêmica e de recursos humanos para o adequado 

desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

• Garantir a sustentabilidade econômica, por meio do desenvolvimento de estratégias voltadas para a 

qualidade do ensino, pesquisa e extensão e para o enfrentamento das concorrência,   

• Promover a expansão do ensino para além da ação regional, com a oferta de cursos de graduação, 

pós-graduação e de extensão na modalidade a distância.   

• Desenvolver estudos e propor políticas públicas que possibilitem o apoio dos governos federal, 

estadual e municipal como forma de salvaguardar o interesse público inerente à ação da 

Universidades/faculdades municipais.  

• Promover a visibilidade institucional da Universidade de Taubaté de forma estratégica, tendo em vista 

a sedimentação de sua imagem junto a seus diferentes públicos de interesse, a saber: comunicação 

institucional (formadores de opinião e comunidade), mercadológica (propaganda para venda de cursos de 

graduação, pós-graduação e extensão) e interna (professores, funcionários e alunos). Tudo isso tendo em vista 

o fortalecimento de sua identidade como a maior e mais tradicional Instituição de Ensino Superior de toda a 

região.  

 

DIMENSÃO 3: RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 

 

Em suas inúmeras responsabilidades como Autarquia Municipal a Unitau reconhece seu papel social inserindo-

se no contexto loco-regional por meio da Integração Universidade Sociedade, Relações Institucionais e 

Comunitárias estruturando-se conforme quadros e ações abaixo. 
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Centro de Documentação e Pesquisa Histórica (CDPH): 
 
MODALIDADES DE ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO CDPH  

 

ATIVIDADES CULTURAIS QUANTIDADE PÚBLICO 

Lançamento de Livro 5 230 

Abertura de Exposição 10 300 

Visita Monitoras 5 80 

Recital 2 40 

Corrida Centro Histórico 1 250 

Mesa Redonda 3 60 

Evento Comemoração ao Dia do Secretário 1 40 

Prosa no Museu 1 60 

TOTAL  28 1060 

 
 
Análise Qualitativa 
 
 

As atividades desenvolvidas propiciaram maior integração dos agentes envolvidos no processo, bem como sua 

maturação acadêmica e profissional. Foi perceptível a aprendizagem verificada junto aos estagiários e o grau de 

articulação entre a coordenação, estudantes e servidores. As ações possibilitaram, ainda, uma maior 

visibilidade do CDPH junto à comunidade acadêmica e sociedade civil, particularmente em razão das parcerias 

celebradas com diferentes agentes e instituições.  

 
 
 
Clínica de Fisioterapia: 
  

NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA ATENDIMENTOS REALIZADOS 

Cardiorrespiratório 1.869 

Grupos populacionais 1.798 

Neurologia adulto 2.275 

Ortopedia 1.768 

Pediatria 1.673 

Total 9.383 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44 

Clínica de Odontologia: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A PESSOAS 
DEFICIENTES -  OPD  

ATENDIMENTOS 
REALIZADOS 

Atendimento a pacientes com necessidades especiais, 
como Síndrome de Dom, Hidrocefalia, Trauma Encefálico, 
etc. 

131 

Total 131 
CLÍNICAS I E II DE GRADUAÇÃO ATENDIMENTOS 

REALIZADOS 

Cirurgia 177 

Dentística  630 

Emergência 65 

Endodontia 330 

Integrada II Sem atendimento 

Integrada III 3.874 

Integrada IV 2.025 

Periodontia  398 

Ortodontia 243 

Prótese Total 530 

Pediatria 1066 

Diagnóstico 41 

Total 9379 

CLÍNICA DE PÓS-GRADUAÇÃO ATENDIMENTOS 
REALIZADOS 

Endodontia 10 

Ortodontia 54 

Total 64 

NÚCLEO DE PESQUISA PERIODONTAL - NUPER ATENDIMENTOS 
REALIZADOS 

 Voluntários para pesquisa 600 

Total 600 

SETOR DE RADIOLOGIA ATENDIMENTOS 
REALIZADOS 

Exames periapicais 76 

Panorâmicas 72 

Telerradiografias 5 

Interproximais 18 

  

Total  
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Clínica de Nutrição:  
 
Quadro. Número de agendamentos, atendimentos, faltas, usuários atendidos e desistentes no CEATNENUT, em 
2015 
 

ATIVIDADES NÚMERO ABSOLUTO  

Agendamento 3.204 

Atendimentos  1.623 

Usuários atendidos 453 

Faltas 1.581 

 
 
Quadro. Distribuição dos usuários segundo os ciclos de vida e gênero, CEATNENUT, em 2015 
 

Ciclos de vida 

 Crianças e 

adolescentes 

Adultos Idosos Total 

Total 269 1.006 348 1.623 

 
 
 
Clínica de Psicologia:   

 

A Clínica de Psicologia é uma renomada instituição de ensino, pesquisa, extensão e assistência à comunidade. 

Oferece, Há mais de 25 anos, importantes serviços na área de profilaxia e saúde mental para toda a população 

de Taubaté e região.  

Consoante com sua destinação institucional de servir de campo para estágios curriculares mediante a 

prestação de serviços de Psicologia à Universidade e à comunidade (Del. CONSUNI nº 014/2001), a Clínica 

desenvolveu diversas atividades, destacando-se o oferecimento de variadas modalidades de atendimento 

psicológico:  

 

Área Clínica: psicoterapia individual, psicoterapia de grupo, psicoterapia breve, terapia familiar, orientação de 

pais e psicodiagnóstico. 

Área Escolar: orientação vocacional e profissional, treinamento de habilidades sociais, brinquedoteca. 

Área Organizacional: apoio ao profissional na busca do trabalho; apoio ao profissional do sistema penitenciário 

(COREVALI). 

 

Os psicólogos, além de prestar serviços de atendimento aos funcionários, universitários e comunidade, são 

responsáveis, também, por controlar a entrada e a saída de prontuários dos setores Infantil, Adolescente, 

Adulto/Idoso e Triagem para que os alunos possam realizar seus estágios. Dessa forma, todos os clientes 
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atendidos pelos 150 estagiários são computados nos devidos setores. Esse trabalho envolveu o gerenciamento 

de 1.274 clientes/atendimentos no ano de 2015.  

 

Relatório Financeiro: 

 

Em 2015, as avaliações preliminares per capta dos clientes baseou-se na seguinte Tabela: 

 

Renda per capita Até R$ 100,00 De R$ 101,00 a 

R$ 150,00 

De R$ 151,00 a 

R$ 200,00 

Para 

funcionários 

da UNITAU 

(por sessão) 

1 sessão semanal com 

apenas um membro 

da família em 

atendimento 

R$ 12,63 R$ 15,99 R$ 23,85 R$ 12,63 

2 sessões semanais 

ou mais de um 

membro da família 

em atendimento 

R$ 9,99 R$ 11,95 R$ 18,57 R$ 9,99 

Atendimento familiar 

ou casal 

R$ 15,88 R$ 19,87 R$ 30,47 R$ 15,88 

Triagem (valor único) R$ 10,00   Isento  

 
 

Análise Qualitativa: 

 

Ressalte-se que são muitos os fatores que diretamente interferem nos valores de arrecadação da Clínica de 

Psicologia, tais como: 

 Os clientes que procuram a Clínica de Psicologia possuem renda familiar baixa e alguns com 

dificuldades financeiras, o que demanda avaliação do Serviço Social para uma suposta redução ou isenção do 

pagamento das sessões; 

 No início do atendimento, é feita uma avaliação preliminar per capita para que seja estipulado o valor 

a ser pago por sessão; em decorrência disso, é preenchido um contrato e combinada a forma de pagamento, 

sendo que o boleto é entregue na data acertada; 

 Os boletos são entregues pelos terapeutas (estagiários e psicólogos); 

 Caso o pagamento não seja efetuado, cabe também aos terapeutas (estagiários e psicólogos) 

investigar o ocorrido e encaminhar ao Serviço Social, ou então negociar outra data para o pagamento; 

 Caso ocorra atraso, desistência ou débito são enviadas cartas de cobrança. 
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A tabela a seguir demonstra os rendimentos da Clínica de Psicologia no ano de 2015: 

 

Clínica de Psicologia: Receita decorrente de honorários 

PERÍODO VALORES 

Total R$ 55.126, 47 

 
 

Escritório de Assistência Jurídica: 

 

Ações e reclamações propostas contra a Unitau 

Trabalhista 29 

Procon  17 

Indenização 07 

Mandado de Segurança 05 

Ordinária 04 

Obrigação de Fazer 04 

Cobrança 03 

Juizado Especial Cível 03 

Cominatória 01 

Execução Fiscal 01 

Total 78 

 

Ações propostas pela Unitau 

Cobrança 1117 

Total 1117 

 

Audiências realizadas 

Ações Cíveis 32 

Ações Trabalhistas 25 

Procon 03 

Total 60 

 

Tribunal de Contas  

Defesas realizadas 18 

 

Pareceres e informações em processos e expedientes 

Professores 259 

Funcionários 160 

Administrativos 141 
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Assuntos diversos  140 

Licitação 80 

Convênios 64 

Contratos 57 

Alunos 47 

Total 938 

 

Memorandos 387 

Ofícios 17 

 

Acordos de alunos em débito 279 

E-mails recebidos e respondidos de alunos em débito 3.150 

 

Núcleo de Preservação do Patrimônio Cultural – NPPC: 

 

A Universidade de Taubaté, reconhecendo a importância em promover uma política de preservação e 

restauração do patrimônio histórico e cultural do Vale do Paraíba, criou, em 1995, o Núcleo de Preservação e 

Restauro do Patrimônio Histórico e Cultural – NPPC, que tem como objetivos coordenar projetos de 

restauração do patrimônio arquitetônico, e organizar um banco de dados com informações sobre os prédios 

locais que constituem bens históricos e culturais, reunindo e catalogando dados sobre a história da região 

através de seu patrimônio arqueológico, histórico e cultural, propiciando a integração dos projetos do NPPC 

com a comunidade universitária e a sociedade do Vale do Paraíba. Atualmente, está sediado no edifício do 

Departamento de Arquitetura.  

 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

 

DIMENSÃO 2: POLÍTICAS PARA O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO 

 

A Pró-reitoria de Graduação, PRG, atendendo aos objetivos da Universidade de Taubaté  UNITAU, definidos 

em seu Estatuto e Regimento Geral, é responsável  pela supervisão de todas as atividades relacionadas ao 

ensino das 20 (vinte) Unidades de Ensino (Departamentos), 03 (três) Institutos Básicos e 01 Núcleo de Ensino à 

Distância,  que oferecem 40 (quarenta) cursos de graduação na modalidade presencial (bacharelados, 

licenciaturas e superiores de tecnologia) e 19 (dezenove) cursos na modalidade à distância (12 de licenciaturas 

e  07 superiores de tecnologia). Os Institutos Básicos, conglomerados, em cada uma das Áreas de 

Conhecimento, que inter-relacionam os aspectos comuns dos cursos nos Departamentos que os constituem, 

realizam a gestão das disciplinas básicas de cada área. Os pontos de contato com a Pró-reitoria de Graduação 

são os Diretores com seu corpo docente, além dos colaboradores administrativos.  

  



 49 

Os Departamentos, de mesmo nível hierárquico dos Institutos, são unidades educacionais básicas e congregam 

todo o pessoal (chefes, coordenadores, docentes e administrativos), que trabalha na formação técnica 

profissionalizante dos discentes são o elo com a Pró-reitoria de Graduação.  

 

O plano de trabalho da PRG está alicerçado pelas diretrizes estabelecidas para o Ensino Superior pelo 

Ministério da Educação e Cultura e Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Cabe-lhe também a 

responsabilidade pela supervisão da Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi, que oferece Ensino Básico, 

Médio e Profissionalizante atendendo às diretrizes da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 

 

Sua missão é zelar pelo bom funcionamento dos cursos oferecidos, promovendo a constante melhoria da 

qualidade, por meio da atualização principalmente de sua estrutura curricular, em conformidade com as 

exigências do mercado de trabalho, no intuito de formar cidadãos e bons profissionais, preparados teórica e 

tecnicamente para atuar com eficácia e eficiência, na sociedade. 

 

Para cumprir essa missão, procura articular-se com as demais pró-reitorias, para garantir investimentos 

culturais e de infraestrutura que venham a compor um quadro propício para a formação profissional do 

alunado.  

 

Por meio de um conjunto de atividades, como reuniões, oficinas, encontros e seminários, realizados ao longo 

do ano letivo, busca propiciar aos docentes amplo campo para desenvolvimento de suas idéias, que são 

concretizadas por meio de projetos e estudos pedagógicos para aperfeiçoamento profissional e consequente 

melhoria do processo ensino-aprendizagem.  

 

Em 2015, desenvolveu suas atividades com a equipe interna, composta por 01 (uma) secretária, 04 (quatro) 

auxiliares de administração e uma estrutura de apoio composta por 06 (seis) grandes áreas de trabalho, a 

saber: Controle Acadêmico, Educação a Distância, Escola de Aplicação Alfredo José Balbi, Ensino de Graduação 

Presencial (Bacharelado, Licenciatura e Tecnológico), Aperfeiçoamento e Formação de Professores e Avaliação 

do Desempenho Docente.  O Organograma (Anexo 1) deste Relatório ilustra como estão dispostos os 

colaboradores da Pró-reitoria.  

 

Os objetivos da Universidade de Taubaté, no que tange à Pró-reitoria de Graduação, foram desdobrados em 

Metas factíveis e quantificáveis ligadas às grandes áreas de trabalho.  Para o alcance das metas, foi traçado um 

plano de ações com responsáveis e datas pré-definidas. As Metas obedeceram a LDO do ano, respeitando as 

especificidades de cada Unidade Orçamentária, os limites definidos pela Deliberação em vigor sempre com o 

foco na estratégia institucional.   
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OBJETIVOS E METAS 
 

Objetivo Geral: Promover, por meio de ações sistemáticas e contínuas, a manutenção, melhoria e expansão do 

ensino dos cursos seqüenciais: desde o ensino fundamental, médio, técnico, até o ensino de graduação (cursos 

superiores e de tecnologia presenciais e a distância), buscando a excelência e adequação às exigências da 

sociedade e do mercado nacional e estadual, principalmente na região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Alta 

Mantiqueira. 

 

Metas: 

 Promover a melhoria da qualidade dos cursos de graduação presencial, sempre buscando atender às 

exigências de formação profissional e demandas do mercado.  

 Consolidar o regime semestral de ensino em todos os cursos de graduação, na modalidade presencial; 

 Sistematizar a melhoria e expansão das atividades do Núcleo de Educação a Distância - NEAD, por meio 

de criação de novos cursos e estabelecimento de parcerias com instituições. 

 Realizar levantamento de dados que subsidiem as decisões para a implantação da jornada de trabalho 

docente e do Plano de Progressão de Carreira. 

 Realizar concursos públicos para provimento de cargo de professor efetivo, a fim de complementar o 

quadro docente da Instituição. 

 Consolidar o Plano de Valorização Docente com ações concretas na melhoria da formação e capacitação 

de gestores e professores. 

 Promover a melhoria da organização e infraestrutura da Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi, com 

o estabelecimento de ações de planejamento anual para o aperfeiçoamento do corpo docente, integração com 

os cursos de licenciatura da universidade e desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras. 

 Consolidar a utilização do sistema informatizado, com objetivo de aprimorar a gestão acadêmica e 

pedagógica e possibilitar a tomada de decisões da forma mais assertiva. 

  Acompanhar a evolução do aluno com o objetivo de promover sua constante valorização. 

 Promover consolidação do EVA, Espaço Virtual de Aprendizagem, a utilização do ensino à distância em 

conjunto com o ensino presencial, para alavancar novas práticas pedagógicas atendendo anseios do público 

discente e mercado. 

 
AÇÕES, MÉTODOS E ESTRATÉGIAS UTILIZADOS PARA ALCANÇAR OS OBJETIVOS E METAS ESTABELECIDOS  
 

Meta 1:  

Promover a melhoria da qualidade dos cursos de graduação presencial, sempre buscando atender às exigências 

de formação profissional e demandas do mercado.  
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Ações:  

 Revisão dos Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação, modalidade presencial com suas 

respectivas e Matrizes Curriculares; 

 Promoção da integração das atividades de graduação com as atividades de pesquisa e de extensão, 

nos cursos de graduação presenciais e à distância; 

  Incentivo a prática das atividades acadêmicas de formação profissional como Estágio e Trabalhos de 

Conclusão de Curso, com a realização de eventos específicos que consolidem a competência do discente para 

atividades de pesquisa e extensão; 

 Promoção da integração física e virtual dos planos de ensino das disciplinas dos cursos de graduação, 

com a divulgação das informações acadêmicas a toda a comunidade discente; 

 Consolidação a utilização das ferramentas informatizadas no meio acadêmico, com o acesso irrestrito 

pelo publico docente e discente; 

 Criação de procedimentos e normas regulatórias e disciplinares específicas das atividades da Pró-

reitoria de Graduação, com o objetivo atender à demanda do público atual; 

 Promoção da orientação acadêmica, administrativa e pedagógica dos Institutos e Departamentos 

divulgando de forma igualitária e linear todas as normas, exigências, leis, procedimentos, promovendo 

treinamento adequado, quando necessário; 

 Realização de reuniões pontuais e específicas com os Diretores das Unidades de Ensino, EU’s 

(Departamentos e Institutos Básicos), para estudo das demandas do mercado de trabalho, da necessidade de 

atualização e adequação curricular para atendimento pleno às diretrizes curriculares dos cursos, das 

competências e habilidades a serem contempladas na estrutura curricular;  

 Prospecção de recursos externos para instalação de laboratórios interdisciplinares para apoio às 

Licenciaturas; 

 Análise das deliberações dos cursos semestrais, considerando as observações das Unidades de Ensino 

quanto ao mercado e quanto às diretrizes dos órgãos de classe; 

 Prospecção para manutenção de programas de apoio e valorização das Licenciaturas, com fomento da 

CAPES, para aprimoramento dos cursos de Formação de Professores na instituição: PIBID (Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), PRODOCÊNCIA (Programa de Consolidação das Licenciaturas). 

Estão aprovadas novas propostas, PARFOR (Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica), 

LIFE (Laboratório Interdisciplinar) e PROCAMPO (Curso de Licenciatura em Educação para o Campo, subsidiado 

pela FDE); 

 Realização de estudos para sistematização das ações da PRG junto às Unidades de Ensino e Institutos 

Básicos; 

 Reunião com Coordenadores de Curso para treinamento e acompanhamento da inserção dos Planos 

de Ensino na plataforma pedagógica informatizada. 
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Resultados Alcançados: 

 Revisão e adequação das matrizes curriculares dos cursos de graduação, promovendo inclusão de 

novas disciplinas e ajustamentos na carga horária e disciplinas, dos períodos e da carga horária total dos cursos, 

de forma a atender às Diretrizes Curriculares Nacionais; 

 Criação e atualização de normas complementares e revisão das existentes sobre currículos, planos de 

ensino, matrículas, transferências, verificação do rendimento escolar e assuntos correlatos. 

 Grupo de trabalho para a supervisão dos procedimentos relativos aos Censos da Educação Superior e 

da participação dos alunos concluintes no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e avaliação 

dos resultados dos Conceitos Preliminares de 14 Cursos (CPC) relativos a 2012; 

 Concessão de mais de 300 bolsas de estudo pelos órgãos ligados a projetos do ensino de graduação; 

 Acompanhamento das ações da proposta PIBID – UNITAU que está sendo executada desde 2014 até 

2017;  

 Acompanhamento dos programas de apoio e valorização das Licenciaturas, com fomento da CAPES, 

para aprimoramento dos cursos de Formação de Professores na instituição: PIBID (Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência), PRODOCÊNCIA (Programa de Consolidação das Licenciaturas). Estão aprovadas 

novas propostas, PARFOR (Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica), LIFE (Laboratório 

Interdisciplinar) e PROCAMPO (Curso de Licenciatura em Educação para o Campo, subsidiado pela FDE); 

 Participação em Fóruns e Encontros Institucionais realizados durante o ano de 2015, para atualização 

do conhecimento e definição de novas ações de incremento e melhoria dos cursos; 

 Sistematização das ações da PRG junto às Unidades de Ensino e Institutos Básicos; 

 Revisão das Deliberações de todos os cursos semestrais, considerando as observações dos 

Departamentos que foram realizadas em conjunto com a Pró-reitoria de Graduação. As observações foram 

embasadas nas exigências do mercado e as diretrizes dos órgãos de classe;  

 Atualização do site da Pró-reitoria de Graduação, com a inserção de informações relevantes para 

alunos e professores; 

 Reconhecimento de 01 curso e renovação do reconhecimento de 10  cursos de graduação concedidas 

em 2015 em 08 Unidades de Ensino diferentes. Para o ano de 2016 há previsão da renovação do 

reconhecimento de 09 cursos em 07 UE’s. Seis cursos mantêm nota máxima no ENADE. 

 Concessão de bolsas do PIBID – UNITAU.   Além da concessão de 325 bolsas de iniciação à docência 

para alunos de todas as licenciaturas da UNITAU, o PIBID beneficiou mais de 10.000 estudantes de 44 escolas 

públicas parceiras, divulgando o conceito da Universidade junto à comunidade e estabelecendo um 

relacionamento favorável com as Secretarias Estadual e Municipal de Educação, bem como com a CAPES e 

outras instituições de ensino superior participantes do Programa. O Quadro 1 apresenta de forma resumida 

estes dados. 
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Quadro 1 – Numero de Bolsistas PIBID – UNITAU 

Ano Alunos bolsistas Professores 
supervisores 

Coordenadores 

2010 - 2011 80 20 5 

2011 - 2012 180 36 13 

2013 270 45 15 

2014 325 65 21 

2015 325 64 21 

 

  Realização do SEDUNI- Seminário de Docência Universitária, com recursos do Programa 

PRODOCENCIA. No âmbito do SEDUNI foram realizados vários eventos voltados para a formação dos 

professores da universidade, como palestras e oficinas promovidas pelo PROFOCO, que contaram com a 

participação de cerca de 100 professores. Também como partes do SEDUNI foram apresentadas 139 trabalhos 

científicos de professores e alunos, no CICTED/2015. Foram realizadas ainda reuniões de apoio à 

reestruturação curricular dos cursos, ao Programa de Iniciação à Docência da UNITAU-PID, e a organização e 

articulação dos estágios nas Licenciaturas;  

 

 Concessão de 325 bolsas de estudo de iniciação à docência, pela CAPES, a alunos de licenciatura, por 

meio do PIBID; 

 Concessão de 44 bolsas do Programa de Incentivo à Docência e 12 Bolsas Monitoria;       

  Realização de 9.600 matrículas nos cursos de graduação presenciais, sendo 2884 ingressantes.  Para 

os cursos EAD foram realizadas 800 matrículas e, no Colégio de Aplicação Alfredo José Balbi houve o ingresso 

de 915 alunos entre ensino fundamental, médio e técnico; 

  Participação no ENADE dos alunos de 14 cursos de graduação: 12 cursos da modalidade presencial e 

02 cursos de EAD. Dos cursos presenciais, 08 são Bacharelados e 04 Cursos Superiores de Tecnologia. Os cursos 

EAD são Superiores de Tecnologia; 

 Revisão da Deliberação de Atribuição de aulas, com ênfase nos cursos de graduação, valorização 

docente e incentivo das atividades de pesquisa e extensão; 

 Consolidação do Programa PROFOCO com a formação continuada dos professores no alcance de 

tecnologias que valorizem, modernizem e incrementem a docência; 

 Disponibilização do Plano de Ensino de todas as disciplinas ministradas nos Cursos oferecidos pela 

Instituição para toda a comunidade acadêmica.  

 

Meta 2: 

Consolidar o regime semestral de ensino em todos os cursos de graduação, na modalidade presencial; 

 



 54 

Ações:  

 Reuniões com os Diretores das Unidades de Ensino para a continuidade das ações consolidação dos 

currículos semestrais;  

 Finalização da revisão dos Projetos Pedagógicos e Planos de Ensino dos cursos semestrais; 

  Acompanhamento do cumprimento dos Projetos Pedagógicos e Planos de Ensino dos cursos 

semestrais, já revisados; 

 Melhoria das deliberações dos cursos semestrais, considerando as observações das Unidades de 

Ensino quanto ao mercado e quanto às diretrizes dos órgãos de ensino estaduais e dos órgãos de classe; 

 Acompanhamento dos alunos retidos na série ou realizando adaptação curricular para que não haja 

prejuízo na formação discente. 

Resultados Alcançados: 

 Consolidação das matrizes curriculares de todos os cursos da UNITAU com organização em regime 

seriado semestral; 

 Consolidação do Espaço Virtual de Aprendizagem, EVA, no apoio ao desenvolvimento das disciplinas 

com carga horária semipresencial. 

 Sistematização da atualização do site da Pró-reitoria de Graduação para disponibilizar as informações 

para professores e alunos da instituição; 

 Procedimentos de trabalho definidos, com atualização, criação e melhoria sistematizada para auxiliar 

as rotinas entre PRG e Unidades de Ensino/Institutos Básicos, com ampla divulgação entre os docentes, alunos 

e demais colaboradores; 

 Sistematização da Revisão das Deliberações de todos os cursos semestrais, com calendários e 

reuniões pré-agendadas, considerando as observações dos Departamentos que foram realizadas em conjunto 

com a Pró-reitoria de Graduação. As observações consideram as exigências do mercado e  as diretrizes dos 

órgãos de classe; 

 Todos os alunos solicitantes atendidos quanto a adaptação à nova grade curricular, dentro do que 

determinam os conselhos públicos de ensino e as deliberações da Universidade. 

Meta 3: 

Melhorar e expandir as atividades do Núcleo de Educação a Distância - NEAD, por meio de criação de novos 

cursos e estabelecimento de parcerias com instituições. 

 

Ações: 

 Diagnóstico e definição de estratégias para consolidação e ampliação do ensino a distância na UNITAU;  
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 Expansão do NEAD com o aumento de Pólos em posições geográficas estratégicas no país e Cursos, 

atendendo a demanda do mercado;  

 Estabelecimento de novas parcerias para dinamizar o oferecimento dos cursos; 

  Revisão dos projetos pedagógicos e das matrizes curriculares dos cursos com vistas ao 

reconhecimento; 

 Realização de plano de trabalho para atendimento às sugestões dos especialistas indicados pelo INEP.  

 

Resultados Alcançados: 

 Manutenção das turmas em andamento com a permanência de 1784 alunos distribuídos: 733 no Polo 

de Taubaté, 532 no Polo de São José dos Campos e 519 no Polo de Ubatuba;  

 Realização de 12 processos seletivos durante o ano de 2015 com a entrada de 316 novos alunos; 

 Realização de concurso público para admissão de docentes de apoio (tutores), para acompanhar 

principalmente novas turmas; 

  Manutenção dos novos cursos com a abertura de novos, atendendo a demanda dos mercados dos 

Polos novos e já em funcionamento; 

  Cadastramento de 53 novos Polos nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa 

Catarina, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul;  

 Reconhecimento de três novos cursos sendo dois de Licenciatura e um Superior de Tecnologia; 

 Realização de 08 cerimônias de colação interna com a formatura de 80 alunos dos diferentes cursos; 

 Reorganização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, atendendo exigências dos órgãos estaduais e 

federais de ensino, órgãos de classe e mercados locais; 

 Sistematização da implantação de melhorias nos cursos, atendendo as solicitações dos avaliadores, 

após processos de reconhecimento e renovação dos cursos. 

Meta 4: 

Realizar levantamento de dados que subsidiem as decisões para a implantação da jornada de trabalho docente 

e do Plano de Progressão de Carreira. 

 

Ações: 

 Realização de reuniões da Comissão Permanente de Avaliação do Desempenho Docente – Copadd, 

com o objetivo de melhorar os procedimentos e atender às metas de progressão de carreira; 

 Aplicação das rotinas de trabalho para a avaliação de 30 docentes que completaram o período 

probatório em 2015; 
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 Sistematização das consultas às Pró-reitorias sobre os impactos da progressão de carreira entre os 

cargos efetivos da instituição; 

 Realização de estudos, em articulação com as demais Pró-reitorias, para continuação das ações para 

a implantação da jornada de trabalho docente; 

 Reunião com as Diretorias das Unidades de Ensino e Institutos Básicos, para orientar quanto ao 

procedimento de avaliação e progressão de carreira dos docentes em período probatório e já estáveis na 

carreira; 

 Constituição da Comissão da Revisão da Lei Complementar 248 que trata do Estatuto do Magistério 

Superior da Universidade de Taubaté, com a realização de reuniões periódicas o que levou a realização das 

alterações, de acordo com os pareceres legais e sugestões dos membros da Instituição; 

 Início da revisão dos perfis profissiográficos existentes por meio do benchmarking em Instituições de 

excelência.  

 

Resultados alcançados:  

 Revisão das Deliberações e Perfis Profissiográficos para progressão na carreira de docentes em 

período probatório e Assistentes II, processos autorizados pela PREF em 2014;  

 Aplicação do instrumento de avaliação aprovado no item ‘A’ para os 39 (trinta e nove) professores 

Auxiliares Nível I que completam 3 anos no ano de 2015; 

  Criação de calendário com reuniões periódicas da Copadd de acordo com o planejamento   dos 

trabalhos definido para o ano de 2015; 

 Fechamento dos processos para progressão de carreira Auxiliar Nível I para Nível II, dos docentes 

avaliados no ano de 2014, com a promoção na carreira de 26 professores que cumpriram o determinado na 

Deliberação; 

 Andamento dos processos de progressão da carreira, com análise da documentação pertinente, para 

docentes dos demais cargos efetivos, com novas consultas à PREF; 

 Finalização da revisão da Lei Complementar 248, com a definição de nova redação dos artigos que os 

docentes e colaboradores apontaram como necessários à mudança.  

 Realização de job rotation na Copadd, entre os membros da comunidade docente; 

 Início da adequação do quadro de docentes da Instituição dando início à mobilidade de cargo 

idealizada em 2011 com a criação da Lei Complementar 248/2011. 

 A Universidade possui hoje 543 professores efetivos. A titulação de cada um deles é apresentada no 

Quadro 3. 
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Quadro 3 – Titulação Professores Efetivos 

Titulação Em Números Em Percentuais 

Graduados 16 3% 

Especialistas 75 14% 

Mestres 214 39% 

Doutores 238 44% 

 

Meta 5: 

Realizar concursos públicos para provimento de cargo de professor efetivo, a fim de complementar o quadro 

docente da Instituição. 

Ações: 

 Levantamento de demanda visando identificar as necessidades dos Departamentos quanto a 

provimento de cargos; 

  Sistematização das atividades de pedido de concurso para professores efetivos; 

 Realização de trabalho sinérgico com a Comissão Especial de Concursos, CECON; 

 Substituição, quando necessário e possível, de Professores Colaboradores por professores efetivos, 

atendendo a solicitação da Promotoria Pública quanto a irregularidade na contratação de docentes pelas 

alíneas da Lei Complementar 248/2011, julgadas inconstitucionais; 

 Reunião com a Promotoria Pública, juntamente com outros Pró-reitores e Procuradoria Jurídica da 

Universidade, para definir Plano de Ações factível com a necessidade da Instituição e atender a comunidade 

acadêmica quanto da continuidade das aulas até o final do ano de 2015; 

 Adequação do quadro de professores da Instituição considerando demanda de mercado e número 

de alunos, obedecendo ao planejamento financeiro da Universidade, definido na LOA de 2015. 

Resultados Alcançados: 

    Nomeação e posse de 26 professores, conforme tabela ‘Professores Efetivos Nomeados e 

Empossados em 2015’ para os cursos de graduação (Anexo 2). O Anexo 3 apresenta os professores efetivos 

empossados para a Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi; 

    Assinatura do Termo de Ajuste de Conduta, entre Universidade e Promotoria Pública, por meio da 

Procuradoria Jurídica da Universidade de Taubaté, para a manutenção dos Professores Colaboradores, para 

não haver prejuízo pedagógico, até o final de 2015; 

    Alteração dos artigos da Lei Complementar 248/2011 que tratavam da contratação de Professor 

Colaborador e criação de procedimentos legais para este fim, inseridos na revisão do texto da própria Lei; 
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    Adequação do número de professores Colaboradores com a permanência de 25 professores nos 

cursos de graduação e 05 na Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi.  

    Procedimento de análise da necessidade e solicitação para concurso de Professor Efetivo e 

Colaborador, com a criação de Memorandos padronizados obedecendo, no segundo caso, rigorosamente as 

alíneas constitucionais. 

 

 Meta 6:  

Consolidar o Plano de Valorização Docente com ações concretas na melhoria da formação e capacitação de 

gestores e professores. 

 

Ações: 

 Subsídio às decisões da PRPPG no que se refere à outorga de bolsas de estudos para docentes 

ingressantes em Programas de Mestrado e Doutorado. 

 Desenvolvimento de um programa de formação continuada dos docentes, por meio de reuniões 

periódicas e dos Seminários de Docência Universitária – SEDUNI, para discussão de temas relativos às questões 

curriculares e fundamentação sobre o trabalho docente; 

  Concessão de afastamentos para viabilizar a participação de docentes em congressos nacionais e 

internacionais, bancas de defesa de mestrado e doutorado, além de participação em programas de pós-

doutoramento; 

 Consolidação de Programas de apoio ao ensino e formação do aluno em professor: PID - Programa 

de Iniciação à Docência (Monitoria), com criação de equipe de apoio e auxilio ao professor; 

 Consolidação do Projeto PROFOCO, com a capacitação sistemática de docentes, visando a aquisição 

de conhecimento pelo professor, melhoria da qualidade de ensino, e difusão de novas tecnologias; 

 Apoio ao quadro docente na utilização do Espaço Virtual de Aprendizagem, EVA, para a formação do 

professor e para a docência virtual das aulas, nas disciplinas semipresenciais; 

 Implantação do espaço físico do EVA, com subsídio financeiro do Projeto LIFE (Laboratório 

Interdisciplinar), com a produção de aulas gravadas tanto nas atividades de nivelamento quanto nas aulas 

semipresenciais; 

 Revisão da Deliberação de Atribuição de Aulas e da Ficha de Pontuação Docente buscando a 

valorização do professor e a interligação das ações de graduação/pesquisa/extensão. 

Resultados Alcançados: 

 Reenquadramento de 26 professores Auxiliares I e 12 Professores Assistentes II, com a efetivação da 

promoção na carreira; 
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 Criação de procedimentos e normas regulatórias e disciplinares específicas das atividades da Pró-

reitoria de Graduação, com o objetivo atender à demanda do público atual; 

 Participação de 100 professores da Instituição no SEDUNI; 

 Concessão de 44 Bolsas do Programa de Incentivo à Docência e 12 Bolsas Monitoria; 

 Participação de 24 professores da Instituição nas atividades do Espaço Virtual de Aprendizagem, 

EVA, ministrando aulas em 29 disciplinas semipresenciais para mai de 1.200 alunos; 

  Concessão de afastamento de 06 afastamentos ao longo do ano de 2015, para participar de 

atividades de formação profissional em âmbito nacional e internacional; 

 Participação de mais de 400professores da Instituição, em 19 oficinas do Programa PROFOCO; 

 Orientação acadêmica, administrativa e pedagógica dos Institutos e Departamentos divulgando de 

forma igualitária e linear todas as normas, exigências, leis, procedimentos, promovendo treinamento 

adequado, quando necessário. 

 

Meta 7: 

Promover a melhoria da organização e infraestrutura da Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi com o 

estabelecimento de ações de planejamento anual para o aperfeiçoamento do corpo decente, integração com 

os cursos de licenciatura da universidade e desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras. 

Ações: 

 Realização de reuniões periódicas com a direção do Colégio de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi, para 

tratar de ações conjuntas para promoção e realização de atividades de alunos de graduação junto aos cursos 

do Ensino Básico; 

 Reuniões para estudos dos currículos dos cursos e conteúdo das disciplinas sempre buscando melhoria 

da qualidade do ensino, atendimento à demanda do mercado e adequação às necessidades dos alunos, pais e 

quadro docente; 

 Estudo para melhoria das deliberações e procedimentos de gestão e operacionais da escola; 

 Consolidação do Projeto PROFOCO, também para professores da Escola de Aplicação; 

 Consolidação do Programa de Valorização Docente, a exemplo da Graduação, também para os 

professores da Escola de Aplicação; 

 Acompanhamento das reuniões de pais e mestres para análise e providências conjuntas na melhoria 

da qualidade do ensino e da infraestrutura da Escola de Aplicação; 

 Aquisição de equipamentos digitais para auxilio nas atividades de docência e trabalhos em sala de 

aula; 

 Promoção das ações de inserção social à alunos com necessidades pontuais e especiais. 
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Resultados Alcançados: 

 Entrada de 915 novos alunos em 2015; 

 Entrada de 20 professores, por meio de concurso público, com o objetivo de complementar o quadro 

da Instituição; 

 Participação dos professores e alunos do Ensino Fundamental e Médio no ENIC Teen e ENIC Junior, o 

maior evento internacional de pesquisa e extensão universitária do Vale do Paraíba, promovido pela Unitau; 

 Renovação do quadro gestor e de professores, buscando especialização do conhecimento e melhoria 

da qualidade do ensino; 

 Atendimento às principais demandas oriundas das reuniões de pais e mestres; 

 Atendimento à todos os alunos com necessidades pontuais e especiais. 

 

Meta 8: 

Consolidar a utilização do sistema informatizado, com objetivo de aprimorar a gestão acadêmica e pedagógica 

e possibilitar a tomada de decisões da forma mais assertiva. 

Ações: 

 Realização de trabalho sinérgico com a Coordenadoria de Tecnologia da Informação para a 

consolidação sistema de gestão acadêmico. 

 Reuniões Periódicas com a Equipe da PRG no acompanhamento da inserção de dados no sistema por 

parte da Coordenadoria do Controle Acadêmico e dos Departamentos quanto a conteúdo curricular e situação 

dos alunos na Instituição; 

 Acompanhamento da inserção no sistema de dados da Instituição, cuidando da confrontação e 

veracidade dos mesmos para tomada de decisões pela PRG e demais Pró-reitorias; 

 Criação de melhoria de procedimentos, telas, relatórios, campos no sistema gestor, sempre buscando 

a otimização do sistema e das informações relevantes para a Instituição; 

 Treinamento para toda a classe docente para utilização e inserção de informações no Sistema de 

Gestão Acadêmica. 

Resultados Alcançados: 

 Realização diária da análise dos dados estratégicos, táticos e operacionais por todos os níveis da 

Instituição; 

  Disponibilização do Plano de Ensino de todas as disciplinas ministradas nos Cursos oferecidos pela 

Instituição para toda a comunidade acadêmica; 

 Todos os professores da Instituição, inclusive os recém efetivados e Colaboradores, treinados na 

utilização do Sistema de Gestão Acadêmica. 
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Meta 9: 
 
Acompanhar a evolução do aluno com o objetivo de promover sua constante valorização. 

 

Ações:  

 Prospecção de oferecimento de bolsas de estudo pelos órgãos federais, ligados a projetos do ensino 

de graduação; 

 Criação do Programa de Nivelamento, reforçando o conhecimento obtido no ensino médio, pelo aluno 

ingressante, a fim de melhor prepará-lo para desempenhar suas atividades no ensino superior; 

 Incentivo a prática das atividades acadêmicas de formação profissional como Estágio e Trabalhos de 

Conclusão de Curso, com a realização de eventos específicos que consolidem a competência do discente para 

atividades de pesquisa e extensão; 

 Realização do CICTED, maior evento internacional do Vale do Paraíba, promovido pela Universidade de 

Taubaté, que promove atividades de graduação/pesquisa/extensão com a participação de toda a comunidade 

de alunos dos cursos de graduação, matriculados e ativos no ano de 2015, das três áreas Biológicas, Exatas e 

Humanas, com apresentação de trabalhos de sua autoria; 

 Acompanhamento dos alunos retidos na série ou realizando adaptação curricular para que não haja 

prejuízo na formação discente; 

 Promoção das ações de inserção social à alunos com necessidades pontuais e especiais. 

Resultados Alcançados: 

 Concessão de 44 bolsas do Programa de Incentivo à Docência e 12 Bolsas Monitoria; 

 Participação de 130 alunos no Programa de Nivelamento, iniciado para os ingressantes no Vestibular 

de Inverno 2015, nos cursos de Administração e Engenharias; 

 Disponibilização do Plano de Ensino de todas as disciplinas ministradas nos Cursos oferecidos pela 

Instituição para toda a comunidade acadêmica; 

 Todos os alunos solicitantes atendidos quanto à adaptação à nova grade curricular, dentro do que 

determinam os conselhos públicos de ensino e as deliberações da Universidade; 

 Atendimento à todos os alunos com necessidades pontuais e especiais. 

 

Meta 10: 

Promover consolidação do EVA -  Espaço Virtual de Aprendizagem, a utilização do ensino virtual conjunto com 

o ensino tradicional, para alavancar novas práticas pedagógicas atendendo anseios do publico discente e 

mercado 
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Ações: 

 Acompanhamento das rematricula dos alunos para definir a composição das salas virtuais; 

 Treinamento dos docentes para utilização da Plataforma assim como das ferramentas de suporte para 

composição aula a aula; 

 Monitoramento e suporte às ações das secretarias dos departamentos, dos docentes e dos alunos, 

para funcionamento pleno das salas virtuais; 

 Melhoria, atualização e modernização da Plataforma e das ferramentas de trabalho; 

 Acompanhamento junto a Pró-reitoria de Administração das condições infraestruturais do EVA; 

 Agendamento de reuniões periódicas com professores e secretaria para definição de um Plano de 

Ação com melhorias na Plataforma e administrativas. 

 

Resultados: 

 Treinamento de 24 professores na Plataforma e em outros softwares e ferramentas de apoio; 

 Cadastro e participação de 808 alunos no 1º semestre e 1216 alunos no 2º semestre ativos, com aulas 

na Plataforma; 

 Atendimento a 10 Departamentos em 15 cursos e 29 disciplinas; 

 Implantação das melhorias sugeridas nas reuniões externas e nas reuniões internas de gestão 

administrativa e acadêmica. 

 

Relação de ações rotineiras e contínuas, imprescindíveis para alcance dos objetivos e metas estabelecidos 

 Acompanhamento das diretrizes dos órgãos competentes, no que se refere aos currículos dos cursos, 

cumprindo-as adequadamente; 

 Acompanhamento do que dispõe a Deliberação que estabelece Normas e Regulamenta os 

Procedimentos para matrícula e rematrícula nos cursos de Graduação; 

 Acompanhamento do que dispõe a deliberação sobre a verificação do rendimento escolar nos cursos 

de Graduação para o ano letivo de 2015, cuidando de treinar e orientar os chefes e diretores sobre o modelo 

de avaliação, qual seja, uma prova semestral e mais, no mínimo, dois outros instrumentos de avaliação; 

 Acompanhamento do que dispõe a Deliberação sobre o calendário escolar para os cursos de 

Graduação para o ano letivo de 2015; 

 Acompanhamento dos procedimentos de realização dos Trabalhos de Conclusão de Curso e do Estágio 

Interno Supervisionado, bem como das normas de avaliação;  

 Acompanhamento, avaliação e revisão dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, enfatizando 

a interdisciplinaridade e contexto situado; 

 Análise das propostas de atribuição de Horas Atividades pela Pró-reitoria de Graduação aos docentes, 

junto aos Departamentos; 
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 Análise periódica do rendimento escolar, para detecção de pontos negativos e positivos, no 

desenvolvimento do trabalho pedagógico, e consequente intervenção/orientação junto aos chefes de 

departamentos e coordenadores de cursos; 

 Assessoria técnico-pedagógica às Diretorias, secretarias e professores dos departamentos, para 

acompanhamento em questões referentes a matrícula, transferência, estudo de currículo, prática desportiva, 

criação de classes especiais, reposição de aulas, admissão de docentes e avaliação do desempenho docente; 

realização de reuniões com professores nos Departamentos, nos Institutos e na Pró-reitoria; 

 Consolidação e aprimoramento das normas estabelecidas no Manual de Rotinas da PRG; 

 Coordenação do Controle Acadêmico e das Secretarias das Unidades de Ensino; 

 Emissão de Portaria para fixar Datas, Prazos e Procedimentos para atribuição de aulas nos cursos de 

graduação da Universidade de Taubaté;  

 Estudo sobre a implantação de novos cursos, de acordo com a demanda do mercado; 

 Incentivo ao exercício de atividades esportivas internas; 

 Orientação quanto aos procedimentos relativos à matrícula inicial, rematrícula, reabertura de 

matrícula e matrícula em disciplinas isoladas, transferências, processos de aproveitamento de estudos junto ao 

Controle Acadêmico e à Pró-reitoria de Economia e Finanças; 

 Orientações quanto ao processo de renovação de reconhecimento de cursos; 

 Participação em reuniões sobre Planejamento Estratégico promovidos pela Reitoria; 

 Realização de trabalho de acompanhamento, análise, orientação e homologação do quadro de 

atribuição de aulas, das suas alterações pelos departamentos, durante o ano letivo;  

 Recebimento, encaminhamento e supervisão das solicitações de revalidação de diploma obtido no 

exterior, conforme Deliberação pertinente;  

 Reestruturação da atribuição de horas atividades e estudo das reais necessidades dos departamentos, 

definindo funções em consonância com as especificidades dos cursos e do número de alunos nas turmas; 

 Reuniões com as Diretorias dos Departamentos para providências imediatas/ mediatas referentes ao 

envolvimento acadêmico para melhoraria do desempenho universitário para diálogo sobre formas de 

dinamização de seu desempenho e para a tomada de providências materiais/humanas em seus 

Departamentos; 

 Reuniões com dirigentes de unidades de ensino (institutos, departamentos, escola Dr. Alfredo José 

Balbi e NEAD), sempre que necessário; 

 Reuniões periódicas com os secretários das unidades de ensino; 

 Reuniões periódicas com a Diretoria da escola Dr. Alfredo José Balbi; 
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 Revisão e atualização do Catálogo Geral dos Cursos de Graduação, com a análise dos ementários dos 

cursos, com auxílio dos diretores dos institutos básicos e departamentos, dos coordenadores de cursos e dos 

assessores da PRG; 

 Revisão, estudo e adequação, quando necessário, das grades curriculares dos cursos oferecidos pela 

Instituição; 

 Supervisão direta da realização das matrículas dos novos alunos dos cursos de graduação, após a 

realização dos Processos Seletivos/2015, Verão e Inverno. 

 
ANÁLISE E AUTOAVALIAÇÃO EM RELAÇÃO AO NÍVEL DE PROXIMIDADE OU NÃO DO ALCANCE DAS METAS 
PRETENDIDAS, DESTACANDO AS RAZÕES QUE FAVORECERAM OU NÃO OS RESULTADOS OBTIDOS 

 

Consideram-se cumpridas, de acordo com o planejamento estratégico da Universidade de Taubaté, em 

consonância com a LOA para o ano de 2015 e de acordo com o Plano de Gestão 2014-2018, as seguintes Metas 

consolidadas: 

 Regime seriado semestral em todos os cursos de graduação presencial, obedecendo à demanda do 

mercado, necessidade da Instituição, adequação às exigências dos órgãos públicos do ensino superior e órgãos 

de classe; 

 Manutenção do número de alunos matriculados nos cursos de graduação, aumento do quadro de 

ingressantes, valorização discente, oferecimento de bolsas de estudo que incentivem a formação e o 

conhecimento, com um novo olhar às necessidades estudantis, pontuais, especiais ou não; 

 Revisão dos Projetos Pedagógicos e Estruturas Curriculares dos cursos de graduação presencial e à 

distância, em consonância com o que espera de nós o mercado, fortalecendo o Núcleo de Ensino à Distância e 

o Espaço Virtual de Aprendizagem; 

 Acompanhamento da visão do corpo docente, por meio de seus representantes sobre critérios, 

anseios e perspectivas para consolidação da Jornada de Trabalho Docente não esquecendo os Projetos de 

Valorização Docente (estaduais, federais e da própria Instituição), além do treinamento, formação, incentivo da 

participação em atividades externas; 

 Sinergia de trabalho com todas as áreas da Universidade: CECOM, PREF, Central de Informática, 

buscando novas práticas, modernização do trabalho na Instituição e conseqüente melhoria na qualidade do 

ensino; 

  Adequação do quadro docente com a realização de concursos públicos para provimentos de cargos de 

Professor Auxiliar, reenquadramento de professores e revisão da Lei Complementar 248/2011. 
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PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO   

 

Cabe à PRPPG impulsionar, dar suporte e gerenciar todas as atividades de pesquisa e pós-graduação da 

UNITAU.  

 

A PRPPG coordena as atividades didático-científicas da Universidade, bem como as didático-pedagógicas dos 

cursos de pós-graduação. Cabe a ela elaborar e propor: normas de pesquisa e pós-graduação; planos de ensino 

e respectivos currículos plenos para os cursos de pós-graduação; coordenar a fiscalização no âmbito da 

pesquisa e do ensino de pós-graduação. Observa-se que as atribuições da PRPPG compreendem os cursos de 

pós-graduação lato sensu e stricto sensu. 

 

É também papel da PRPPG realizar atividades de divulgação científica e promover projetos que visem o 

contínuo aprimoramento do corpo docente da Universidade. Assim sendo, cabe ao órgão a criação e 

manutenção das revistas científicas da UNITAU. 

 

A missão da PRPPG é contribuir para que a UNITAU obtenha o reconhecimento e a credibilidade da 

comunidade científica e acadêmica nacional e internacional. Os programas e projetos da pró-reitoria visam 

posicionar a Universidade como uma instituição de excelência tecnológica e produtora de conhecimentos por 

meio de pesquisa acadêmica e aplicada. Os cursos e atividades coordenados pela PRPPG visam à formação da 

consciência social, ambiental e da cidadania. 

 

A PRPPG estabelece objetivos e metas a fim de atingir às diretrizes norteadoras da Reitoria. Essas diretrizes 

estão estabelecidas na missão do órgão. O objetivo da PRPPG é elevar a UNITAU à condição de instituição de 

pesquisa com excelência tecnológica e produtora de conhecimento por meio de pesquisas acadêmicas e 

aplicadas.  

 
OBJETIVOS 
 
A PRPPG – UO 06 - tem como metas e prioridades de acordo com a estrutura orçamentária: 

 
Ensino Superior 

Bolsa de Estudo  

 Bolsas de estudo para programas de pós-graduação  

 Manutenção do programa de Bolsas de Estudo ao Ensino de Pós-graduação. 

 

Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino de Pós-Graduação 

 Manutenção, melhoria e expansão do ensino superior de Pós-graduação. 
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 Manutenção dos programas de Pós-graduação em stricto sensu e lato sensu, ampliando a oferta de 

cursos de forma presencial, semipresencial. 

 Viabilização da implantação do programa de Pós-graduação em nível interdisciplinar. 

 Manutenção da política de contratação de professores visitantes para desenvolver atividades de 

ensino e pesquisa de interesse da Universidade. 

 Continuação do programa de incentivo à capacitação de servidores em níveis de Especialização, 

Mestrado e Doutorado. 

 Manutenção do sistema de gestão do desenvolvimento tecnológico, visando registrar, em nome da 

Universidade, marcas e patentes resultantes de pesquisas de sua promoção. 

 Manutenção do Comitê de Ética para regular as ações de alunos e professores envolvidos em 

pesquisa. 

 

Consolidação dos Comitês de Pesquisa Institucional. 

 
Desenvolvimento Científico 

Bolsas de Estudo  

 Bolsas de Estudo a Pesquisadores 

 Bolsas de Estudo à Iniciação Científica 

 
Desenvolvimento e Difusão do Conhecimento Científico   

 Pesquisa Científica e Tecnológica 

 Manutenção das ações de pesquisa voltadas ao desenvolvimento científico e tecnológico. 

 Continuação da política de incentivo à pesquisa, mantendo os atuais núcleos e grupos e criando 

outros. 

 Consolidação/criação de grupos de pesquisa junto ao CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico. 

 

Difusão e Incentivo às Atividades Científicas 

 Continuação do estabelecimento dos mecanismos para difusão dos conhecimentos adquiridos, 

visando ao atendimento das necessidades e demandas da sociedade. 

 Promoção do apoio às participações em reuniões e eventos científicos, inclusive com incentivos 

materiais aos trabalhos de excelência; 

 Manutenção e ampliação das condições para permitir a continuidade de realização de eventos 

científicos e outras atividades ligadas à programação, principalmente as do Congresso Internacional de 

Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento, dentro do qual acontecem: o Encontro de Iniciação Científica 

(ENIC), a Mostra de Pós-graduação (MIPG), os Seminários de Extensão (SEMEX), os Seminários de 

Docência Universitária (SEDUNI) e o Seminário de Administração (SEA). 

 Divulgação do conhecimento científico por meio da administração das revistas institucionais. 
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Para cumprimento das metas, foram realizadas ações, conforme segue: 

 
Bolsas de Estudos   

Tipos de bolsa Quantidade concedida 

Cursos de pós-graduação para servidores e professores  

- Bolsas para cursos de doutorado 09 

- Bolsas para cursos de mestrado 04 

- Bolsas para cursos de especialização 01 

Bolsas de Iniciação Científica – PIC – 01/02 a 31/12/2015  

 Área de Biociências 15 

 Área de Exatas 10 

 Área de Humanas 3 

Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC – 01/08/2013 a 31/07/2014   

 Área de Biociências 22 

 Área de Exatas 06 

 Área de Humanas 01 

Bolsas PIC-VOL  (*)  

 Área de Biociências 03 

 Área de Exatas 04 

 Área de Humanas 01 

Bolsas de Residência Médica 99 

Bolsas de Professor Visitante  (**) 16 

(*) As bolsas PIC-VOL não têm remuneração; seu objetivo é a iniciação de alunos na pesquisa científica 

(**) As bolsas para professores visitantes passaram a ser pagas através da folha de pagamento, dentro da 

rubrica de professor colaborador, sendo os recursos transferidos da rubrica própria. Ao longo do ano foram 

encerradas outras 4 (quatro) bolsas. 

 
Para manutenção e melhoria da qualidade de ensino, a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação avalia, 

anualmente, o desempenho dos professores que atuam nos programas de pós-graduação stricto sensu 

(mestrado e doutorado). Os critérios adotados para esse processo são norteados pelas diretrizes estabelecidas 

pela CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), que é o órgão responsável pela 

avaliação dos cursos de pós-graduação no Brasil. 

 

Os itens avaliados são os seguintes: Cursos Certificados; Aperfeiçoamento; Especialização; Mestrado; 

Doutorado; Pós-Doutorado/Livre-docência; Disciplina ministrada em um programa stricto sensu; Bancas de 

trabalho de conclusão de curso de graduação e Lato Sensu; Bancas Mestrado; Bancas Doutorado; Bolsista PQ 

ou DT do CNPq; Proposta como pesquisador principal aceita pelos órgãos de fomento; Líder de grupo de 

pesquisa do CNPq; Membro de grupo de pesquisa do CNPq; Participação em projeto de pesquisa com fomento; 

Artigos publicados em periódicos A1, A2; Artigos publicados em periódicos B1, B2; Artigos publicados em 

periódicos B3, B4, B5; Artigos publicados em periódicos C ou sem Qualis; Artigos aceitos para publicação em 
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periódicos A1, A2; Artigos aceitos para publicação em periódicos B1, B2; Artigos aceitos para publicação em 

periódicos B3, B4, B5; Artigos completos em congressos e afins com ISSN/ISBN; Capítulos de livros com ISBN; 

Livros com ISBN; Período de atividade em cursos de stricto sensu da UNITAU (em anos); Total de artigos 

publicados em períódicos científicos no período em que trabalha no stricto sensu da UNITAU; Editor Chefe ou 

Executivo de periódicos A1, A2; Editor Chefe ou Executivo de periódicos B1, B2; Editor Chefe ou Executivo de 

periódicos B3, B4, B5; Membro do corpo editorial de periódicos A1, A2; Membro do corpo editorial de 

periódicos B1, B2; Membro do corpo editorial de periódicos B3, B4, B5; Consultor ad hoc de periódicos A1, A2; 

Consultor ad hoc de periódicos B1, B2; Consultor ad hoc de periódicos B3, B4, B5; Orientação em Stricto Sensu 

na UNITAU; Co-orientação em Stricto Sensu na UNITAU; Orientação Stricto Sensu com bolsa FAPESP/CAPES; 

Orientação com bolsa PIC, PIBIC, PIBITI OU PICVOL na UNITAU; Trabalhos de conclusão de curso de graduação 

na UNITAU; Organização de eventos científicos; Participação de eventos científicos; Participação em programas 

de rádio, TV ou entrevistas em mídia impressa; Textos publicados em jornais e revistas de natureza não 

científica; Patente Nacional Depositada; Patente Internacional Depositada; Patente Nacional Concedida; 

Patente Internacional Concedida; Patente Nacional Licenciada; Patente Internacional Licenciada; Registro de 

Software; Relatório técnico depositado em biblioteca da UNITAU; Produção de programa para rádio ou TV; 

Consultoria; Coordenador Geral; Coordenador Adjunto; Líder de Linha de Pesquisa. 

 

COMITÊS DE ÉTICA 

Projetos apresentados ao Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos 
 

Situação Nº 

Aprovados 413 

Reprovados 05 

Cancelado 01 

Expirados 6 

Total de projetos apreciados 425 

 
Projetos apresentados a Comissão de Ética no Uso de Animais 
 

Situação Nº 

Aprovados 06 

Reprovados --- 

Retirados 01 

Pendentes --- 

Total de projetos apreciados 07 

 

 
Grupos de Pesquisa 

 

A UNITAU, através da PRPPG, mantém o acompanhamento, controle e certificação de 61 Grupos de Pesquisa, 

liderados por professores da instituição, nas diversas áreas do conhecimento. 
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No ano de 2015 foram realizadas defesas de Mestrado dos  cursos conforme abaixo: 
 

Curso de Stricto Sensu Alunos egressos 

Mestrado em Desenvolvimento Humano 16 

Mestrado Profissional em Educação * --- 

Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional 21 

Mestrado Acadêmico em Planejamento e Desenvolvimento Regional 04 

Mestrado Profissional em Ciências Ambientais 01 

Mestrado Acadêmico em Ciências Ambientais 06 

Mestrado em Engenharia Mecânica 22 

Mestrado em Lingüística Aplicada 25 

Mestrado em Odontologia 00 

Doutorado em Odontologia 02 

(*) Informamos que o curso Mestrado Profissional em educação iniciou em 2014 
 
 
Em dezembro/14 a PRPPG contava com um total de 588 alunos matriculados, conforme segue: 
 

Cursos de pós-graduação Alunos matriculados 

Strictu Senso  

 Biociências 13 

 Exatas 30 

 Humanas 114 

 Doutorado 04 

subtotal 161 

Lato Senso  

 Biociências 67 

 Exatas 94 

 Humanas 159 

 MBA 59 

subtotal 379 

  

Bolsistas de Residência Médica 99 

 
Apoio à pesquisa dos professores da UNITAU 
 

O apoio financeiro aos pesquisadores foi concedido na forma de Horas-aula para atividades de pesquisa. Segue 

quadro demonstrativo: 



 70 

Relação de Professores com Horas-aula para Atividades de Pesquisa em 2015 
 

Programa / Atividade  Horas-aula - atividade 

Programa de Mestrado em Ciências Ambientais 21 

Programa de Mestrado em Desenvolvimento Humano 12 

Programa de Mestrado Profissional em Educação 07 

Programa de Mestrado em Engenharia Mecânica 17 

Programa MGDR Acadêmico e Profissional 20 

Programa de Mestrado em Linguística Aplicada 09 

Programa de Mestrado e Doutorado em Odontologia 12 

Programa de Residência Médica 09 

Professores com Fomento 03 

Professores com Assessoria 04 

Professores com Bolsas PIC/PIBIC (exceto os dos programas 

stricto sensu, que já estão incluídos no total das horas 
40 

 
 

EXTENSÃO  UNIVERSITÁRIA 

Este relatório apresenta os resultados qualitativos e quantitativos alcançados ano de 2015, referenciando os 

objetivos da Pró-reitoria de Extensão elencados no Planejamento Plurianual em vigência. São apresentados, 

portanto, os setores da PREX, agrupados tematicamente em relação ao objetivo a que pertencem, quais sejam: 

 Educação, Desenvolvimento e Extensão Universitária 

 Integração Universidade e Sociedade 

 Produção e Desenvolvimento Cultural 

 Bolsas de Estudo 

A apresentação dos resultados enfoca a natureza da ação desenvolvida, ator e/ou o sujeito, caracterizados 

como indicadores, obedecendo às especificidades da Pró-reitoria de Extensão, e priorizando os objetivos 

traçados e os resultados alcançados. Considerando-se esses fatores, privilegia-se a formatação dos informes 

em quadros, onde podem ser visualizados os objetivos, indicadores, meta pretendida e meta alcançada. 

Divide-se esse relatório em 2 grandes seções: na primeira parte, são apresentadas a missão e competência da 

PREX; na segunda parte, são apresentados, em quadros, os objetivos na Lei orçamentária 2015, seguidos das 

metas propostas para 2015, e os resultados alcançados.  
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APRESENTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE 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, o governo 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 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. 

 

 

ÁREAS E SETORES PREX COMPETÊNCIAS 

Centro de Documentação e Pesquisa 

Histórica – CDPH 

 Atuação de docentes e funcionários técnico-administrativos 

 Aprendizagem e estágio para o estudante 

 Prestação de serviços gratuitos à comunidade interna e externa 

Clínica de Estética 

 
 
  

 Atuação de docentes e funcionários técnico-administrativos  

 Aprendizagem e estágio para o estudante 

 Atendimento na área de saúde à comunidade mediante pagamento 

de taxa 

Clínica de Fisioterapia  Atuação de docentes e funcionários técnico-administrativos  

 Aprendizagem e estágio para o estudante 

 Atendimento na área de saúde à comunidade  

Clínica de Nutrição  Atuação de docentes e funcionários técnico-administrativos  

 Aprendizagem e estágio para o estudante 

 Atendimento na área de saúde à comunidade  
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Clínica de Psicologia  Atuação de docentes e funcionários técnico-administrativos 

 Aprendizagem e estágio para o estudante 

 Atendimento psicológico para a comunidade e instituições privadas 

e públicas 

Clínicas I (Graduação) e II (Pós-

graduação) de Odontologia 

 Atuação de docentes e funcionários técnico-administrativos 

 Aprendizagem e estágio para o estudante 

 Atendimento odontológico à comunidade  

Colação de Grau Solene  Prestação de serviços à comunidade interna  

Coordenadoria de Cooperação 

Internacional - CCI 

 Estabelecimento de parcerias de cooperação técnico-científica com 

instituições privadas e públicas internacionais 

Escritório de Assistência Judiciária – 

EJA 

 Atuação de docentes e funcionários técnico-administrativos  

 Aprendizagem e estágio para o estudante 

 Prestação de serviços à comunidade interna e externa 

Núcleo de Apoio a Eventos – NAE   Coordenação geral dos eventos realizados no âmbito dos 

Departamentos da UNITAU 

Núcleo de Design Gráfico – NDG  Aprendizagem e estágio para o estudante 

 Prestação de serviços internos 

Núcleo de Pesquisas Econômico-

sociais – NUPES 

 Atuação de docentes e funcionários técnico-administrativos 

 Aprendizagem e estágio para o estudante 

 Prestação de serviços à comunidade interna e externa 

Núcleo de Preservação do 

Patrimônio Cultural – NPPC 

 Atuação de docentes e funcionários técnico-administrativos 

 Aprendizagem e estágio para o estudante 

 Atendimento psicológico para a comunidade e instituições privadas 

e públicas  

Setor de Convênios  Estabelecimento de parcerias de cooperação técnico-científica com 

instituições privadas e públicas 

Setor de Cursos de Extensão  Atuação de docentes e funcionários técnico-administrativos 

 Prestação de serviço à comunidade interna e externa mediante 

mensalidade 

Setor de Programas e Projetos de 

Extensão 

 Atuação de docentes e funcionários técnico-administrativos  

 Aprendizagem e estágio para o estudante 

 Coordenação e supervisão dos programas e projetos de extensão 

Sistema Integrado de Bibliotecas – 

SIBi 

 Prestação de serviços à comunidade interna e externa 
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PARTE 2. APRESENTAÇÃO DOS OBJETIVOS (LDO 2015), METAS PRETENDIDAS E METAS ALCANÇADAS 

 

1. EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

OBJETIVO INDICADORES META 

PRETENDIDA 

2015 

META ALCANÇADA 2015 

1.1 Oferecimento de suporte 

técnico e administrativo 

necessário para a manutenção, o 

aprimoramento, a expansão e a 

avaliação das ações de extensão 

(programas, projetos, cursos, 

eventos, produção e publicações e 

prestação de serviços) da 

Universidade de Taubaté, em 

consonância com o Plano Nacional 

de Extensão (PNE); Promoção e 

subsídios administrativos às ações 

de extensão 

Professores 

envolvidos em 

atividades 

extensionistas (em 

quantidade) 

54 72 

Quadro de 

Funcionários e 

Assessores 

Redução de 5% Redução de 6,72% (vide 

Quadro 1.1 A – Quadro de 

Funcionários e Assessores) 

Recursos Próprios 

Fonte 4  

 

 

Redução de 5% Redução de 19,31% (vide 

Quadro 1.1 B – Quadro de 

Recursos Próprios – Fonte 4 e 

Outros Recursos – Fonte 6) 

Outros Recursos 

Fonte 6 

 

 

Redução de 5% Redução de 15% (vide 

Quadro 1.1 B – Quadro de 

Recursos Próprios – Fonte 4 e 

Outros Recursos – Fonte 6) 

1.2 Desenvolvimento das ações de 

extensão na graduação por meio 

das atividades complementares, 

laboratoriais e clínicas e dos 

trabalhos de conclusão de cursos 

e na pós-graduação por meio de 

ações/projetos que promovam 

intervenções sociais ou 

relacionadas à inovação e 

transparência de tecnologia 

Clínicas e Escritório 

de Assistência 

Jurídica (em 

número de 

atendimentos por 

alunos de 

graduação e pós-

graduação e por 

meio de parcerias 

com a Prefeitura 

Municipal de 

Taubaté 

30 mil 

atendimentos, 

sendo 40% em 

parceria com a 

Prefeitura 

Municipal de 

Taubaté 

Clínica de Estética 529 

Clínica de 

Fisioterapia 

9383 

Clínica de 

Nutrição 

1889 

Clínica de 

Psicologia 

14256 

Clínicas de 

Odontologia 

11032 

TOTAL 37089 
 

1.3 Promoção das ações de 

extensão (programas, cursos, 

eventos, produção e publicações e 

prestação de serviços) que 

Programas e 

Projetos de 

Extensão  

10 programas e 

44 projetos 

Centro 01 

Núcleo 02 

Programa 03 

PROJETOS 
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busquem diminuir as 

desigualdades sociais, por meio de 

um crescente relacionamento com 

a comunidade na forma de 

educação, cultura, lazer e outros, 

objetivando seu desenvolvimento 

e bem-estar; desenvolvimento de 

projetos e ações pedagógicos 

multi, inter e transdisciplinares, 

congregando setores da 

Universidade e da comunidade 

Projetos BIO 18 

Projetos EXA 08 

Projetos HUM 17 

TOTAL DE PROJETOS 43 
 

Cursos de Extensão 

e Aperfeiçoamento 

(em quantidade de 

certificados de 

cursos livres e em 

parcerias com 

prefeituras) 

64 cursos, sendo 

28% em parceria 

e 1250 

certificados 

26 cursos, e 510 certificados 

Eventos realizados 

(em quantidade de 

público) 

40 mil pessoas  38 mil pessoas 

1.4 Desenvolvimento de ações de 

extensão voltadas para o 

relacionamento com ao mercado 

regional por meio do atendimento 

à demanda com a prestação de 

serviços, de assessoria ou 

consultoria, do desenvolvimento 

de projetos e pesquisas e da 

oferta de cursos; ampliação das 

pesquisas econômicas-sociais do  

Vale do Paraíba e Região 

NUPES – Núcleo de 

Pesquisas 

Econômicas e 

Sociais (em 

quantidade de 

pesquisas 

realizadas) 

22 22 

CDPH – Centro de 

Documentação e 

Pesquisa Histórica 

(em quantidade de 

consultas, visitas e 

exposições) 

73 consultas, 20 

visitas e 12 

exposições (105 

atendimentos) 

Atividades culturais 28 

Consultas 76 

Exposições 29 

Pesquisadores 68 

Visitas  398  

TOTAL 599 
 

NPPC – Núcleo de 

Preservação do 

Patrimônio Cultural 

(em quantidade de 

projetos) 

2 3 

1.5 Efetivação de relacionamento 

com as instituições 

governamentais com vistas ao 

estabelecimento de políticas 

públicas voltadas para as 

instituições municipais de ensino 

superior e para a promoção das 

Efetivação de 

convênios de 

cooperação e 

resultantes de 

aprovação em 

editais (em 

quantidade) 

25 projetos 

inscritos, 15 

aprovados e 7 

contemplados 

com recursos 

6 projetos contemplados com 

recursos (vide Quadro 1.5 – 

Resumo SICONV 2015) 
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ações de extensão (programas, 

projetos, cursos, eventos, 

produção, publicações e prestação 

de serviços) voltados para as 

comunidades interna e externa 

1.6 Difusão da informação 

institucional e estabelecimento de 

políticas de inserção da marca 

UNITAU 

Produtos com a 

marca Unitau (em 

quantidade) 

30 produtos  Livros 09 

Vídeos projetos de 

extensão 

27 

Vídeos parceria com 

TV Futura 

10 

Revista de Extensão 01 

Revista da Odonto 01 

TOTAL 48 
 

1.7 Implantação do NEJU – Núcleo 

de Estudos da Juventude 

Pesquisas e projetos 

resultantes (em 

quantidade) 

5 Não foi implantado 

1.8 Adiantamentos Adiantamentos (em 

quantidade) 

1 2 

 

2. INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE SOCIEDADE 

OBJETIVO INDICADORES META 

PRETENDIDA 2015 

META ALCANÇADA 2015 

2.1 Estabelecimento 

de parcerias com o 

governo municipal, 

estadual e federal 

para a oferta de 

programas de 

educação continuada 

e de projetos 

voltados ao 

atendimento das 

demandas 

econômico-sociais 

Reuniões realizadas 

e parcerias 

efetivadas (em 

quantidade) 

4 reuniões e 3 

parcerias 

REUNIÕES 46 

PARCERIAS FIRMADAS 

Secretaria da Educação do Município de 

Taubaté 

02 

Governo do Estado de São Paulo 02 

Governo Federal 06 

TOTAL FIRMADAS 10 

PARCERIAS EM ANDAMENTO 

Secretaria do Esporte do Município de 

Taubaté 

01 

Secretaria da Cultura do Município de 

Taubaté 

01 

Secretaria do Meio Ambiente do 

Município de Taubaté 

02 

Secretaria do Meio Ambiente do 

Município de Pindamonhangaba 

01 

TOTAL EM ANDAMENTO 05 
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2.2 Oferecimento de 

subsídios para o 

sistema Integrado de 

Bibliotecas (SIBi), na 

sua política de 

expansão do acervo 

bibliográfico e de 

aprimoramento do 

atendimento à 

comunidade 

acadêmica e à 

comunidade externa 

Aquisição de livros e 

periódicos (em 

quantidade) 

5 mil aquisições  

2.3 Oferecimento de 

subsídios para as 

ações do Centro de 

Documentação e 

Pesquisa Histórica 

(CDPH) e do Núcleo 

de Pesquisas Sócio-

Econômicas (NUPES); 

no que se refere ao 

atendimento às 

demandas da 

comunidade 

acadêmica e da 

comunidade externa 

Ampliação do 

acervo (em 

quantidade)  

2 doações ao ano 2 ações de gestão documental completas 

(organização, catalogação e 

acondicionamento) 

ACERVO DE DOAÇÕES  

CADASTRADAS NO SISTEMA  

INTEGRADO DE BIBLIOTECAS 

Biblioteca Exemplar Título 

Catálogo 2 2 

CD-ROM 4 4 

Dissertação 1 1 

DVD 4 3 

Folheto 54 38 

Projeto 

experimental 

1 1 

Total 66 49 

   

Periódico 1 1 

Livro 387 378 

   

ACERVO TOTAL 454 428 
 

2.4 Oferecimento de 

subsídios para as 

ações do Núcleo de 

Apoio a Eventos 

(NAE) no que se 

refere ao 

atendimento às 

Eventos realizados 

(em quantidade) 

400 eventos 94 eventos 
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demandas da 

comunidade 

acadêmica e da 

comunidade externa; 

oferecimento de 

subsídios para as 

ações operacionais 

pertinentes aos 

Cerimoniais Solenes 

de Colação de Grau 

dos Cursos de 

Graduação da 

Universidade de 

Taubaté 

2.5 Expansão da 

cooperação e 

integração com a 

sociedade, através de 

convênios e parcerias 

com instituições 

nacionais e 

internacionais, 

públicas e privadas, 

voltadas ao 

desenvolvimento do 

ensino superior e das 

ações de extensão, 

que reformam os 

laços com a s 

comunidades 

externas à vida 

acadêmica; 

Oferecimento de 

subsídios para as 

ações pertinentes à 

extensão universitária 

decorrentes dos 

convênios de 

cooperação didático-

Convênios Nacionais 

e Internacionais, 

firmados e 

executados (em 

quantidade) 

160 nacionais e 15 

internacionais 

244 nacionais e 24 internacionais, sendo 10 

firmados e 14 em andamento 
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pedagógica que a 

Universidade de 

Taubaté mantém com 

as organizações 

públicas e privadas 

 

 

3. PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL 

OBJETIVO INDICADORES META PRETENDIDA 

2015 

META ALCANÇADA 2015 

3.1 Implantação 

de Programa de 

Captação de 

Apoio Cultural e 

de Patrocínio 

para as ações 

de extensão 

(programas, 

projetos, 

cursos, eventos, 

produção e 

publicações e 

prestações de 

serviços) e 

veículos de 

comunicação 

Propostas e 

projetos 

contemplados 

com apoio 

cultural em 

patrocínio 

(em 

quantidade) 

5 2 projetos, com patrocínio da Colgate e TV 

Futura 

3.2 Implantação 

da Editora 

UNITAU – 

EDUNITAU com 

a publicação de 

obras impressas 

e em outras 

mídias, voltadas 

para os 

conteúdos 

artístico, 

didático, 

cultural e 

Obras 

publicadas 

(em 

quantidade) 

8 9 livros 
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técnico 

3.3 

Oferecimento 

de subsídios 

para melhoria 

da Rádio 

Educativa FM, 

implantação da 

TV Universitária 

e de veículos de 

comunicação 

voltados para a 

difusão de 

informação de 

caráter cultural 

e jornalístico 

para a 

comunidade 

acadêmica e à 

comunidade 

externa 

Programas 

voltados à 

comunidade 

na Rádio e TV 

Educativa – 

periodicidade 

e duração (em 

quantidade) 

27 programas de rádio 

e 4 na TV 

Repercussão dos 27 vídeos dos projetos de 

extensão em 2015 

FACEBOOK YOUTUBE 

Visualizações Público 

alcançado 

Visualizações 

21904 99201 3083 

3.4 

Oferecimento 

de subsídios 

para as ações 

do Centro de 

Documentação 

Histórica – 

CDPH – e do 

Núcleo de 

Preservação do 

Patrimônio 

Cultural – NPPC 

– no que se 

refere ao 

atendimento 

das demandas 

da comunidade 

acadêmica e da 

Ações e 

projetos 

empreendidos 

(em 

quantidade) 

2 projetos de restauro 

e 1 projeto de 

ampliação do acervo 

2 projetos de restauro: 

Basílica de Pindamonhangaba 

Basílica de Tremembé – em conjunto com uma 

ação de marketing; repasse de recursos à ACOM 

da UNITAU 
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comunidade 

externa; 

garantia de 

condições de 

infraestrutura 

às obras 

artísticas e 

culturais de 

figuras da 

história da arte 

taubateana, 

especialmente 

as do escritor 

Monteiro 

Lobato e do 

cineasta Amacio 

Mazzaropi, 

cujas obras 

constam do 

acervo do 

Centro de 

Documentação 

e Pesquisa 

Histórica 

(CDPH); 

preservação e 

recuperação 

das obras 

históricas, 

culturais e 

artísticas já 

existentes e 

promover a 

aquisição de 

outras; 

promoção da 

pesquisa e 

divulgação do 

patrimônio 
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histórico da 

Universidade de 

Taubaté 

3.5 Promoção 

do Inventário e 

reconhecimento 

dos bens 

culturais 

imateriais de 

Taubaté e 

Região junto às 

esferas 

municipais, 

estadual e 

federal 

Elaboração e 

implantação 

de projetos 

2 2 

 

 

 

4. BOLSAS DE ESTUDO 

OBJETIVO INDICADORES META PRETENDIDA 2015 META ALCANÇADA 

2015 

4.1 Concessão de bolsas de 

estudo aos alunos 

envolvidos em programas e 

projetos de extensão 

Bolsas de Extensão 

com recursos próprios 

(em quantidade) 

60 bolsas com recursos 

próprios 

52 bolsas com recursos 

próprios (vide Quadro 

4.1 Bolsas de Estudo) 

Bolsas de Extensão 

com recursos externos 

(em quantidade) 

20 bolsas com recursos 

externos 

45 bolsas com recursos 

externos (vide Quadro 

4.1 Bolsas de Estudo) 
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QUADRO 1.1 A – QUADRO DE FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES 

 

Setor 

2014 2015 

Nº de 

Professores 

Nº de 

Funcionários 

Nº de 

Estagiários 

Nº de 

Professores 

Nº de 

Funcionários 

Nº de 

Estagiários 

Secretaria PREX  3 2  3 2 

Cursos de Extensão  2 2  2 2 

Convênios 1 2 2 1 2 2 

Núcleo de Apoio a 

Eventos 
 1 2  2 1 

Núcleo Design 

Gráfico 
 1 3  1 2 

Assessoria de 

Programas e 

Projetos 

1 1  1   

Assessoria Relações 

Institucionais 
1   1   

Coordenadoria de 

Cooperação 

Internacional 

1   1  1 

Centro de 

Documentação e 

Pesquisa Histórica – 

CDPH 

1 1 2 1 1 2 

Núcleo de Pesquisas 

Econômico-Sociais – 

NPPC 

3  6 3  6 

13 Bibliotecas + 

CEAB – Centro de 

Especial de Apoio 

Bibliográfico para 

Alunos portadores 

de necessidades 

especiais + CPB – 

Centro de Pesquisa 

Bibliográfico + 

Centro de Estudos 

Médicos (HUT)  

 

Iniciou com 

48 Terminou 

com 45 

 

Sendo que 2 

estão 

emprestados 

para Cartório 

Eleitoral 

16  

45 

Sendo que 2 

estão 

emprestados 

para Cartório 

Eleitoral 

16 
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SIBi – Sistema 

Integrado de 

Bibliotecas 

 2   2  

Projetos e 

Programas de 

Extensão 

58  45 67  45 

Núcleo de 

Preservação do 

Patrimônio Cultural 

– NPPC 

2   2   

Total 68 58 80 77 

58 + 1 func 

que iniciou 

em 11/1/16 

79 

 

 

QUADRO 1.1 B – QUADRO DE RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – FONTE 4 E OUTROS 

RECURSOS – FONTE 6 

 

FONTE DE RECURSOS CRÉDITOS EMPENHADO NO 

ANO DE 2015 

SALDO DISPONÍVEL EM 

15/01/2016 

PERCENTUAL  

Fonte 4 – Recursos 

Próprios da 

Administração Indireta 

R$ 4.733.900,00 R$ 3.819.732,06  R$ 914.167,94 19,31% 

Fonte 6 – Outros 

Recursos 

R$ 45.751.000,00 R$ 38.913.110,02 R$ 6.837.889,98 15% 

 

 

QUADRO 1.4 MODALIDADES DE ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO CDPH  

 

ATIVIDADES CULTURAIS QUANTIDADE PÚBLICO 

Lançamento de Livro 5 230 

Abertura de Exposição 10 300 

Visita Monitoras 5 80 

Recital 2 40 

Corrida Centro Histórico 1 250 

Mesa Redonda 3 60 

Evento Comemoração ao Dia do Secretário 1 40 

Prosa no Museu 1 60 

TOTAL  28 1060 
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QUADRO 1.5 - RESUMO DE CONVÊNIOS SICONV 2015 

Item 
Nº do 

Convênio 
Programa 

Coordenador 

Geral 

Dias para 

Terminar 

Vigência 

Valor de 

Repasse 

Valor de 

Contrapartida 

Valor 

Utilizado 

Unidade 

Orçamentá

ria 

Situação 

1 807227/2014 PIBID 

Marisa 

Marques, 

Profa. 

0 
R$ 

233.388,74 
R$ 2.357,46 

R$ 

39.499,35 
PRG 

Término da 

Vigência do 

Convênio 

2 788834/2013 
Pró-

Equipamentos 

Evandro 

Nohara, Prof. 
0 

R$ 

396.000,00 
R$ 8.081,63 

R$ 

404.081,63 
PRPPG 

Término da 

Vigência do 

Convênio 

3 787674/2013 PROEXT/13 

José Felício 

Goussain 

Murade, Prof. 

187 
R$ 

516.538,57 
R$ 5.217,56 

R$ 

232.319,68 
PREX 

Ainda Não 

Cabe Pedido 

de 

Prorrogação 

de Prazo 

4 773434/2012 PARFOR 
Cesar Augusto 

Eugenio, Prof. 
0 

R$ 

346.005,00 
R$ 3.495,00 

R$ 

20.451,61 
PRG 

Término da 

Vigência do 

Convênio 

5 780569/2012 PROCAMPO 
Edna Chamon, 

Profa. 
0 

R$ 

239.805,00 
R$ 2.422,28 

R$ 

170.304,84 
PRG 

Aguardando 

Prorrogação 

no SICONV 

6 
Projeto 

022023/2015 
PROEXT 2015   0 

R$ 

112.864,99 
R$ 1.128,65 R$ 0,00 PREX 

Aguardando 

Inicio 
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QUADRO 2.5 CONVÊNIOS INTERNACIONAIS – FIRMADOS E EM ANDAMENTO 

 

CONVÊNIOS FIRMADOS 
CONVÊNIOS EM ANDAMENTO 

 

1. Termo de Convênio de Cooperação 
internacional entre a UNITAU e a 
Universidade DE Valladolid - Espanha 

INSTITUIÇÃO CIDADE PAÍS 

2. Termo de Convênio de Cooperação 
Internacional entre a UNITAU e a 
Universidade de Lisboa – ULisboa 

1. Colorado State University Estado do 

Colorado 

EUA 

3. Termo de Convênio de Cooperação 
Internacional entre a UNITAU e a 
Universidade Autônoma de Lisboa - UAL 

2. Mississippi College  Clinton  EUA 

4. Termo de Convênio de Cooperação 
Internacional entre a UNITAU e a 
Universidade de Évora 

3. Missouri Southern State 

University 

Estado do 

Missouri 

EUA 

5. Termo de Convênio de Cooperação 
Internacional entre a UNITAU e o Instituto 
Superior de Agronomia de Lisboa - ISA/Lisboa 

4. National Technical 

University of Ukraine 

“Kyiv Polytechnic 

Institute” 

Kyiv Ucrânica 

6. Termo de Convênio de Cooperação 
Internacional entre a UNITAU e o Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas da 
Universidade de Lisboa – ISCSP / Ulisboa 

5. Universidad Austral de 

Chile  

Valdivia  Chile 

7. Termo de Convênio de Cooperação 
Internacional entre a Universidade de 
Taubaté - UNITAU e a Fundação Mineira - 
Cultural Ensino e Investigação Cientîfica / 
Universidade Lusíada 

6. Universidad Católica del 

Norte  

Antofagasta  Chile 

8. Termo de Convênio entre a UNITAU e a 
Universidade de Salamanca - Espanha para 
Viabilizar intercâmbio 

7. Universidad de La 

Frontera  

Temuco  Chile 

9. Termo de Convênio entre a Unitau e as 
Universidades Lusíada de Lisboa e do Porto 

8. Universidad de Playa 

Ancha  

Valparaíso  Chile 

10. Termo de Convênio entre a Unitau e 
KIAT - Korean Institute of Advanced 
Technology 

9. Universidad de Valparaíso Valparaíso  Chile 

 

10. Universidad San Sebastián  Santiago  Chile 

11. University of Charleston Charleston EUA 

12. University of Victoria 

English Language Centre  

Victoria  Canadá 

13. VIT – Vellore Intitute of 

Technology 

Vellore Índia 

14. UC San Diego – Extension 

International Programs 

San Diego EUA 
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QUADRO 3.3 REPERCUSSÃO DOS VÍDEOS DOS PROJETOS DE EXTENSÃO EM 2015 

PROJETO FACEBOOK YOUTUBE 

Visualizações Público alcançado Visualizações 

1. Análise de Solos, Plantas e  Sementes 183 1552 121 

2. Apicultura 1341 6126 153 

3. APL do Leite 255 2033 175 

4. Capelas rurais 1378 5934 87 

5. Cursinho Libertas 641 3235 241 

6. Fazenda Renópolis 362 2255 120 

7. Feirinha Pedagógica 594 2967 122 

8. GAVVIS 312 2325 58 

9. Museu do Corpo Humano 936 4211 69 

10. Natureza e Criança 139 1136 187 

11. Odontomóvel 1262 4935 93 

12. OPD  6160 22359 122 

13. PAFS 272 1953 121 

14. PAIE – Programa de Atenção Integral ao Idoso 272 1608 135 

15. Prevenindo Parasitoses 348 1808 124 

16. Raízes do Campus 324 1586 184 

17. Redenção da Memória 2013 7717 66 

18. Saúde na Educação 540 2780 99 

19. Show da Física 746 4188 264 

20. SUAS – Assessoria de Implatação 234 1528 59 

21. Taubaté, tempo e memória 866 4075 89 

22. Trailer PREX 820 3648 138 

23. Trilhas Culturais 677 3572 143 

24. Unitau Vida Saudável 1229 5670 113 

TOTAIS 21904 99201 3083 
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QUADROS 4.1 BOLSAS DE ESTUDO 

Dados Gerais 

Valor do Empenho R$ 187.200,00 

Valor da Bolsa R$ 400,00 

Total de Bolsas (un) 468 

Período (meses) 9 

Nº de Bolsas por mês 52 

 

Ít
e

m
 

Mês 

Bolsa Total 

de 

Bolsas 

Utiliza

das / 

mês 

Sobras 

de 

Bolsas 

Acum

uladas 

Saldo 

de 

Bolsas 

no 

mês 

Bolsas 

Dispon

íveis 

Verba 

Disponível 

Verba 

Diponíve

l (%) 

PIBEx PROEXT 

Inclus

ão 

Utiliza

das 

Inclusã

o 

Utiliza

das 

9 3 
Março 

33 33 10 10 43 9 425 7 

R$ 

170.000,00 90,8% 

8 4 
Abril 

7 40  10 50 11 375 8 

R$ 

150.000,00 80,1% 

7 5 
Maio 

-1 39 -3 7 46 17 329 10 

R$ 

131.600,00 70,3% 

6 6 
Junho 

0 39 -4 3 42 27 287 11 

R$ 

114.800,00 61,3% 

5 7 
Julho 

-2 37  3 40 39 247 14 

R$ 

98.800,00 52,8% 

4 8 
Agosto 

2 39  3 42 49 205 17 

R$ 

82.000,00 43,8% 

3 9 

Setem

bro 3 42  3 45 56 160 23 

R$ 

64.000,00 34,2% 

2 10 

Outub

ro  42  3 45 63 115 35 

R$ 

46.000,00 24,6% 

1 11 

Nove

mbro  42  3 45 70 70 70 

R$ 

28.000,00 15,0% 

 

 

Total de Bolsas Utilizadas 398 

     

Bolsas a serem acrescentadas no útimo mês 70 
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Resumo 

Total de Bolsas Disponíveis 468 

Bolsas Utilizadas PIBEx 353 

Bolsas Utilizadas PROEXT 45 

Bolsas Disponíveis no Mês de Janeiro #N/D 

Saldo no Final de 9 meses R$ 28.000,00 

 

No ano de 2016 serão disponibilizadas 540 bolsas por nove 

meses, contemplando 60 alunos. 

 

 

DIMENSÃO 4: COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

 

Criada em 2004, por um grupo de professores e de ex-alunos, a Central de Comunicação - ACOM da 

Universidade de Taubaté completou 11 anos em 2015. Nesse tempo, a ACOM buscou se adaptar às mudanças 

do mercado e seguir as tendências da Comunicação para continuar atingindo seu objetivo: transformar as 

ações fragmentadas de comunicação da UNITAU, tanto as institucionais quanto promocionais, em um sistema 

integrado. 

 

A ACOM produziu ações para manter a comunicação e o relacionamento da UNITAU com seus mais diversos 

públicos: alunos e ex-alunos, funcionários, professores, a sociedade e seus formadores de opinião.  

Sendo a ACOM também um laboratório pedagógico para alunos dos cursos de Comunicação Social oferecidos 

pela Universidade, já foram mais de 100 ex-estagiários bem encaminhados no mercado de trabalho, mantendo 

a Universidade de Taubaté competitiva no mercado local e regional.  Em 2015 foram, 12 estagiários de 

jornalismo, 10 estagiários de propaganda e 4 estagiários de relações públicas. E xx deles foram encaminhados 

para o Mercado de trabalho. 

 

A ACOM é subdivida em núcleos: Comunicação Interna, Imprensa, Produção audiovisual, Propaganda e 

marketing, Redes Sociais, Relações Pública e Web, além da Coordenação Geral. 

 

COORDENAÇÃO GERAL 

 

A coordenação geral foi do Prof. Me. Marcelo Pimentel que implantou, em seu primeiro ano de gestão, 

importantes mudanças nesta Central de Comunicação. 
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COMUNICAÇÃO INTERNA 

 

O núcleo de comunicação interna da ACOM é composto por uma jornalista, Mayra Salles, e uma Relação 

Pública, Edwiges Moraes, e estagiários dos dois núcleos. As atividades realizadas têm como objetivo fortalecer 

a comunicação entre os setores e departamentos da Universidade. 

Durante o ano, as ações de comunicação interna ganharam espaço dentro dos trabalhos desenvolvidos na 

ACOM e passaram a integrar as discussões com nossos clientes. O resultado foi a criação de canais de 

comunicação específicos e o fortalecimento dos já existentes.  

 

IMPRENSA 

 

O núcleo de Imprensa, conjuntamente com outros setores da ACOM e da Universidade, trabalha para realizar o 

gerenciamento da imagem da Instituição. 

 

O propósito central da equipe é atuar junto aos veículos de comunicação para que as ações da Universidade, 

em suas diferentes áreas, tenham visibilidade na imprensa, entre elas projetos e iniciativas que visam ao bem-

estar da comunidade e eventos e ações, como, por exemplo, o Vestibular, a Feira de Profissões e o CICTED. 

 

Também é papel do núcleo agir para evitar, minimizar ou reparar possíveis informações consideradas negativas 

veiculadas pela mídia. 

 

Em 2015, nossos objetivos foram: 

 manter os serviços já realizados no ano anterior (produção de conteúdo, atendimento à imprensa etc), 

buscando ampliá-los e/ou melhorá-los; 

 ampliar a inserção da UNITAU nos veículos; 

 se aproximar dos Departamentos, com o propósito de melhorar o repasse de informações (a título de 

sugestões de pauta) dos cursos para a ACOM; 

 ampliar a divulgação de pesquisas desenvolvidas na Universidade; 

 regularizar a situação da clipagem; 

 melhorar a devolutiva das matérias veiculadas para os professores e/ou setores entrevistados. 

 

O núcleo é liderado pela servidora Simone Gonçalves, e conta com o servidor Socrates Agostinho e seis 

estagiários do curso de jornalismo. 

 

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 

 

Núcleo responsável pelo desenvolvimento de narrativas institucionais contadas por meio de múltiplas 

plataformas a partir da apuração e edição do núcleo de imprensa. 
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Atividades principais: 

 Fotografia 

 Produção audiovisual 

 Produção multimídia 

O núcleo é composto pela servidora Renata Moraes, pelo fotografo Leonardo Oliveira e as atividades se 

desenvolvem com o envolvimento dos estagiários de jornalismo, de propaganda e de relações públicas. 

PROPAGANDA E MARKETING 

 

Núcleo responsável pela apresentação e pela promoção de produtos e serviços da Universidade para os seus 

diversos públicos. Composta pela Alice Valério, atendimento, Karina R Dias, atendimento e planejamento e 

mídia e Rodrigo Abreu, diretor de criação, além de 6 estagiários do curso de publicidade e propaganda.  

Nossa missão é zelar pela construção e pela manutenção da imagem da Universidade, definindo seu 

posicionamento, expressão e notoriedade. 

 

As principais atividades são: 

 Design corporativo  

 Design editorial  

 Campanhas institucionais 

 Campanhas promocionais 

 Padronização da aplicação da marca Unitau  

 Planejamento, checking e monitoramento de mídia 

 

REDES SOCIAIS 

 

O núcleo de Redes Sociais da Universidade de Taubaté é responsável pelo gerenciamento de conteúdo e da 

imagem da Instituição em mídias on-line. O setor fica encarregado pelo planejamento e criação de conteúdo, 

pela cobertura de eventos, pelo monitoramento e pelo atendimento nas redes. A equipe é formada por 

Frankillyn Dias Yorioka, formado em Publicidade e Propaganda, com a colaboração de dois estagiários de 

Jornalismo. 

 

As funções do núcleo são planejamento de campanhas, produção e agendamento de conteúdo, atendimento, 

monitoramento e interação e cobertura de eventos.  

 

RELAÇÕES PÚBLICAS 

 

O Núcleo de Relações Públicas contou, em 2015, com a coordenadora Edwiges Moraes e com 3 estagiários do 



 91 

curso de Relações Públicas.  

O núcleo de Relações Públicas é responsável por assessorar diretamente o Reitor em eventos internos e 

externos. Assessorar Pró-reitorias, Departamentos e setores da Unitau no âmbito de suas políticas. Dentro das 

atividades, constam sugerir e coordenar ações de Relações Públicas, promover o relacionamento entre a 

Universidade e seus diferentes públicos, sugerir atitudes e comportamentos direcionados aos públicos da 

Instituição. Idealizar, organizar e executar eventos institucionais garantindo a boa imagem da instituição; 

Executar relatórios anuais e elaborar textos institucionais. Promover boa vontade junto aos funcionários e 

demais públicos. 

 

WEB 

 

UNITAU. BR 

 

O site da UNITAU é a grande vitrine da Universidade. Nele é possível encontrar conteúdo sobre todos os cursos 

e serviços oferecidos pela UNITAU, além de deixar públicas informações que são importantes para a 

Universidade e a comunidade, uma vez que somos uma autarquia municipal. O site é também a referência de 

contato e informação anunciada em todas as ações de comunicação, as institucionais e as promocionais. 

A servidora Mayra Salles é a gestora do site. Também atuam no núcleo a webdesigner Anna Caroline e 

estagiários de jornalismo e relações públicas. 

 

HOTSITES E OUTROS FORMATOS ON-LINE 

 

Núcleo responsável é composto pela Anna Caroline e é responsável pelo gerenciamento de conteúdo e do 

layout dos hotsites, blogs, boletins eletrônicos... 

 

As principais atividades desenvolvidas são: Atualização site e hotsites; Criação de hotsites para campanhas 

promocionais; Produção de publicações on-line; Confecção de formulários on-line; Suporte na criação e 

produção de peças promocionais on-line. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS DE MARKETING 

 

Manter o número (referencia 2014) de inscritos nos vestibulares e nos processos seletivos e manter o número 

de matriculados e rematriculados na escola de aplicação, na graduação presencial e a distancia, na pós-

graduação e nos cursos de extensão. 
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OBJETIVOS DE COMUNICAÇÃO 

Unificar as ações para otimizar os resultados visto que a audiência deveria ser toda orgânica, sem 

investimentos para produção e promoção das ações; 

Manter a construção positiva da imagem UNITAU focando nos três pilares da instituição: TRADIÇÃO, VÍNCULO e 

SOLIDEZ; 

Usar o ‘boca a boca’ (comunicação interna e propaganda), a assessoria de imprensa (jornalismo, produção 

audiovisual e web), o site (jornalismo, web e propaganda), as redes sociais (redes sociais, jornalismo, 

propaganda, produção audiovisual, relações públicas e web) e os eventos (relações públicas, jornalismo, 

produção audiovisual, web, redes sociais, propaganda) da Universidade para propagar o conceito ‘UNITAU, 

presente’ e promover a sua percepção. 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

COMUNICAÇÃO INTERNA 

UNITAU no Mural 

 

Iniciado em 2015, o UNITAU no Mural nasceu com o objetivo de ser um canal para divulgar informações 

funcionais e institucionais aos servidores.  

 

Por ser um canal novo, foi necessário criar um layout atrativo e definir a linguagem que seria utilizada com o 

público composto de 1.424 servidores, entre funcionários e professores. 

 

Para sermos assertivos na produção do conteúdo e na distribuição do mesmo, foi planejada uma pesquisa para 

ser aplicada nos servidores.  

 

O UNITAU no Mural fica exposto em locais estratégicos dos departamentos e setores da instituição. A 

localização em espaços de alta circulação de servidores permite que seja lido enquanto as pessoas estão em 

sua hora do café, na sala dos professores e secretarias dos departamentos.  

 

É atualizado semanalmente e privilegia a divulgação de notícias sobre a vida funcional das pessoas e as 

novidades da Universidade. O conteúdo é produzido por estagiários dos núcleos de Jornalismo e de Relações 

Públicas e é dividido em dez editorias.  

 

O planejamento da pesquisa foi realizado e incluiu as etapas de levantamento de dados e definição do enfoque 

e do questionário a ser aplicado. O Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais (Nupes) nos auxiliou com a técnica 

para aplicarmos a pesquisa de forma que ela possa ter validade no meio acadêmico. Ela será aplicada no 

primeiro trimestre de 2016. 
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Visita aos Departamentos 

 

O objetivo foi apresentar a ACOM e seus serviços aos diretores de Departamento e criar relacionamento com 

os docentes da Universidade. 

 

Foi desenvolvido um roteiro de perguntas que contemplou necessidades de todos os núcleos da ACOM. As 

visitas foram feitas por profissionais dos núcleos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas.  

As visitas tiveram início no mês de abril e seguiram até agosto, e contaram com a participação do diretor do 

Departamento ou Instituto, professores ou secretárias.  

 

Nas conversas conseguimos levantar os pontos fortes e fracos de cada curso, os canais de comunicação 

utilizados por cada unidade de ensino, as pesquisa desenvolvidas por alunos e professores e os ex-alunos de 

sucesso.  

 

Após cada reunião, criou-se o procedimento de redigir um relatório e compartilhá-lo com os demais.  

 

Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi 

 

O objetivo foi fortalecer a Escola de Aplicação por meio de ações de comunicação interna. 

 

Em 2015, o Colégio UNITAU reassumiu a postura de Escola de Aplicação. Para comunicação interna, a Escola de 

Aplicação integra mais um dos públicos da UNITAU. A partir de setembro, a ACOM passou a ter uma 

participação maior nas atividades da unidade. Além das peças publicitárias já produzidas, a Escola 

disponibilizou uma bolsa para um estagiário de jornalismo, que sob orientação da ACOM, passou cuidar da 

produção de conteúdo, levantando pautas, produzindo material fotográfico e alimentando a fanpage da Escola.  

Sugerimos algumas atividades diferenciadas, como o grafite, seguindo a temática da época. Foram feitos três 

desenhos que tiveram a participação de alunos da Escola. Essas ações geraram conteúdo que foi compartilhado 

no site e na rede social do Balbi. 

 

A aproximação com os trabalhos desenvolvidos pelos alunos rendeu uma entrevista ao vivo no jornal Link 

Vanguarda, que comentou sobre o desenvolvimento de pesquisas por alunos do ensino médio no CICTED. 

 

Comissão Própria de Avaliação Institucional (CPA) 

 

O objetivo é dar suporte na divulgação da pesquisa e estudar novos canais de comunicação com os alunos e 

professores. 

 

A ACOM deu suporte e desenvolveu peças para divulgar nos Departamentos a CPA. Para este ano, foram 

produzidas peças específicas para os públicos: professores e alunos. Além de estarem presentes no site da 
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UNITAU, no sistema acadêmico do aluno e do professor, incluímos o disparo de e-mail marketing e o envio de 

mensagem via whatsapp. 

 

Disparo de sms 

 

O objeito do sms foi ampliar os canais de comunicação e incluir outra parcela de servidores que muitas vezes 

não têm acesso à internet e email. 

Cada grande evento realizado pela UNITAU (vestibulares, feiras e CICTED), um grande número de servidores 

trabalha para que as atividades aconteçam. Em 2015, levantamos o mailling com números de celular dessas 

pessoas e experimentamos enviar mensagens aos participantes. Em geral, as mensagens eram de 

agradecimento pelo comprometimento e parceria. 

 

Intranet  

 

O objetivo da intranet foi otimizar a comunicação entre os setores da UNITAU e estabelecer um canal único e 

oficial de informações da Instituição. 

 

O projeto da Intranet foi desenvolvido pela ACOM, em parceria com a Central de TI, com a Govbr e com a 

Phocus Interact. O objetivo era criar uma área em que, num primeiro momento, os funcionários e professores 

da Universidade tivessem acesso às informações, aos documentos da Universidade e que fosse interativa. O 

segundo passo seria incluir os alunos e essa etapa seria a base para fazermos o aplicativo para os alunos. A 

terceira etapa seria criar uma rede social interna da UNITAU. 

 

Após uma série de reuniões, foi detectado que não seria possível realizar uma integração entre o sistema da 

UNITAU com o que seria desenvolvido para Intranet.  

 

Foi enviado um memo (Nº. 014/2015-ACOM) solicitando informações sobre os dados que precisariam ser 

enviados, mas não tivemos resposta positiva e o projeto precisou ser descartado. 

 

IMPRENSA 

 

 Produção de conteúdo: a partir de entrevistas com professores, alunos e funcionários produzimos 

textos, vídeos e imagens, que viraram conteúdo informativo para o site, redes sociais e sugestões de 

pautas para a imprensa, realizando a divulgação interna e externa das atividades e profissionais da 

Universidade.  

 

Produzimos 691 releases, 45% a mais do que em 2014, quando foram confeccionados 477; 
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 Gerenciamento de entrevistas: intermediamos a participação de professores em entrevistas nos 

veículos.  

 

Fizemos 641 atendimentos à imprensa, 11% a menos do que em 2014, quando foram realizados 721; 

 

 Clipagem: coleta e arquivo diário das entrevistas de profissionais da UNITAU concedidas a jornais 

impressos, sites e televisões.  

Tivemos 1.790 matérias publicadas em sites, revistas e jornais impressos e veiculadas em televisões, 28% a menos 

do que o verificado em 2014, quando foram computadas 2.497 matérias.  

 

 Cobertura (texto e fotos) de eventos e atividades: registro das ações de destaque realizadas pela 

Universidade, como, por exemplo: projetos de alunos, professores, capacitações, obras e eventos.  

 

Realizamos 22.679 fotos, 4% a mais do que em 2014, quando foram realizadas 21.836 imagens.   

 

 Revista da Odontologia: produzimos o conteúdo da publicação, que foi proposta pelos alunos do 

Departamento com o propósito de divulgar as atividades do curso. Ela foi publicada em outubro, 

durante o CICTED e circulou interna e externamente; 

 

 Revista da Extensão, web-série e site: produzimos o conteúdo da revista, que teve por objetivo 

divulgar as ações de Extensão da Universidade. Ela foi publicada em outubro, durante o CICTED e 

circulou interna e externamente. Também realizamos a produção dos vídeos dos projetos, com o 

agendamento e realização das entrevistas, ficando sob a responsabilidade do núcleo de Produção de 

Conteúdo Audiovisual a edição em si do material. Também apoiamos o núcleo de Produção Multimídia 

na confecção do site da Extensão, que reuniu o conteúdo produzido. 

  

 Guia do Estudante: produzimos o conteúdo da publicação, direcionada para os novos alunos, com o 

objetivo de orientá-los sobre o funcionamento da Universidade e as ferramentas disponíveis. Ela foi 

publicada em dezembro e distribuída na matrícula;    

 

 Jornal da Basílica de Tremembé: produzimos quatro edições de um informativo planejado pela 

coordenação da paróquia, destinado aos fieis da igreja, com o propósito de dar transparência e 

publicidade às ações desenvolvidas; 

 

 Jornais das Semanas: produzimos 17 jornais on-line com informações sobre as Semanas Pedagógicas 

realizadas nos Departamentos. O material teve por objetivo dar mais visibilidade às atividades 

desenvolvidas no período. As edições foram publicadas de acordo com a realização das Semanas.  
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 Visitas às redações: com o objetivo de estreitar o relacionamento com os órgãos de imprensa, 

realizamos visitas semestrais às principais redações da região; 

 

 Orientação de estágio: o núcleo de Jornalismo contou de seis vagas de estágio durante o ano. Os 

estudantes que as ocuparam participaram de todas as atividades desenvolvidas no núcleo, 

desenvolvendo ações práticas da futura carreira.   

 

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 

 

Em 2015, foram produzidos 51 vídeos para o canal da UNITAU no youtube e, com eles, obtivemos 116.824 

visualizações e 123 novas inscrições. Produzimos conteúdo para campanhas da Universidade, comemorações, 

matérias jornalísticas e para engajamento dos alunos.  

 

Além disso, em 2015 foi criado o circuito interno de tv UNITAU na tela com o objetivo de estreitar o 

relacionamento da Universidade com o público interno que contou com as seguintes etapas: planejamento, 

criação de editorias, captações, edição e manutenção.  

 

MÉTRICAS 

 

Inscrições  

Os inscritos no canal do youtube são aqueles que assinam o canal, sinal de fidelização e interesse. Terminamos 

2015 com 262 inscritos, recebemos 123 inscrições e perdemos 15, o que resultou em uma média de 108 

inscritos no ano.  
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Visualizações  

 

Com 51 vídeos publicados, em 2015 tivemos 116.825 visualizações em uma média de 2.290 por vídeo.  

 

 

 

 

Retenção de público 

 

A duração média de visualização dos nossos vídeos foi de 22 segundos e a porcentagem média visualizada foi 

de 76%, o que conclui que nosso público se prende mais a vídeos curtos e que conseguimos, na grande maioria, 

fidelizar nosso espectador.  
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PRODUÇÕES 

 

 

JANEIRO  

Pós-graduação 2015 

 

Para acompanhar a Campanha da Pós-graduação, produzimos uma peça de 15 segundos que foi exibida online 

e na TV. Em nosso canal no youtube, o vídeo foi patrocinado e atingiu 79.358 visualizações e 5 curtidas. Todas 

as etapas de produção foram realizadas pela acom, desde o roteiro, passando pela captação, edição e 

tratamento de imagens.  
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EAD 2015 

 

Roteiro, produção, filmagens e edição do comercial do EAD com exibições na tv aberta e na internet. Em nosso 

canal no youtube, o vídeo obteve 12.721 visualizações patrocinadas. 

 

FEVEREIRO 

 

Bem-vindo, aluno UNITAU 

 

Vídeo de apresentação da Universidade para os novos alunos. Com falas dos pró-reitores e do reitor e dados da 

estrutura e das conquistas da Instituição. Utilizado nos eventos internos e na internet, onde atingiu 353 

visualizações e 4 curtidas.  
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Trailer | Feira de Oportunidades e Empreendedorismo 

 

Peça com imagens e dados do evento para apresentá-los para empresas da região em busca de parcerias. O 

vídeo foi utilizado em reuniões externas e publicado em nosso canal no youtube, com 525 visualizações e 2 

curtidas.  

 

ABRIL 

 

Feira de Oportunidades e Empreendedorismo 

 

Produção de conteúdo realizada em duas etapas: a primeira, voltada para apresentação de histórias de dois ex-

alunos que alcançaram sucesso por meio dos temas centrais do evento: um, por oportunidades de carreira e o 

outro, optou pelo empreendedorismo. A segunda, com cobertura jornalística dos dois dias do evento. 

 

Ao todo, foram 3 vídeos publicados no nosso canal do youtube e na nossa página do facebook. O primeiro 

contou a história da Ticiane Toledo, empreendedora, e atingiu 816 visualizações no youtube e 3.443 no 

facebook, com 102 curtidas. No segundo, apresentamos o ex-aluno Marcos Madureira, que hoje é vice-

presidente de comunicação no Banco Santander, e obtivemos 270 visualizações no youtube, 509 no facebook e 

25 curtidas. Já a cobertura do evento, com imagens, dados e entrevistas, obteve 223 visualizações no youtube, 
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1.524 no facebook e 104 curtidas. Todas as visualizações, curtidas e comentários dessa Campanha foram 

orgânicas.  

 

 

 

MAIO  

 

Eternas professoras | Dia das mães 

 

Em 2015, passamos a produzir conteúdo para contribuir com a nossa comunicação interna, valorizando 

servidores, alunos e ex-alunos da Instituição. Sem caráter mercadológico, mas visando o lado humano daqueles 

que passam por aqui, a primeira peça nesse formato foi o vídeo do dia das mães. Com três entrevistas, uma ex-

aluna, uma servidora e uma professora contaram sobre as alegrias e os desafios da maternidade. O vídeo foi 

muito bem aceito em nossas redes, atingindo 100 visualizações e 6 curtidas no youtube e 1.378 visualizações e 

47 curtidas na página do facebook.  
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Vestibular de Inverno  

 

Roteiro e direção de arte do vt do Vestibular de Inverno. A edição e a animação foram contratadas. Na internet, 

o vídeo atingiu 9.431 visualizações com patrocínio no youtube e 6.730 visualizações e 63 curtidas no facebook.  

Além do comercial, produzimos duas peças para comporem a divulgação online: dois vídeos de 20 segundos 

cada em formato stop motion e que apresentaram, de maneira mais descontraída, dois dados que foram 

apresentados na campanha: o acervo da biblioteca e as oportunidades de emprego e estágio. O primeiro 

obteve 76 visualizações no youtube e 8.558 visualizações e 76 curtidas no facebook. Já o segundo atingiu 51 

visualizações no youtube, 11.466 visualizações e 94 curtidas no facebook.  

 

JUNHO 

 

UNITAU na tela  

 

Um novo formato de divulgar informações da Universidade para seus públicos: alunos, funcionários, 

professores e visitantes. O circuito interno de tv nasceu da necessidade de criar mais um canal de comunicação 

com aqueles que transitam pela instituição. Para a tv, foram criadas seis editorias referentes à Universidade 

com conteúdo rotativo e sem áudio (para se integrar aos ambientes em que será instalada) e vinhetas de 

transições para cada editoria. As editorias são: Somos UNITAU, com apresentação de servidores e alunos, no 

intuito de valorizar o público interno; Conhece?, com a apresentação da administração superior da instituição e 

suas funções; Notícias UNITAU, com notícias da universidade e dos alunos e professores para a divulgação de 

fatos interessantes que acontecem por aqui; Vi por aí, com postagens e comentários positivos de alunos sobre 

a Universidade nas redes sociais; Você sabia?, com curiosidades sobre os departamentos, fundações e direitos 
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dos alunos e servidores; Dica cultural, com sugestões de filmes, peças de teatro, livros, entre outras formas de 

entretenimento no Vale do Paraíba adequados ao público.  

 

Um piloto foi produzido com todas as editorias e aprovado pelos pró-reitores. O projeto teve quatro versões 

das editorias atualizadas, porém só foi ao ar na televisão da reitoria devido ao adiamento da compra dos 

aparelhos necessários.  

 

AGOSTO  

 

Super-heróis | Dia dos pais  

 

Em nossa produção destinada à comunicação interna, realizamos um vídeo de homenagem ao dia dos pais com 

alunos, ex-aluna e professora contando suas experiências com seus pais seguindo o tema super-heróis. Assim 

como o do dia das mães, o vídeo foi muito bem aceito em nossas redes e obteve uma boa repercussão 

orgânica: 287 visualizações e 5 curtidas no youtube. 

 

Dia do estudante | Escola de Aplicação 

 

Outra frente em que trabalhamos em 2015 foi a comunicação da Escola de Aplicação. Realizamos ações em 

datas comemorativas onde paredes da escola foram grafitadas juntamente com os alunos seguindo o tema da 

escola: Educação que Transforma. O primeiro grafite foi no Dia do Estudante e transformou-se em um vídeo 

que obteve 109 visualizações e 2 curtidas no youtube e 1.496 visualizações e 45 curtidas no facebook.  

 

Feira de Profissões 

 

Para a divulgação do evento na internet, foram produzidos, além dos posts, 5 teasers. Quatro para 

apresentação das personagens e um save the date interativo. Todos foram postados na fanpage institucional. 

Os vídeos de apresentação das personagens atingiram: 894 visualizações e 6 compartilhamentos; 402 

visualizações e 3 compartilhamentos; 409 visualizações; 349 visualizações e 3 compartilhamentos. Já o save the 

date interativo que contou com um jogo com as personagens, atingiu 1.012 visualizações e 11 

compartilhamentos. Todos os resultados foram alcançados organicamente.  
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Projetos de Extensão 

 

Durante três meses, realizamos uma websérie para divulgação dos 23 projetos de extensão da Universidade. A 

produção aconteceu em conjunto com releases para o site, textos e fotografias para a revista lançada no 

CICTED. Todos os vídeos foram publicados no canal do youtube, na página do facebook e enviados por e-mail 

para o mailing institucional. Os resultados foram:  

 

TRILHAS CULTURAIS – 13/08/2015 

 

Facebook: Visualizações: 677 | Compartilhamentos: 15 

Youtube: Visualizações: 143 | Curtidas: 3 

 

OPD – 21/08/2015 

Facebook: Visualizações: 6.160 | Compartilhamentos: 163 

Youtube: Visualizações: 122 | Curtidas: 4 

 

REDENÇÃO DA MEMÓRIA – 28/08/2015 

Facebook: Visualizações: 2.013 | Compartilhamentos: 69 

Youtube: Visualizações: 66 | Curtidas: 1 

 

APICULTURA – 02/09/2015 

Facebook: Visualizações: 1.341 | Compartilhamentos: 162 

Youtube: Visualizações: 153 | Curtidas: 4 
 

ODONTOMÓVEL – 04/09/2015 

Facebook: Visualizações: 1.262 | Compartilhamentos: 31 
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Youtube: Visualizações: 93 | Curtidas: 3 

 

CURSINHO LIBERTAS – 08/09/2015 

Facebook: Visualizações: 641  | Compartilhamentos: 15 

Youtube: Visualizações: 241 | Curtidas: 12 

 

SHOW DA FÍSICA – 11/09/2015 

Facebook: Visualizações: 746 | Compartilhamentos: 15 

Youtube: Visualizações: 264 | Curtidas: 8 

 

TAUBATÉ, TEMPO E MEMÓRIA – 15/09/2015 

Facebook: Visualizações: 866 | Compartilhamentos: 17 

Youtube: Visualizações: 89 | Curtidas: 2 

 

FEIRINHA PEDAGÓGICA – 18/09/2015 

Facebook: Visualizações: 594  | Compartilhamentos: 18 

Youtube: Visualizações: 122 | Curtidas: 5 

 

MUSEU DO CORPO HUMANO – 21/09/2015 

Facebook: Visualizações: 936 | Compartilhamentos: 23 

Youtube: Visualizações: 69 | Curtidas: 1 

 

CAPELAS RURAIS – 23/09/2015 

Facebook: Visualizações: 1.378 | Compartilhamentos: 31 

Youtube: Visualizações: 87 | Curtidas: 3 

 

UNITAU VIDA SAUDÁVEL – 25/09/2015 

Facebook: Visualizações: 1.229 | Compartilhamentos: 40 

Youtube: Visualizações: 113 | Curtidas: 2 

 

PAIE – 28/09/2015 

Facebook: Visualizações: 272 | Compartilhamentos: 3 

Youtube: Visualizações: 135 | Curtidas: 1 

 

PREVENINDO PARASITOSES – 30/09/2015 

Facebook: Visualizações: 348 | Compartilhamentos: 8 

Youtube: Visualizações: 124 | Curtidas: 1 
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RAÍZES DO CAMPUS – 02/10/2015 

Facebook: Visualizações: 324 | Compartilhamentos: 7 

Youtube: Visualizações: 184 | Curtidas: 19 

 

 

SUAS – 05/10/2015 

Facebook: Visualizações: 234 | Compartilhamentos: 2 

Youtube: Visualizações: 59 | Curtidas: 0 

 

NATUREZA E CRIANÇA – 07/10/2015 

Facebook: Visualizações: 139 | Compartilhamentos: 0 

Youtube: Visualizações: 187 | Curtidas: 17 

 

ANÁLISE DE SOLOS, PLANTAS E SEMENTES – 09/10/2015 

Facebook: Visualizações: 183 | Compartilhamentos: 1 

Youtube: Visualizações: 121 | Curtidas: 3 

 

SAÚDE NA EDUCAÇÃO – 12/10/2015 

Facebook: Visualizações: 540 | Compartilhamentos: 5 

Youtube: Visualizações: 99 | Curtidas: 2 

 

FAZENDA RENÓPOLIS – 14/10/2015 

Facebook: Visualizações: 362 | Compartilhamentos: 2 

Youtube: Visualizações: 120 | Curtidas: 0 

 

APL DO LEITE – 16/10/2015 

Facebook: Visualizações: 255 | Compartilhamentos: 2 

Youtube: Visualizações: 175 | Curtidas: 3 

 

GAVVIS – 18/10/2015 

Facebook: Visualizações: 312 | Compartilhamentos: 2 

Youtube: Visualizações: 58 | Curtidas: 0 

 

PAFS – 20/10/2015 

Facebook: Visualizações: 272 | Compartilhamentos: 3 

Youtube: Visualizações: 121 | Curtidas: 0 

 

TRAILER – 27/10/2015 

Facebook: Visualizações: 820 | Compartilhamentos: 10 
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Youtube: Visualizações: 138 | Curtidas: 5 

 

SETEMBRO 

Independência do Brasil | Escola de Aplicação 

A segunda ação de grafite na Escola de Aplicação foi em homenagem ao dia da Independência do Brasil. Do 

mesmo formato da primeira, alunos auxiliaram na pintura da escola. O vídeo 58 visualizações e 1 curtida no 

youtube e 616 visualizações e 23 curtidas no facebook.  

Feira de Profissões  

Durante o evento, foram produzidos 3 vídeos com palestrantes para convidar o público em nossa página no 

facebook. O primeiro, com os professores do canal Descomplica atingiu 9.418 visualizações e 38 

compartilhamentos, o segundo, com o Professor Flokinho, 268 visualizações e 3 compartilhamentos, o terceiro, 

com outros professores do canal Descomplica, 231 visualizações e 1 compartilhamento. Todos os resultados 

foram orgânicos.  

Uma semana após o evento, foi publicado na página do facebook e no canal do youtube, um trailer com 

entrevistas, dados e melhores momentos da Feira. No youtube, o vídeo atingiu 61 visualizações e 1 curtida. Na 

página, 292 visualizações, 29 curtidas e 2 compartilhamentos.  

 

OUTUBRO 

Dia da secretária 

Dentro da comunicação interna, foi produzido um vídeo para homenagear as secretárias da Instituição com 

cenas e mensagens da administração superior. Foi exibido na comemoração e postado no canal do youtube, 

com 78 visualizações e 1 curtida. 

 

Cobertura CICTED 

Após o evento, lançamos um vídeo com números do Congresso e falas de pró-reitores, professores e alunos 

participantes. No youtube, obteve 57 visualizações e 3 curtidas, no facebook, 1.756 visualizações e 81 curtidas.  
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NOVEMBRO 

Vestibular de verão 2015 

 

Roteiro, produção, captação e edição do VT de 30 segundos e três teasers para divulgação do Vestibular de 

Verão. Os teasers de 15 segundos e com as personagens da Campanha atingiram: Mayara (aluna de 

odontologia): 127 visualizações e 3 curtidas no youtube e 2.050 visualizações e 33 curtidas no facebook; Tiago 

(aluno de jornalismo): 92 visualizações e 2 curtidas no youtube e 1.233 visualizações e 27 curtidas no facebook; 

Ana (aluna de engenharia): 74 visualizações e 2 curtidas no youtube e 931 visualizações e 20 curtidas no 

facebook.  

 

O VT obteve 93 visualizações e 2 curtidas no youtube e 1.910 visualizações e 39 curtidas no facebook.  

 

DEZEMBRO 

Boas festas  

Dentro das ações para o final do ano, realizamos um cartão de Boas Festas que deu origem a três vídeos para 

mostrar como foi feito. O primeiro, um teaser para gerar expectativa, atingiu 76 visualizações e 3 curtidas no 

youtube e 592 visualizações e 21 curtidas no facebook. A versão principal obteve 644 visualizações e 5 curtidas 

no youtube. A versão estendida, com todos os setores e servidores da Universidade completou 325 

visualizações e 7 curtidas também no youtube.   

 

Imprensa 

Vídeo que apresenta os dados da Universidade perante a imprensa regional. O objetivo dessa peça foi 

conscientizar professores e servidores da importância deles serem fontes de informações para os veículos de 

comunicação. O vídeo foi exibido em reuniões e eventos internos e enviado via e-mail o mailing institucional, 

onde atingiu 163 visualizações e 9 curtidas no youtube.  

 

Retrospectiva 

Para terminar o ano, realizamos um vídeo de retrospectiva com imagens e dados importantes de 2015 para a 

Instituição. A peça foi exibida em reuniões e eventos internos e publicada no canal do youtube, com 56 

visualizações e 4 curtidas e na página do facebook, com 2.696 visualizações e 97 curtidas orgânicas.  
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PROPAGANDA 

Entre ações isoladas e ações de campanhas foram produzidas 30.370 peças, em 2015 que podemos classificar e 

relacionar aos clientes conforme abaixo relacionado: 

 

Design corporativo  

Abruem, Acom, Departamento de Ciências Agrárias, Departamento de Arquitetura, Avisos, Biblioteca online, 

Centro de Psicologia Aplicada, Comitê de Ética e Pesquisa, Circuito de TV Interna, Escola de Aplicação, Cursinho 

OAB (Departamento de Ciências Jurídicas), Curso de Espanhol, Curso extra-curricular, DCE, EAD, EPTS, 

Exposição Mazzaropi, Exposição Festa de São Benedito, Festival Gastronomico, Filipetas dos cursos de 

graduação presenciais, Funac, Gelp, Handebol, Futebol, Grupo Horizontes, Departamento de Informática, 

Departamento de Matemática e Física, Laboratório de Linguagem, Ligação, Mestrado, Nupes, Departamento de 

Odontologia, Palestra Terapia Familiar, Paps, PRA, PRE, PREX, PRG, Concurso Primavera, Prove, PRPPG, Rádio e 

TV Unitau, Projeto Reciclando Unitau, Redes sociais, Releases, Rotary, 20 anos ENIC, Semana da Engenharia, 

Semana da Tecnologia, Semana de Pedagoaia, Seminário de Ética, Sinalização Campus do Bom Conselho, 

Sinalização Complexo Nove de Julho, Trilha da Imaculada, Ubasat, Cartão de Aniversário para Servidor, 

Catálogo geral, Seminário Coreia vs. Brasil, Dia da Mulher, Bolsa estágio, Doação de cabelo, Internacionalização 

da Unitau, Painel EC Taubaté, Apresentação institucional, Apresentação ACOM, Apresentação EAD, 

Apresentação Unitau Internacional, Calendário Letivo, Cartão dos formandos, CDPH, CPA, Dia das Mães, 

Dengue, Missa do Cadáver, Papelaria Unitau (cartão de visita e assinatura de e-mail), Infográficos Cesta Básica 

(Nupes), Natal, Unitau presente, Rematrícula, Aniversário da Unitau, Bolsa Itália, Adesivo Carro Ambiental, Dia 

dos Pais, Boletim das Licitações, Vacinação da gripe 
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Design editorial  

Basílica do Bom Jesus de Tremembé, Revista de Ciências Humanas, Revista de Extensão, Revista da Odonto 

(Boca em boca), Jornais das Semanas Pedagógicas, Jornal Mural 

 

Campanhas institucionais 

Bolsa BIP, Bolsa Mérito, Bolsa PID, CICTED, Dia do Professor, Dia do Servidor, Dia da Secretaria, ENADE, ENEM, 

EPTS, FIES, Formandos, Ex-alunos, Funac, Volta às aulas 

 

Campanhas promocionais 

Feira da Apistinga, Aperfeiçoamento em Pediatria, Escola de Aplicação, Cursos de Extensão, EAD, Feira de 

Oportunidades, Pós-graduação, Residência Médica, Segunda graduação, Vestibular Unitau (antigo SAV), 

Vestibular de Inverno, Vestibular de Verão 

 

Padronização da aplicação da marca Unitau  

Grife Unitau, Brandbook, Manual de identidade visual, Manual de uso de imagens e fotografias, Manual de 

identidade visual da EAD Unitau, Manual de Relacionamento com a imprensa da EAD Unitau 

 

Planejamento, checking e monitoramento de mídia 

 

REDES SOCIAIS 

 

O objetivo geral das Redes Sociais da Universidade é construir uma relação próxima e madura com o público 

on-line. Consequentemente, aumentar o engajamento e fortalecer a imagem da marca entre todas as pessoas 

envolvidas com a UNITAU: vestibulandos, alunos, professores, servidores e comunidade local. Para alcançar 

esse objetivo foi necessário tornar as redes cada vez mais humanizadas nos últimos anos e, em 2015, esse 

trabalho foi realizado com mais intensidade.  

 

Ao utilizar uma linguagem mais apropriada para cada plataforma, as campanhas on-line foram abordadas de 

forma diferente das mídias off-line. Sempre com a mesma identidade visual e conceitual, porém prevalecendo 

o formato de conteúdo e não o promocional. Esse formato é mais bem aceito para o público por fornecer 

informações úteis e relevantes e não apenas tentar vender algo.  

 

No ano passado, além das redes já utilizadas (Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn), a Universidade foi 

inserida em mais dois aplicativos que se tornaram popular: o Snapchat e o Periscope. Além disso, a fanpage da 

Escola de Aplicação UNITAU passou a ser gerenciada pela ACOM, especificamente, pelos núcleos de Redes 

Sociais e de Comunicação Interna. Também foi criada a fanpage da EPTS (Empresa de Pesquisa, Tecnologia e 

Serviço da Universidade de Taubaté). 

 



 111 

A ferramenta de monitoramento Scup foi substituída pelo BrandViwer, que possui características semelhantes 

a anterior.  

 

Plataformas 

 Facebook: Unitau – Universidade de Taubaté 

 Facebook: Escola de Aplicação UNITAU 

 Facebook: EPTS Unitau 

 Google+: Unitau – Universidade de Taubaté 

 Twitter: @acom_unitau 

 Instagram: @unitau 

 LinkedIn: Unitau – Universidade de Taubaté 

 Periscope: @acom_unitau 

 Snapchat: @unitau 

 

As Editorias 

Somos UNITAU 

 

Baseada na página de sucesso Humans of New York, o Somos UNITAU é uma editoria criada com o objetivo de 

mostrar o lado mais real das pessoas envolvidas com a Instituição. Os estagiários de Jornalismo vão até elas e 

iniciam uma conversa informal, com um roteiro preestabelecido, e a partir disso descobrem as histórias delas.  

 

Essas histórias vão para a fanpage em forma de quotes, sem identificação da pessoa, apenas uma fotografia 

delas. 

 

As histórias com mais apelo emocional, que falam sobre superação, por exemplo, são as que geram mais 

identificação do público.  
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Projetos de Extensão 

 

No segundo semestre do ano passado, o núcleo de Produção Audiovisual produziu uma websérie sobre os 

Projetos de Extensão da Universidade. Os vídeos abordam as atividades realizadas pelos alunos e profissionais 

da UNITAU para a comunidade, nas áreas de saúde, meio ambiente, educação, tecnologia, histórica, assim por 

diante. Eles foram divulgados periodicamente no YouTube, na Fanpage e no Twitter. 
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UNITAU Explica 

 

Essa editoria é mais informativa, criada com o objetivo de oferecer informações sobre assuntos atuais 

embasados por professores universitários. Cada última semana do mês é escolhido um tema que é 

desmembrado em cinco tópicos. Assuntos como política, gravidez e vida universitária foram abordados durante 

o ano. 

 

Bom dia 

Frases de autores renomados. Geralmente elas têm relação com algum assunto atual ou data comemorativa.   

Central do Aluno 

Divulgação de vagas cadastradas na Central de Oportunidades e incentivo aos alunos fazer o cadastramento de 

currículo. 

 

Dica Cultural 

Dicas de filmes, livros e eventos regionais relevantes e que estejam relacionados a algum assunto atual. 

 

Dia de Profissões 

Posts comemorativos das profissões oferecidas pela Universidade.   
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Ex-alunos de sucesso (LinkedIn) 

Editoria criada especialmente para o LinkedIn que conta por onde anda os ex-alunos da UNITAU e como a 

carreira deles evoluíram após a formatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campanhas principais 

Pós-graduação 

 

A campanha de Pós-graduação, a partir do segundo semestre, ganhou mais intensidade na rede LinkedIn. Ela 

foi considerada a mais adequada por ser uma plataforma voltada para o mercado de trabalho, especialização e 

assuntos relacionados. A fanpage também foi um meio de divulgação da campanha por causa do público 

amplo. O tema “Suas escolhas, seu futuro” foi o pontapé para criar editorias sobre curiosidades do mercado, 

diferenças entre Especialização, Mestrado Profissional, Mestrado Acadêmicos, etc. Também foi momento 

oportuno de explicar os cursos menos conhecidos, como Engenharia da Qualidade Lean Seis Sigma Green 
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Belt,_por exemplo. No total, foram 12 posts divididos entre as editorias “Faça a sua escolha”, “Informações 

sobre o mercado” e “Cursos”. 

 

EAD 

 

A nova campanha da Educação a Distância de 2015 entrou nas redes a partir do segundo semestre. O Facebook 

foi a única plataforma de divulgação. No total, foram 25 posts. O tema “Prática, Qualificada e Exclusiva” foi 

abordado com bom humor e dizia, com certo exagero, os benefícios de optar pela EAD. Todos os posts foram 

orgânicos, ou seja, nenhum teve impulsionamento. Foram mais de 17 mil pessoas alcançadas no total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feira de Oportunidades 

 

Com o tema “Vai dar match”, a campanha nas redes sociais da Universidade alcançou mais de 100 mil pessoas 

apenas com publicações orgânicas. Foram mais de 1.300 confirmações de presença no evento, sendo que, no 
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ano anterior, foram apenas 284. No total, foram 22 publicações no Instagram, 10 no LinkedIn, 11 no Facebook 

e 31 no evento. Pela primeira vez, o Twitter foi a rede que mais se destacou nas menções do evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestibular de Inverno 

 

A campanha, que durou de 22 de abril a 21 de junho, alcançou mais de 27 mil pessoas por meio do Facebook e 

do Twitter em posts orgânicos. Foram 30 posts divididos entre promocionais, informativos e conteúdo. Três 

vídeos foram produzidos e patrocinados, alcançando no total mais de 20 mil pessoas.  
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Feira de Profissões 

 

De 7 de agosto a 16 de setembro, avatares e seus treinadores invadiram as redes sociais da UNITAU, 

principalmente, o Facebook e o Twitter. O motivo foi a Feira de Profissões, que em 2015 veio com o tema 

“Entre no Jogo”, baseado em games e desenhos animados. Foram mais de 96 mil pessoas alcançadas e o 

evento teve mais de 700 confirmações de presença. Todos os posts foram orgânicos. Além disso, foram 4 mil 

pessoas envolvidas com as publicações e mais de 500 novos fãs na página da Universidade. Das 595 menções 

nas redes, principalmente no Twitter, 95% foram positivas ou neutras, e foram 459 autores diferentes. 
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A Feira de Profissões foi o primeiro evento o qual foi utilizada a ferramenta Periscope. É um aplicativo para 

transmissões ao vivo de eventos. Também foi intensificado o uso do Snapchat. 

 

 

 

 



 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICTED 

 

Em 2015, a quarta edição do CICTED foi espaço para uma comemoração especial: os 20 anos do Encontro de Iniciação 

Científica (ENIC) na Universidade de Taubaté. Nesse clima, a campanha e cobertura nas redes sociais, que durou de 3 

de setembro a 24 de outubro, abordou a evolução das pesquisas realizadas pelos participantes durante os anos e a 

relação com o mundo. As principais redes foram Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. O engajamento dos posts 

no LinkedIn foi uma das principais características das campanha. Durante a semana do evento a fanpage alcançou 

mais de 51 mil pessoas e teve mais de 5 mil pessoas envolvidas. O Instagram foi a rede que mais teve menções. A 

cobertura encerrou com um vídeo com os melhores momentos da semana.  
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Vestibular de Verão 

 

A campanha de Vestibular de Verão 2016 foi longa se considerar os posts para a matrícula e para as últimas vagas. 

Foram 61 posts, contando vídeos e álbuns. Todas as publicações foram orgânicas. Em números, foram: mais de 120 

mil pessoas alcançadas, 754 cliques no link do hotsite do vestibular, 310 cliques no link do hotsite das Últimas Vagas, 

1038 menções, 649 autores. Curiosamente, o maior número de menções aconteceu no dia 15 de setembro, dia da 

Feira de Profissões da UNITAU, antes da campanha começar.  Na sequência, os dias de maiores picos de menção foi 

dia 11 de dezembro, quando foi divulgado o resultado do vestibular, e 6 de dezembro, o dia da prova. 
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Posts relevantes 

 

Durante o ano, tiveram alguns posts que não fizeram parte especificamente de uma campanha ou editoria. Trata-se 

de datas comemorativos, ações ou pequenas campanhas. Destacaram-se pelo assunto ou pela forma como foi 

abordada. Alguns exemplos são:  

 

Dia Internacional da Mulher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação Cabelo Vivo 
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Dia do Amigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rematrícula 2º semestre 

Aluna que participou de workshop na ONU 
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Números gerais 

 

Facebook

 

 

 

No início do ano de 2015, tínhamos 28.501 curtidas na página e fechamos o ano com 32.058. Total de 3.557 

novos fãs. Picos em maio e em setembro, durante a Feira de Oportunidades e a Feira de Profissões.  
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Como só tivemos post patrocinado durante o Vestibular de Inverno, tivemos um pico de alcance entre junho e 

julho, mas o destaque é em setembro, com mais de 45 mil pessoas alcançadas em posts orgânicos. No final de 

dezembro, podemos ver um pequeno crescimento também.  

 

Twitter 

 

Conforme o relatório do ano passado, o Twitter da UNITAU tinha 1.191 seguidores em janeiro. Atualmente, o 

nosso perfil é seguido por 1.580 pessoas. Aumento de 389 novos fãs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram 

 

Conforme o relatório do ano passado, o Instagram iniciou 2015 com 1.223 seguidores. Em janeiro de 

2016, o perfil conta com 2.098. Aumento de 875 novos seguidores.  
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LinkedIn 

 

Em junho de 2015, a página da Universidade no LinkedIn tinha 14.705 seguidores, até meados de janeiro o 

perfil alcançou 16.392 novos fãs. São 1.687 novos seguidores. 

 

 

 

Escola de Aplicação UNITAU 

 

O perfil da Escola de Aplicação UNITAU passou a ser gerenciado aos poucos pela ACOM, pelo núcleo de 

Comunicação Interna com o auxílio do núcleo de Redes Sociais, a partir de meados de setembro de 2015. No 

início do nono mês do ano passado, a página tinha 508 curtidas, em janeiro de 2016 tem 775. São 267 novos 

fãs. É notável o aumento do número de pessoas alcançadas também, principalmente a partir do final do ano, 

com pico no final de janeiro.  
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Foram criadas 4 editorias fixas para a página, além das notícias, das campanhas de matrícula e dos posts 

eventuais como o “Volta às Aulas”.  

 O melhor da escola: semelhante ao “Somos UNITAU”, mas, no caso, alunos, professores e servidores 

contam o que mais gostam da Escola de Aplicação. 

 Por dentro da escola: posts falando de departamentos e serviços oferecidos pela Universidade que os 

alunos e funcionários da Escola podem aproveitar. 

 Desvendando: posts sobre curiosidades e assuntos atuais que sejam relevantes para o público da 

Escola.  

 Agenda: dicas de filmes, livros e eventos relevantes para o público da Escola.  

 

No início de 2016, foi criado um perfil no Instagram para a Escola. A rede tem se destacado entre o público 

mais jovem e foi considerada adequada para alcance e engajamento do público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAÇÕES PÚBLICAS 

 

As ações do núcleo visam fortalecer o bom relacionamento da instituição com os seus públicos, tanto interno quanto 

externo. Portanto, busca-se atender de modo a ter a satisfação destes públicos. 
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Trabalhamos em função da Administração e atendemos à demanda colocada por ela, tendo em vista que não há um 

planejamento de comunicação detalhado, com a criação de processos e procedimentos, executamos o trabalho 

segundo as necessidades e demandas da Reitoria e Departamentos.  

 

Acompanhamento e/ou assessoramento ao Reitor: 

Eventos/atividade Número de sessões  

Colações de grau 8 

Posses de servidores (técnico e professores) 10 

Entrega de Portarias de aposentadoria 9 

Recepções de comitivas/equipes 4 

Entrega de Bolsas (BIP, Mérito) 12 

Cafés da manhã 5 

Entrega de certificados 3 

Abertura e/ou encerramento: 

semanas/feiras/jogos/fóruns/seminários 

9 

Inaugurações 3 

Entrega de medalhas/botons de anos de serviço 8 

Reunião com entidades governamentais 3 

Assinatura de convênios/acordos/memorandos 2 

Cerimônias sociais (missas, despedidas, almoços, lançamentos) 4 

 

Assessoria em eventos internos e externos – cerimonial e protocolo 

 

O Núcleo de Relações Públicas teve participações em idealização, planejamento e organização dos eventos, 

orientação ou condução de solenidade como cerimonialista e/ou como mestre-de-cerimônias, recepção, além da 

elaboração e revisão de protocolo e cerimonial. 

 

Revisão de cerimoniais e protocolo 53 

Participação em eventos e ações 

institucionais (26) 

Medalhas 40 anos, Exposição de fotografias 40 anos, 

Exposição Mazzaropi, Feira de Oportunidades e 

Empreendedorismo, Feira de Profissões, Seminário de 

Iluminação Pública, Recepção Comitiva Coreana, Festa 

Junina, Festa de Natal, Ação Dia das Mães, Dia do 

Secretário, Colações de Grau, Coletivando, Assinatura de 

Convênios, Concurso Primavera, Semanas Pedagógicas, 

CICTED, Fórum Universitário, Seminário de Ética, Ligação, 

Entrega de Botons, Entrega de Bolsas, Posses de servidores, 

Projeto Rondon, Ação do Natal UNITAU – produção de 
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vídeo e distribuição e postagem dos cartões, Ação de 

entrega de convites do UNITAU na Tela. 

 

 

Atualização de mailling list 

 

Os contatos do mailling list são atualizados periodicamente para manutenção do cadastro eletrônico e mala direta 

com cerca de 10 categorias de público de interesse: 

Empresas da região 

Ex-alunos - para site UNITAU 

Instituições de ensino 

Servidores ativos e aposentados 

Professores 

Secretarias Municipais 

Prefeituras 

Câmaras de Vereadores 

Autoridades em geral (promotores, juízes, eclesiástico etc)  

 

Redação de textos institucionais 

 

São redigidos textos como cartas, notas, ofícios, memorandos e discursos.  

 

Boletim Informativo Fique Por Dentro  

 

O Boletim Fique Por Dentro foi idealizado e implementado, como parte do planejamento de comunicação interna da 

Central de Comunicação Social, a partir da primeira gestão do Prof. José Rui Camargo (03/07/2010). Veículo semanal 

enviado, eletronicamente aos servidores e professores com e-mail extensão “unitau.br”:   

 

Boletim Fique Por Dentro 

Edições  44 publicadas 

Notas redigidas 82 notas 

Tratamento de fotos 91 fotos tratadas 

Agenda do Reitor 762 compromissos  

Layouts 2 layouts desenvolvidos  
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Ações de Comunicação Interna na UNITAU 

 

O Núcleo de Relações Públicas desenvolve essa ação juntamente com a Jornalista Mayra Salles, responsável pelo 

Núcleo de Comunicação Interna. Uma dessas ações é o UNITAU no Mural:  

UNITAU no Mural 

Quantidade de murais 13 instalados 

Edições 50 publicadas 

Editorias redigidas 132 editorias 

Tratamento de fotos 52 fotos tratadas 

Pesquisas 2 pesquisas aplicadas 

Entrevistas 13 

 

Serviço de email via contato do site 

 

O Núcleo de Relações Públicas é responsável, também, pelo atendimento ao público externo, misto e interno por 

meio do e-mail do contato do site. No ano de 2015, foram recebidos e encaminhados aos setores e Departamentos ou 

respondidos pelo núcleo de Relações Públicas 1.302 (hum mil trezentos e dois) e-mails. 

Webmaster

9%

9%

8%

8%

8%
6%8%

9%

9%

11%

10% 5%

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro
 

Para o ano de 2015 foi criada uma nova categoria que contempla a demanda requisitada por cursos de: 

graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, os EADs e cursos de extensão. Note-se que os cursos de 

graduação foram classificados pelas 3 grandes áreas: 
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Biociências
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Agronomia

Ciências Biológicas

Educação Física
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Nutrição
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Psicologia

Exatas
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16%
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Arquitetura e Urbanismo

Engenharia Aeronáutica

Engenharia Ambiental e Sanitária 

Engenharia Civil

Engenharia de Alimentos 

Engenharia de Computação

Engenharia de Contro le e Automação

Engenharia de Energia

Engenharia de Produção M ecânica

Engenharia Elétrica e Eletrônica

Engenharia M ecânica

Física

M atemática

Química

Sistemas de Informação

 

Humanas

9%

10%

4%

5%

33%1%

3%

8%

9%

7%

6%

1%

4%
Administração

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Comércio Exterior

Direito

Geografia

História

Jornalismo

Letras

Pedagogia

Publicidade e Propaganda

Relações Públicas

Serviço Social
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Tecnologia

9%

47%

9%

5%

8%

8%

14%
0%

Análise e Desenvolvimento de

Sistemas
Estética e Cosmética

Gestão de Recursos Humanos

Logística

Petróleo e Gás

Produção Multimídia

Radiologia

Tecnólogo em Construção de

Edifício 

 

 

WEB 

 

UNITAU.BR 

 

Uma análise feita entre os relatórios dos últimos três anos (2013 a 2015), demonstra que o unitau.br aumentou 

significativamente o número de acessos e de usuários. Isso reforça mais uma vez a necessidade de mantermos 

o conteúdo atualizado e atraente para o público em geral. 

 

 

Em 2015, foram atualizadas as imagens das páginas do site, incluindo os cursos de pós-graduação e páginas 

internas de serviços. A produção das imagens foi feita por estagiários sob supervisão de profissionais da ACOM 

que contaram a colaboração dos coordenadores de cursos e funcionários dos setores. 

 

O Núcleo de Pesquisas Econômico Sociais (Nupes) ganhou um site próprio (nupes.unitau.br) e os projetos de 

extensão uma página dentro do unitau.br para divulgação do conteúdo produzido em 2015, além de um botão 

na página inicial do site. 
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Para minimizar o discurso de que as informações não são encontradas no site, fizemos visitas aos 

Departamentos para esclarecer possíveis dúvidas e colher sugestões dos usuários que facilitem a navegação no 

unitau.br. Entender melhor a navegabilidade do site está entre as funções desempenhadas pelos 

administradores do site da UNITAU. 

 

A editoria “Somos UNITAU” ganhou espaço dentro do site e pode ser encontrada na aba “A UNITAU”. O 

objetivo do trabalho é valorizar o professor e o funcionário da Universidade por meio de entrevistas e 

fotografias.  

 

Entre 1 de janeiro de 2015 e 1 de janeiro de 2016, o site recebeu 638.158 visitantes, sendo 38.6% de novos 

visitantes e 61.4% de visitantes recorrentes.  

 

As sessões, ou vezes em que o site foi acessado, ultrapassa 1,5 milhão de acessos.  

 

 

A página inicial (home) do site teve 1.200.176 acessos no período. Em segundo e terceiro lugares aparece o 

Portal do Aluno que contabilizou 594.711 acessos (o número 2 são os acessos via unitau.br e o 3 por outros 

meios, por exemplo digitação ou Google). 

 

Abaixo seguem as 10 páginas mais acessadas no período.  
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Entre as 10 páginas mais acessadas aparece o curso de Medicina. Os picos de acesso acontecem em meses que 

antecedem os vestibulares (junho e novembro), porém a página tem uma média de 100 acessos por dia.   

 

Sobre os usuários ativos, temos uma média diária de 911 pessoas que realizam ao menos uma sessão única (um 

acesso) ao site. O pico de acessos acontece no dia 17 de novembro, quando é divulgada a lista de aprovados da 

primeira fase da Medicina. 
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ESCOLA.UNITAU.BR 

 

O site da Escola de Aplicação é administrado pela ACOM e pelo prof. João Lima. O portal teve 27.549 sessões 

(acessos ao site) entre os meses de janeiro de 2015 e janeiro de 2016. Ao todo, foram contabilizadas mais de 82 

mil visualizações de páginas (esse número inclui mais de um acesso feito pela mesma pessoa).  

 

O número de usuários, ou seja, pessoas que entraram no site é de 12 mil e a maior parte é de visitantes 

recorrentes (56.8%), ou seja, que já entraram na página e voltam. Já os novos visitantes totalizam 43,2%. 

 

 

Em agosto, trocamos o endereço de acesso da página para escola.unitau.br e atualizamos toda a identidade 

visual do site. 

 

Analisando o ano todo, vemos dois picos de acesso. Entre junho e julho, período no qual foram mais 

procuradas as páginas de calendários de provas e comunicados aos pais e responsáveis.  

 

O segundo pico acontece a partir de outubro, período no qual foram mais acessadas as páginas de lista de 

exercícios e calendários de provas e recuperações. 

 

A partir de setembro, a Escola passou a contar com um estagiário de jornalismo que contribuiu para a produção 

de conteúdo para o site e também para o facebook. Analisando a página a partir de setembro, o número de 

acessos foi de 13.797 sessões e mais de 5.957 usuários. 
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Entre dezembro de 2015 e 08 de janeiro de 2016, foram 1.645 usuários, 8.512 visualizações de página e 6.255 

de páginas únicas. 

 

A página mais visitada é a página inicial (sinalizada com”/”) com 3.123 acessos. Na sequência, aparece a notícia 

sobre as matrículas com 560 acessos. Em terceiro lugar, a página mais acessada é a de contatos.  

 

Podemos analisar que o usuário entrou no site, acessou a página com a notícia das matrículas e fez o contato 

com a Escola. Ou então, entrou na página do curso que lhe interessa, uma vez que temos o ensino médio em 

quarto lugar na busca. 
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HOTSITES E OUTROS FORMATOS ON-LINE 

Canais on-line (anúncios), fullbanner e e-mail marketing 

 

Anúncios on-line para as campanhas: 

Vestibular de Inverno; Vestibular de Verão; Pós - graduação; Central do aluno. 

 

Fullbanner: 

Vestibular de Inverno; Vestibular de Verão; 2ª graduação; Profoco; ENADE; Pós-graduação; Feira 

de profissões;Feira de oportunidades e empreendedorismo; Institucional; CICTED; Escola de 

aplicação (Balbi); Seminário internacional; Dia do secretário; PRC; Seminário de ética; Ex-alunos; 

FIES; Vestibular Unitau (antigo SAV). 

 

E-mail marketing: 

Vestibular de Inverno - Cursos gerais; Vestibular de Inverno - Medicina; Vestibular de Verão - 

Cursos gerais; Vestibular de Verão - Medicina; Pós - graduação; Central do aluno; EAD; CICTED; 
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Feira de profissões; Feira de oportunidades e empreendedorismo; Institucional; Cursos de 

extensão; Projetos de extensão; ENADE; Residência médica; Curso de espanhol; Curso de PREZI. 

 

Criação de sites, hotsites e formulários de inscrição 

Sites: 

Departamento de Arquitetura; Central de comunicação - ACOM; Central do aluno; EAD; Ligação; 

PAPS; Laboratório de Linguagem; Profoco; ENADE; Moodle EAD (layout). 

 

Hotsites: 

Vestibular de Inverno - Cursos gerais; Vestibular de Inverno - Medicina; Vestibular de Inverno 

(vagas); Vestibular de Verão - Cursos gerais; Vestibular de Verão - Medicina; 2ª Graduação; Pós - 

graduação; Boas festas; CICTED; CICTED Premium; Concurso - Torcida azul e branca; Cursos de 

extensão; Projetos de extensão; Seminário internacional; Dia do secretário; Dia do servidor 

público; Feira de profissões; Teste vocacional (Feira de profissões); Feira de oportunidades e 

empreendedorismo; Identidade UNITAU (desenvolvimento); Residência médica; 

Aperfeiçoamento em dermatologia; Semana da tecnologia; Seminário de ética; PRC. 

 

Formulários de inscrição: 

Curso de espanhol; Esporte e patriotismo (Prof.º de educação física do Colégio); Festival de 

gastronomia; Seminário de ética; Parcerias EAD; Profoco; PRC. 

 

Boletins e informativos 

Boletins: 

Fique por dentro; Servidores; Atualização do Clipping; Vestibular Unitau (SAV). 

 

Informativos: 

Licitações e compras. 

 

Botões site unitau.br 

Portal do professor: 

Plano de Ensino; Sistema Acadêmico; Links Úteis; EVA. 

 

Portal do aluno:  

EVA; Pós-graduação; Graduação; EAD. 

 

Atualização nos sites 

EPTS: 

Fullbanner EAD; Fullbanner Pós-graduação; Fullbanner Cursos de espanhol; Botão “Matricule-se”; 

Botão “Inscreva-se”; 
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EAD: 

Novo layout (campanha 2015); Fullbanner para Resultados e Matrículas; Divulgação dos 

processos seletivos; Dicas de estudo; Dicas de cursar o EAD. 

 

Blog Vestibular Unitau: 

Fullbanner Feira de Profissões; Fullbanner Vestibular de Verão; Fullbanner Unitau Encena; 

Inclusão das provas anteriores. 

 

Plataforma moodle EAD: 

Tutorial; Reorganização dos links (do projeto inicial); Padronização dos ícones de cada área na 

plataforma. 

 

Biblioteca on-line: 

Inclusão da ficha catalográfica. 

 

Blog ACOM: 

Novo template. 

 

VISUALIZAÇÕES DOS HOTSITES DAS PRINCIPAIS CAMPANHAS  

2ª Graduação 

O hotsite da 2ª Graduação foi criado para divulgar mais uma oportunidade para o ex-aluno Unitau. Com o 
objetivo de oferecer as informações necessárias para matrícula e direcionar para o site desenvolvido pela 
equipe de T.I. da Universidade. 

 

Entrou no ar: 11 de setembro  
Sessões: 11.649. 
Versões: Desktop e mobile. 
Visualização do Google analytics: 
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Boas Festas 
 

O hotsite de Boas Festas foi criado para hospedar o vídeo de homenagem dos funcionários da Universidade.  

 

Entrou no ar: 4 de dezembro 
Sessões: 675. 
Versões: Desktop e mobile. 
Visualização do Google analytics: 
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CICTED 

O hotsite do CICTED foi criado para direcionar os alunos para o sistema desenvolvido pelos alunos de T.I. e 

fornecer as informações sobre cada evento.  

 

 

Entrou no ar: 4 de julho  

Sessões: 30.676. 

Visualização do Google analytics: 



 144 

 

 

 

CICTED PREMIUM  

O hotsite do CITED Premium foi criado para reunir os trabalhos de maior destaque no evento do CICTED. Lá 

estão reunidos fotos e os resumos dos trabalhos ganhadores. 

 

Entrou no ar: 17 de dezembro  

Sessões: 824. 

Visualização do Google analytics: 
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Dia da Secretária 

Este hotsite foi criado para reunir as fotos da comemoração (homenagem) ao dia da secretaria realizado pela 

Universidade.  

 

Entrou no ar: 1 de outubro  

Sessões: 1.210. 

Visualização do Google analytics: 
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EAD 

O hotsite da EAD foi criado para divulgar os cursos e expandir a EAD Unitau para o Brasil com a nova opção de 

“parceria”. 

 

Entrou no ar: 17 de fevereiro 

Sessões: 55.626. 

Versões: Desktop e mobile. 

Visualização do Google analytics: 
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ENADE 

O hotsite do ENADE foi criado para mostrar aos alunos as datas importantes e os links de inscrição. 

 

Entrou no ar: 21 de setembro  

Sessões: 1.859. 

Versões: Desktop e mobile. 

 

Visualização do Google analytics: 
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL 

Este hotsite foi criado para divulgar as principais informações para os participantes do evento. 

 

Entrou no ar: 23 de novembro  

Sessões: 610. 

Versões: Desktop e mobile. 

Visualização do Google analytics: 
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FEIRA DE OPORTUNIDADES E EMPREENDEDORISMO  

O hotsite foi criado para divulgar as informações aos interessados no evento e inscrição dos mesmos. (O 
formulário desenvolvido pelos alunos de T.I.). 

 

Entrou no ar: 13 de abril  
Sessões: 15.853. 
Versões: Desktop e mobile. 
Visualização do Google analytics: 
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FEIRA DE PROFISSÕES 

 

O hotsite foi criado para divulgar as informações da feira aos participantes e inscrição dos mesmos. (O 

formulário desenvolvido pelos alunos de T.I.). 

 

Entrou no ar: 21 de agosto 

Sessões: 8.320. 

Versões: Desktop e mobile. 

Visualização do Google analytics: 
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DIA DO SERVIDOR PÚBLICO 

 

O hotsite foi criado para homenagear os servidores públicos da Universidade com fotos do evento realizado. 

 

Entrou no ar: 7 de julho  

Sessões: 2.098. 

Versões: Desktop. 

Visualização do Google analytics: 
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LABORATÓRIO DE LINGUAGEM 

 

O site de Laboratório de linguagem foi criado para fornecer as informações sobre o que é e como funciona o 

projeto. 

 

Entrou no ar: 20 de abril   

Sessões: 5.011. 

Versões: Desktop. 

Visualização do Google analytics: 
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PAPS 

 

Site criado para direcionar os alunos que necessitam dos servidos da equipe do PAPS. Fornecendo dias da 

semana, horários e o local. 

 

Entrou no ar: 18 de maio   

Sessões: 3.641. 

Versões: Desktop. 

Visualização do Google analytics: 
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PROFOCO 

 

O site foi criado para divulgar as oficinas oferecidas aos professores para melhorias no ensino e compreensão 

de ferramentas para incrementar as aulas. 

 

Entrou no ar: 1 de junho   

Sessões: 4.230. 

Versões: Desktop e mobile. 

Visualização do Google analytics: 
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PROJETOS DE EXTENSÃO 
 
Os Projetos de Extensão foram todos reunidos neste hotsite. Todo o conteúdo da revista também foi incluso 
no site. 

 

Entrou no ar: 10 de novembro  

Sessões: 1.698. 

Versões: Desktop. 

Visualização do Google analytics: 
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RESIDÊNCIA MÉDICA 

 

O hotsite de Residência Médica foi criado para divulgar as principais informações para o candidato e direcioná-

lo para o link de inscrição desenvolvido pela equipe de T.I. da Universidade.  

 

Entrou no ar: 5 de outubro  

Sessões: 14.000. 

Versões: Desktop e mobile. 

Visualização do Google analytics: 
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SEMINÁRIO DE ÉTICA 

 

O hotsite foi criado para fornecer as informações do evento e realizar as inscrições dos alunos. 

 

Entrou no ar: 6 de abril  

Sessões: 2.208. 

Versões: Desktop e mobile. 

Visualização do Google analytics: 
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TESTE VOCACIONAL 
 
O teste vocacional foi criado para interagir com o aluno que desejava ir a feira de profissões. Lembrando que o 
teste não tem validade psicológica, tratando apenas de uma forma de interação. 

 

Entrou no ar: 20 de agosto  
Sessões: 1.132. 
Versões: Desktop e mobile. 
Visualização do Google analytics: 
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VESTIBULAR DE INVERNO 

 

O hotsite do vestibular de inverno foi criado para divulgar os cursos e as inscrições. 

 

Entrou no ar: 6 de abril  

Sessões: 60.750 (no total – Medicina + Cursos). 

Versões: Desktop e mobile. 

Visualização do Google analytics: 
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VESTIBULAR DE INVERNO - 2 

O hotsite do vestibular de inverno 2 foi criado para divulgar os cursos e as inscrições das vagas remanescentes. 

 

 

Entrou no ar: 1 de julho  

Sessões: 16.447. 

Versões: Desktop e mobile. 

Visualização do Google analytics: 
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VESTIBULAR DE VERÃO 

O hotsite do vestibular de verão foi criado para divulgar os cursos e as inscrições. 

 

 

Entrou no ar: 11 de setembro  

Sessões: 86.512 (no total – Medicina + Cursos). 

Versões: Desktop e mobile. 

Visualização do Google analytics: 
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ANÁLISE 

 

COMUNICAÇÃO INTERNA 

 

Em seu primeiro ano de vida, o UNITAU no Mural cumpriu seu papel de ser um canal de comunicação e chegar 

até aqueles que não tinham contato com informações oficiais da Universidade. Como a pesquisa não foi 

aplicada, a audiência do mural foi medida por meio de perguntas informais aos servidores e também por 

“quizes” em algumas edições (sorteamos ingressos para cinema, partidas de futebol e livros). Os participantes, 

em sua maioria, foram dos setores de Obras e Manutenção e do Patrimônio. Para a comunicação interna da 

Universidade isso é um avanço, pois esses servidores integram um público que não era atingido por nenhum 

outro meio de comunicação já estabelecido.  

 

A expansão do UNITAU no Mural é uma meta para 2016 bem como o formato em que ele é distribuído. Como a 

Universidade é muito grande, a pesquisa irá nos ajudar a avaliar a possibilidade de distribuí-lo online, porém 

sem deixar de lado os murais físicos, que atendem o referido público. 

 

As visitas aos Departamentos contribuíram para a melhora do relacionamento da ACOM com os diretores de 

Departamento. Poder explicar o trabalho realizado pela ACOM e frisar a importância de tê-los como agentes de 

comunicação trouxe resultados positivos para o núcleo de imprensa da ACOM, que aumentou a produção de 

releases, por exemplo.  

 

Esses encontros já estão na agenda de 2016 e para este ano a meta é incluir também o Reitor e os Pró-reitores. 

Essa aproximação nos fez perceber que os professores e funcionários da Escola de Aplicação não se sentiam 

parte da Universidade, como se fossem instituições separadas.  
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Nosso trabalho, inicialmente, teve como objetivo aproximá-los da UNITAU por meio do conteúdo que é 

produzido pela ACOM, e incluímos o mailling de professores e funcionários do Balbi em nossos disparos de 

notícias, boletins e outras publicações. Instalamos também o UNITAU no Mural na secretaria e na sala dos 

professores e passamos estar mais presentes na rotina da Escola. Para 2016, o objetivo é continuar o trabalho 

que vem sendo realizado e ligar cada vez mais as ações da Universidade e da Escola entre si. 

 

As ações de comunicação têm o papel de divulgar a CPA e facilitar o acesso à informação, por isso apostamos 

no whatsapp como ferramenta de disseminação da informação. Pegamos como multiplicadores os 

representantes dos diretórios e centros acadêmicos, e os professores. Porém, mais do que divulgar a avaliação, 

é necessário realizar um trabalho de divulgação dos resultados alcançados por meio da pesquisa. 

 

Apesar de ser uma ação simples, o disparo de mensagens sms surtiram efeitos positivos que pudemos medir 

por meio de algumas respostas recebidas. A meta para 2016 é incluir o whatsapp como canal de comunicação 

com os diversos públicos da Universidade e produzir conteúdo que seja compartilhável entre eles.  

 

A intranet será um grande avanço para a comunicação da Universidade. A partir de um único meio iremos 

conseguir atingir professores, funcionários e alunos, e as mensagem poderiam ser segmentadas por setor, 

departamento, curso e turma. 

 

Essa tecnologia está presente em diversos outros lugares e não faz parte do futuro de nenhuma empresa, pois 

já é presente.  

 

É de extrema importância que o sistema que hoje utilizamos consiga se integrar com outras plataformas para 

darmos andamento no projeto da intranet e no aplicativo dos alunos. 

 

IMPRENSA 

 

Das propostas para 2015, mantivemos os atendimentos prestados, com a consolidação do clipping como uma 

ferramenta própria da Universidade. 

 

Ampliamos a cobertura das atividades realizadas nos Departamentos, especialmente das Semanas Pedagógicas, 

com a realização dos Jornais das Semanas. Essa necessidade foi identificada nas visitas de aproximação 

realizadas com a coordenação de todos os cursos (iniciativa em parceria com o núcleo de Comunicação 

Interna). Implantamos o sistema de rondas, que também integra a proposta de aproximação com os 

Departamentos. 

 

Melhoramos o sistema de devolutiva para as fontes, com o envio semanal de e-mails com as matérias 

veiculadas na imprensa e em nosso site, para que os profissionais possam acompanhar o resultado de suas 

entrevistas.   
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Avançamos parcialmente na divulgação científica. Criamos um hotsite com informações sobre os trabalhos de 

pesquisa vencedores do CICTED, dando mais visibilidade à área de pesquisa. Essa atividade aconteceu após 

outubro. Porém, ainda não temos um fluxo estabelecido para a divulgação dos trabalhos científicos. Estamos 

trabalhando em conjunto com a PRPPG para melhorar esse caminho.   

 

A publicação de matérias relacionadas à Universidade teve uma ampla queda, de 28%. Vários fatores podem 

ter colaborado para isso, entre eles destacamos: 

 O ano de 2014 foi marcado por diferentes situações externas envolvendo a Universidade, que levaram 

o nome da Instituição para a mídia, como, por exemplo, a CPI da UNITAU, o parcelamento negociado 

com o IPMT etc. Esse cenário não se repetiu em 2015, o que pode ter derrubado as aparições na mídia 

(o que, nesse caso, não é negativo); 

 A nova clipagem pode estar com falhas, que deverão ser identificadas e sanadas neste ano; 

 Esgotamento de fontes. Os veículos têm nos pedido ‘novos’ professores para comentar sobre 

determinados assuntos, para evitar a repetição de alguns, que, normalmente, são os mais 

familiarizados com as câmeras. Essa necessidade das mídias, por vezes, faz com que optem por fontes 

fora da UNITAU; 

 Foco em outras atividades. A publicação de diferentes materiais (revistas e jornais) pode ter 

consumido o núcleo, o que resultou na redução de sugestões de pautas;  

 Necessidade de novas estratégias de assessoria: serão pensadas para 2016 novas atividades para 

ampliação do número de inserções da UNITAU na imprensa.   

 

 

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 

 

Durante 2015, o avanço em nossas produções de conteúdo audiovisual foi bastante notável e significativo. A 

produção começa a se profissionalizar com a construção de etapas importantes e necessárias para peças em 

vídeo como planejamento, roteiro e direção de fotografia.  

 

Outro ponto importante foi o reconhecimento recebido por parte dos diferentes públicos da Universidade. A 

procura por peças em vídeos por parte de pró-reitores e professores para divulgação de projetos e ações 

aumentou bastante.  

 

Com relação ao tipo de produção, ocorreu uma expansão: além da comunicação mercadológica e da 

informativa, passamos a atender à comunicação interna. Com vídeos mais humanizados e que priorizam a 

valorização do público interno, seja um servidor, um professor ou um aluno, conseguimos um diálogo direto, 

informal e que foi muito bem aceito em nossas redes.  
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Além disso, durante 2015 também foi possível concretizar o projeto de um circuito interno de tv que era algo 

que estava no papel há bastante tempo e em um formato ainda não realizado pela instituição. A tv interna foi 

aprovada, exibida no gabinete da reitoria e na Central do Aluno. Para 2016, já está em andamento uma versão 

de conteúdos para a Escola de Aplicação e um estudo de compra para viabilizar o projeto em todos os 

departamentos e pró-reitorias.  

 

Com relação às postagens, foi alterada a forma de publicação no facebook, onde passamos a postar os vídeos 

diretamente na timeline e não mais com links do youtube. Tal mudança gerou novos resultados, tendo em vista 

que o vídeo reproduz automaticamente na linha do tempo dos seguidores, prendendo a atenção logo nos 

primeiros segundos e tornando possível um maior número de compartilhamentos. Porém, os vídeos continuam 

postados no canal do youtube também para o direcionamento de links no twitter, no site institucional e nos e-

mails marketings enviados ao longo do ano.  

 

Para 2016, além de manter o projeto da tv interna, a produção de conteúdo continuará dedicada às campanhas 

promocionais e à comunicação interna. Além disso, será criado um manual de linguagem audiovisual para que 

todas as produções da Universidade tenham um padrão de qualidade e sejam uníssonas com as Campanhas 

que integrarão.  

 

PROPAGANDA E MARKETING 

 

2015 foi um ano diferenciado. Em termos de padronização do uso da marca Unitau e da determinação de uma 

metodologia de uso de cores, imagens e conceitos tanto da marca Unitau quanto da marca EAD Unitau. Outra 

questão importante foram as campanhas promocionais que, sem verba para investimentos em veiculação, 

tiveram que buscar repercussão analógica e inovar com campanhas e ações direcionadas às redes sociais, à 

assessoria de imprensa e à comunicação interna (multiplicadores). Iniciamos também o setor de marketing, 

organizando e acompanhando diariamente os resultados das campanhas de inscrição e de matrículas (banco de 

dados comparativos).  

 

Alguns diagnósticos foram apresentados à Administração Superior, como a necessidade de fechamento de 

alguns cursos, como a necessidade de uma política de descontos para os períodos de matrículas e rematrículas, 

como a necessidade de alteração de algumas datas de vestibular, como a necessidade de segundo vestibularde 

verão, entre outros). 

 

REDES SOCIAIS 

 

O trabalho de humanização das redes, inclusive do LinkedIn, que possui um perfil mais sério, tem dado certo e 

em 2015 essa tarefa foi consolidada. A maior dificuldade, no entanto, é engajar o público a compartilhar o 

nosso conteúdo, principalmente quando não é possível impulsionar a publicação. Posts abordados com causas 

sociais, com pessoas conhecidas ou com bom humor são recebidos com maior destaque pelo público. Em 2016, 
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é necessário encontrar o meio termo entre o que é relevante para o público e o que é interessante para a 

Universidade entregar para ele. 

 

Metas: 

 Manter o processo de humanização das redes, principalmente do LinkedIn; 

 Aumentar o engajamento do público não apenas por meio de likes, mas também de 

compartilhamento; 

 Criar um manual para as redes; 

 Consolidação de uma identidade visual e textual para as redes da Escola de Aplicação UNITAU. 

 

 

RELAÇÕES PÚBLICAS 

 

O Núcleo de Relações Públicas tem suas atividades desenvolvidas no sentido de contribuir para que a UNITAU 

tenha maior eficácia nos serviços prestados. Em 2015, conseguimos trabalhar melhor a comunicação interna na 

Instituição, por meio do UNITAU no Mural. Houve evolução neste sentido, pois as idéias e estratégias de ação 

foram partilhadas entre os responsáveis pelos vários núcleos que compõem a Central de Comunicação.  

 

Quantas às dificuldades enfrentadas, o Núcleo de Relações Públicas não disponibiliza de equipamentos que 

atendam à demanda de atividades, com computadores melhores que proporcionem a diagramação dos 

informativos UNITAU no Mural e Boletim Fique por Dentro; e impressora que permita, por exemplo, a 

impressão colorida de conteúdo e de etiquetas Pimaco.   

 

Nas metas para 2016 estão um melhor acompanhamento das estagiárias, foco nos eventos institucionais para 

que sejam melhor planejados, construção de manuais. 

 

WEB 

UNITAU.BR 

 

O site da Universidade precisa avançar e se modernizar. Deixá-lo responsivo é uma das metas para o ano de 

2016 uma vez que o número de acessos via celular aumenta gradativamente ano a ano. Com o aumento do uso 

do celular (27,8% dos nossos acessos são via dispositivo móvel) existe a necessidade de tornarmos nosso site 

responsivo, ou seja, que o conteúdo se adapte a qualquer tipo de tela (celulares, tablets e computadores). 

 

Atualmente, o site é atualizado por 24 administradores. Para manter a comunicação padronizada, existe a 

necessidade de se criar um manual de regras e orientações para que o site siga um padrão único. 

 

O site novo do Nupes está no ar, porém alguns arquivos ainda constam na página antiga, o que nos impede de 

apagá-la e lançar oficialmente o novo endereço. A previsão é realizar essa troca em março de 2016.  
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ESCOLA.UNITAU.BR 

 

O site lançado há dois anos é funcional e tem identidade jovial, porém o acesso pode ser maior. Hoje, a procura 

se dá por conteúdo referente à vida escolar, calendário de provas e lista de exercícios, por exemplo. A meta 

para 2016 é produzir mais conteúdo jornalístico, entrevistando professores e alunos e pegando sugestões de 

pauta com os mesmos. A divulgação acontecerá, além do site, nas redes sociais, o que pode gerar um 

engajamento maior por parte dos seguidores da Escola. 

 

HOTSITES E OUTROS FORMATOS ONLINE 

 

Os hotsites, blogs e outros formatos online são importantes para a visibilidade da Universidade na internet. 

Principalmente em relação aos processos seletivos e eventos realizados pela instituição. O núcleo enfrenta 

problemas constantes de instabilidade do sistema gestor gov.br o que prejudica os resultados finais das ações 

relacionadas com processos de inscrição e matrícula/rematrícula. 

 

Há também a necessidade de modernizar o site unitau.br, unificando-o aos hotsites para facilitar a 

navegabilidade do usuário. 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO ACADÊMICA – COPESA 

 

Profa. Dra. Nara Lúcia Perondi Fortes 

Presidente 

 

A Comissão Permanente de Seleção Acadêmica (COPESA) é responsável pela captação de novos alunos e pela 

elaboração e organização dos Processos Seletivos de Ensino Superior presencial, da Residência Médica e dos 

Cursos de Aperfeiçoamento em Dermatologia da UNITAU. 

 

No início de 2015, em conjunto com a Central de Comunicação – ACOM –, a COPESA criou seu plano de 

comunicação para a divulgação dos 37 cursos de graduação presencial e dos nove cursos de Residência Médica, 

além do Curso de Aperfeiçoamento em Dermatologia, oferecidos pela Instituição. A equipe que trabalha, 

atualmente, na realização das ações da Comissão Permanente de Seleção Acadêmica da UNITAU é composta 

pelos seguintes membros e colaboradores: 

 

Membros  
Profa. Dra. Nara Lúcia Perondi Fortes (presidente)  
Profa. Dra. Letícia Maria Pinto da Costa  
Profa. Ma. Angela Popovici Berbare  
Profa. Esp. Deise Nancy Urias de Morais 
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Coordenadora de atividades profissionais, culturais e desportivas  
Roseli Pedroso de Oliveira Fernandes 

 

Funcionários  
Ivone Rodrigues da Silva  
Patrícia de Paula Zandonadi  
Rafael Ribeiro da Silva Fernandes 
 
 
Estagiários  
Cássia Kasai  
Guilherme Gonçalves Morgado  
Gilian Maria Rossener Barros 
 
Colaboradores  
Andréia Cristina Oliveira Ferreira (Psicóloga) 
 
 
Para as suas ações, a COPESA realiza constantes estudos que permitem conhecer o cenário no qual a UNITAU 

se encontra inserida, sobretudo, a fim de aperfeiçoar as ações de captação de alunos e de divulgação sobre os 

cursos oferecidos pela Universidade. 
 
 

Os dados recentes apontam que a Universidade de Taubaté recebe alunos de diversas cidades do Brasil, mas 

grande parte de seus alunos vem de regiões próximas à sede da Instituição. 
 
 

Localizada em Taubaté, cidade que recebe trechos de importantes rodovias que cortam o estado de São Paulo 

– a Presidente Dutra (responsável pela principal ligação rodoviária entre São Paulo e Rio de Janeiro), a Carvalho 

Pinto (liga a cidade de Taubaté a Serra da Mantiqueira) e a Oswaldo Cruz (acesso ao Litoral Norte – via 

Ubatuba), a Universidade acolhe alunos de toda a Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte, 

Região Bragantina e Sul Fluminense. 

 
 
Instituições de Ensino Superior 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COPESA 

 
A COPESA trabalha, como mencionado, em prol da capacitação de alunos e da organização dos processos 

seletivos da Universidade. Para tanto, realiza diversas atividades, as quais passamos a expor. 

 
Estratégias para execução do trabalho 
 
 
Ao longo de 2015 foram realizadas visitas a coordenadores pedagógicos e/ou diretores de escolas do Ensino 

Médio, públicas e particulares, para a divulgação de projetos desenvolvidos pela Universidade. Nessas reuniões 

foram realizadas atividades que buscaram incentivar e promover diálogos entre possíveis alunos universitários 

e professores da Universidade de Taubaté, tendo como objetivo fortalecer a imagem da Universidade como 

espaço de elaboração de saberes em relação à comunidade – traço positivamente marcante para instituições 

de ensino superior consagradas. Além disso, os encontros ofereceram informações importantes sobre os meios 

de acesso ao ensino superior na atualidade brasileira. 

 
Escolas contactadas pela COPESA 
 
 
Por meio de diversas ferramentas de interação, tais como visitas, envio de e-mails marketing e de mala direta, 

a COPESA realiza contato, anualmente, com mais de 7.000 escolas. 
 
 

Em 2015, visando alcançar o maior número de vestibulandos e de novos alunos matriculados nos Processos 

Seletivos de Inverno 2015 e de Verão 2016, a COPESA visitou e enviou material promocional, via mala direta, 

para as escolas públicas e particulares e Cursinhos Pré Vestibulares do Vale do Paraíba, da Serra da 

Mantiqueira, do Litoral Norte, Sul Fluminense e Sul de Minas para divulgação dos projetos de atendimento aos 

vestibulandos e para convidar coordenadores, professores e alunos a participarem das atividades oferecidas na 

sede da COPESA. 
 
 
 
Atendimento ao vestibulando da UNITAU 
 

O atendimento ao vestibulando da Universidade de Taubaté, serviço desenvolvido e oferecido pela COPESA, 

acontece por meio de atividades gratuitas que visam auxiliar os vestibulandos em relação a suas escolhas 

profissionais, bem como a prepará-los para o vestibular e o ingresso na Universidade. Em 2015, foram 

realizadas as seguintes atividades: 

 
 
UNITAU vai até você 
 
 
O projeto UNITAU vai até você leva professores da UNITAU, atuantes em diversas áreas, para realizarem 

palestras, bate-papos e diversas outras atividades em visitas realizadas a escolas de Ensino Médio. Nessas 

atividades, os estudantes podem tirar dúvidas e conhecer um pouco da rotina universitária, dos cursos 

oferecidos pela UNITAU e do mercado de trabalho. O UNITAU vai até você já faz parte do cronograma de várias 

escolas, que complementam suas atividades pedagógicas com as atividades desenvolvidas por profissionais da 
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Universidade. 

 

Os agendamentos são feitos via e-mail ou pessoalmente, na Central do Aluno UNITAU. Durante o ano de 2015, 

foram realizadas 76 palestras, muitas delas tiveram como tema o mercado de trabalho e a escolha profissional, 

bem como dicas de estudos para os vestibulandos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientação profissional 

 
Cerca de 50 vestibulandos tiveram o apoio de psicólogos da UNITAU, na escolha de sua futura carreira. O 

projeto “Orientação Profissional” é composto por três dias de atividades em grupos de até 20 vestibulandos. 
 
 

Nos encontros com a psicóloga, os futuros universitários realizam testes e dinâmicas que objetivam auxiliar no 

processo de autoconhecimento em relação à escolha da profissão e às perspectivas da carreira. 
 
 

O projeto é realizado pela COPESA e acompanhado por profissionais de psicologia da Universidade. É agendado 

via e-mail ou pessoalmente, na Central do Aluno UNITAU. 

 
Aluno UNITAU por um dia 

A Universidade abre suas portas para que os vestibulandos possam conhecer o departamento do curso de sua 

preferência, a infraestrutura oferecida, os professores da área e, também, a rotina de um aluno universitário. 
 
Em 2015, 47 pessoas puderam passar por essa experiência nos seguintes Departamentos: 
 

 Arquitetura, Ciências Agrárias, Ciências Jurídicas, Comunicação Social, ECA, Educação Física, 

Fisioterapia, Medicina, Psicologia e Letras.  
 
 
UNITAU Encena 
 
 
Para ajudar os alunos na compreensão das obras literárias obrigatórias do Processo Seletivo da Universidade, a 

COPESA organizou duas apresentações teatrais que retratavam duas das obras solicitadas (Capitães de Areia, 

de Jorge Amado- apresentada no mês de maio - e o conto A Hora e Vez de Augusto Matraga, da obra Sagarana, 

de Guimarães Rosa - apresentada no mês de agosto). 
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Nas quatro sessões disponíveis, duas para cada encenação, cerca de 1.000 alunos provenientes de escolas 

públicas e privadas das cidades de Taubaté, Caçapava, Tremembé e Pindamonhangaba, estiveram presentes. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficinas de redação 
 
 
Para auxiliar os vestibulandos na compreensão dos processos que envolvem a escrita, especialmente a da 

redação para o vestibular, a COPESA disponibiliza Oficinas de Redação. 
 
 

Nas Oficinas, o vestibulando pode tirar dúvidas e exercitar a escrita de diferentes tipos de textos. As atividades 

são realizadas por professores de Língua Portuguesa da Universidade. Esse projeto tem o intuito de mostrar aos 

estudantes não somente dicas e truques para uma boa redação, mas também de como se comportar na hora 

de estudar, deixando-os mais tranquilos e confiantes na hora da prova. 
 

Visita monitorada ao Museu Didático do Corpo Humano 
 
 

O Museu Didático do Corpo Humano da Universidade de Taubaté, o primeiro da categoria no Vale do Paraíba, 

tornou-se referência para professores de escolas do Vale do Paraíba e região. Com o objetivo de aproximar os 

vestibulandos da Universidade, atividades são agendadas e organizadas pela COPESA, junto com o Instituto 

Básico de Biociências (IBB). 
 
 

Em 2015, 51 escolas do Vale do Paraíba, totalizando 1.266 alunos, conheceram o corpo humano de uma forma 

dinâmica e surpreendente – parte desses estudantes pôde, também, visitar os laboratórios do Instituto de 

Biociências da Universidade. 
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Eventos diversos 
 
 
No ano de 2015, com o objetivo de aproximar a UNITAU da comunidade e de divulgar projetos e cursos 

oferecidos pela Instituição, a COPESA participou de 12 eventos em escolas, públicas e particulares, e cursos 

pré-vestibulares. Além de marcar presença nesses eventos, a UNITAU disponibilizou professores para 

ministrarem palestras na maioria deles. 
 
As participações ocorreram em cidades como Atibaia, Cachoeira Paulista, Caraguatatuba, Cruzeiro, Guararema, 

Pindamonhangaba, Resende, São José dos Campos e Taubaté. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feira de Profissões da UNITAU 
 
O evento 
 
Em 2015, a Feira de Profissões chegou à décima edição, realizada nos dias 15 e 16 de setembro, das 8h às 13h e 

das 17h às 21h, no Campus do JUTA. Durante os dois dias do evento, estudantes e professores da Universidade 

de Taubaté ajudaram a esclarecer as dúvidas de vestibulandos sobre as mais diversas carreiras e áreas de 

atuação profissional. 

 
 
A Feira de Profissões da UNITAU é um evento consolidado na região e, em 2015, recebeu um público estimado 

de 6.900 visitantes de várias cidades da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, Serra da 

Mantiqueira, além de cidades como Guarujá (SP), Itajubá (MG) e Paraty (RJ). 

 
 
A cada ano, a ação conjunta de funcionários, alunos e professores (aproximadamente 630 colaboradores, nos 

dois dias da Feira) garante a qualidade do evento. 
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Em 2015, a programação da Feira de Profissões teve seu foco na preparação pré-vestibular e ENEM, contando 

com oficinas de Orientação Profissional e palestras sobre mercado de trabalho profissional e preparatórias – 

com professores da Universidade, e de curso Pré-vestibular deTaubaté e do canal @Descomplica. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formato 
 
 

Para o evento, em 2015, foi utilizada uma nova proposta de apresentação dos cursos oferecidos pela 

Universidade. A disposição em ilhas por afinidades entre os cursos ofereceu maior espaço de apresentação e 

possibilidade de interação com o público. 

 
Divulgação - Acom 
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Apresentação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repercussão 
 
Nos dias 14, 15 e 16 de setembro a fanpage da UNITAU obteve:  
• + de 96 mil pessoas alcançadas;   
• + de 4 mil pessoas envolvidas por meio de curtidas, comentários e compartilhamentos de publicação;   
Mais de 500 novos fãs.  
 
Durante o período da campanha, foram monitorados: 
• 595 citações;  
• 459 autores diferentes;  
• 95,63% de citações positivas ou neutras;  
• 895.329 pessoas impactadas pelas menções.  
 
 
Alguns comentários 
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Twitter 
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Produção de conteúdo Feira de Profissões 2015 

 
Pré-evento  
Para a divulgação do evento na internet, foram produzidos, além dos posts, 5 teasers – sendo quatro 
para apresentação das personagens e um save the date interativo. Todos foram postados na fanpage 
institucional. 

 
Vídeo 1 – apresentação do vilão (05.08.2015) 
894 visualizações  
3.560 pessoas alcançadas 
51 curtidas 
12 comentários 
6 compartilhamentos  
 

 

Vídeo 2 – apresentação personagem de exatas (07.08.2015) 
402 visualizações  
2.389 pessoas alcançadas 
24 curtidas 
4 comentários 
3 compartilhamentos 

 
Vídeo 3 – apresentação personagem de humanas (10.08.2015) 
409 visualizações  
2.507 pessoas alcançadas 
16 curtidas 
5 comentários 

 
Vídeo 4 – apresentação personagem de biológicas (12.08.2015) 
348 visualizações  
2.328 pessoas alcançadas 
17 curtidas  
1 comentários 
3 compartilhamentos 

 
Vídeo 5 – save the date interativo: jogo com as personagens (14.08.2015) 
1.012 visualizações  
3.927 pessoas alcançadas 
67 curtidas 
37 comentários 
11 compartilhamentos 

 
Durante o evento  
No evento, foram produzidas pequenas chamadas com alguns dos palestrantes convidando para a Feira. 
Os vídeos foram publicados na página do evento no facebook. 

 
Vídeo 1 – Professores Descomplica (11.09.2015) 
9.418 visualizações  
202 curtidas 
14 comentários 
38 compartilhamentos 
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Vídeo 2 – Prof. Flokinho (15.09.2015) 
268 visualizações  
25 curtidas 
4 comentários 
3 compartilhamentos 

 
Vídeo 3 – Professores Descomplica (15.09.2015) 
231 visualizações  
70 curtidas 
2 comentários 
1 compartilhamento 
 
 
Pós-evento  
Uma semana depois do evento, foi publicado, na página do facebook e no canal do youtube, um 
trailer com entrevistas, dados e melhores momentos da Feira. 
 
Youtube 
61 visualizações  
1 curtida 
 
Facebook 
292 visualizações  
1.763 pessoas alcançadas 
29 curtidas 
6 comentários 
2 compartilhamentos 
 
 
Ações pós-evento 
  

 Disparo de sms: enviamos mensagem de agradecimento aos participantes do evento, 

com foco em nossos funcionários.  
 

 Murais internos: a edição da semana de 21 a 25/09 será especial sobre a Feira 

apresentando os bastidores do evento.  
 

 Envio de e-mail marketing: uma mensagem online foi enviada agradecendo a 

participação dos envolvidos na Feira, tendo como foco professores e alunos.  

 
 Encontro de Iniciação Científica Júnior 
 

Pela terceira vez, a Universidade de Taubaté realizou o Encontro de Iniciação Científica Júnior, o 

ENIC Jr., evento que até 2014 tinha como público específico alunos do Ensino Médio e do 9º ano 

do Ensino Fundamental. Em 2015, o evento foi estendido para os alunos do Ensino Fundamental 

I e II, ENIC Kids e Teen, respectivamente. 
 
 

O ENIC, em sua modalidades Kids, Teen e Jr., é uma oportunidade para os alunos apresentarem 

seus relatos de pesquisa, suas experiências e seus projetos de trabalho interdisciplinar realizados 

na escola e, também, de conhecerem a Universidade de Taubaté. 

 

Em 2015, o evento, realizado durante o III Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e 

Desenvolvimento, o CICTED, teve suas apresentações no dia 21 outubro de 2015, das 8h às 10h, 
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no Depto. de Economia, Contabilidade e Administração (ECA), e contou com 103 projetos 

inscritos, sendo: 05 Kids, 37 Teen e 61 Jr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICAÇÃO 
 

 

Redes sociais 
 

 

Com a intenção de unificar os canais de interação com o público da Universidade de Taubaté, tanto os já 

alunos quanto os possíveis vestibulandos, em 2015 as produções específicas sobre atividades e 

processos seletivos desenvolvidos pela COPESA foram divulgados na fanpage da UNITAU. 

 
 
Blog do Vestibular UNITAU 
 
 

Ao produzir conteúdo educativo sobre vestibular e ensino superior, a Universidade estabelece uma 

posição de liderança, aumenta a autoridade e o tráfego de informações via Google e mídias sociais. Esse 

mecanismo facilita os processos de promoção de projetos e cria um ativo de marketing permanente. 

Em 2015, o Blog do SAV passou a se chamar Blog Vestibular UNITAU. O novo blog Vestibular UNITAU é 

composto por conteúdos relacionados a estudos, bolsas e benefícios disponíveis na Universidade, rotina 

universitária, profissões, mercado de trabalho, além dos projetos desenvolvidos pela COPESA. A 

periodicidade de publicações é de três posts semanais, produzidos pelo Núcleo de Jornalismo da 

COPESA, sob a supervisão da jornalista Patricia Zandonadi. 
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Canais de Comunicação 
 

 

Para criar e fortalecer a comunicação entre a Universidade e seus vestibulandos, alunos em potencial, a 

COPESA gera conteúdo para os seguintes canais de comunicação: 
 

 Blog do Vestibular UNITAU: http://www.unitauvest.com.br/blog/  
 

 e-mail: vest@unitau.br  
 

 0800: 0800-55725  
 

 

AÇÕES PROMOCIONAIS DIRIGIDAS 
 
 

A COPESA também realizou ações de caráter promocional para conquistar seu público-alvo por meio das 

seguintes ferramentas: 

 
 
E-mail marketing 
 

 

O e-mail marketing tem a vantagem de possibilitar a criação de conteúdo mais rico, mesclando textos, 

imagens e fundos customizáveis. Além disso, essa ferramenta, inversamente às atualizações de uma 

rede social, permite maiores chances de que o conteúdo seja acessado, mesmo que o acesso aconteça 

dias depois do envio. O e-mail é assíncrono e não se perde – sendo comum que uma informação 

disparada tenha aberturas e cliques vários dias depois. 
 
 

Por meio do e-mail marketing, a COPESA divulgou notícias da UNITAU, do FIES, da Feira de Profissões e 

das atividades oferecidas aos 14 mil cadastrados em 2015, para um mailling composto por cadastro 

obtido via 0800 da UNITAU e em eventos, com participação ou organização da COPESA. 
 
O número de e-mails enviados totalizou em 2015, aproximadamente, 75 mil disparos. 

 
 
Mala direta 

 

A Mala Direta ajuda a construir uma marca, melhorar os resultados e aumentar a base de clientes, pois 

gera proximidade com nosso público alvo. Essa ferramenta, ainda, permite segmentar o público, por 

região geográfica. 
 
 

Em 2015, foram distribuídos cartazes e folders em escolas de cidades de todo o Brasil para divulgar os 

Processos Seletivos de Medicina e Cursos, o Concurso de Residência Médica (COREME) e o 

Aperfeiçoamento em Dermatologia. Outros materiais de divulgação também foram encaminhados a 

cidades do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, via mala direta, para promover os 

Processos Seletivos de Inverno 2015 e Verão 2016 dos Cursos, a Feira de Profissões e o Encontro de 
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Iniciação Científica Júnior. 
 
 
Foram realizados, aproximadamente, 25.000 envios de correspondências, ao longo de 2015. 
 
 
Panfletagem 
 
 
A panfletagem é uma ação de comunicação direta com o público em potencial, que busca atingir a 

maior quantidade possível de pessoas. 
 
 

No ano de 2015, a COPESA realizou panfletagem durante as provas de vestibulares da UNESP, da São 

Leopoldo Mandic e da Universidade de Santo Amaro (UNISA), além dos dois dias de aplicações de provas 

do ENEM nas seguintes cidades: 
 
 

24 de outubro: Atibaia, Bragança Paulista, Caraguatatuba, Pindamonhangaba, Lorena, Aparecida, 

Resende, Volta Redonda, Barra Mansa, Ubatuba e Taubaté. 
 
25 de outubro: Cruzeiro, Jacareí, São José dos Campos, Guaratinguetá, Caçapava, Campos do Jordão, 

Taubaté. 
 
Sul de Minas: Itajubá, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, São Lourenço, Caxambu e Lambari. 
 
Ainda foram realizadas panfletagens nos comércios de Taubaté, Pindamonhangaba, Caçapava e São José 

dos Campos. 

 
PROCESSOS SELETIVOS UNITAU 

 

A Comissão Permanente de Seleção Acadêmica (COPESA) inicia, anualmente, a preparação dos 

Processos Seletivos com significativa antecedência. Esse processo envolve a seleção e o convite a 

professores da Universidade para a composição do grupo de elaboradores, os quais são responsáveis 

pela preparação das questões, que, depois de prontas, são selecionadas, revisadas, editadas e 

diagramadas pela COPESA. 
 
 

Em momento oportuno, a COPESA coloca em andamento a organização dos prédios para aplicação das 

provas, a seleção de funcionários para atuarem como fiscais e, principalmente, a divulgação de todas as 

atividades aos públicos internos e externos da UNITAU. 
 
 

No ano de 2015, a COPESA elaborou provas e organizou os seguintes Processos Seletivos: 
 

 Vestibular de Inverno 2015 – Medicina – duas fases.  
 

 Vestibular de Inverno 2015 – Cursos de Graduação e Superiores de Tecnologia.  
 

 Vestibular de Verão 2016 – Medicina – duas fases.  
 

 Vestibular de Verão 2016 – Cursos de Graduação e Superiores de Tecnologia.  
 

 Concurso de Residência Médica UNITAU 2016.  
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 Cursos de Aperfeiçoamento em Dermatologia UNITAU 2016.  
 

 Prova de Avaliação Progressiva – curso de Medicina.  
 
 
Produção de conteúdo - Vestibular de Inverno/15 Vídeos  
 

Foram produzidos três vídeos: um VT de 30 segundos que, além do facebook e do youtube, também foi 

exibido na televisão e mais dois trailers em formato de stopmotion, com 20 segundos cada e que 

abordaram, de maneira rápida e divertida, números da Universidade citados ao longo da Campanha. 

 
VT (30 segundos) 
 
 
 
Youtube 
 

 9.319 visualizações (com patrocínio)  
 

 4.534 minutos assistidos estimados  
 

 Duração média da visualização 29 segundos  

 

Facebook 
 
 

 Post patrocinado  
 

 1.943 visualizações  
 

 1.794 (92%) visualizações únicas 
 

 149 (8%) repetições 
 

 Todas as visualizações foram alcançadas através do patrocínio  
 

 15 compartilhamentos da publicação original  
 

 90 curtidas  
 

 63 na publicação 
 

 27 em compartilhamentos 
 

 13 comentários na publicação: dúvidas sobre cursos e pedido do contato da Universidade 

 56 cliques para reproduzir o vídeo com áudio  
 

 13 cliques no link  
 

 Feedback negativo:  
 

  ''ocultar publicação'' 
 

 Duração média da visualização: 16 segundos (80%)  
 

 462 visualizações dos 30 segundos  
 

 444 (96%) visualizações únicas 
 

 18 (4%) repetições 
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Stopmotion (20 segundos) 
 
Facebook 
 
Biblioteca 
 
Post patrocinado  
 

 8.505 visualizações  
 

 6.633 (78%) visualizações únicas 
 

 1.872 (22%) repetições 
 

 25.328 pessoas alcançadas  
 

 200 orgânico  
 

 25.128 pagos  
 

 78 curtidas  
 

 76 na publicação 
 

 2 em compartilhamentos 
 

 1 comentário na publicação: indicação do Vestibular para algum amigo  
 

 29 cliques para reprodução  
 

 17 cliques no link 
 

 Duração média da visualização: 13 segundos  
 

 8.505 visualizações  
 

 6.633 (78%) visualizações únicas 
 

 1.872 (22%) repetições 
 

  Visualizações de 97% do tempo total do vídeo (19,4 segundos) 

 2.038 (86%) visualizações únicas 

 
 344 (14%) repetições 

 
Estágio 
 

 Post patrocinado 

 9.768 visualizações 

 7.010 (72%) visualizações únicas 

 2.758 (28%) repetições 

 23.072 pessoas alcançadas 

 464 orgânico 

 22.608 pagos 

 80 curtidas 

 76 na publicação 

 4 em compartilhamentos 

 7 comentários na publicação: dúvidas sobre cursos e indicação do Vestibular para amigos 

 49 cliques para reprodução 

 33 cliques no link 

 Duração média da visualização: 13 segundos (65%) 

 8.505 visualizações 

 6.633 (78%) visualizações únicas 

 1.872 (22%) repetições 
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 Feedback negativo: 2 ''ocultar publicação'' 

 Visualizações de 97% do tempo total do vídeo (19,4 segundos) 2.310 (87%) visualizações únicas  

 349 (13%) repetição  
 
Fotografia 
 
 

Produção de imagens em dois álbuns (1ª fase de Medicina e 2ª fase/cursos) dos vestibulandos, suas 

famílias e nos momentos das provas. 
 
 

1ª fase de Medicina: 31 curtidas / 1 compartilhamento / 1 comentário 2ª 

fase e cursos: 46 curtidas / 3 comentários 

 
Relatório Redes – Vestibular de Inverno/15 

 
A campanha nas redes do Vestibular de Inverno 2015 obteve 27.257 alcances orgânicos no Facebook, no 

período de 22 de abril a 21 de junho. Isso, sem considerar a produção de conteúdo audiovisual. 

 

No total, foram 30 posts divididos em três editorias: promocionais, informativos e conteúdo. 

Considerando os links encurtados do hotsite e dos releases informativos da campanha, foram 3.473 

cliques. 

 

O maior número de citações foi no sábado, provavelmente, por ser véspera das provas que 

aconteceram em domingos. Nesses dias ficaram reservados os posts informativos de locais e horários de 

provas. Quinta-feira também é um dia importante para publicações. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Twitter foi a rede social onde houve mais citações do vestibular nesse período. 

 
Promocionais 

 
Foram 15 publicações promocionais nesse período que tiveram, em média, 904 alcances. Os posts 

seguiram o conceito da campanha geral e, em todos, houve direcionamento para o hotsite de inscrições. 
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O post que mais teve sucesso e um grande número de alcance foi o “Dinossauro fanho”. Publicação de 

oportunidade, utilizando um “meme” que estava em repercussão nas redes sociais no período. 
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Informativos 
 

As peças informativas tiveram a função de divulgar datas, locais, horários, gabaritos, classificação e dicas 

sobre o que levar para a prova. Em média, tiveram 964 alcances 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conteúdo 

 
Os posts de conteúdo foram muito importantes para a divulgação do Vestibular. A intenção deles era de 

informar e contextualizar os vestibulandos sobre os cursos disponíveis nesse semestre. A média foi de 

912 alcances por post. 

 
Para a divulgação à imprensa do Vestibular de Inverno de Medicina, foram realizados sete releases, que 

foram inseridos no site da UNITAU e enviados aos mailling de imprensa da região. Como resultado, 

houve divulgação por portais de notícia da região e de imprensa segmentada (veículos de cobertura de 

Vestibular/ Educação) de nossas atividades acadêmicas e de processo seletivo. Também, como parte das 

ações de divulgação, houve uma visita às redações dos veículos regionais, com a entrega de um presskit 

personalizado (pinhão). 

 
 
6.2.4 Site/releases 

 
Inscrições para Vestibular de Inverno de Medicina começam dia 7 

http://www.unitau.br/noticias/detalhes/1725/inscricoes-para-vestibular-de-inverno-de-

medicina-comecam-dia-02/04/2015 

 
Universidade abre inscrições para Vestibular de Inverno 22/04/2015 

http://www.unitau.br/noticias/detalhes/1763/universidade-abre-inscricoes-para-vestibular-de-

inverno 
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Inscrições para o Vestibular de Inverno de Medicina terminam no sábado 20/05/2015 

http://www.unitau.br/noticias/detalhes/1835/inscricoes-para-o-vestibular-de-inverno-de-

medicina-terminam-no-sabado 

 
Prazo de inscrições para o Vestibular de Medicina termina amanhã 2/05/2015 

http://www.unitau.br/noticias/detalhes/1841/prazo-de-inscricoes-para-o-vestibular-de-

medicina-termina-amanha 

 
Primeira fase do Vestibular de Medicina acontece no dia 29/05/2015 

http://www.unitau.br/noticias/detalhes/1863/primeira-fase-do-vestibular-de-medicina-

acontece-no-dia-31 

 
Primeira fase do Vestibular de Medicina acontece neste domingo 1/05/2015 

http://www.unitau.br/noticias/detalhes/1867/primeira-fase-do-vestibular-de-medicina-

acontece-neste-domingo 

 
Confira o gabarito 1ª Fase de Medicina http://www.unitau.br/noticias/detalhes/1868/confira-o-

gabarito-da-1%C3%82%C2%AA-fase-de-medicina 

 
Clipping 

 

Quiririm News - Inscrições para vestibular de inverno de medicina terminam no sábado 21/05/2015 

http://quiririmnews.com.br/inscricoes-para-vestibular-de-inverno-de-medicina-terminam-no-

sabado/#.VV3HYblVikp 

 
Guia Taubaté - Inscrições do vestibular de inverno da Unitau encerram sábado 21/05/2015 

http://guiataubate.com.br/noticias/2015/5/inscricoes-do-vestibular-de-inverno-da-unitau-encerram-

sabado-2 

 
Guia Taubaté - Inscrições do vestibular de inverno da Unitau encerram sábado 22/05/2015 

http://guiataubate.com.br/noticias/2015/5/inscricoes-do-vestibular-de-inverno-da-unitau-encerram-

sabado-2 

 
Guia Taubaté - Unitau abre inscrições para vestibular de Medicina 

http://guiataubate.com.br/noticias/2015/4/unitau-abre-inscricoes-para-vestibular-de-medicina 

 

Tudo a dizer - O prazo para as inscrições do Vestibular de Inverno de Medicina da Unitau termina 

sábado 22/05/2015 http://www.tudoadizer.com.br/o-prazo-para-as-inscricoes-do-vestibular-de-

inverno-de-medicina-da-unitau-termina-sabado/ 

 
 
Meon - Inscrições para Vestibular de Inverno da Unitau terminam sábado (23) 22/05/15 
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http://www.meon.com.br/noticias/regiao/inscricoes-para-vestibular-de-inverno-da-unitau-

terminam-sabado-23 

 
Vestibular mundo educação - UNITAU finaliza inscrições para Vestibular de Inverno 2015 de Medicina 

25/05/2015 http://vestibular.mundoeducacao.com/noticias/unitau-finaliza-inscricoes-para-vestibular-

inverno-2015-medicina/326352.html 

 
Vestibular Brasil escola - Unitau finaliza inscrições para o Vestibular 2015/2 de Medicina 25/05/2015 

http://vestibular.brasilescola.com/noticias/unitau-finaliza-inscricoes-para-vestibular-2015-2-

medicina/331420.html 

 
 
Noticias Brasileiras - Unitau finaliza inscrições para o Vestibular 2015/2 de Medicina – Vestibular Brasil 

Escola 25/05/2015 http://www.noticiasbrasileiras.com.br/index.php/67116/unitau-finaliza-

inscricc3b5es-para-o-vestibular-2015-2-de-medicina-vestibular-brasil-escola/ 

 
Diário de Taubaté - Inscrições para o Vestibular de Inverno de Medicina terminam amanhã 25/05/2015 
 
http://www.diariotaubate.com.br/diarioweb/display.php?id=36463 
 
 

BAND - UNITAU abre inscrições para o vestibular 

http://noticias.band.uol.com.br/cidades/vale/noticia/100000744461/UNITAU-abre-inscricoes-para-o-

Vestibular-de-inverno.html 

 
 
G1 - Unitau abre inscrições para vestibular de medicina na terça-feira (7) 

http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2015/04/unitau-abre-inscricoes-para-

vestibular-de-medicina-na-terca-feira-7.html 

 
 
Gazeta – Vestibular de Inverno para Medicina tem inscrições até sábado 

http://gazetadetaubate.com.br/vestibular-de-inverno-para-medicina-tem-inscricoes-ate-

sabado/ 

 
 
Gazeta – Abstenção no Vestibular de Medicina é de 5,8% 

http://gazetadetaubate.com.br/abstencao-no-vestibular-de-medicina-e-de-58/ 

 

Gazeta - Unitau abre as inscrições A Unitau (Universidade de Taubaté) abre hoje inscrições para o 

Vestibular de Inverno para curso de Medicina. São oferecidos 60 vagas. A taxa de inscrição é de R$200. 

Mais informações e inscrições no www.unitau.br. Informações: 0800 55 7255. 

 
Rádio Evangelho – Unitau abre inscrições para vestibular de medicina na terça-feira (7) Curso é um dos 

mais concorridos e tem média de 30 candidatos por vaga. Candidatos podem se inscrever pelo site da 
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instituição até dia 23 de maio. 

http://www.radioevangelho.com/portal/artigos/noticias/2015/04/04/unitau-abre-inscricoes-para-

vestibular-de-medicina-na-terca-feira-7.html 

 
Portal Centralizado 
 
A Universidade de Taubaté (Unitau) abre na próxima terça-feira (7) as inscrições para o vestibular do 

curso de medicina. A graduação terá 60 vagas disponíveis. A média é de 30 candidatos por vaga. O 

processo seletivo será realizado em duas fases: no dia 31 de maio e no dia 21 de junho. As vagas são 

para início no segundo semestre deste ano. As inscrições serão feitas pelo site da instituição até o dia 23 

de maio. A taxa de inscrição é de R$ 200,00. http://www.centralizado.com.br/home/destaques-

2/item/162918-.html 

 
MEON - Unitau abre inscrições para vestibular de Inverno A partir de 7 de abril, os estudantes que 

querem cursar Medicina poderão se inscrever para o vestibular de Inverno da Universidade de Taubaté 

(Unitau). Os interessados devem se inscrever, até o dia 23, pelo site: www.unitau.br. O curso, que é um 

dos mais concorridos da Universidade (com uma média de 30 candidatos por vaga), oferecerá 60 vagas 

neste vestibular. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800-55-7255. 

 
Relatório imprensa – Vestibular de Inverno 2015 – 2ª fase 
 
A segunda fase da divulgação do Vestibular da UNITAU na imprensa, compreendida entre 22/06 e 

01/07, contou com a publicação de 29 matérias em veículos impressos e on-line. 

 

As publicações seguiram os releases enviados para a imprensa, contendo especialmente a agenda do 

Vestibular (término das inscrições, informações sobre a prova e resultado do Vestibular). 
 
As notícias foram publicadas especialmente nas datas que antecederam a prova, realizada no dia 21, 

orientando os leitores sobre o processo. 
 
Os principais veículos impressos e on-line da região que divulgaram o Vestibular foram jornal O Vale e o 

portal G1, além de veículos segmentados da área de Educação, como o Guia do Estudante. Essa 

visibilidade mostra uma boa recepção dos veículos em relação ao Vestibular. Ainda nas divulgações, foi 

realizada a publicação da lista de aprovados em jornal impresso (O Vale). A lista foi repassada ao O Vale 

no sábado, dia 27, e publicada no domingo, dia 28, dia de maior circulação do jornal. Já o resultado foi 

publicado no site e nas redes da UNITAU, também no domingo. 
 
As matérias realizadas com as temáticas dos cursos (exemplo: administração oferece amplo campo 

de trabalho, licenciaturas têm opções de benefícios etc) não foram atrativas para a imprensa. 

 
   
Vestibular de Inverno 2015 – Medicina 
 

 

O Processo Seletivo de Inverno 2015 – Medicina foi realizado em duas etapas, objetivando evitar 

fraudes, manter a integridade do processo e melhorar o nível dos candidatos. A primeira fase foi 
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composta por prova de múltipla escolha e a segunda fase por prova dissertativa. 

 
 1ª fase – 31 de maio de 2015.  

 
Prova com 80 questões objetivas e que avaliou conhecimentos das disciplinas: Biologia, 

Física, Química, Matemática, Geografia, História, Língua Portuguesa e Língua Estrangeira 

(Inglês ou Espanhol). 

Número de candidatos classificados para a 2ª fase: 300 

 
 2ª fase – 21 de junho de 2015  

 
Composta por três provas dissertativas: Redação, Química e Biologia. 
 
Número de candidatos aprovados para matrícula: 60 

 
 

Dados do Processo Seletivo de Inverno UNITAU/2015 - Medicina 
 

 Número de vagas oferecidas: 60.  
 

 Valor da inscrição: R$200,00.  
 

 Período das inscrições: 07 de abril a 23 de maio de 2015.  
 

 Realização da prova  
 

Primeira Fase: 31/05/2015 – das 9h às 14h – prova objetiva. 
 

Segunda Fase: 21/06/2015 – das 9h às 14h – prova dissertativa e redação. 
 

 Período de matrícula: 02 e 03 de julho de 2015, das 9h às 21h (1ª chamada).  
 

 Início do ano letivo: 03 de agosto de 2015.  
 

 Número de candidatos inscritos: 1.511.  
 

 Abstenção na prova: 9%  
 

 

Perfil do aluno inscrito no vestibular de Inverno 2015/Medicina  
 

 

Para conhecer o perfil dos candidatos interessados no Vestibular de Inverno2015/Medicina foi realizada 

uma análise sobre a pesquisa socioeconômica respondida pelos inscritos pagos (1.511) e não pagos 

(518), para esse processo seletivo. 
 
Os vestibulandos, em sua maioria, estão na faixa etária entre 17 e 19 anos (61%) e estão solteiros (95%). 

Dos candidatos, 73% estudaram em escola particular e 13% em escola pública, o restante estudou em 

ambas as escolas. Os estudos de modalidade comum foram os mais citados pelos entrevistados, 92%. 

 
Vestibular de Inverno 2015/ Cursos de Graduação e Superiores de Tecnologia 
 
Mais uma vez a Universidade de Taubaté realizou o Vestibular de Inverno, com formação de turmas 

para o segundo semestre de 2015. A prova foi composta por Redação e 80 questões objetivas de 

múltipla escolha, das disciplinas Biologia, Física, Química, Matemática, Geografia, História, Língua 

Portuguesa e Língua Estrangeira.  
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Vestibular de Verão 2016 – Medicina 
 
 
A primeira fase foi composta por prova de múltipla escolha e a segunda fase por prova dissertativa. 
 

• 1ª fase – 17 de novembro 2015  
 
Prova com 80 questões objetivas que avaliaram conhecimentos das disciplinas: Biologia, Física, Química, 

Matemática, Geografia, História, Língua Portuguesa e Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol). 
 
 
Número de candidatos aprovados para a 2ª fase: 300 

 

• 2ª fase – 07 de dezembro de 2015  
 
Avaliação composta por três provas dissertativas: Redação, Química e Biologia. Número de 

candidatos aprovados para matrícula: 60 

 
 
Dados do Processo Seletivo de Verão UNITAU/2016 - Medicina: 
 

 Número de vagas oferecidas: 60.  
 

 Valor da inscrição: 300,00 (trezentos reais).  
 

 Período das inscrições: 15 de setembro a 31 de outubro de 2015.  
 

 Realização da prova:  
 

Primeira Fase: 17/11/2015 – das 9h às 14h – prova objetiva. 
 

Segunda Fase: 06/12/2015 – das 9h às 14h – prova dissertativa e redação. 
 
 Período de matrícula: 15 e 16 de dezembro de 2015 (1ª chamada).  

 
 Início do ano letivo: 15 de fevereiro de 2015.  

 
 Número de candidatos inscritos: 1451.  

 
 Abstenção na prova: 5%.  

 
 
Vestibular de Verão 2016/Cursos de Graduação e Superiores de Tecnologia 
 
 
O Vestibular de Verão 2016/Cursos de graduação e Superiores de Tecnologia (exceto Medicina) sofreu 

alteração no número de questões da provas, havendo uma redução para 40 questões objetivas, de 

múltipla escolha, das matérias de Biologia, Física, Química, Matemática, Geografia, História, Língua 

Portuguesa e Língua Estrangeira e de uma Redação. 

 

Dados do Processo Seletivo de Verão UNITAU/ 2016 /Cursos de Graduação e Superior de 

Tecnologia 
 

♦ Número de cursos oferecidos: 37.  
 
♦ Número de vagas oferecidas: 3.630.  
 
♦ Valores da inscrição:  

 
R$ 20,00 (inscritos nos dias 15 e 16 de setembro de 2015 – Feira de Profissões). R$ 



  191 

30,00 (inscritos no período de 17 de setembro a 31 de outubro de 2015) R$50,00 

(inscritos no período de 01 de novembro a 05 de dezembro de 2015) 
 

♦ Período de inscrições: 15 de setembro a 05 de dezembro de 2015.  
 

♦ Realização da prova: 06 de dezembro de 2015, das 9h às 12h30.  
 

♦ Período de matrícula: 15 e 16 de dezembro de 2015 (1ª chamada).  
 

♦ Início do ano letivo: 15 de fevereiro de 2016.  
 

♦ Número de inscritos: 4.864.  
 

♦ Número de ausentes: 28%      

Perfil do aluno: Vestibular de Verão 2016/Cursos de Graduação e Superiores de Tecnologia 

 
Para conhecer o perfil dos ingressantes pelo Vestibular de Verão 2016/ Cursos de Graduação e 

Superiores Tecnologia, foi realizada uma análise da pesquisa socioeconômica com os 6331 inscritos, 

entre pagos (4864) e não pagos (1457), nesse processo seletivo. 
 
Os vestibulandos desse processo seletivo, em sua maioria, estão na faixa etária entre 17 e 19 anos 

(70%). 

 
ENEM 
 
 

Os ingressantes via ENEM, com aproveitamento igual ou superior a 30% (trinta por cento), em uma das 

três últimas edições do exame, puderam realizar matrícula mediante apresentação de documentação 

própria para o procedimento e do comprovante de notas do ENEM. 

 
Processo Seletivo de Outras Instituições 
 
Os candidatos aprovados em Processos Seletivos para o ingresso em 2016 de outras instituições 

puderam se matricular mediante aprovação e declaração de instituições credenciadas – além de 

documentação própria para a matrícula. 

 

DIVULGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DE VERÃO 2016 VIA ACOM 
 

Roteiro, produção, captação e edição do VT de 30 segundos e três teasers para divulgação do Vestibular 

de Verão. Os teasers de 15 segundos e com as personagens da Campanha atingiram: Mayara (aluna de 

odontologia): 127 visualizações e 3 curtidas no youtube e 2.050 visualizações e 33 curtidas no facebook; 

Tiago (aluno de jornalismo): 92 visualizações e 2 curtidas no youtube e 1.233 visualizações e 27 curtidas 

no facebook; Ana (aluna de engenharia): 74 visualizações e 2 curtidas no youtube e 931 visualizações e 

20 curtidas no facebook. 

O VT obteve 93 visualizações e 2 curtidas no youtube e 1.910 visualizações e 39 curtidas no facebook. 

 
Entrou no ar: 11 de setembro – até: 31 de dezembro. 
 
Sessões: 86.512 (no total – Medicina + Cursos). 
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Versões: Desktop e mobile. 
 
Visualização do Google analytics: 

Redes sociais e conteúdo digital 

Vestibular de Verão 

 
A campanha de Vestibular de Verão 2016, no facebook, foi composta por 61 posts, incluindo vídeos e 

álbuns. Todas as publicações foram orgânicas – sem impulso de links patrocinados. Em números, foram: 

mais de 120 mil pessoas alcançadas, 754 cliques no link do hotsite do vestibular, 310 cliques no link do 

hotsite das Últimas Vagas, 1038 menções, 649 autores. Salienta-se que o maior número de menções 

aconteceu no dia 15 de setembro, dia da Feira de Profissões da UNITAU, antes da campanha começar. 

Seguido pelos dias 11 de dezembro, quando foi divulgado o resultado do vestibular, e 6 de dezembro, o 

dia da prova. 

Concurso de Residência Médica - COREME 
 
 
O Concurso de Residência Médica UNITAU 2016 ocorreu em 18/11/15, no prédio do Departamento de 

Engenharia Civil, com um total de 716 candidatos inscritos para os Programas de Residência Médica, 

distribuídos em nove especialidades, conforme tabela 01. Os cursos de residência são realizados no 

Complexo Hospitalar do Vale do Paraíba, composto pelo Hospital Universitário (HUT) e Hospital Regional 

do Vale do Paraíba (HRVP). 

 

Número de inscritos e aprovados por especialidade 

 

curso   vagas inscritos cand/vagas 

RM-01 - Cirurgia Geral 11 139 12,6 

RM-02 - Clinica Médica 12 170 14,1 

RM-03 - Medicina da Família e Comunidade 2 3 1,5 

RM-04 - Obstetrícia e Ginecologia 6 35 5,8 

RM-05 - Oftalmologia 2 71 35,5 

RM-06 - Ortopedia e Traumatologia 6 65 10,8 

RM-07 - Pediatria 6 70 11,6 

RM-08 - Urologia 1 31 31 

RM-09 - Anestesiologia 7 132 18,8 

TOTAL 53 716 13,5 
 
 
As inscrições para o Concurso foram realizadas exclusivamente pelo site www.unitau.br, no período de 

05/10/15 a 11/11/15. 
 
 

O gabarito e as provas foram disponibilizados aos candidatos às 15h do dia 18/11/15, e o resultado do 

concurso foi divulgado em 25/11/2015, a partir das 17h, no site www.unitau.br, e afixado, também, na 

PRPPG e COPESA. 
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Abaixo, apresenta-se um levantamento sobre a procedência dos candidatos (Tabela 02, Procedência dos 

candidatos por cidade – Tabela 03, Procedência dos candidatos por instituição), para uma visão geral 

sobre o público-alvo do COREME 2015. 

 

O valor da taxa de inscrição (trezentos e cinquenta reais) e da remuneração do pessoal docente e 

técnico-administrativo responsável pelos serviços prestados no Concurso Público foram direcionados à 

Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços da Universidade de Taubaté – EPTS. 
 
 

A Ficha de Inscrição, o Regulamento e o Edital (anexo 01), foram elaborados pela COREME e PRPPG, 

revistos pela COPESA e enviados para a Secretaria da Reitoria, dentro do prazo previsto para publicação 

no jornal, pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Ao longo de 2015, pôde-se observar que a imagem e a localização da Universidade de Taubaté são 

fatores preponderantes para muitos dos que ingressam na Instituição para aprimorarem-se 

profissionalmente. Observou-se, também, que o relacionamento construído e mantido com diversas 

escolas e empresas fez com que a divulgação das atividades voltadas ao vestibulando sobre os 

Processos Seletivos da UNITAU resultasse efetivamente em inscrições para os Processos Seletivos 2016. 

As atividades voltadas ao vestibulando e desenvolvidas pela COPESA (Feira de Profissões, Oficina de 

Redação e as palestras de “Orientação Profissional”, “Redação no Vestibular e ENEM” e “Mercado de 

Trabalho”) já fazem parte do calendário letivo das escolas da região – ações essas que contribuem para 

o aumento do número de novas inscrições nos Processos Seletivos da Universidade e, posteriormente, 

para a matrícula de novos alunos, bem como contribuem para o fortalecimento da imagem positiva da 

UNITAU como instituição de ensino superior comprometida com a comunidade. 

 

Quanto às dificuldades enfrentadas para viabilizar o trabalho, as maiores estão ligadas a novos contatos 

com empresas para divulgação do Vestibular. Isso ocorreu devido às normas internas, proibitivas e/ou 

burocráticas, das grandes empresas. Essas medidas dificultaram o relacionamento, o que prejudicou o 

fechamento de algumas parcerias, bem como de convênios. 

 

Para o ano de 2016, buscaremos manter o planejamento e realizar a divulgação das atividades da 

COPESA em escolas e empresas, buscando firmar novas parcerias para os próximos processos seletivos 

da Universidade, bem como buscando atender a um número maior de possíveis alunos, por meio dos 

serviços de auxílio ao vestibulando. 

 

Quanto aos Processos Seletivos, a busca por informações e inscrições em nossos processos demonstra 

que a Universidade de Taubaté atinge grande número de estudantes de diversas cidades, não só da 

Região Metropolitana do Vale do Paraíba. 
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O trabalho desenvolvido pela equipe da COPESA é produtivo e tem percebido êxito em todos os 

processos realizados por essa Comissão. A coesão entre os membros e colaboradores envolvidos, desde 

o contato inicial com escolas e empresas, passando pela captação de alunos e efetivação das matrículas, 

foi essencial para o sucesso dos trabalhos, bem como o apoio de toda a Administração Superior. 

 
DIMENSÃO 9:  POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 
A Pró-reitoria Estudantil tem por finalidade desenvolver e apoiar projetos que atendam às necessidades 

e aos interesses da comunidade acadêmica, organizando planos de assistência ao estudante, 

promovendo a integração discente na comunidade universitária, por meio de atividades de lazer, 

esportivas e culturais. Para tanto, incentiva a criação e a dinamização de órgãos estudantis, atende às 

solicitações de assistência e orientação e exerce a fiscalização no âmbito de suas atribuições. 

 

O presente relatório traz, resumidamente, as principais ações e os resultados desta Pró-reitoria no ano 

de 2015, mediante ao previsto e planejado na Lei Orçamentária Anual (LOA/2015), no Plano Pedagógico 

Institucional (PPI), no Plano Plurianual (PPA) e no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

 

Além das atividades e dos resultados obtidos, o relatório também pretende apresentar novas atividades 

previstas para o ano de 2016. 

 

Recursos Humanos 

 

O sucesso das ações promovidas pela Pró-reitoria Estudantil (PRE) depende diretamente de seus 

servidores, professores assessores e estagiários, constituindo-se de uma equipe coesa e competente. 

 

No ano de 2015, a PRE contou com os seguintes profissionais em sua equipe: 

 

 

Quadro de Assessores 

Alecsandra de Almeida Agronomia 

Andréia Gomes Guimarães Aragão Com. Social 

Angela Maria Ribeiro ECA 

Benedito Donizeti Goulart Psicologia 

Camila Young Vieira Psicologia 

Edésio da Silva Santos Ed. Física 

Lauren Mariana Mennocchi Psicologia 

Marcelo Pinheiro Wernrck Eng. Elétrica 

Maria Lucia Firmino de Oliveira Carvalho Serviço Social 

Roseli Albino dos Santos Pedagogia 
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Quadro de Estagiários 

Adriano Fernandes Junqueira FIES 

Allison Ryan de Souza Central do Aluno  

Ana Caroline Corrêa de Oliveira PAPS 

Ana Fávia Santos da Silva Central de Estágios 

Ana Paula de Sousa Santos FIES 

Beatriz da Silva Campos FIES 

Cassia Kassai Central do Aluno  

Daniel de Souza PRE 

Douglas Britto Silva PRE 

Fabiana Cristina Barbosa PAPS 

Fabiana dos Santos Galvão PRE 

Gabriela Rocha Malafaia PAPS 

Janayna Elias Marçal dos Santos FIES 

Maisa da Silva Souza Central de Estágios 

Mariana Filandro Cesar Datola Central de Estágios 

Matheus Rocha PRE 

Ralph Ricco Gomes FIES 

Renan Pablo Firmino dos Santos FIES 

Vinicius de Paula Monteiro de Campos FIES 

Yane Caroline Pinheiro dos Santos FIES 

 

 

 

Quadro de Funcionários 

Ana Cristina Farina Rotondano Arquivista 

Edison Tibagy Dias de Carvalho Almeida Supervisor 

Gabriela de Moraes Secretária I 

Isabela Fernandes Damião Aux. Administrativo 

Maria Helena Barbosa Servente 

Marilena Fogaça de Souza Soares Aux. Administrativo 

Patrícia Foglieni Aux. Administrativo 

Patrícia Nunes Dovigo Chefe de Seção 

Paulo Lopes Coelho Aux. Administrativo 

Rafaella Oliveira Fernandes da Silva Aux. Administrativo 

Sérgio Felipe dos Santos Secretário I 

Sueli Aparecida Tonini El Atra Aux. Administrativo 

Tanise dos Santos Zaina Secretária III 

Tatiana Nara Carioca Aux. Administrativo 

Tatiane dos Santos Vitor Aux. Administrativo 

Viviane de Oliveira Rosa Marcelino Aux. Administrativo 

Wilson Branco da Cunha Aux. Administrativo 
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Endereços, Contatos e Horário de Funcionamento 

 

Pró-reitoria Estudantil – PRE 

Endereço: Avenida Nove de Julho, 183  

Telefone: (12) 3625-4180/36254216 

E-mail: pre@unitau.br 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. 

 

Central do Aluno UNITAU 

Endereço: Rua Barão da Pedra Negra, 162  

Telefone: (12) 3625.4126 

E-mail: centraldeoportunidades@unitau.br 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h – sendo estendido 

em períodos de maior fluxo de estudantes. 

 

Central de Estágio 

Endereço: Rua Barão da Pedra Negra, 162  

Telefone: (12) 3625-4204 

Email: cesta.unitau@hotmail.com  

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. 

 

Objetivos  

 

 Promover e manutenção das ações de integração dos acadêmicos no meio universitário e na 

comunidade, por meio de atividades, como recepção aos alunos 

ingressantes, reuniões com representantes de salas, reuniões periódicas com as chefias das 

Unidades de Ensino e órgãos estudantis. 

 Promover a continuidade do programa Bolsa Estágio Interno, possibilitando aos acadêmicos, 

além do apoio financeiro, plenas condições para a sedimentação dos conhecimentos teóricos 

adquiridos em sua área de graduação. 

 Promover a continuidade do Programa de Bolsas Atleta, com o objetivo de estimular a 

atividade esportiva, devido à sua importância na melhora da qualidade de vida e no 

desenvolvimento do espírito de coletividade, diferenciais que agregam valor na preparação do 

profissional durante o período acadêmico. 

 Promover a continuidade do Programa de Bolsas de Estudos, considerando as modalidades 

recentemente incluídas como: Bolsa Licenciatura e de Serviço Social, Bolsa para Cursos 

Matutinos, Bolsa para Cursos Vespertinos, Bolsa para Egressos e Bolsa para Cursos de 

Tecnologia, além da manutenção das modalidades já existentes. 
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 Promover a continuidade da Bolsa de Incentivo ao pagamento (BIP), concedida mediante 

sorteio aos alunos que se mantêm pontuais com a UNITAU. 

 Promover a continuidade da modalidade Bolsa Mérito: premiação anual para os alunos com 

melhor desempenho acadêmico além dos primeiros colocados nos processos seletivos. 

 Promover a continuidade do FIES, Financiamento Estudantil do governo federal. A Universidade 

aderiu ao Financiamento em 2012. 

 Promover a continuidade do apoio aos Diretórios Acadêmicos e Centros Acadêmicos, bem 

como ao Diretório Central de Estudantes da Universidade de Taubaté, no planejamento e 

desenvolvimento de atividades culturais, esportivas (jogos universitários) e de lazer, 

objetivando a integração do corpo discente da instituição. Indicação de profissionais da área de 

gestão para suporte administrativo; 

 Promover o acompanhamento sistemático dos processos de trancamento de matricula dos 

alunos ingressantes e veteranos de todos os cursos, com o objetivo de identificar problemas 

internos e externos. 

 Promover a continuidade das ações de controle da evasão, criando e implantando um plano de 

ação que analise e reverta os pretensos desistentes em alunos definitivos. 

 Promover a continuidade do Seguro Educacional, benefício oferecido pela Universidade ao 

aluno adimplente com cobertura por morte (natural ou acidental), invalidez permanente total 

por acidente e perda de renda por desemprego;  

 Promover o intercâmbio de alunos, entre a UNITAU e instituições estrangeiras, junto à 

comunidade acadêmica, por meio da divulgação de oportunidades e de incentivos para 

estudos, estágios e pesquisas no exterior. 

 Promover a mobilidade de alunos de graduação para instituições públicas, por meio do 

Convênio com a ABRUEM (Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e 

Municipais). 

 Recepcionar alunos oriundos de outras instituições, quando necessário. 

 Desenvolver programas específicos aos acadêmicos portadores de necessidades educacionais 

especiais, oferecendo recursos necessários para o seu acesso, permanência e sucesso na 

vivência universitária, disponibilizando a infraestrutura da Universidade de Taubaté, a fim de 

atender às suas necessidades específicas, por meio do atendimento psicopedagógico, 

psicológico e outros, quando necessário. 

 Promover a inclusão social de pessoas com necessidades especiais, garantindo o acesso ao 

Curso, assim como sua permanência e conclusão, desenvolvendo ações que possibilitem o 

atendimento direto ao aluno e aos departamentos, bem como oferecer oficinas de formação e 

sensibilização. 

 Promover a continuidade e apoio ao desenvolvimento e à inserção dos alunos no mercado de 

trabalho, por meio da Central de Oportunidades ou Central do Aluno, que viabiliza diversos 

programas tais como: relacionamento entre a Universidade e as empresas da região para a 
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captação de vagas de estágio e emprego, disponibilizadas para alunos e seus responsáveis 

financeiros no portal webapps.unitau.br/oportunidades; bem como, cursos e eventos na área. 

 Promover o fomento das parcerias com entidades e órgãos públicos e privados, visando buscar 

recursos financeiros para o desenvolvimento de projetos e programas da Pró-reitoria 

Estudantil: visitas a empresas, pesquisa sobre o perfil do novo profissional, pesquisa sobre 

novas disciplinas para a formação do novo profissional, workshops e palestras nos 

departamentos, sobre emprego e estágio. 

 Incentivar o fomento para criação, implantação e apoio de Empresa Júnior, nos diversos cursos 

e departamentos na Universidade de Taubaté. 

 Incentivar às atividades de Empreendedorismo e Formação Empreendedora por meio de novos 

Convênios SEBRAE-UNITAU, para realização de diversos eventos na área. 

 Realizar a Feira de Oportunidades e Empreendedorismo UNITAU, evento que consta de: 

palestras, cursos e diversos eventos simultâneos durante dois dias, quando os alunos da 

Universidade poderão aprender, conhecer, preparar e até se colocar no mercado de trabalho. 

O evento conta com a participação de toda a Universidade, além de empresas e profissionais 

de projeção no mercado local, regional e nacional. 

 

 

Ações, Métodos e Estratégias 

 

O principal método utilizado pela Pró-reitoria Estudantil no alcance de seus objetivos foi o 

estabelecimento do diálogo em todas as suas frentes de atuação, orientando assessores, funcionários e 

estagiários a buscarem sempre as melhores opções para o aluno. 

 

Já a principal estratégia adotada pela PRE foi manter os programas e as ações que apresentaram 

resultados positivos em anos anteriores e fortalecer os que por ventura, não surtiram o efeito desejado. 

As ações realizadas estão relatadas abaixo juntamente com os resultados alcançados.  

 

Resultados Alcançados 

 

Recepção aos alunos ingressantes e veteranos  

 

Tanto no Processo Seletivo de Verão como no de Inverno, a Pró-reitoria Estudantil promoveu, em 

parceria com os Diretores de Unidade e com a Pró-reitoria de Graduação (PRG), a recepção aos alunos, 

dando ênfase ao acolhimento de alunos ingressantes. A recepção dos novos alunos nas Unidades de 

Ensino ficou sob responsabilidade dos diretores e coordenadores de curso, seguindo uma programação 

própria, mas levando em consideração as orientações gerais encaminhadas pela PRE e PRG, que 

abarcavam: informar e ambientar os novos alunos a respeito das normas e rotinas da Instituição, 
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apresentar os servidores e os professores, bem como, os espaços da Unidade de Ensino; estimular a 

integração com os alunos veteranos. Outra orientação importante encaminhada versou sobre a 

importância de coibir o trote, seguindo as normas internas da Universidade e a lei municipal vigente. 

Também foi encaminhado um vídeo de boas vindas, produzido pela Assessoria de Comunicação 

(ACOM), sobre o cotidiano da vida universitária. 

 

Todas as recepções transcorreram com tranquilidade, alcançando os resultados esperados. 

 

A Pró-reitoria Estudantil também participou do mutirão de matrículas realizado em dezembro de 2015, 

já no intuito de informar e orientar os novos estudantes desde seus primeiros momentos como aluno ou 

futuro aluno Unitau. 

 

Atendimento e apoio aos Diretórios e Centros Acadêmicos  

 

Ao longo do ano de 2015, a PRE apoiou as ações dos Órgãos Estudantis da Universidade, principalmente 

nos eventos como os Jogos Universitários de Taubaté (JUTA), a Copa Calouro e as viagens de cunho 

esportivo, acadêmico e cultural. Como partes do trabalho de relacionamento com lideranças estudantis, 

foram realizadas reuniões para alinhar a participação do Diretório Central dos Estudantes (DCE) e do 

Diretório Acadêmico da Medicina no período de matrícula, tendo como objetivo a divulgação do 

movimento estudantil, bem como dos benefícios dos alunos ao se filiarem. Também foram realizas 

reuniões com os membros do DCE, DAs e CAs para orientar sobre a importância da integração com os 

novos alunos e sobre a proibição do trote. 

 

Ainda no sentido de apoiar os alunos e suas organizações, foram concedidas bolsas de estudos aos 

presidentes do DCE e dos DA’s (vide tabela de bolsas) e concedido um estagiário para a sede do 

Diretório Central. 

 

Projeto de Apoio Psicossocial (PAPS) 

 

O Projeto tem como principal objetivo oferecer apoio, orientação e acompanhamento psicossocial aos 

alunos que apresentam questões e necessidades relacionadas à adaptação ao universo acadêmico e 

universitário. 

 

Na primeira fase do projeto, foi feito um levantamento com os diretores dos departamentos e os alunos 

sobre as necessidades e demandas percebidas, além de divulgar e disseminar informações referentes ao 

projeto. Após, levantadas todas as necessidades, foram organizadas reuniões individuais e em grupos 

para articular as ideias e prestar auxílio aos estudantes. 
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Os alunos passaram a receber atendimento personalizado com uma equipe composta por professores 

de pedagogia e psicologia. 

 

Apoio pedagógico aos alunos com necessidades educacionais especiais da UNITAU (PAENE) 

 

O atendimento aos alunos com necessidades especiais é realizado desde o momento que o aluno se 

inscreve para o vestibular. Ao fazer a inscrição, o candidato é orientado quanto aos recursos 

disponibilizados pela Universidade para atender adequadamente as suas necessidades. O aluno que 

solicita esse serviço conta com atendimento individualizado durante a realização das provas.  

 

Após o ingresso na Universidade, o acadêmico conta com o programa de atendimento aos alunos com 

necessidades educacionais especiais, que tem por objetivo oferecer 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, por meio do 

atendimento psicopedagógico, psicológico e outros, quando necessário.  

 

Atendimento socioeconômico 

 

Busca acompanhar e extinguir a evasão dos alunos de graduação, em qualquer ano de estudo, 

diagnosticando seus maiores desafios e colaborando nas possíveis soluções. Vários acadêmicos são 

surpreendidos, muitas vezes, por problemas alheios a sua vontade. A Pró-reitoria Estudantil conhece 

esses desafios e, no atendimento personalizado, caminha junto com o aluno no alcance de melhores 

alternativas.  

 

O atendimento realizado pelos assessores e pela própria Pró-reitora Estudantil aos alunos que buscam 

informações sobre pleiteio nas modalidades de bolsa de estudo, quando disponibilizadas, requer 

procedimentos como entrevistas e análise de documentos que comprovem a situação socioeconômica 

do aluno.  Foram realizadas 18 análises, contatos e pareceres em processos de trancamento de 

matrícula; 04 expedientes (reitoria e vice-reitoria) e 02 expedientes de ofícios externos; e 258 

atendimentos individuais e/ou familiar de alunos - (sendo, eventualmente, mais de um atendimento por 

aluno acompanhado, ou não, pelo familiar responsável financeiro, por meio de retorno). Nesses 

atendimentos, para solicitação de bolsa foram esclarecidos sobre as modalidades referidas na 

Deliberação Consad nº 50/2014, sobre os demais benefícios e, ainda, encaminhamos à bolsa estágio, 

FIES Programa Escola da Família e outras modalidades.  Na maioria dos casos, a demanda do aluno foi 

de origem financeira (vide quadro de bolsas estudantis na pág. 12). 
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Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) 

 

O Ministério da Educação promoveu um corte significativo na concessão de verbas para o FIES, também 

alterou regras para acesso ao benefício e limitou os aumentos oriundos da reposição da inflação do ano 

de 2014 e 2015. O Núcleo FIES UNITAU continuou a administrar os milhares de contratos de 

financiamento novos e já existentes, orientando e prestando diferentes serviços ao aluno, tais como: 

orientação, inscrição, validação e conferência de documentos, transferências, suspensões, aditamentos, 

cancelamentos e lançamento de dados no sistema UNITAU. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Programa Escola da Família  

 

Programa do Fundo de Desenvolvimento Estudantil (FDE) do estado de São Paulo, voltado aos alunos do 

ensino superior. Por meio dele, a Pró-reitoria Estudantil concede bolsas de estudos aos alunos que, em 

contrapartida, possam exercer suas atividades de formação em escolas públicas, semanalmente, aos 

sábados ou domingos. 

 

Em 2015 foram 165 alunos contemplados pelo Programa na UNITAU. 

 

Sistema Municipal de Bolsas de Estudos – SIMUBE 

 

A bolsa SIMUBE foi concedida a alunos pela Prefeitura Municipal de Taubaté, abrangendo descontos de 

50% a 100% nas mensalidades de alunos nas modalidades estágio, financiamento, servidor, deficiente e 

custeio. A Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi recebeu 17 inscrições e teve 07 alunos 

contemplados com bolsas de estudos. A Pró-reitoria Estudantil recebeu a documentação de 395 alunos 

no mês de fevereiro, e encaminhou à comissão do SIMUBE para avaliação e classificação econômica. No 

mês de dezembro, a PRE apresentou à comissão um levantamento do aproveitamento acadêmico dos 

alunos contemplados para definir a renovação ou não dos benefícios pela Prefeitura para 2016.  

 

 

 

 

Aditamentos 

Encerramentos 27 

Renovações 2.446 

Suspensões 244 

Transferências internas 61 

Transferências para a UNITAU 96 

Transferências para outras instituições 38 

Total 2.912 
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Programa de bolsas estudantis 

 

O Programa de Bolsas de Estudos busca beneficiar o maior número de alunos, por meio da concessão de 

diversas modalidades de bolsa.  

 

Bolsas estudantis em números 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Não estão contabilizadas as bolsas concedidas na modalidade convênio, pois deverá constar do 
relatório da Pró-reitoria de Extensão e Relações Comunitárias. 
 

Dotação Orçamentária PRE 

 

 

 

 

Central de Oportunidades 

  

Ações de captação de vagas e relacionamento com empresa 

 

A Central de Oportunidades organiza e realiza atividades direcionadas para a preparação dos alunos dos 

cursos de graduação, tendo em vista, especialmente, a inserção desses alunos no mercado de trabalho. 

A Central também atende, secundariamente, o ex-aluno UNITAU e também apoia sua inserção no 

mercado de trabalho. A partir de um mailing de e-mails e por intermédio de convênios com empresas 

da região, vagas de estágio e emprego são encaminhadas para os cadastrados.   

 

Modalidade do Benefício Concedidas 
Bolsa Atleta 28 
Bolsa de Incentivo ao Pagamento - BIP  14 
Bolsas Cursos Matutinos  130 
Bolsas Cursos de Tecnologia  85 
Bolsas Cursos Vespertinos  24 
Bolsa Demanda e Seguro Educacional 74 
Bolsa Egresso  50 
Bolsa Estágio Interno  350 
Bolsa Familiar  450 
Bolsa Fidelidade  130 
Bolsa Mérito  57 
Bolsa Liderança Estudantil 16 
Bolsa Licenciatura e Serviço Social 200 
Bolsa Monitoria (em parceria com PRG) 13 
Bolsa Monitoria PID (em parceria com PRG) 45 
Programa Escola da Família 165 

Total de Alunos Beneficiados 1.831 

Despesa Orçado Utilizado Diferença 

Bolsas de Estudos  3.544.950,00 3.818.167,34 -273.217,38 
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A Central realiza a Feira de Oportunidades e Empreendedorismo, evento que reúne empresas e 

instituições regionais na oferta de oportunidades para os alunos do ensino médio, técnico, da graduação 

e pós-graduação, de cursos presenciais e EAD, além de abarcar alunos egressos e a comunidade. A 

Programação do evento em 2015 contou com palestras importantes de empresas, startups, ex-alunos e 

do renomado filósofo Mário Sérgio Cortella. 

 

No mês de maio, a PRE realizou a III Feira de Oportunidades e Empreendedorismo, contando com 17 

estandes de empresas e instituições, 20 palestras, alcançando um público de 6 mil pessoas.  

 

Sistema de Vagas  

  

O sistema de vagas da Universidade de Taubaté apresentou 6.135 alunos cadastrados em 2015. 

 

O mesmo sistema enviou 1.756 oportunidades, entre vagas de estágio, de empregos e de trainee, em 

2015.  

 

Programa de Empreendedorismo 

 

No ano de 2014 foi encerrado o período do convênio celebrado entre a UNITAU e o SEBRAE, para 

difusão da cultura empreendedora entre os universitários. Foram realizadas todas as prestações de 

contas das atividades financeiras, a fim de assegurarmos a lisura dos processos e a participação em 

futuros editais.  

 

Com o fim do convênio, o Programa suspendeu temporariamente suas atividades para passar por uma 

ampla avaliação e reformulação. Até a presente data, não foi aberto novo edital pelo SEBRAE, mas a 

instituição continua nos apoiando com palestras e outras atividades, além de manterem-se nossos 

parceiros na realização da Feira de Oportunidades e Empreendedorismo. 

 

Central de Estágios 

 

A Central de Estágios é responsável por orientar alunos e empresas sobre a lei do estágio e sobre as 

normas da Universidade para a realização dos estágios obrigatórios e não obrigatórios. No ano de 2015, 

a Central totalizou 2.382 convênios para concessão de estágio em empresas públicas, privadas ou 

agentes integradores. Também é responsável por administrar e avaliar toda a documentação de início e 

encerramento de cada estágio. O setor em 2015 verificou e registrou 4.932 documentos referentes a 

estágios, sendo:  
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Atividades Números 

Termos de Compromisso de Estágios 3.811 

Rescisões de Termo de Compromisso de Estágios 227 

Aditivos de Termo de Compromisso de Estágios 550 

Termos Aditivos + Termos de Rescisão 94 

Declaração TVE 145 

Documentação Pendente 105 

Atendimentos no balcão 5.000 

          

Intercâmbio Cultural e Científico 

 

 Bolsa Ibero-americana – Santander Universidades 

Abertura das inscrições: 17 de abril de 2015 

Encerramento das inscrições: 10 de maio de 2015 

Inscritos: 21 

Alunos contemplados:  

01 do curso de Arquitetura 

01 do curso de Ciências Econômicas 

02 do curso de Comercio Exterior   

01 do curso de Jornalismo 

01 do curso de Psicologia 

*05 bolsas foram concedidas diretamente pelo Santander e 01 por intermédio da ABRUEM. 

 

 Bolsa Fórmula Santander  

Abertura das inscrições: 02 de julho de 2015 

Encerramento das inscrições: 11 de setembro de 2015 

Inscritos: 14 

Alunos contemplados:  

01 do curso de Comércio Exterior e  

01 do curso de Engenharia Mecânica 

 

Programa preparatório para o ENADE 2015 

  

A Pró-reitoria Estudantil, em parceria com Pró-reitoria de Graduação, realiza um programa de incentivo 

à participação responsável dos alunos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). No 

dia 22 de novembro de 2015, alunos concluintes de 9 cursos da UNITAU fizeram a prova.  

 

Como primeiras iniciativas, foram realizadas reuniões nas Unidades de Ensino que abrigam os cursos 

avaliados, para que fosse possível apresentar o programa aos diretores e professores, e identificar 

possíveis parceiros no processo de conscientização dos alunos em relação à importância do exame.  
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No mês de setembro, os alunos foram informados sobre o programa e iniciou-se o processo de 

orientação sobre sua importância e a responsabilidade do aluno no processo de avaliação. Também 

receberam informações sobre os conteúdos gerais da prova e sobre o questionário que solicita 

informações e avaliações sobre a Instituição. A apresentação da estrutura e do conteúdo da parte 

específica da prova foi outra etapa importante do processo. 

 

Antes da data da prova, contatou-se os alunos que ainda não haviam realizado seu cadastro inicial e 

distribuiu-se camisetas personalizadas para identificar o aluno UNITAU no dia da prova e incentivar o 

espírito de corpo e pertencimento.  

 

No dia da prova, a PRE, em parceria com a PRG e os Diretores de Unidade, organizou a recepção dos 

alunos UNITAU, ofertando um kit personalizado, contendo mochila institucional, dicas para a prova, 

água e caneta preta. O programa está se consolidando e mostrando cada vez mais sua importância para 

os alunos e a instituição. 

 

Planos para curto, médio e longo prazo 

 

O atual momento econômico brasileiro é desafiador, apresenta desafios e oportunidades, e é nesse 

cenário que a Pró-reItoria Estudantil vem trabalhando a fim de formular estratégias eficazes para o 

alcance de seus objetivos. Além das atividades citadas, a equipe da Pró-reitoria Estudantil desenvolve o 

planejamento, a (re) formulação e a criação de atividades para os próximos semestres e anos.  

 

Entre as principais ações estão: 

 Consolidar a Central do Aluno, que objetiva atender e orientar o aluno  UNITAU nas 

diferentes demandas do dia a dia acadêmico. 

 Planejar e organizar da IV Feira de Oportunidades e Empreendedorismo,  além da 

divulgação entre possíveis parceiros.  

 Organizar da 1ª Corrida Universitária da UNITAU em Taubaté.  

 Reformular o Programa de Empreendedorismo Universitário, para adequação  das atividades ao 

novo currículo e participação em editais de fomento do  SEBRAE. 

 Reformular o Programa de Relacionamento com egressos, programando     

 Em parceria com a FUNAC, identificar e dar visibilidade a alunos que  desenvolvem trabalhos 

artísticos. 

 Preparar a equipe para a ampliação do relacionamento com empresas da região. 

 Reavaliar o programa de atividades atuais para adequação e melhoria dos processos. 

 

Ao longo de 2015, a Pró-reitoria Estudantil alcançou importantes realizações, que nortearam um 

planejamento focado em resultados cada vez melhores. Os recursos e os esforços empregados naquele 
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ano serão redobrados para que em 2016, a vida universitária de nossos alunos seja ainda mais ativa e 

proveitosa. Objetivando maior qualidade no relacionamento entre a Universidade e seus estudantes, a 

Pró-reitoria Estudantil manterá o compromisso de ser a mediadora e a desenvolvedora de atividades 

que qualifiquem e promovam a identidade Universidade de Taubaté à acadêmica atual e a dos que por 

essa instituição passaram.  

 

 
Eixo 4: Políticas de Gestão 

 

DIMENSÃO 5: POLÍTICAS DE PESSOAL 

 

O corpo docente da Universidade de Taubaté compõe-se e organiza-se sob as disposições da Lei 

Municipal Complementar nº248, de 18 de abril de 2011 que Dispõe sobre o Estatuto do Magistério 

Superior da Universidade de Taubaté e Lei Municipal Complementar nº 282, de 02 de maio de 2012 

dispõe sobre a Organização Administrativa Ada Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi.  

 

Promoção na carreira é a passagem do professor de um nível/classe para outro imediatamente 

superior, mediante aprovação em avaliação do desempenho e apresentação de titulação, quando 

exigida, e cumprimento de interstício temporal.  

 

Art. 13. O processo de promoção será coordenado e supervisionado por uma Comissão Permanente 

de Avaliação de Desempenho Docente, a ser criada pelo Conselho Universitário - Consuni e 

constituída por ato do Reitor.  

 

Art. 14. O Consep, mediante deliberação proposta pela Comissão Permanente de Avaliação de 

Desempenho Docente - Copadd e ratificada pelo Pró-reitor de Graduação, estabelecerá normas 

específicas para a avaliação de desempenho do professor e as respectivas pontuações, bem como os 

procedimentos básicos de todas as fases que compõem o processo de promoção.  

 

São objetivos contínuos: 

 Continuar as ações para implantação da jornada de trabalho docente e do Plano de Progressão de 

Carreira. 

 Continuar as ações para implantação do Programa de Valorização Docente, com a capacitação de 

gestores, a consolidação do Portal do Professor e das ações para atualização constante e precisa do 

Currículo Lattes;   
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 Realização de concursos públicos para provimentos de cargos de Professor Auxiliar, de modo a 

complementar os quadros docentes da Unidades de Ensino/Institutos  de acordo com as 

necessidades de cada área; 

Realizações 

 Concessão de afastamentos para que professores da carreira pudessem participar de eventos 

científicos nacionais e internacionais e de programas de pós-doutoramento ou de atualização em 

suas áreas específicas, além de ação conjunta com a PRPPG para a concessão de bolsas de estudos 

para professores matriculados em programas de mestrado e doutorado; 

 Conhecimento da visão do corpo docente, por meio de seus representantes sobre critérios, anseios 

e perspectivas para consolidação da Jornada de Trabalho Docente, além de construção 

participativa dos instrumentos de avaliação e auto-avaliação docente; 

 

Cronograma de expansão:   

 

A expansão do corpo docente, da carreia do magistério, está prevista no sentido de reduzir ao 

máximo o número de professores temporários. Para tanto, as unidades de ensino, no processo de 

implantação dos cursos de graduação em regime seriado semestral iniciado em 2013, elaboraram 

propostas para a realização de concursos públicos para provimento de cargos de Professor Auxiliar.  

 

Servidores Técnico-Administrativos 

 

• Plano de carreira e/ou cargos e salários: Deliberação CONSUNI nº. 078/2011, dispõe sobre a 

Avaliação Anual de Desempenho dos Servidores Técnico-Administrativos da Universidade de Taubaté 

– UNITAU e da Escola Dr. Alfredo José Balbi, para fins de progressão por mérito, instituída pela 

Deliberação CONSUNI n° 049/2009.  

• Cronograma de expansão: cada progressão por mérito do servidor corresponderá a um 

acréscimo de 5% (cinco por cento) em seu vencimento, desde que tenha conceito final ―excelente‖ 

ou ―bom‖, sendo a sua progressão dentro da classe ou cargo ou função a que pertence, como 

efetivo ou estável, respeitando, anualmente, o limite de 20% (vinte por cento) do total de servidores 

estáveis (Art. 41 da Constituição Federal) de cada classe de cargo, até 31 de dezembro do ano de 

avaliação.  

 

Regime de trabalho: *   

O regime de trabalho dos servidores técnico administrativos da Universidade de Taubaté é disciplinado 

pela referida Lei Complementar 282/2012.  
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Política para formação e qualificação permanentes do corpo técnico-administrativo: *  

A Diretoria de Recursos Humanos tem por finalidade assessorar o Pró-reitor de Administração, 

atendimento ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em relação aos assuntos de pessoal, 

controle de tempo de serviço e aposentadorias, dentre outras atribuições.   

 

Setor de Recrutamento, Seleção e Treinamento – SRST é o setor responsável pela gestão de pessoas, 

pela integração institucional, avaliação de desempenho do período probatório e progressão por 

mérito, movimentação de pessoas, organização e promoção de cursos e palestras, pesquisa e 

orientação aos funcionários em suas diversas necessidades administrativas.  

 

Estruturação: 705 servidores técnico-administrativos;  

 

Políticas de qualificação: Os treinamentos são organizados baseados na avaliação de desempenho do 

período probatório e por mérito, Levantamento de Necessidades de Treinamento e cumprimento da 

legislação da Segurança do Trabalho pelo serviço competente - SESMO: Serviço de Engenharia de 

Segurança e medicina Ocupacional promovendo, desenvolvendo e participando de ações educativas em 

segurança e saúde no trabalho.  

 

DIMENSÃO 6: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

A Administração Superior da UNITAU é exercida pelos seguintes conselhos:  

 Conselho Universitário (CONSUNI); 

 Conselho de Ensino e Pesquisa (CONSEP); 

 e Conselho de Administração (CONSAD); 

E pela Reitoria, que compreende, ainda: 

 a Vice-reitoria;  

 a Pró-reitoria de Administração; 

 a Pró-reitoria de Economia e Finanças;  

 a Pró-reitoria de Graduação;  

 a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação;  

 a Pró-reitoria Estudantil;  

 a Pró-reitoria de Extensão;  

 o Instituto Básico de Ciências Exatas;  

 o Instituto Básico de Biociências;  

 o Instituto Básico de Humanidades; e  

 o Núcleo de Educação a Distância. 
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Os institutos básicos são as unidades educacionais que administram e coordenam as funções de ensino, 

pesquisa e extensão correspondentes às disciplinas básicas dos cursos dos departamentos pertencentes 

às três grandes áreas do conhecimento: 

 

  Biociências; 

  Exatas; e 

  Humanas.  

 

Cada Instituto Básico é administrado por um Diretor e por um Conselho do Instituto (CONDIN). Os 

departamentos são as unidades educacionais básicas, organizados de forma integrada às necessidades 

das disciplinas curriculares de todo o campo científico, tecnológico, humano, cultural e artístico. Inter-

relacionados, permitem ao máximo o aproveitamento dos recursos humanos e materiais, sempre em 

consonância com as diretrizes fixadas pela Administração Superior. 

Cabe aos departamentos a responsabilidade de administrar todas as especificidades dos cursos de 

graduação sob sua própria supervisão, desde a elaboração e o desenvolvimento de programas de 

ensino, pesquisa e extensão, até os serviços à comunidade, assim como a difusão cultural, 

correlacionando e unificando ações e conteúdos. 

 

Conforme previsto na Deliberação CONSUNI Nº 028/99, Seção II, na sua esfera de abrangência, 

cada departamento mantém um Conselho de Departamento (CONDEP), órgão de natureza 

deliberativa, consultiva e fiscalizadora. 

 

SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS CENTRAIS 

 

Os Órgãos Colegiados Centrais constituem os mais elevados órgãos colegiados da 

Universidade, com atribuições deliberativas, normativas, consultivas, coordenadoras e 

fiscalizadoras, compreendendo o Conselho Universitário (Consuni), o Conselho de Ensino e 

Pesquisa (Consep) e o Conselho de Administração (Consad). Os Conselhos Centrais deliberam 

por meio de reuniões plenárias, de natureza ordinária, conforme calendário previamente 

elaborado pela Reitoria, e que se renova a cada ano letivo, e de natureza extraordinária, 

sempre que houver assunto de urgência a tratar. 

Os serviços administrativos dos Conselhos Centrais são executados pela Secretaria dos Órgãos 

Colegiados Centrais, chefiada por um Secretário nomeado pelo Reitor, com as seguintes 

atribuições: 

 secretariar as reuniões dos Conselhos Centrais; 

 administrar e promover o fluxo de processos e deliberações dos Conselhos; 
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 promover e superintender a execução dos serviços da Secretaria; 

 organizar a pauta das reuniões e submetê-las à aprovação do Presidente do 

respectivo Conselho, ou seu substituto regimental; 

 auxiliar o Presidente durante as reuniões e prestar os esclarecimentos que lhe 

forem solicitados; 

 preparar o expediente objeto das decisões dos Órgãos Colegiados Centrais e 

despachá-los com o Presidente, observados os prazos estatutários e 

regimentais; 

 organizar e executar os serviços de secretaria das reuniões ordinárias e 

extraordinárias dos Conselhos; 

 ter sob sua guarda e conservação os arquivos da Secretaria; 

 encaminhar os processos para a manifestação de relator e revisor, cuidando 

do cumprimento dos prazos regimentais; 

 encaminhar os expedientes, quando for o caso, aos órgãos ou pessoas que 

devam cumprir diligências; 

 atender aos pedidos de vista aprovados pelo plenário e deferidos pelo 

presidente;  

 constituir, se necessário, autos suplementares dos processos, para efeito de 

atendimento a pedidos de vista; 

 expedir as convocações para as reuniões, de ordem do presidente do 

respectivo Conselho Central, respeitados os prazos regimentais; 

 elaborar a Ata de cada reunião; 

 anotar e manter o controle da frequência dos conselheiros às reuniões, pela 

coleta das respectivas assinaturas em livro próprio que fica sob sua guarda;  

 providenciar a publicação, como deliberação, e posterior distribuição, dos atos 

que se destinem a dar conhecimento das decisões dos Órgãos Colegiados 

Centrais; 

 organizar e manter atualizado o arquivo de cada um dos Conselhos Centrais, 

indicando as deliberações adotadas, os pareceres emitidos, a correspondência 

expedida e recebida, as atas e pautas das reuniões, os processos estudados e a 

legislação correlata; 

 manter fichário de natureza cadastral e participativa de todos os membros 

componentes dos Conselhos Centrais, para a adequada distribuição de 



  211 

processos e para providenciar a eleição de novo conselheiro representante, a 

cada mandato vencido; 

 na reunião do Colégio Eleitoral Especial, preparar as cédulas de votação, as 

listas de presença e providenciar o recolhimento dos votos durante a sessão, 

além das atribuições rotineiras; 

 preparar todo o expediente necessário ao desempenho das atribuições 

explicitadas, e de outras, eventualmente contidas em disposições 

complementares do Estatuto, do Regimento Geral e do Regimento dos Órgãos 

Colegiados Centrais. 

No ano de 2015, até o dia 18 de dezembro, a Secretaria dos Órgãos Colegiados Centrais 

desenvolveu as atividades abaixo discriminadas: 

 

 Quanto ao número de reuniões realizadas pelos Conselhos: Universitário 

(CONSUNI), de Administração (CONSAD) e de Ensino e Pesquisa (CONSEP), 

totalizamos 43, conforme pode ser verificado abaixo: 

 

CONSELHOS 

REUNIÕES 
CONSUNI CONSAD CONSEP 

Ordinárias 06 10 10 

Extraordinárias 08 04 05 

TOTAL 14 14 15 

 

 

 Quanto à demanda de processos analisada pelos Conselhos Universitário 

(CONSUNI), de Administração (CONSAD) e de Ensino e Pesquisa (CONSEP), 

houve a tramitação de 567, conforme demonstrado abaixo:  

 

 CONSUNI CONSAD CONSEP 

TOTAL 115 175 277 

 

 

 Quanto às deliberações aprovadas pelos Conselhos: Universitário (CONSUNI), 

de Administração (CONSAD) e de Ensino e Pesquisa (CONSEP), totalizamos 

445, conforme demonstrado abaixo: 
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 CONSUNI CONSAD CONSEP 

TOTAL 111 077 258 

 

Quanto aos documentos gerados nesta Secretaria, informamos conforme segue: 

 

Ofícios 07 

Memorandos 46 

Moções  05 

TOTAL 58 

 

Quanto às atividades, informamos que os trabalhos desenvolvidos nesta Secretaria, 

constituem-se de: 

 atendimento a todos os setores da Universidade, no tocante às informações 

pertinentes; 

 auxílio aos conselheiros quando dos relatos em processos diversos; 

 arquivamento de documentos; 

 gravação das reuniões dos Conselhos; 

 conversão, em arquivo PDF, das deliberações para inserção no site da 

Instituição; 

 digitação de todos os documentos inerentes ao setor; 

 controle do material recebido; 

 controle da tramitação dos processos; 

 controle do arquivo; 

 assessoria direta ao Magnífico Reitor, Vice-reitor e aos Pró-reitores. 

 

 

SECRETARIA GERAL 

 
A Secretaria Geral da Universidade de Taubaté, no ano de 2014, respondeu pela realização dos 

seguintes trabalhos e atuou nas seguintes frentes: 

 

Sistema E-MEC  

 “O e-MEC é um sistema eletrônico de tramitação dos processos que regulam a educação 

superior no Brasil. Todos os pedidos de credenciamento e recredenciamento de instituições de 
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educação superior e de autorização, renovação e reconhecimento de cursos, além dos 

processos de aditamento, que são modificações de processos, são feitos pelo e-MEC.” 

Cadastro Institucional 

Cadastro e atualização dos dados referentes à infraestrutura administrativa, à administração 

superior e aos diretores de unidades de ensino desta Instituição junto ao MEC. 

 

Cadastro dos cursos presenciais 

Lançamento das informações referentes aos cursos oferecidos pela UNITAU, a partir do ano de 

2014, e atualização dos dados referentes aos cursos já existentes. 

 

Cadastro dos cursos EAD 

Realização do cadastro dos cursos de Ensino a Distância, inserindo todas as informações solicitadas 

pelo Ministério da Educação – MEC, como: matriz curricular, corpo docente, laboratórios, infraestrutura, 

endereços e outras. 

 

Reconhecimento dos cursos de Ensino a Distância  

 Formalização dos processos referentes ao reconhecimento dos cursos de EAD junto ao 

MEC; 

 Acompanhamento dos processos regulatórios protocolados no sistema e -MEC; 

 Providências quanto aos processos em diligências instauradas pelos Avaliadores do 

INEP,  

 Suporte às equipes de Coordenação do EAD, responsáveis pelo atendimento aos 

professores avaliadores nas ocasiões das visitas in loco. 

Recredenciamento para o Ensino a Distância  

Acompanhamento do processo de pedido de Recredenciamento da UNITAU para o EAD, no sistema e-

MEC. 

 

Enquadramento dos cursos de Graduação 

Enquadramento dos cursos da UNITAU em cada área de abrangência, no sistema e-MEC, de acordo com 

os Diretores das Unidades de Ensino, a fim de viabilizar o cadastro dos alunos ao Exame Nacional dos 

Estudantes – ENADE. 
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ENADE – Exame Nacional de Desempenho do Estudante 

 Participação no seminário sobre o Enade, em Brasília; 

 Apresentação das “Questões Operacionais” (do seminário Enade) aos Secretários e 

Diretores de Unidades de Ensino; 

 Assessoria à Pró-reitoria de Graduação, no trabalho de suporte às Unidades de Ensino, 

quanto ao cadastramento dos alunos no Enade. 

 

Insumos dos Indicadores de Qualidade 

Recebimento e análise dos insumos utilizados para os cálculos dos Indicadores de Qualidade dos cursos 

de graduação e os da Instituição, para encaminhamento à Pró-reitoria de Graduação. 

 

Indicadores de Qualidade  

Recebimento da Nota do ENADE, dos Conceitos Preliminares dos Cursos – CPC e do Índice Geral dos 

Cursos – IGC. Análise dos resultados e encaminhamento ao Reitor e à Pró-reitora de Graduação. 

 

Docentes Avaliadores  

Recebimento e encaminhamento ao Reitor de comunicados do MEC, referentes à disponibilidade de 

professores vinculados à UNITAU, cadastrados como avaliadores junto ao INEP, visando ao 

agendamento de visitas para avaliações in loco em outras Instituições.  

 

FIES 

Suporte, junto ao e-MEC, à Pró-reitoria Estudantil, por meio de verificação dos códigos dos cursos da 

UNITAU disponibilizados para inscrições no FIES.  

 

PARFOR 

Suporte, junto ao e-MEC, à Coordenação do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação 

Básica – PARFOR (conduzido pela Capes), na UNITAU. 

 

LIFE  

Suporte, junto ao e-MEC, à Coordenação do Programa de Apoio a Laboratórios Interdisciplinares de 

Formação de Educadores – Life (conduzido pela CAPES) na UNITAU. 

 

Censo da Educação Superior 

Acompanhamento, em parceria com a Central de Informática e a Coordenadoria de Controle 

Acadêmico, do desenvolvimento do trabalho de coleta de dados para o CENSO da Educação Superior. 
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Registro de diplomas  

 diplomas de Graduação da Universidade de Taubaté: 2.076; 

 diplomas de Pós-graduação da Universidade de Taubaté: 129; 

 apostilas em diplomas da Universidade de Taubaté: 52; 

 diplomas de outras Instituições: 388; 

 

 Revalidação de diplomas  

 Revalidação de diplomas: 05. 

 

 

PROCURADORIA JURÍDICA  

 

Ações propostas pela Unitau 

Cobrança 1253 

Total 1253 

 

 

Ações e reclamações propostas contra a Unitau 

PROCON 16 

Indenização   13 

Ordinária 07 

Trabalhista 05 

Mandado de Segurança 04 

Obrigação de Fazer 04 

Ação Civil Pública 04 

Cautelar 02 

Ação de Direito 01 

Declaratória 01 

Embargos de Terceiro 01 

Revisão contratual/acordo 01 

Restituição de Quantia Paga 01 

Total 60 
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Audiências realizadas 

Ações Cíveis 57 

Ações Trabalhistas 18 

PROCON 06 

Total 81 

 

Tribunal de Contas  

Defesas realizadas 12 
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DIMENSÃO 10: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 

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. 

A missão da PREF consiste em: 

 Buscar um atendimento com qualidade; 

 Agilidade nas negociações, conciliando o interesse do aluno com o da 

Instituição; 

 Implantar medidas de redução de inadimplência levando à conscientização da 

comunidade acadêmica. 

 Eficácia no controle financeiro 

 

A Pró-reitoria de Economia e Finanças é composta pelas seguintes Setores: Assessoria, 

Secretaria, Diretorias de Contabilidade com os Serviços de Controle Orçamentário, 

Contabilidade, Elaboração Orçamentária e Custos; Diretoria de Economia e Finanças com os 

Serviços de Tesouraria, Cobrança Administrativa e de Arrecadação e Dívida Ativa. 

 

OBJETIVOS 

 

Para o ano de 2015, a fim de dar cumprimento à legislação vigente e, ainda, modernizar os 

serviços prestados ao nosso público interno e externo, a Pró-reitoria de Economia e Finanças 

estabeleceu os seguintes programas orçamentários: 

 

 PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO: Encargos Sociais 

OBJETIVO: Contribuir para a formação do patrimônio dos servidores públicos e outras 

contribuições. 

JUSTIFICATIVA: Atender à legislação vigente quanto ao recolhimento do PASEP e 

outras contribuições. 

INDICADOR: Crescimento da Receita Orçamentária. 

META: Recolhimento do valor de R$ 1.398.000,00 (um milhão e trezentos e noventa e 

oito mil reais). 

 

 PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO: Gestão e Controle Orçamentário e Financeiro 
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OBJETIVO: Aperfeiçoar a qualidade dos procedimentos financeiros, de arrecadação e 

do controle orçamentário. 

JUSTIFICATIVA: Manter o contínuo aperfeiçoamento e a modernização dos serviços de 

Controle de Arrecadação, da Tesouraria, da Cobrança e da Contabilidade, visando à 

perfeita integração dos sistemas. 

INDICADOR 1: Adiantamento. 

META 1: Redução de despesas de adiantamento. 

INDICADOR 2: Redução na inadimplência. 

META 2: Reduzir o percentual anual médio de inadimplência em 1% (um por cento). 

 

AÇÕES, MÉTODOS E ESTRATÉGIAS 

 

Para atendimento dos objetivos descritos na Lei Orçamentária Anual 2015, cada Serviço da 

Pró-reitoria de Economia e Finanças realizou as seguintes atividades: 

 

ASSESSORIA 

 Dar suporte na avaliação dos programas, projetos e atividades financeiras; 

 Acompanhar a elaboração do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) em conjunto com os responsáveis; 

 Acompanhar e emitir parecer na prestação de contas quadrimestral e anual; 

 Apresentar a prestação de contas em audiência pública, na ausência do Pró-Reitor de 

Economia e Finanças; 

 Elaborar parecer nos processos de reajuste anual de fornecedores; 

 Atualizar os valores de caução das Empresas para serem devolvidos pelo Serviço de 

Controle Orçamentário; 

 Elaborar parecer nos processos de reajuste anual das taxas de serviços prestados pelas 

Clínicas da Universidade; 

 Apoiar a elaboração de propostas e Diretrizes para suportar decisões sobre assuntos 

financeiros da Universidade; 

 Fornecer informações financeiras sobre as diversas áreas de produção e apoio da 

Universidade; 

 Acompanhar os resultados financeiros de cada Unidade de Ensino, apontando 

diretrizes para a busca do equilíbrio financeiro da Universidade; 
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 Desenvolver projeto de Custeio dos Programas para o atendimento das Normas 

Brasileiras de Contabilidade aplicada ao Setor Público – NBCASP;  

 Analisar relatórios contábeis de Receita e Despesa e outros, emitindo parecer ao Pró-

reitor de Economia e Finanças; 

 Elaborar o custo e o resultado financeiro das Unidades Orçamentárias da 

Universidade; 

 Apoiar na discussão dos assuntos financeiros pertinentes à Pró-reitoria de Economia e 

Finanças da Universidade; 

 Exercer outras atribuições na área Econômico-Financeira, que lhe sejam conferidas por 

autoridades superiores no âmbito da Universidade. 

SECRETARIA DO GABINETE 

 Atender ao Pró-reitor 

 Atender e orientar os alunos; 

 Atender e orientar as Secretarias das demais Pró-reitorias, Departamentos e Institutos; 

 Agendar as reuniões do Pró-reitor; 

 Zelar pela freqüência dos servidores e dos assessores; 

 Zelar pelo cumprimento do ponto eletrônico dos servidores e efetuar anotações de 

abonos, licenças, férias e outros; 

 Verificar a execução das horas extras e informar para pagamento, quando autorizado; 

 Orientar a elaboração da escala de férias da Pró-reitoria; 

 Autuar documentos em expedientes; 

 Solicitar autuar documentos em processos; 

 Direcionar documentos e processos contábeis e acadêmicos financeiros; 

 Despachar processos e documentos contábeis e acadêmicos financeiros em 

conformidade com as Deliberações vigentes e orientações do Pró-reitor; 

 Elaborar ofícios e memorandos; 

 Acompanhar a elaboração das Declarações de Quitação Anual e sua disponibilização 

pelo site, aos alunos; 

 Enviar e responder e-mails; 

 Controlar e zelar pelos arquivos da Secretaria; 

 Auxiliar na Elaboração dos Projetos de Deliberações de acordo com as orientações do 

Pró-reitor; 
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 Controlar entrada e saída dos processos e documentos contábeis e acadêmicos 

financeiros, principalmente processos de devoluções; 

 Conferir os processos de devoluções, valores para devolução ou abatimento e os 

dados bancários; 

 Agendar as datas para os depósitos bancários referentes aos processos de devoluções; 

 Conferir os processos de cancelamento em conformidade com a Deliberação vigente; 

 Agendar as datas para os depósitos bancários referentes processos de cancelamentos; 

 Oficializar as Prefeituras Municipais conveniadas, dos valores a serem pagos referentes 

a bolsas de estudo; 

 Responder a questionamentos a Ouvidoria; 

 Solicitar o arquivamento de processos; 

 Controlar e supervisionar a Recepção, em receber alunos, professores, servidores e 

visitantes, distribuir senha para atendimento ao aluno. Receber documentos e 

processos direcionando-os aos seus respectivos Serviços da Pró-reitoria, bem como, 

receber jornais, revistas e correspondências e direcionar aos diversos Serviços/Seções 

da Universidade;  

 Controlar e supervisionar a entrega de documentos e sua distribuição aos diversos 

Serviços/Seções da Universidade, bem como Prefeitura e Bancos; 

 Supervisionar a execução dos serviços de limpeza do prédio. 
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SERVIÇO DE TESOURARIA E DOCUMENTAÇÃO FINANCEIRA 

 Pagamento a Fornecedores, Funcionários, Professores e Alunos; 

 Pagamento a Fornecedores via Convênio Siconv; 

 Prestação de contas (parte financeira) de Convênios no Siconv; 

 Escrituração, controle e fechamento do Caixa com baixas diárias dos pagamentos; 

 Arquivo e guarda dos documentos inerentes ao movimento de caixa; 

 Cadastramento e controle de devolução e pagamento de cheques; 

 Recebimento de boletos pelo caixa, com posterior controle diário de autenticações e 

lacre e baixa dos mesmos; 

 Classificação e controle da receita; 

 Controle de Anulações de Despesas de Adiantamentos; 

 Controle de recebimentos de depósitos judiciais e encaminhamento para as devidas 

baixas junto ao Serviço de Arrecadação; 

 Controle financeiro e emissão de extratos de todas as contas bancárias da Unitau, com 

posterior conciliação bancária diária das mesmas; 

 Elaboração do Boletim Financeiro Diário; 

 Controle financeiro e bancário de todos os convênios celebrados pela Instituição; 

 Aplicações, resgates e controles de investimentos e respectivos rendimentos; 

 Conferência mensal do recebimento de Dívida Ativa e Honorários; 

 Controle e arquivo da documentação bancária; 

 Atendimento a solicitação de documentos e informações pelo Tribunal de Contas, INSS 

e demais setores da Universidade de Taubaté. 

SERVIÇO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA 

 Celebração de acordos com boletos; 

 Controle e envio de cheques para compensação pelo banco; 

 Controle e cobrança de cheques devolvidos; 

 Controle e cobrança de acordos com boletos descumpridos; 

 Abatimentos de devoluções (FIES/Bolsas) em acordos; 

 Elaboração e remessa de cartas de cobrança referente a processos de trancamento de 

matrícula e transferência; 

 Controle de processos de trancamento de matrícula e transferência com acordo, 

aguardando o cumprimento do mesmo; 

 Verificação e arquivamento de processos de cobrança judicial quitados; 
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 Envio de processos para cobrança judicial de mensalidades, parcelas de acordo e 

cheques devolvidos; 

 Cobrança telefônica aos alunos com diferenças de mensalidades; 

 Cobrança telefônica aos alunos em atraso com parcelas de mensalidades e acordos; 

 Enviar e-mails aos alunos com débitos, cujo contato telefônico não foi possível; 

 Inscrição de débitos no Serviço Central e Proteção ao Crédito, com posterior 

manutenção e exclusão; 

 Envio de boletos de diferenças de mensalidade, e parcelas de acordo, por e-mail, 

quando solicitado pelo aluno; 

 Acompanhamento de Advogados da Instituição, quando necessário, nas reclamações 

de alunos junto ao PROCON; 

 Atendimento a alunos. 

SERVIÇO DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA 

 Controle de concessão de bolsas de estudo, com verificação de frequência; 

 Controle financeiro do financiamento estudantil – FIES; 

 Controle de valores a serem recebidos de empresas e prefeituras; 

 Emissão e controle sobre o recebimento de boletos bancários referentes a 

mensalidades, taxas e emolumentos; 

 Suporte às Clínicas de Odontologia, Psicologia, Fisioterapia e Nutrição, no que diz 

respeito à emissão de boletos para recebimento de taxas e posterior controle; 

 Emissão de relatórios que servem de subsídio para previsão de receita; 

 Atendimento ao público; 

 Alterações financeiras em matrículas de alunos; 

 Inscrições e re-inscrições na Dívida Ativa; 

 Geração de Livros de Inscrição e Baixas Mensais e Livro Anual de Dívida Ativa; 

 Controle e conferência de valores recebidos de acordos judiciais; 

 Lançamento no sistema informatizado de valor por disciplina dos cursos oferecidos 

pela Instituição em suas respectivas grades, fases e turmas; 

 Auxílio aos Departamentos sobre procedimentos acadêmico/financeiros; 

 Configuração de planos de pagamento e procedimentos para matrículas e 

rematrículas. 
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SERVIÇO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2016 e encaminhamento para 

aprovação pelos Conselhos de Administração e Universitário e pela Câmara Municipal 

de Taubaté; 

 Elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA 2016 e encaminhamento para aprovação 

pelos Conselhos de Administração e Universitário e pela Câmara Municipal de 

Taubaté; 

 Elaboração de suplementações ao Orçamento 2016. 

 Elaboração de Projeto de Créditos Adicionais e encaminhados para aprovação pelos 

Conselhos de Administração e Universitário e pela Câmara Municipal de Taubaté. 

SERVIÇO DE CONTABILIDADE 

 Elaboração do Balanço Anual 2014; 

 Elaboração e entrega mensal da DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários 

Federais; 

 Conferência mensal dos relatórios de receita, despesa e dívida ativa; 

 Elaboração dos Relatórios bimestrais e quadrimestrais, para atendimento à Lei de 

Responsabilidade Fiscal; 

 Elaboração da Programação Financeira; 

 Preparação do sistema informatizado para implantação das novas Normas Brasileiras 

de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP; 

 Suporte à Diretoria de Contabilidade. 

SERVIÇO DE CUSTOS 

 Levantamento de dados junto aos setores de Recursos Humanos, Almoxarifado, 

Patrimônio e Controle Orçamentário; 

 Elaboração mensal de relatórios de custos, para verificação do rendimento de todos os 

cursos oferecidos e oferecer subsídios para a tomada de decisões da Administração 

Superior da Universidade de Taubaté. 

SERVIÇO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 

 Execução do Orçamento; 

 Controle das Bolsas de Estudo de Graduação e Pós-graduação; 

 Emissão de Notas de Empenho; 

 Emissão de Liquidações; 

 Emissão de Ordens de Pagamentos e respectivo relatório; 
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 Controle das contas dos serviços de utilidade pública; 

 Controle, conferência e orientações quanto aos adiantamentos; 

 Conferência das cláusulas contratuais, antes da efetivação dos pagamentos. 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

No que diz respeito ao atendimento do primeiro objetivo descrito (formação do patrimônio 

dos servidores públicos e outras contribuições), em razão de problemas no Sistema Pronim da 

empresa Governança Brasil não foi possível analisar o comportamento da receita. 

No que diz respeito ao atendimento do segundo objetivo descrito (aperfeiçoar a qualidade dos 

procedimentos financeiros, de arrecadação e do controle orçamentário), parte dele foi 

alcançado, no sentido de que, os adiantamentos da Pró reitoria de Economia e Finanças 

tiveram uma redução das despesas em regime de adiantamento, o valor utilizado no ano 

decresceu de R$ 1.684,90 (Um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos) 

para R$ 1.457,88 (Um mil e quatrocentos e cinqüenta e sete reais e oitenta e oito centavos), 

uma queda de 13,47% (treze inteiros e quarenta e sete centésimos por cento).  

 

Em relação à inadimplência, devido à crise pela qual passa o País e apesar da nossa política 

visando à sua redução, verificamos uma pequena elevação (em 2015 22,94%), se comparada à 

média dos últimos 5 anos (21,29%). 

 

ANÁLISE 

 

O cumprimento dos objetivos anualmente propostos pela Pró-reitoria de Economia e Finanças 

acompanha, em geral, o comportamento da economia nacional, uma vez que o aumento da 

receita e a redução da inadimplência estão intimamente ligados à capacidade de renda das 

famílias de nossos alunos. 

Com base nesta realidade, a Universidade de Taubaté buscou, durante o ano de 2015, 

alternativas e incentivos para o pagamento pontual das mensalidades, com a permanência do 

valor (sem limite) destinado ao FIES – Financiamento Estudantil, a continuidade da bolsa BIP – 

Bolsa de Incentivo ao Pagamento, inscrição dos inadimplentes no cadastro do SCPC – Serviço 

Central e Proteção ao Crédito e aprovação da Lei que instituiu o Programa de Recuperação de 

Crédito, a qual concedeu anistia de até 100% de multa e juros a anuidades, semestralidades, 

cheques e parcelas de acordos não cumpridos , devidos por alunos e ex-alunos, vencidos até 

dezembro de 2014. 
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A adesão ao FIES em 2015, sem limitação de crédito, beneficiou 540 (quinhentos e quarenta) 

novos alunos. Houve sensível redução no número de novas adesões, face às alterações 

restritivas impostas pelo Governo Federam, nas regras para o Financiamento Estudantil, por 

parte do Governo Federal. 

Para o ano de 2016, está prevista a continuidade de crédito sem limite, e um pequeno 

aumento, em relação a 2015, do número de vagas de FIES, disponibilizadas pelo Governo 

Federal a nossa Instituição, além dos 2.740 (dois mil, setecentos e quarenta) alunos já 

contemplados.  

A Bolsa de Incentivo ao Pagamento – BIP, contemplou, durante o ano de 2015, um aluno a 

cada mês (total de 11 bolsas), dentre os adimplentes, com uma bolsa de estudos de 100% 

(cem por cento), até o final do ano letivo, visando estimular os alunos ao pagamento pontual 

das mensalidades, para poderem concorrer automaticamente a este benefício. Assim, 

também, Bolsas Egresso, Bolsa Mérito e as Bolsas para os Cursos Matutinos e para os Cursos 

Superior de Tecnologia, visaram estimular os alunos ao pagamento pontual das mensalidades, 

bem como o retorno dos alunos à nossa Instituição.  

 

Para 2016, foi instituída a Bolsa 2ª Graduação, objetivando alcançar alunos que já possuem 

diploma de nível superior e que desejam cursar outra graduação. 

 

O processo de inscrição dos alunos inadimplentes no SCPC se repetiu durante o ano de 2015 e 

continua sendo responsável pelo recebimento das parcelas mais atrasadas do ano. 

 

Eixo 5: infra-estrutura física 

DIMENSÃO 7: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 Quanto à infraestrutura, conta com 99 laboratórios, um acervo bibliográfico com mais de 260 

mil exemplares, mais de 50 núcleos de pesquisa cadastrados no CNPq, nas áreas de Humanas, 

Biociências e Exatas, um hospital e clinicas que atendem a população local e regional, 

abrangendo todo o Vale do Paraíba. Possui ainda uma rádio e uma TV universitária.   

Instalações gerais nos polos para educação a distância  

O polo de São José dos Campos conta com as seguintes instalações: 

- Um auditório com capacidade para 150 pessoas; 
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- 1 laboratório com 20 computadores com Kit multimídia em rede e com acesso à internet 

banda larga, 20 No-breake 1 aparelho de fax 

- 6 salas de aula de uso exclusivo para EaD com capacidade para 40 alunos equipadas de 

ventiladores, computador e datashow com tela de projeção.  

- Sala para Coordenação de Polo. 

- Sala para Coordenação de área/curso. 

- Sala de Tutoria. 

- Sala de Secretaria. 

- Sala de Professores. 

- Banheiros Masculino e Feminino com acesso para portadores de necessidades especiais. 

- Elevador 

Biblioteca: acervo, serviços e espaço físico. 

As bibliotecas da Unitau possuem um acervo total estimado em 265 mil exemplares entre 

livros, periódicos, teses, dissertações, monografias e trabalhos de conclusão de curso, nas 

diferentes áreas de conhecimento, distribuídos nas 14 Unidades do SIBi-Bibliotecas Setoriais e 

tem acesso aberto para consultas a todos os usuários e, para empréstimos, a todos alunos, 

professores e funcionários cadastrados.  

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, é composto por 

uma Coordenadoria, 14 Bibliotecas Setoriais interligadas, e pelos setores: 

Centro de Pesquisa Bibliográfica – CPB, Obras Raras e Centro Especial de Atendimento 

Bibliográfico (CEAB). Seu funcionamento constitui-se pelo gerenciamento de informações, de 

modo a viabilizar a difusão do saber. O objetivo principal é disponibilizar um acervo que 

garanta as informações bibliográficas necessárias à comunidade acadêmica dos cursos do 

Ensino Fundamental e Médio, Graduação, Pós-graduação, Extensão e Atualização, bem como 

disponibilizar um programa de assistência bibliográfica à comunidade e à região. Com um 

acervo composto de livros, periódicos, monografias, teses e dissertações, DVDs, CDs, mapas, 
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fotos e outros materiais, distribuídos nas unidades por área de conhecimento, o SIBi mantém 

uma política de aquisição com vistas à atualização constante de seu acervo. Todo o acervo 

está disponível para consulta on-line integrada. 

O Centro de Pesquisa Bibliográfica – CPB complementa o suporte aos usuários nos 

levantamentos e pesquisas bibliográficas, por meio do acesso às bases de dados on-line. 

Oferece, também, os serviços de comutação bibliográfica – COMUT e BIREME, e treinamento 

regular para uso de bases de dados. 

Já o Centro Especial de Atendimento Bibliográfico (CEAB) se propõe a facilitar o acesso à 

informação, oferecendo condições necessárias para o desenvolvimento e a formação 

acadêmica dos alunos portadores de necessidades especiais, como softwares leitores de telas 

de acesso à internet, gravadores digitais, lupas, impressora e máquina Braille, além de 

suporte e atendimento ao usuário. 

Bibliotecas dos polos para educação a distância: acervo, serviços e espaço físico (indicador 

exclusivo para IES credenciada para modalidade a distância – EAD). 

A Biblioteca do Polo de São José dos Campos possui uma sala destinada ao acervo com espaço 

para estudos individuais e/ou em grupo com capacidade para 35 alunos.  

O acervo possui 3301 títulos (Livros, Monografias, Apostilas, Vídeos Periódicos Científicos) e 

6192 exemplares. Conta ainda, com uma biblioteca virtual com aproximadamente 4000 títulos 

variados. 

Possui ainda 08 computadores para uso dos alunos e consulta on-line ao acervo.  

O polo Taubaté conta com as seguintes instalações: 

- Um auditório com capacidade para 250 pessoas; 

- 5 laboratórios com capacidade de 20 alunos por turno, com os seguintes equipamentos: 1 

aparelho de fax; 130 computadores com Kit multimídia em rede e com acesso à internet 

banda larga; 02 impressoras; computador com câmera e conexão à internet; 01 linha 

telefônica; No-break. 

- 9 salas de aula de uso compartilhado equipadas de ventiladores com capacidade para 60 

alunos. São disponibilizados para uso em sala de aula computadores e datashows com tela de 

projeção.  

- 2 salas de aula de uso exclusivo para EaD equipadas com ar condicionado com capacidade 

para 20 alunos. São disponibilizados para uso em sala de aula computadores e datashows com 

tela de projeção.  

- 1 sala de aula de uso exclusivo para EaD equipada com ar condicionado com capacidade para 

30 alunos. São disponibilizados para uso em sala de aula computadores e datashows com tela 
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de projeção.  

- Sala para Coordenação de Polo. 

- Sala para Coordenação de área/curso. 

- Sala de Tutoria. 

- Sala de Secretaria. 

- Sala de Professores. 

- Banheiros Masculino e Feminino com acesso para portadores de necessidades especiais. 

 

Obras e Manutenção 

A Diretoria de Obras e Manutenção, subordinada à Pró-reitoria de Administração, tem como 

papel o desenvolvimento de projetos, execução de obras e reformas, assim como a realização 

constante de manutenção predial em todas as áreas da construção civil e elétrica. 

 

Obra / Reformas: 08 

 21-AGR-500/DO-001/14 - Reforma e ampliação na Apicultura e Bromotologia, Sementes e 

Solos – Departamento de Ciências Agrárias.  

21-MED-500/DO-002/14 – Reforma no antigo prédio do Departamento de Fisioterapia,  para 

adequação do Centro de Estética – anexo do Bom Conselho. 

23-COS-500/DO-003/14 – Substituição  de piso e pintura nas salas de aula do Departamento de 

Comunicação Social. 

21-IBB-500/DO-004/14 – Reforma e adequação para construção de salas de aula no antigo 

Laboratório de Parasitologia. 

21-ENF-500/DO-005/14 – Reforma no antigo prédio do Departamento de Fisioterapia, para 

adequação do Laboratório de Enfermagem (Anexo do Bom Conselho). 

21-FST-500/DO-006/14 – Reforma no antigo prédio do Departamento de Fisioterapia, para 

adequação da sala de macas do Departamento de Fisioterapia (anexo do Bom Conselho). 

21-IBB-500/DO-007/14 - Reforma no antigo prédio do Departamento de Fisioterapia, para 

adequação do Laboratório Life,  pertencente ao IBB. 

21-NUT-500/DO-008/14 – Reforma no antigo prédio do Departamento de Fisioterapia, para 

adequação da Cozinha da Nutrição. 

 

Manutenções: 138 (cadastradas no sistema) 
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Conclusão 

 

Com relação aos resultados obtidos na avaliação, apontamos as seguintes considerações: 

 

1- Infra-estrutura – melhorar as condições do ambiente (salas e laboratórios) de ensino e de 

aprendizagem (salas de aulas e laboratórios), observado tanto por docentes quanto por 

discentes; 

 

2- Gestão – ainda é observado a necessidade de melhorar a divulgação do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), por se tratar de instrumento que norteador de ações da 

Instituição; 

 

3-  Destacamos a percepção dos professores com relação à influência do Reitor e de sua 

equipe, bem como do interesse institucional nas decisões da Universidade. 

 

4- Apesar da avaliação ter tido a contribuição da ACOM na sua divulgação, há necessidade de 

criar mecanismo para sua ampliação; e 

 

5- Deve-se considerar que os indicadores aferidos de forma sintetizada norteiam a leitura 

possível do cenário avaliado a despeito de não garantir pela exatidão da realidade 

institucional. 

 

 


