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BOLSA 2ª Graduação – UNITAU 

REGULAMENTO – Ingressantes Inverno 2018 

 

 A Bolsa 2ª Graduação UNITAU consiste na concessão de 20% de desconto no semestre 

de ingresso (não incidindo sobre as parcelas de matrícula), a ex-alunos UNITAU e/ou 

graduados em outra Instituição de Ensino Superior, credenciada pelo Ministério da Educação 

(MEC). Essa modalidade de bolsa será concedida a ingressantes no 2º período letivo de 2018, 

devidamente inscritos e que apresentem as condições específicas a que se destinam os referidos 

descontos, bem como a documentação necessária para a inscrição e efetivação da matrícula 

acadêmica. Transferências e trancamentos de matrícula estarão sujeitos à análise pela Pró-reitoria 

Estudantil para a manutenção dos descontos. Não terão direito ao benefício, os alunos que se 

matricularem nos cursos de Medicina, Odontologia, Arquitetura e Urbanismo, Nutrição (noturno), 

Psicologia (noturno) e todos os cursos com valores de mensalidade abaixo de R$ 700,00, assim 

como os estudantes, matriculados em 2ª graduação, ingressantes em anos anteriores ou cujo 

estudo de currículo aponte matrícula para o 1º semestre de curso não oferecido no Processo 

Seletivo de Inverno 2018. Os alunos que trancaram a matrícula de 2ª graduação da Universidade de 

Taubaté, de anos anteriores, somente terão direito ao desconto se ingressarem em novo curso 

contemplado pela Bolsa 2ª Graduação UNITAU. 

 

1. Da organização institucional. 

 

 Essa modalidade de bolsa será coordenada pela Pró-reitoria Estudantil. 

 

2. Das condições de participação.  

 

• Ser ingressante em curso de graduação contemplado pela Bolsa 2ª Graduação UNITAU em 

2018 – exceto ingressantes nos cursos de Medicina, Odontologia, Arquitetura e Urbanismo, 

Nutrição (noturno), Psicologia (noturno) e todos os cursos com valores de mensalidade 

abaixo de R$ 700,00 e cujo estudo de currículo aponte matrícula no 1º semestre de curso 

não oferecido ou que não forme turma no Vestibular de Inverno UNITAU 2018.  

• Ser portador de diploma de nível superior (ou declaração de conclusão de curso) expedido 

pela Universidade de Taubaté ou por outra Instituição de Ensino Superior brasileira, 

autorizadas pelo Ministério da Educação.  

• Em caso de trancamento de matrícula o aluno perderá o direito ao benefício e não poderá 

usufruir mais do desconto caso reabra sua matrícula posteriormente.  

• Transferências vindas de outras IES serão analisadas pela Pró-reitoria Estudantil para 

concessão ou não do benefício.  

• O aluno deverá consultar a PRE, caso queira transferir-se de curso ou de período, para 

verificação da manutenção ou perda do benefício.   

• O desconto está vinculado ao pagamento pontual da mensalidade (até o dia 12 de cada 

mês). 

 

3. O processo seletivo e a matrícula (o presente documento não regula o procedimento de matrícula). 

 

• Entregar a documentação abaixo na secretaria do curso de interesse (verifique os horários 

de atendimento no final do regulamento): 
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Apresentar cópia e original para conferência.  

o Cédula de Identidade.  

o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, regular ou equivalente  

o Histórico Escolar do Ensino Médio, regular ou equivalente.  

o Diploma do Curso de Graduação (com colação de grau). 

o Histórico Escolar do Curso de Graduação.  

o Programas ou ementas das disciplinas cursadas, com aproveitamento, da 1ª Graduação.  

o Certidão de Nascimento ou Casamento. 

o Cadastro de Pessoa Física (CPF).  

o Título de Eleitor. 

o Certificado de Reservista, ou Atestado de Alistamento Militar, ou outro documento válido de 

cumprimento das obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino.  

o Comprovante de residência. 

 

• Apresentar documentação complementar, caso seja solicitada pela Universidade.  

• Ter a documentação avaliada e aprovada pela secretaria do curso de interesse.  

• Realizar matrícula conforme orientação e prazos informados pelo Departamento onde é 

oferecido/ministrado o curso de interesse  

• Confirmar a matrícula, efetuando o pagamento do boleto dentro do prazo de vencimento. 

 

 

4. Da ciência do aluno. 

  

 Ao inscrever-se na secretaria do curso de interesse, para ser beneficiado pela Bolsa 2ª 

Graduação, o aluno demonstra estar ciente e concordar com todas as normas aqui apresentadas, 

bem como, se compromete a cumprir as condições acima citadas e a tomar ciência da Deliberação 

Consad Nº 028/2017, que dispõe sobre a concessão de Bolsas de Estudo aos alunos de graduação, 

modalidade presencial, da Universidade de Taubaté, disponível no site www.unitau.br.  

 

Profa. Ma. Angela Popovici Berbare 

Pró-reitora Estudantil 

 

Unidade de Ensino Manhã Tarde Noite 
Agronomia 7h30 às 11h 13h30 às 16h30 ***************** 

Biologia 7h30 às 11h ***************** 18h às 21h30 

Direito 8h às 11h30 13h às 17h 18h às 21h45 

Ciências Sociais e Letras/História 7h30 às 12h 14h às 18h 18h às 22h 

Serviço Social *************** 13h às 17h 18h às 21h30 

Comunicação Social 8h às 12h 14h30 às 16h30 18h30 às 21h30 

Gestão e Negócios  8h às 11h 13h30 às 16h30 18h30 às 21h 

Educação Física 8h às 11h ***************** 18h às 21h 

Enfermagem e Nutrição 7h às 12h 13h às 17h 18h30 às 22h 

Engenharia Civil e Ambiental 8h30 às 11h ***************** 18h30 às 21h 

Engenharia Elétrica *************** 13h30 às 17h 18h às 21h 

Engenharia Mecânica 8h às 12h 13h30 às 17h 18h às 21h 

Fisioterapia 7h30 às 11h30 ***************** 18h às 21h30 

Informática *************** 13h30 às 16h30 18h às 21h 

Pedagogia 7h30 às 11h30 ***************** 17h30 às 21h30 

Psicologia 8h30 às 11h30 14h às 17h 18h às 21h 

Medicina (Tecnologia em Estética e Cosmética) 7h às 21h30 
Endereços e telefones de contato em unitau.br 
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Cronograma Bolsa 2ª Graduação UNITAU 

Ingressantes Inverno 2018  

 

 O presente cronograma tem o objetivo de orientar as Unidades de Ensino sobre as datas e 

os procedimentos relacionados aos graduados que buscarem a Bolsa 2ª Graduação, conforme a 

Deliberação Consad nº 028/2017 e o Regulamento da Bolsa 2ª Graduação – Inverno 2018.  

 

 

 

Datas Atividades 

11/06/2018 

a 

*13/08/2018  

O graduado preenche o requerimento e entrega a documentação nos Departamentos. 

 

Assim que o currículo for analisado o graduado deverá ser chamado pela secretaria 

para realizar a matrícula imediatamente.  

 

*O prazo poderá ser prorrogado de acordo com a disponibilidade de cada secretaria. 

27/07/2018 

 

Prazo máximo para realização da matrícula (pagamento) dos graduados que terão 

direito ao desconto a partir de agosto de 2018. 

03/08/2018 

Prazo máximo para envio da lista para a PRE dos graduados regularmente 

matriculados (pagos) até o dia 27/07, para a concessão do desconto a partir de agosto 

de 2018. Podem ser enviadas listas parciais antes da data final. 

20/08/2018 
Prazo máximo para realização da matrícula (pagamento) dos graduados que terão 

direito ao desconto a partir de setembro de 2018. 

31/08/2018 

Prazo máximo para envio da lista para a PRE dos graduados regularmente 

matriculados até o dia 20/08, para a concessão do desconto a partir de setembro de 

2018. Os meses de julho e agosto devem estar pagos. 

 

Fluxo: 

 

1. Candidato realiza requerimento e entrega a documentação na secretaria do Departamento. 

2. Departamento faz a análise prévia para determinação dos planos de ensino necessários. 

3. Departamento solicita à Coordenadoria de Controle Acadêmico (CCA), por e-mail, os planos de 

ensino necessários (caso seja aluno formado pela UNITAU). 

4. CCA encaminha os planos solicitados ao Departamento, via malote. 

5. Departamento realiza a análise de currículo o mais rápido possível. 

6. Departamento informa o aluno sobre o resultado do estudo de currículo e solicita seu 

comparecimento para tomar ciência do processo e realizar a matrícula imediatamente.  

7. Candidato comparece ao Departamento, toma ciência do processo, assina o Termo de Ciência 

do Bolsista, retira o boleto de matrícula e efetua o pagamento (em unidade bancária ou na 

tesouraria da Unitau). 

8. Departamento encaminha relação de matriculados (pagos), via memorando, para a Pró-reitoria 

Estudantil, para o lançamento do desconto. 

 

 

 
Importante: Caso a secretaria envie a relação de matriculados para a PRE fora do prazo, os alunos perderão o 

direito ao desconto naquele mês. Não será concedido desconto retroativo. 
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Termo de Ciência Bolsa 2ª Graduação 

 
1. A bolsa 2ª Graduação será concedida aos alunos ingressantes que já possuem um diploma de 

nível superior e desejam realizar outra graduação na Universidade de Taubaté;  
 
2. O benefício é válido para todos os cursos de graduação presencial, exceto para os cursos: 

Medicina, Odontologia, Arquitetura, Nutrição (noturno) e Psicologia (noturno) e todos os cursos 
com valores de mensalidades abaixo de R$700,00. 

 
3. O aluno deverá, obrigatoriamente, estar regularmente matriculado e adimplente, no ato da 

solicitação do benefício. 
 
4. A vigência do benefício dependerá da data da matrícula, conforme cronograma do Regulamento 

– Ingressantes 2018/2 disponível no site www.unitau.br. 
 
5. O benefício não incide sobre parcelas de matrícula, sobre disciplinas cursadas em regime de 

dependência e sobre taxas e emolumentos referentes às solicitações de provas 
substitutivas/alternativas, de revisões de provas e de outros documentos escolares. 

 
6. O aluno contemplado pela bolsa 2ª Graduação não usufruirá do desconto de 5% (cinco por 

cento) referente à pontualidade. 
 
7. O valor da bolsa será de 20% de desconto nas parcelas do ano de ingresso. 
 
8. Uma vez que o aluno cancelar o benefício, não poderá solicitar a reativação. 
 
9. O aluno beneficiado com a modalidade 2ª Graduação, mesmo que dela desistam, não poderão 

requerer qualquer outra modalidade de Bolsa de que trata a Deliberação CONSAD 028/2017. 
 
10. Os valores referentes à porcentagem deverão ser pagos pelo aluno no prazo de vencimento 

que constar no boleto bancário. O descumprimento do prazo acarretará a perda do benefício 
sobre aquela parcela, que passará ao seu valor integral, acrescida de multas e encargos 
moratórios.  

 
Ciente e de acordo que a bolsa 2ª Graduação vigorará nos termos da Deliberação CONSAD Nº 
028/2017 e do Regulamento – Ingressantes 2018/2. 
 

 
Taubaté, _________________________________________. 

 
 

Nome: _______________________________________________ RA: _____________________  
 
 

E-mail: ________________________________________________________________ 
 
 
 

Assinatura:_______________________________________________ 
 
 
 

VIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ, DEVERÁ SER ANEXADA AO MEMORANDO DE 
SOLICITAÇÃO DA BOLSA 2ª GRADUAÇÃO 

http://www.unitau.br/
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Termo de Ciência Bolsa 2ª Graduação 
 
 

 
1. A bolsa 2ª Graduação será concedida aos alunos ingressantes que já possuem um diploma 

de nível superior e desejam realizar outra graduação na Universidade de Taubaté;  
 

2. O benefício é válido para todos os cursos de graduação presencial, exceto para os cursos: 
Medicina, Odontologia, Arquitetura, Nutrição (noturno) e Psicologia (noturno) e todos os 
cursos com valores de mensalidades abaixo de R$700,00. 

 
3. O aluno deverá, obrigatoriamente, estar regularmente matriculado e adimplente, no ato da 

solicitação do benefício. 
 

4. A vigência do benefício dependerá da data da matrícula, conforme cronograma do 
Regulamento – Ingressantes 2018/2 disponível no site www.unitau.br. 

 
5. O benefício não incide sobre parcelas de matrícula, sobre disciplinas cursadas em regime de 

dependência e sobre taxas e emolumentos referentes às solicitações de provas 
substitutivas/alternativas, de revisões de provas e de outros documentos escolares. 

 
6. O aluno contemplado pela bolsa 2ª Graduação não usufruirá do desconto de 5% (cinco por 

cento) referente à pontualidade. 
 

7. O valor da bolsa será de 20% de desconto nas parcelas do ano de ingresso. 
 

8. Uma vez que o aluno cancelar o benefício, não poderá solicitar a reativação. 
 

9. O aluno beneficiado com a modalidade 2ª Graduação, mesmo que dela desistam, não 
poderão requerer qualquer outra modalidade de Bolsa de que trata a Deliberação CONSAD 
028/2017. 

 
10. Os valores referentes à porcentagem deverão ser pagos pelo aluno no prazo de vencimento 

que constar no boleto bancário. O descumprimento do prazo acarretará a perda do benefício 
sobre aquela parcela, que passará ao seu valor integral, acrescida de multas e encargos 
moratórios.  

 
Ciente e de acordo que a bolsa 2ª Graduação vigorará nos termos da Deliberação CONSAD Nº 
028/2017 e do Regulamento – Ingressantes 2018/2. 
 
 

VIA DO ALUNO 

 

http://www.unitau.br/

