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COMUNICADO DE MATRÍCULA  
 

 
 

1. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 14/12/2017 

 unitau.br e na Central do Aluno, Rua Barão da Pedra Negra,162, Centro – Taubaté/SP. 

 
2. CALENDÁRIOS DE ATIVIDADES 

DIAS ATIVIDADES 
 

14/12/2017 
quinta-feira 

 

 
Divulgação dos resultados.  

18 a 20/12/2017 
Segunda a quarta-feira 

Das 9h às 20h 

Matrícula dos classificados e convocados em 1ª chamada. 
Local: Campus da Juta – Departamento de Engenharia Mecânica  

  Rua Daniel Danelli, s/nº – Jardim Morumbi – Taubaté/SP  

03 a 05/01/2018 
Quarta a sexta-feira 

Das 9h às 18h 

 
Matrícula dos classificados e convocados em 2ª chamada. 
Local: Central do Aluno 

Rua Barão da Pedra Negra, 162 – Centro – Taubaté/SP  
 

05/02/2018 
segunda-feira 

 

 
Início do 1º período letivo de 2018 e recepção aos calouros. 

 

 
3. MATRÍCULA 

A matrícula será realizada pela Coordenadoria do Controle Acadêmico – CCA, com a colaboração da 
Comissão Permanente de Seleção Acadêmica e, ainda, com a efetiva participação da Central de Tecnologia 
da Informação, sob a supervisão das Pró-reitorias de Graduação e de Economia e Finanças, de acordo com 

o calendário acima. 

 

 

4. FORMAS DE PAGAMENTO DA SEMESTRALIDADE  
 

• O pagamento da semestralidade dos cursos deverá ser efetuado em 6 parcelas iguais, mensais e 
consecutivas. Ao efetuar a matrícula, o aluno pagará a 1a parcela do período, correspondente ao mês 
de janeiro de 2018. 

 

• As demais parcelas do período vencerão sempre no dia 12, podendo ser pagas com desconto de 5% 
(cinco por cento) até o dia 10 de cada mês, respectivamente, desde que o aluno não usufrua de outro 
benefício da UNITAU (ex: descontos, bolsas de estudo, etc), exceto Bolsa Apoio Estudantil e Programa 
de Adiamento de Mensalidade. Os boletos bancários serão emitidos e retirados nas Secretarias dos 
cursos ou via Internet em unitau.br 

 

• O valor integral da semestralidade (seis parcelas) poderá ser quitado à vista, com desconto de 15% 
(quinze por cento), desde que o pagamento seja efetuado no ato da matrícula e antes do início do 
período letivo. 
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5. CURSOS E VALORES DE MATRÍCULA/MENSALIDADE 
 
 

BIOCIÊNCIAS 

CURSOS 
Duração 

(semestral) 
Período 

Vagas 
2018 

Valor 
(R$) 

Agronomia 10 manhã 40 1.053,00 

Ciências Biológicas (Bacharelado) 08 manhã 40 885,00 

Ciências Biológicas (Licenciatura) 08 noite 40 531,00 

Educação Física 
(Licenciatura/Bacharelado)* 

06/08 manhã 
60 1.053,00 

Educação Física 
(Licenciatura/Bacharelado)* 

06/08 noite 
180 1.053,00 

Enfermagem* 08 manhã 60 1.223,00 

Enfermagem 08 noite 40 1.223,00 

Fisioterapia* 08 manhã 60 1.385,00 

Fisioterapia* 08 noite 60 1.385,00 

Nutrição* 08 manhã 40 1.126,00 

Nutrição* 08 noite 60 1.126,00 

Odontologia* 08 integral 120 1.762,00 

Psicologia 08 integral 60 1.216,00 

Psicologia* 10 noite 120 1.216,00 
 

*Observações 
 

Durante os dois últimos semestres dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição, os estágios serão realizados 
nos períodos manhã e/ou tarde. 
 
Os alunos dos cursos de Enfermagem e Psicologia oferecidos no período noturno terão aulas aos sábados. 
 
Os alunos do curso de Educação Física realizarão a prática, a supervisão de estágio e a orientação de Trabalho de 
Graduação (TG) FORA do período de aulas. Nos 4º, 5º e 6º semestres, os alunos do curso de Educação 
Física/Licenciatura realizarão o estágio supervisionado nos períodos manhã e/ou tarde. Nos 7º e 8º semestres, os 
alunos do curso de Educação Física/Bacharelado realizarão o estágio profissional nos períodos manhã, tarde e/ou 
noite. 
 
O oferecimento dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição no período da manhã fica condicionado ao 
alcance do número mínimo de matrículas. Caso não haja número mínimo de matriculados, os aprovados terão vaga 
garantida, no mesmo curso, no período noturno. 
 
Para o curso de Odontologia, as primeiras 60 vagas preenchidas terão ingresso no 1º semestre/2018. As demais 
(60) vagas terão ingresso no 2º semestre/2018, totalizando 120 vagas para o ano letivo 2018.  
 
IMPORTANTE: Os cursos somente serão oferecidos se houver, no mínimo, 30 alunos matriculados. 
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*Observações 

 
Aulas práticas dos cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária e Engenharia Civil poderão ocorrer aos sábados. 
 
O oferecimento dos cursos de Engenharias matutinos fica condicionado ao alcance do número mínimo de 
matrículas. Caso não haja número mínimo de matriculados, os aprovados terão vaga garantida no período noturno. 
 
Os alunos dos cursos de Engenharia matutinos, a partir do 5º semestre, serão transferidos para o período da noite 
até o final do curso. 
 
Os cursos matutinos somente serão oferecidos se houver, no mínimo, 20 alunos matriculados. 
 

IMPORTANTE: Os demais cursos somente serão oferecidos se houver, no mínimo, 30 alunos matriculados. 

 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS 

CURSOS 
Duração 

(semestral) 
Período 

Vagas para  
2018 

Valor 
(R$) 

Arquitetura e Urbanismo 10 integral 90 1.223,00 

Engenharia Aeronáutica 10 noite  50 1.223,00 

Engenharia Ambiental e Sanitária* 10 noite  60 1.223,00 

Engenharia Civil* 10 noite  180 1.223,00 

Engenharia de Computação 10 noite  60 1.223,00 

Engenharia Elétrica e Eletrônica 10 noite  60 1.223,00 

Engenharia Mecânica 10 noite  180 1.223,00 

Engenharia de Produção Mecânica 10 noite  120 1.223,00 

Matemática (Licenciatura) 06 noite  40 531,00 

Física (Licenciatura)  06 noite  40 531,00 

Sistemas de Informação 08 noite  40 612,80 

Engenharia Aeronáutica* 

10 manhã 

20 1.223,00 

Engenharia Ambiental e Sanitária* 20 1.223,00 

Engenharia Civil* 40 1.223,00 

Engenharia Elétrica e Eletrônica* 20 1.223,00 

Engenharia Produção Mecânica* 20 1.223,00 

Engenharia Mecânica* 20 1.223,00 
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*Observações 
 
O oferecimento dos cursos de Jornalismo, Letras, Pedagogia e Publicidade e Propaganda no período da manhã 
fica condicionado ao alcance do número mínimo de matrículas. Caso não haja número mínimo de matriculados, os 
aprovados terão vaga garantida no período noturno. 
 

IMPORTANTE: Os cursos somente serão oferecidos se houver, no mínimo, 30 alunos matriculados. 
 

 

CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA 

CURSOS 
Duração 
Semestre 

Período 
Vagas para 

2018 
Valor 
(R$) 

Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas 

06 noite 
 

40 612,80 

Tecnologia em Estética e Cosmética 06  noite 70 662,00 

Tecnologia em Processos Gerenciais 04 manhã 40 662,00 

 
IMPORTANTE: Os cursos somente serão oferecidos se houver, no mínimo, 30 alunos matriculados. 

CIÊNCIAS HUMANAS 

CURSOS 
Duração 

(semestral) 
Período 

Vagas para  
2018 

Valor 
(R$) 

Administração 8 noite 120 942,00 

Ciências Contábeis 8 noite  80 942,00 

Comércio Exterior 8 noite  60 942,00 

Ciências Econômicas 8 noite  60 942,00 

Direito 10 manhã  120 1.028,00 

Direito 10 noite 250 1.028,00 

História (Licenciatura) 6 noite  60 531,00 

Jornalismo* 8 manhã 40 986,00 

Jornalismo 8 noite  40 1.150,00 

Letras Português-Inglês (Licenciatura)* 6 manhã 40 531,00 

Letras Português-Inglês (Licenciatura) 6 noite 40 531,00 

Pedagogia* 6 manhã 40 531,00 

Pedagogia 6 noite 80 531,00 

Publicidade e Propaganda* 8 manhã 40 986,00 

Publicidade e Propaganda  8 noite 60 1.150,00 

Relações Públicas 8 noite 30 986,00 

Serviço Social 8 noite 60 442,50 
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6. DOCUMENTAÇÃO 
 
No ato da matrícula, o candidato assinará o Requerimento de Matrícula e o Contrato de Matrícula e retirará 
o boleto bancário, para pagamento da 1a parcela (no dia da matrícula). 
 
Deverá entregar cópias autenticadas ou cópias acompanhadas dos originais para conferência, dos 
seguintes documentos:  
 

a- uma cópia do certificado de conclusão do Ensino Médio, regular ou equivalente, e respectivo 
histórico escolar; 

b- uma cópia da cédula de identidade – RG (a CNH não substitui o RG); 
c- uma cópia da certidão de nascimento ou casamento; 
d- uma cópia do título de eleitor; 
e- uma cópia do certificado de reservista (frente e verso, constando a assinatura e a digital), ou 

atestado de alistamento militar, ou outro documento válido de cumprimento das obrigações 
militares, para os candidatos do sexo masculino; 

f- uma cópia do cadastro de pessoa física (CPF); 
g- uma cópia de comprovante de residência. 

 
ATENÇÃO! 
 

• menores de 18 anos deverão vir acompanhados do pai/responsável; 

• maiores de 18 anos que não puderem comparecer pessoalmente, deverão conceder procuração 
com fins específicos para efetivação de sua matrícula. 

 

7. REGISTRO ACADÊMICO (Confirmação de Matrícula) 
 
O candidato deverá apresentar o recibo de pagamento da 1ª parcela, devidamente autenticado pelo banco, 
para a confirmação de sua matrícula. 
 

Mais informações sobre a documentação para a matrícula: (12) 3625-4155. 
 

8. PAGAMENTO  

 

 

 

 
BENEFÍCIOS AOS ALUNOS – PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL 
 
 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

 

• Para esclarecimentos sobre contrato de matrícula, regularização de possíveis débitos referentes a anos 
anteriores (no caso de ex-alunos inadimplentes com a UNITAU) e demais assuntos financeiros, procure 
a Pró-reitoria de Economia e Finanças. 
 

• Devolução da taxa de inscrição: nenhum candidato do Processo Seletivo de Verão 2018 terá direito a 
qualquer tipo de compensação/devolução do valor da taxa de inscrição, a qual será destinada às 
despesas administrativas do Processo Seletivo. 

 
 

 
 

 

• Pagamento somente em dinheiro ou cheque de pessoa física* 
* Pagamento em cheque será aceito, desde que se registre o valor exato da parcela e a 

identificação do emitente (Cédula de Identidade, endereço completo e telefone). 
* Cheque não compensado implicará o cancelamento automático da matrícula do aluno.  

• Ao receber o valor da matrícula, o Banco Santander fornecerá o recibo ao candidato, com a 
autenticação do valor pago. 

•  Não será aceito pagamento com cheque de pessoa jurídica.  
 
 

. 
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9 – BOLSAS DE ESTUDO E BENEFÍCIOS – PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL 
 

A Universidade de Taubaté, ciente de sua responsabilidade social, disponibiliza para seus 
alunos diversos benefícios (concedidos somente para alunos regularmente matriculados): 
 
Programa Escola da Família – Você coloca em prática os conceitos adquiridos na graduação, faz estágio 
aos finais de semana em uma escola estadual e ganha bolsa de 100%! Saiba mais sobre o Programa e veja 
os cursos contemplados em unitau.br. 
 
SIMUBE – É morador de Taubaté? Fique atento ao Sistema Municipal de Bolsas de Estudos e verifique as 
condições e instituições de ensino participantes. São concedidas bolsas de até 100%. Saiba mais em: 
taubate.sp.gov.br 
 
 
NOVO! Programa de Adiamento de Mensalidade – Você pode inscrever-se no Programa para solicitar o 
adiamento do pagamento de parte da sua mensalidade (25, 35 ou 50%), para pagar só após a conclusão do 
seu curso.  
 
Bolsa Apoio Estudantil – Você pode candidatar-se para apoiar um setor da UNITAU e ter uma bolsa de 
até R$400,00 em desconto na mensalidade.  
 
Bolsa Atleta – Se você é atleta profissional confederado e possui resultados expressivos no seu esporte 
inscreva-se para concorrer a uma bolsa de até 100%.  
 
Bolsa BIP – Pague as mensalidades em dia e concorra, automaticamente, ao sorteio mensal, pela Loteria 
Federal, de duas bolsas de 100% e duas de 50% até o final do ano vigente. 
 
Bolsa Familiar – Seus familiares também estudam na UNITAU (pai, mãe, irmão ou cônjuge)? Podem 
solicitar bolsas de 15% para cada um. 
 
Bolsa Fidelidade – Alunos formados pela Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi (Colégio UNITAU) 
podem solicitar bolsa de 15%.  
 
Bolsa Mérito – Alcançou a maior nota no vestibular do seu curso (mínimo de 75% de acerto na prova do 
Vestibular)? Já merece uma bolsa de 50%.  
 
Bolsa Monitoria – Atue como monitor na Universidade e tenha bolsa de até R$400,00 em desconto na 
mensalidade.  
 
Bolsa Pontualidade – Pague as mensalidades até o dia 10 de cada mês e tenha 5% de desconto, exceto 
para matrícula e rematrícula. Desconto não cumulativo com as demais bolsas, exceto Bolsa Apoio 
Estudantil e Programa de Adiamento de Mensalidade. 
 
Bolsa 2ª Graduação – Para ingressantes em 2018 que já possuem uma graduação, a Universidade oferece 
um desconto especial de 20%. O aluno pede um estudo de currículo, podendo eliminar matérias com 
ementa e carga horária compatíveis e reduzir o valor da mensalidade!  
 

As Bolsas citadas acima possuem Deliberações (Consad 023/2017, Consad 027/2017 e Consad 
028/2017) que detalham suas normas de concessão e vigência, bem como, editais, regulamentos e prazos 
de inscrição, tudo disponível em unitau.br 
 
 
 
Passe Escolar e Passe Livre 
Como aluno da UNITAU, você tem direito ao Passe Escolar municipal e intermunicipal pagando meia tarifa 
nas passagens de ônibus. Se você mora fora de Taubaté também pode solicitar o Passe Livre e receberá 
passagens de ônibus, gratuitamente. Consulte condições em unitau.br 
 
Dúvidas? Entre em contato com a Pró-reitoria Estudantil: pre@unitau.br / (12) 3625-4180.  
 


