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todos nós que temos a unitau em nossas vidas, seja porque 
estudamos aqui ou porque trabalhamos aqui, queremos o for-
talecimento e o crescimento da nossa universidade. 
 
A Chapa 1, liderada pela Profa. Nara e pelo Prof. Jean, profis-
sionais experientes e reconhecidamente comprometidos com 
a unitau, se propõe a trabalhar com a honestidade e o empe-
nho necessários para que a nossa universidade alcance o lu-
gar que merece e que tem potencial para alcançar no cenário 
do ensino superior brasileiro.
  
Queremos uma Instituição que garanta excelência no ensino, 
na pesquisa e na extensão; uma universidade que valorize 
seus professores e funcionários, que preze pelo atendimento 
de qualidade aos alunos, que inove pedagogicamente e acom-
panhe os avanços do mundo moderno. Queremos uma uni-
versidade que atue com responsabilidade social e com com-
promisso em relação ao relacionamento com a comunidade. 
e queremos que tudo isso seja empreendido sob o diálogo 
constante com todos aqueles que compõem a comunidade 
unitau.
 
a Chapa 1, então, convida você a escrever essa história de bus-
ca pela soberania da unitau, porque a marca da gestão que 
estamos propondo é a da democracia e a do diálogo, soma-
das ao trabalho criativo, sob uma liderança forte, consciente e 
que veste a camisa.

A uNiTAu PrECisA AVANÇAr!

vamos escrever essa história juntos?
 

Vote Chapa 1!
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É isso que define profissionalmente a Profa. Dra. Nara Lucia Peron-
di Fortes, atual Pró-reitora de Graduação e candidata à reitoria. 
são quase 30 anos de dedicação exclusiva à unitau, com atuações 
importantes na graduação, na pós-graduação, nos projetos de ex-
tensão e no trabalho administrativo. 
 
  
Profa. nara é a junção da professora, da pesquisadora e da gesto-
ra que veste a camisa e busca soluções para os problemas insti-
tucionais. Foi assim, com criatividade, muito trabalho e liderança 
que ajudou a idealizar o nosso já tradicional encontro de Iniciação 
Científica, pois ela sabe e defende a importância da pesquisa para 
o crescimento universitário. 
 
Sua área de pesquisa é a do controle biológico de fitopatógenos, e 
tem vasta produção acadêmica nessa área. 
  
 
não se pode deixar de registrar sua atuação como Pró-reitora es-
tudantil, pois, por meio desse cargo, alcançou várias e importantes 
conquistas, como a criação da Central do aluno e a consolidação 
do FIes/unitau, a criação do núcleo de oportunidades e da Feira 
de oportunidades e empreendedorismo, que aproximou a univer-
sidade e o setor produtivo e que atua, desde sua criação, ajudan-
do a inserir nossos alunos no mercado de trabalho. desde 1994, 
está à frente da elaboração e da realização do vestibular/unitau, 

cuidando de todas as ações de divulgação dos cursos e de 
captação de alunos para os diversos cursos da universidade. 

 
  

atualmente, estando à frente da Pró-reitoria de Gradu-
ação, faz parte da Câmara de Graduação da Abruem 
desde 2015, representando a unitau nas discussões 
realizadas sobre a graduação no Brasil. 
 
  

tendo passado por tantos espaços dedicados ao 
ensino, à pesquisa e à extensão, e conhecendo 

profundamente a universidade (sua estrutura, 
seus servidores e professores), além de 

ser, há anos, referência de bom relacio-
namento com os alunos, a Profa. nara 
está preparada para fazer ainda mais 

pela unitau, com a força e a vontade 
que são suas marcas reconhecidas 

de trabalho.
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em sua trajetória de 25 anos na unitau, desde que ingressou como do-
cente do departamento de Ciências agrárias, por onde passa, nara For-
tes deixa sua marca de profissional realizadora, séria e comprometida 
com tudo aquilo que faz. nunca mede esforços para alcançar os objetivos 
e metas da unitau, porque tem dedicação exclusiva à nossa instituição.  
 
Confira agora um pouco mais das suas realizações frente a alguns setores 
importantes nos quais ela atua ou atuou, como a Pró-reitoria de Graduação, 
como Pró-reitora, a Copesa (vestibular), como Membro e Presidente, a Pró
-reitoria estudantil, também como Pró-reitora e a Pró-reitoria de Pesquisa e 
Pós-graduação, como assessora.

À frente da Pró-reitoria de Graduação - Pró-reitora | 7/ 2014 - atualmente

responsável pela supervisão de todas as atividades relacionadas às 
unidades de ensino, que oferecem 40 cursos de graduação na mo-
dalidade presencial, nos quais estavam matriculados 9.479 alunos, 
em dezembro de 2017.
 
Instituiu e implantou os núcleos docentes estruturantes (nde) no 
âmbito dos cursos de graduação da Universidade de Taubaté, nas 
modalidades presencial e a distância, importante ação para a me-
lhoria contínua dos cursos.
 
90 % dos cursos presenciais obtiveram renovação de reconheci-
mento por 5 anos, tempo máximo concedido pelo Conselho esta-
dual de educação.
 
a unitau recebeu 8 anos de recredenciamento para os cursos a dis-
tância  pelo MEC.
 
Coordenou a atualização dos Projetos Pedagógico dos Cursos 
(PPC) de modo a alinhá-los aos objetivos da instituição e dos ór-
gãos fiscalizadores.
 
Incentivou a construção coletiva e a inovação dos Projetos Pedagó-
gicos e de suas matrizes curriculares.
 
aperfeiçoou os procedimentos relativos aos planos de ensino de 
cada disciplina, permitindo que a cada período o aluno tenha aces-
so diretamente em sua área.
 
Instituiu procedimentos para a reestruturação das matrizes curricu-
lares que precisaram ser ajustadas após a implantação do regime 
semestral.
 
Foi responsável pela implementação do Profoco - Programa de For-
mação Continuada que oferece atividades de formação presenciais 
e a distância para todos os professores da casa.
 
Investiu no aprimoramento e na institucionalização do eva (espaço 
virtual de aprendizagem) como ferramenta para o apoio ao ensino 
de graduação possibilitando que professores e alunos aproveitem 
melhor os recursos pedagógicos e as novas tecnologias da informa-
ção e comunicação do ensino semipresencial.
  
Implantou mais de 500 salas no ensino semipresencial pela Plata-
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forma eva, atendendo 164 professores  e 3.525 alunos, até dezem-
bro de 2017.
 
Implementou 08 editais de Programas de Monitoria, disponibilizan-
do 272 bolsas de monitoria, com duração de 10 meses e valor de r$ 
400 na forma de desconto-mensalidade.
 
Criou, em 2017, da Prova de avaliação Progressiva, aplicada a 13 
cursos de Bacharelado, ferramenta para desenvolver ações junto 
aos docentes para que atuem nas dificuldades dos alunos e evitem, 
dessa forma, a evasão.
 
Propôs as 4 (quatro) deliberações que norteiam a mobilidade na-
cional e internacional para organizar e incentivar o intercâmbio es-
tudantil nos cursos de Graduação.
 
revisou a deliberação de atribuição de aulas, tornando o processo 
mais claro e coerente com a realidade institucional.
 
Padronizou e homologou Portarias dos regulamentos de ativida-
des  Acadêmico-Científico-Culturais - AACC de todos os cursos de 
graduação.
 
Homologou portarias de todos os regulamentos de trabalho de 
Graduação (tG) e de estágio supervisionado de todos os cursos.

À frente da Pró-reitoria Estudantil - Pró-reitora | 07/2010 – 06/2014

viabilizou a adesão da universidade de taubaté ao Financiamento es-
tudantil do Governo Federal, FIes e criou um setor especializado para 
gerenciar os contratos de financiamento dentro da Universidade.
 
Criou a maior parte das bolsas existentes até agora na unitau:
       
o Bolsa Liderança estudantil | destinada aos alunos regulares que 
ocupavam o cargo de Presidente do diretório Central dos estudan-
tes, diretórios acadêmicos e Centros acadêmicos já existentes, elei-
tos conforme estatutos dos referidos órgãos.  
 
o Bolsa atividade Monitoria | para alunos auxiliarem, com uma su-
pervisão didático-pedagógica, os docentes nas disciplinas que de-
mandam apoio.  

o    Bolsa Curso superior de tecnologia | para estimular o ingresso 
de novos alunos nos cursos superiores de tecnologia oferecendo 
um valor de mensalidade mais competitivo.

o Bolsa egresso | concedida a ex-alunos dos cursos de graduação 
da universidade, estimulando o retorno dos portadores de diploma 
de nível superior.

o Bolsa engenharias vespertino | com o objetivo de estimular o in-
gresso de alunos nos cursos de engenharia do período vespertino.

o Bolsa Matutino | com objetivo de estimular o ingresso de alunos nos 
cursos de Fisioterapia, direito, administração, Publicidade e Propa-
ganda, Jornalismo e Psicologia oferecidos no período matutino.
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Participou da criação da Bolsa de Incentivo ao Pagamento (Bolsa BIP) 
concedida por meio de sorteio aos alunos adimplentes, estimulando o 
pagamento das mensalidades dentro dos prazos de vencimento.
 
aumentou o teto da Bolsa estágio Interno de r$350,00 para 
r$400,00 em desconto na mensalidade dos bolsistas.
 
reformulou a Bolsa Licenciatura e inseriu o curso de serviço social 
no benefício, para estimular a formação de professores e assistentes 
sociais, tornando os cursos mais atrativos do ponto de vista financeiro.
 
operacionalizou o convênio com o Fundo de desenvolvimento da 
educação (Fde), no Programa escola da Família, para realização do 
Projeto Bolsa-universidade, essa parceria concedeu bolsa de 100% 
(50% da mensalidade paga pelo FDE, e o restante financiado pela 
Instituição) para que novos estudantes atuassem como educado-
res universitários, mediante compromisso de elaborar projetos que 
atendessem a comunidade, aos finais de semana, em espaços es-
colares definidos conjuntamente com os responsáveis pelo ensino 
local (Municipal ou estadual).
 
Criou critérios de pontualidade para a concessão das Bolsas de es-
tudos, a fim de reduzir os números de inadimplência entre os alunos 
beneficiados.
 
Idealizou e realizou a I e a II Feira de oportunidades e empreende-
dorismo da Unitau, com a participação de empresas e profissionais 
do mercado de trabalho regional ofertando conhecimento e vagas 
de estágio aos estudantes.
 
Projetou a Central do aluno unitau para oferecer serviços integra-
dos aos alunos como solicitação de documentos e orientação e en-
caminhamento para as diferentes demandas dos estudantes.
 
Criou e publicou a newsletter “Central do aluno” com o objetivo de 
promover uma maior proximidade com os alunos da unitau e divul-
gava programas, oportunidades, notícias sobre os acontecimentos 
acadêmicos (dentro e fora da universidade), matérias sobre carrei-
ras, esportes, mercado de trabalho, além de eventos e programas 
culturais da região.
 
Criou a Central de oportunidades, visando oferecer aos acadêmicos 
novas possibilidades em quatro frentes operacionais: banco online 
de vagas de estágio, trainee e empregos; orientação da carreira pro-
fissional; desenvolvimento da cultura empreendedora; e intercâm-
bio acadêmico, cultural e científico.
 
Criou o seguro educação, um benefício oferecido gratuitamente aos 
alunos da graduação em dia com as mensalidades que ficaram im-
possibilitados de arcar com suas despesas financeiras por motivos 
específicos, pessoais e pontuais (perda de renda por desemprego, 
invalidez permanente total por acidente do responsável financeiro e 
morte natural ou acidental do responsável financeiro).
 
Criou o Programa de atendimento ao Processo de evasão objetivan-
do o registro/estatística/motivo das solicitações de trancamentos 
de matrículas. a Pre cadastrou todos os processos encaminhados 
pelos departamentos, analisou, contatou os requerentes, atendeu 
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e reorientou-os conforme possibilidade de reversão do pedido de 
trancamento.
 
Criou o Programa de relacionamentos e Parcerias com o objetivo de 
aproximar a universidade das empresas da região, captar vagas, atu-
alizar a Universidade sobre o perfil profissional preferido pelo merca-
do de trabalho, adequações curriculares para atender a tais necessi-
dades. além das parcerias formalizadas para a realização de estágios, 
também foram estabelecidos convênios para concessão de bolsas de 
estudos e divulgação dos cursos da universidade nas empresas.
 
Promoveu a realização de Processos seletivos de estágio promovidos 
por grandes empresas da região nas dependências da universidade.
 
Criou ou Programa Pre Itinerante com o objetivo de divulgar o traba-
lho da Pre, ou seja, orientar e esclarecer dúvidas em relação às ações 
disponibilizadas à comunidade acadêmica e aos setores da unitau.
 
Institui um cronograma de reuniões com os representantes de turma 
dos cursos de graduação da universidade. o objetivo desses encontros 
foi promover o relacionamento da Pró-reitoria estudantil com alunos e 
formadores de opinião e criar um canal de comunicação direto com a 
administração superior, tanto para difusão de informações da unitau, 
quanto para levantamento dos questionamentos dos alunos.
 
Implantou o Programa de Mobilidade nacional aBrueM, fruto de 
um convênio firmado entre a Unitau, a ABRUEM - Associação Brasi-
leira de reitores de universidades estaduais e Municipais - e demais 
Instituições de ensino superior conveniadas, que permite ao aluno 
de graduação realizar um ou dois semestres em outra universidade.
 
regulamentou e promoveu os processos seletivos para concessão 
anual de bolsas de estudos para a participação dos estudantes em 
Programas de Mobilidade Internacional, em parceria com o Banco 
santander como: Bolsa Ibero-americanas, Bolsa Fórmula e Bolsa 
top espanha.
 
Promoveu a realização do II e III Fórum de empreendedorismo da 
unitau para a comunidade acadêmica.
 
apoiou a Comissão Permanente de seleção acadêmica (Copesa) na 
divulgação e realização do I enIC Jr – encontro de Iniciação Cientí-
fica Junior, que ocorreu durante o II CICTED – Congresso Internacio-
nal de Ciência, tecnologia e desenvolvimento. o I enIC Jr teve como 
principal objetivo incentivar a produção científica entre os alunos de 
ensino médio das escolas públicas e particulares da região.
 
Criou uma programação de palestras de conhecimentos comple-
mentares sobre temas como marketing pessoal, empreendedorismo 
e empregabilidade para os estudantes durante o então encontro de 
Iniciação Científica (ENIC).

Promoveu a capacitação de professores para ministrarem discipli-
nas de empreendedorismo entre os diferentes cursos da universida-
de. o curso “disciplina – empreendedorismo”, com duração de 40 
horas, foi dirigido por um profissional do SEBRAE SP, da regional de 
são José dos Campos.
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representou a unitau no “encontro de educação empreendedora”, 
em Brasília, à convite do seBrae nacional. o evento abordou temá-
ticas ligadas à difusão da cultura empreendedora no Brasil, em es-
pecial nas universidades e contou com a presença do então ministro 
da educação aluísio Mercadante.
 
Apoiou e divulgou entre os estudantes “O Desafio Universitário Em-
preendedor”, uma competição nacional de caráter educacional de-
senvolvida pelo seBrae, via internet, para estimular atitudes em-
preendedoras e preparar jovens universitários para os desafios do 
mercado, capacitando, desenvolvendo e aprimorando suas habilida-
des corporativas. 
 
Criou o Programa de acompanhamento dos alunos em educação 
Continuada com o objetivo de divulgar aos formandos os cursos de 
Extensão e Pós-Graduação presenciais e a distância oferecidos pela 
universidade. entre as principais atividades foram realizadas ações 
de divulgação de cursos nas formaturas, nas redes sociais da univer-
sidade e por meio do envio da newsletter da Pró-reitoria estudantil.
 
Criou o Programa de relacionamento com os egressos com o obje-
tivo de reaproximar e fortalecer o vínculo entre a Instituição forma-
dora, ex-alunos, empresas e comunidade (palestras, depoimentos, 
participação em eventos da universidade, divulgação de vagas de 
trainee e estágio).

À frente da Comissão Permanente de Seleção Acadêmica – Vestibular | 
Membro: de 1994 - 2002 e Presidente: de 2002 – atualmente

Criou o serviço de atendimento ao vestibulando (sav) que oferece 
ações que auxiliam estudantes de ensino médio, de escolas públicas 
e privadas do vale do Paraíba, Litoral norte, serra da Mantiqueira, 
sul de Minas Gerais, sul Fluminense e região Bragantina na escolha 
profissional. Atividades: Palestras com Professores; Unitau vai até 
você (participação em eventos em escolas e empresas), visita Mo-
nitorada ao Museu do Corpo Humano, aluno unitau Por um dia; 
Orientação Profissional; Oficina de Redação; Conheça a Unitau (visi-
ta aos departamentos).
 
Integrou equipes de ações promocionais de panfletagens em vesti-
bulares de outras Instituições.
 
Integrou equipes de visita à escolas públicas e privadas para divul-
gar as ações da universidade e os processos seletivos.
 
Foi membro da comissão que organizou o Fórum de Profissões para 
divulgação dos cursos de graduação da universidade.
 
Foi membro da comissão que criou e organizou todas as 13 edições 
da Feira de Profissões da Unitau, que atrai milhares de estudantes, 
anualmente, para conhecerem os cursos da unitau e adquirirem co-
nhecimento.
 
orientou e aprovou, juntamente com os reitores de cada época, as 
campanhas de divulgação de todos os Processos seletivos da unitau.
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Coordenou ações promocionais em parceria com a Central de Co-
municação (acom) que compreendeu atividades como: produção 
de materiais promocionais (impressos e brindes); realização de pan-
fletagens em vestibulares de outras Instituições, concursos públicos, 
exame nacional do ensino Médio (enem), centros comerciais, even-
tos e empresas; participação com estande em eventos em escolas, 
empresas e municípios.
 
Criou, em parceria com Central de Comunicação (acom), o Blog do 
vestibular, responsável por matérias de divulgação dos cursos da 
Universidade, dicas de estudos, dicas de orientação profissional, di-
vulgação e cobertura dos eventos de vestibular, informações sobre 
os processos seletivos e oportunidades de bolsas e financiamentos.
 
Criou e promoveu o unitau enCena com apresentações teatrais gratui-
tas inspiradas em obras literárias cobradas nos vestibulares da unitau.
 
Coordenou a realização de pesquisas de mercado para definição de 
estratégias de divulgação dos cursos e processos seletivos da unitau.
 
apoiou a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação na realização de 
ações promocionais junto aos formandos, nas colações de grau da uni-
versidade e em provas do exame nacional de desempenho dos estu-
dantes (enade), divulgando os cursos de Lato sensu e stricto sensu.
 
apoiou a empresa de Pesquisa tecnologia e serviços da universida-
de de taubaté (ePts) em ações de divulgação dos cursos de gradu-
ação EAD da Universidade (panfletagem, cadastramento de alunos 
potenciais, participação em eventos, etc).
 
Coordenou o planejamento e treinamento das equipes que visitam 
as escolas públicas e privadas do vale do Paraíba, Litoral norte, ser-
ra da Mantiqueira, sul de Minas Gerais, sul Fluminense e região Bra-
gantina para estabelecer o relacionamento com coordenadores e di-
retores e divulgar a unitau, suas ações e processos seletivos.
 
Criou e organizou, em parceria com a Pró-reitoria estudantil, todas 
as edições do Encontro de Iniciação Científica Junior (Enic Jr), vol-
tado aos alunos do ensino médio de escolas públicas e privadas da 
região; do Encontro de Iniciação Científica Teen (Enic Teen), voltado 
aos alunos do ensino fundamental II de escolas públicas e privadas 
da região e do Encontro de Iniciação Científica Kids (Enic Kids), vol-
tado aos alunos do ensino fundamental I de escolas públicas e pri-
vadas da região.
 
Coordenou a participação da unitau na Feira do Guia do estudante 
em são Paulo.
 
Foi membro da comissão que implantou medidas de segurança para 
evitar fraudes nos Processos Seletivos como: identificação biométri-
ca (coleta das digitais), utilização do detector de metais na entrada 
de salas de prova e sanitários, utilização de detector de sinais de 
celular para supervisão das salas de prova, entre outros.
 
Coordenou e organizou os Processos seletivos de verão, os Proces-
sos seletivos de transferência do Curso de Medicina e os Concursos 
de residência Médica.
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Foi presidente da comissão que criou e organizou os Processos sele-
tivos de Inverno e os Processos seletivos de vagas remanescentes.
reformulou o Processo seletivo de Medicina aplicando duas fases, 
tornando-o mais competitivo e seguro.
 
Coordenou as equipes de formulação de provas buscando qualidade 
e coerência em cada processo seletivo.
 
Foi membro da comissão que informatizou e modernizou as corre-
ções das provas dos Processos seletivos.
 
Coordenou o suporte logístico para as avaliações progressivas da 
unitau organizadas pela Pró-reitoria de Graduação.

Na Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - Assessora | 1994

Lançou a primeira Revista Científica da UNITAU.
 
Idealizou o 1º ENIC – Encontro de Iniciação Científica da UNITAU e foi 
presidente do evento por 3 anos.
 
Coordenou o I seminário de Gestão de resíduos Industriais e urba-
nos.
 
Foi membro da Comissão que organizou o 1º Fórum de educação da 
unItau.
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É longa e duradoura a relação do Prof. Dr. Jean Soldi Soldi Esteves 
com a Unitau: foi estudante da Escola de Aplicação Alfredo José 
Balbi, foi aluno do curso de Direito e, desde 2003, é professor da 
Universidade de Taubaté, atuando nos Departamentos de Ciências 
Jurídicas e de Administração e Contabilidade. 
 
Sua atuação no Departamento de Ciências Jurídicas tem sido ex-
pressiva: compôs o Conselho de Departamento por dois manda-
tos, coordenou o Escritório de Assistência Jurídica e o Núcleo de 

Prática Jurídica da Universidade, esteve à frente da equipe 
de elaboração do Regulamento do EAJ e do NPJ, am-

bos em vigência até hoje, além de ter participado de 
dezenas de comissões de sindicância e de processos 

administrativos. 
 
Vale destacar que, por sua reconhecida atuação no 
âmbito do Direito e da docência em Direito, integrou 
e presidiu dezenas de bancas de concursos públicos 
realizados para o ingresso na carreira docente na 

Universidade. 
 

Desde 1998, exerce a advocacia pública e privada no 
município de Taubaté. Sua trajetória é marcada, 

ainda, por sua ampla atuação no Ministério 
Público Estadual e no Ministério Público 
Federal, no Poder Judiciário Estadual e 
no Poder Judiciário Federal, no Tribu-
nal de Contas, na Câmara Municipal, 
na imprensa e em órgãos de fiscaliza-
ção. Em janeiro de 2013, foi convida-
do a assumir o cargo de Secretário 
dos Negócios Jurídicos da Prefeitura 
Municipal de Taubaté, tendo sob sua 
supervisão a elaboração de mais de 
150 Leis e Decretos Municipais. Sua 
atuação, em todos os âmbitos men-
cionados, é marcada pelo equilíbrio 
de quem está habituado ao geren-
ciamento de situações de crise. 

 
Além disso, os saberes que o qua-
lificam como Doutor em Direito 
o qualificam a oferecer suporte 
técnico e jurídico à Universida-
de, ações as quais o Prof. Jean 
pretende realizar atuando como 
vice-reitor da Unitau, cargo para 
o qual concorre nestas eleições 
ao lado da Profa. Dra. Nara Lucia 
Perondi Fortes.
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A Proposta

Compromisso com a gestão eficaz
Transparência das informações
Qualidade de ensino 
Valorização da pesquisa e da extensão
Responsabilidade social 
Diálogo franco e aberto

PRINCÍPIOS
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As propostas de Diretrizes de Gestão (2018-2022) aqui apresentadas foram 
pensadas e elaboradas pela Chapa I, liderada pela Profa. Dra. Nara Lucia Perondi 
Fortes, candidata a Reitora, e pelo Prof. Dr. Jean Soldi Esteves, candidato a Vice
-Reitor da Universidade de Taubaté. 

De forma sintetizada, apresentamos os objetivos a serem alcançados no tempo 
de gestão, objetivos esses alinhados ao Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI) e ao Plano Plurianual (PPA), além de serem apresentadas as linhas de traba-
lho e as estratégias para que seja possível atingir os objetivos propostos. Vale men-
cionar que todas as propostas, de todas as linhas de trabalho, consideram a Escola 
de Aplicação Alfredo José Balbi, seu alunado, seu corpo docente e seu quadro de 
funcionários.

A participação da comunidade na tomada de decisões é entendida pela Cha-
pa 1 como requisito para a construção de uma gestão transparente e sustentável. 
Por isso, todas as propostas apresentadas neste documento norteador deverão 
ser amplamente discutidas com os membros da comunidade Unitau, ao longo do 
mandato, por meio de ações como encontros, consultas, grupos de estudo, reuni-
ões, pesquisas etc., legitimando as escolhas e conferindo transparência à gestão 
que estamos propondo.

Importa esclarecer que a concepção de sustentabilidade que embasa esta pro-
posta é ampla e abarca os âmbitos pedagógico, administrativo, financeiro e socio-
ambiental. O que se pretende é uma gestão autossustentável, que trabalhe num 
circuito de renovação própria, garantindo o bom funcionamento da Unitau em sua 
integralidade. 

Entendemos que a Universidade de Taubaté precisa se reinventar nestes tempos 
de crise e de conflitos, renovando sua capacidade de diálogo com a sociedade e 
com sua própria comunidade, resgatando, dessa forma, o motivo de ser de toda 
universidade: produzir saberes e preparar pessoas que contribuam com a constru-
ção de um mundo melhor para todos.

Partindo desses princípios, escolhemos como nome da chapa as palavras criati-
vidade, liderança e trabalho, porque entendemos que precisaremos de muita cria-
tividade, associada ao pulso firme e à coragem para tomar decisões, a fim de dar 
conta do muito trabalho que teremos pela frente para que possamos garantir a 
soberania da nossa Universidade.

As propostas para a nossa gestão foram categorizadas em sete linhas de tra-
balho, desdobradas em objetivos e estratégias de curtíssimo, curto e médio prazo. 
São elas:

1. valorização dos docentes e dos servidores técnico-administrativos
2. atendimento ao aluno e apoio estudantil 
3. Gestão administrativa eficiente e sustentabilidade financeira 
4. Inovação acadêmico-pedagógica
5. Investimento em tecnologia da Informação e Comunicação 
6. Marketing, comunicação e relacionamento
7. responsabilidade social

Cada linha de trabalho abriga ações voltadas ao ensino, à pesquisa e à exten-
são. Sobre isso, importa salientar que optamos por não apresentar as propostas 
segmentando (ou fragmentando) essas áreas de atuação, porque entendemos que 
não se podem separar as ações de ensino, pesquisa extensão, ao contrário, pensa-

introdução
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mos que essas três esferas devem existir em relação de retroalimentação, confe-
rindo mais organicidade aos trabalhos da Universidade e lutando contra a burocra-
tização fragmentadora, tendo em vista a otimização dos processos e das ações. A 
seguir, detalhamos as ações projetadas em cada linha de trabalho.

1. VALoriZAÇÃo Dos DoCENTEs E 
Dos sErViDorEs TÉCNiCo-ADmiNisTrATiVos

A Chapa 1 entende que a Universidade é feita pelas pessoas (e para pesso-
as). Nesse sentido, as primeiras linhas de atuação propostas são as que tratam da 
comunidade Unitau (Linhas 1 e 2: ações voltadas a professores, servidores e alu-
nos). A preocupação fundamental da Chapa 1 é garantir qualidade de trabalho para 
quem tem na Unitau a sua forma de subsistência e garantir qualidade de ensino 
para quem está na Unitau buscando sua formação acadêmica. O centro de nossas 
preocupações, portanto, são as pessoas. Por isso, inclusive, a preocupação em pro-
por uma gestão aberta do diálogo constante, pois entendemos que, ao estarmos 
abertos ao diálogo, nos posicionamos como gestores que consideram as pessoas, 
e suas ideias e necessidades, no momento de pensar a Universidade.

Assim, pensando no pessoal docente e nos servidores técnico-administrativos, 
nossas propostas são as seguintes: 

Viabilizar, mediante audiências públicas, Planos de Carreira dignos para o pes-
soal docente e para o pessoal técnico-administrativo, Plano esse que assegure 
a valorização profissional e incentive a permanência das pessoas na Instituição.
 
Buscar a excelência da qualidade do ensino, por meio de investimentos em 
ações didático-pedagógicas, de melhoria da infraestrutura e de valorização da 
aprendizagem e do trabalho docente.

Propiciar melhores condições de trabalho a todo o corpo de servidores da Unitau.

estratégias de curtíssimo prazo (100 dias)

Promoção, manutenção e aperfeiçoamento de programas de formação conti-
nuada para professores e gestores da instituição, com foco nos saberes sobre 
uso das Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação, fortalecendo 
o Programa de Formação Continuada da Unitau (Profoco), já instituído pela Pró
-reitoria de Graduação.

Manutenção e aperfeiçoamento do sistema de avaliação de desempenho do-
cente, por meio da Comissão Permanente de Avaliação do Desempenho Docen-
te (COPADD).

Manutenção e aperfeiçoamento, caso seja necessário, do sistema de avaliação 
por mérito aplicado aos servidores técnico-administrativos.

Manutenção do programa de bolsas de estudos para os servidores e seus 
familiares.

estratégias de curto prazo (de 101 dias a 2 anos)

Implantação escalonada da progressão na carreira docente.

Garantia de reposição salarial proporcional ao aumento inflação, respeitando a 
Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Incorporação do abono aos salários dos professores e dos servidores técnico
-administrativos, de forma escalonada.

Estudos de viabilidade e busca de parcerias para oferecer outros benefícios, 
como seguro de vida, convênios, auxílio-funerário, dentre outros.

Manutenção dos benefícios (cesta básica, vale transporte e plano médico).

Consolidação do Programa de Capacitação de Recursos Humanos (RH), com 
vistas à valorização das potencialidades de cada pessoa e à viabilização dessa 
capacitação, de acordo com os interesses e as necessidades da Instituição.

Consolidação e ampliação de parcerias com órgãos de fomento, para o desen-
volvimento de programas de apoio à formação continuada.

Viabilização de ações criativas e inovadoras, por meio da criação de um “Progra-
ma de Boas Ideias”, voltado a docentes e a servidores técnico-administrativos.

Consolidação dos programas voltados à qualidade de vida no trabalho (saúde 
mental, educação alimentar, saúde da mulher, ginástica laboral, medicina do tra-
balho), buscando gerar impactos positivos na vida da comunidade Unitau.

Aperfeiçoamento das ações do Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina 
Ocupacional (SESMO).

Consolidação dos Programas de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medi-
cina Ocupacional.

Acompanhamento contínuo das atividades da CIPA, procurando minimizar e 
prevenir os acidentes do trabalho, bem como cuidar da qualidade de vida dos 
servidores.

estratégias de médio prazo (de 2 a 4 anos)

Estudo de viabilidade para a criação de um Centro de Formação de Professores.

Estudo do estatuto da Funcabes, para torná-la economicamente autossuficien-
te, objetivando ampliar os benefícios aos servidores.         

2. ATENDIMENTO AO ALUNO E APOIO ESTUDANTIL

Como mencionado, os alunos da Unitau estão dentre as preocupações primeiras 
da Chapa 1. Entendemos que toda a razão de ser da Universidade gira em torno 
dos alunos, do oferecimento de uma educação de qualidade, realmente formativa 
e que prepare nosso alunado para a vida e para o mundo do trabalho. Entendemos 
que todo o pessoal docente e o pessoal técnico-administrativo deve estar voltado 
para a construção de uma Universidade acolhedora, desburocratizada e que apre-
sente um atendimento de excelência, seja em sala de aula ou em outras esferas 
pelas quais nosso alunado circula. Para que isso seja possível, as propostas em 
relação ao corpo discente estão pautadas nos seguintes objetivos: 

Promover maior interação entre o Diretório Central dos Estudantes (DCE), as 
diretorias dos Diretórios Acadêmicos (DA) e dos Centros Acadêmicos (CA) e os 
representantes de sala, a fim de compreender as demandas dos alunos UNITAU, 
para que seja possível, sempre a partir do diálogo, buscar soluções eficientes 
para os problemas.



PLANO DE GESTÃO | CHAPA 1 172018-2022

Avaliar e ampliar os Programas de Bolsas Estudantis e o Programa de Adiamen-
to Parcial do Pagamento de Parcelas Mensais, para garantir a permanência do 
estudante na Universidade.

Ampliar a captação de auxílios e de estágios para os discentes junto aos progra-
mas e aos órgãos das esferas federal, estadual e municipal.

Intensificar o contato com empresas e empresários, para buscar o aumento da 
oferta de vagas de estágios obrigatórios e não obrigatórios aos alunos UNITAU.

Dar continuidade aos Programas de Atenção aos Alunos, já realizados pela Pró
-reitoria Estudantil.

Oferecer condições para a continuidade do Programa de Mobilidade Interna-
cional, visando ao intercâmbio de alunos e professores da Unitau com Universi-
dades do exterior, ampliando o número de Convênios Internacionais firmados e 
executados, bem como aumentando o número de alunos participantes em pro-
gramas de mobilidade externa (acadêmicos da Unitau) e interna (acadêmicos 
internacionais). 

Ampliar o número de Instituições parceiras para intercâmbio (atualmente, te-
mos convênios com instituições dos seguintes países: México, Portugal, Espa-
nha, Alemanha, Itália, Coreia do Sul, EUA e Chile).

Consolidar o programa de relacionamento com egressos.

estratégias de curtíssimo prazo (100 dias)

Planejamento, em conjunto com o Diretório Central dos Estudantes (DCE), com 
as diretorias dos Diretórios Acadêmicos (DA), com Centros Acadêmicos (CA) 
e com a Central de Comunicação (ACOM) do evento de recepção aos calouros 
e alunos aos regulares, que deverá ocorrer no segundo período letivo de 2018, 
com foco na integração entre alunos dos diferentes cursos.

Realização de reuniões com o DCE, com os presidentes dos DA e CA e com os 
representantes de sala, a fim de estabelecer canais de comunicação para rece-
ber as demandas e encaminhar oportunidades, eventos e serviços disponibiliza-
dos pela Universidade.

Avaliação do atual Programa de Bolsas Estudantis, para otimizar a concessão de 
benefícios de acordo com a dotação orçamentária disponível. 

Análise dos atendimentos socioeconômicos realizados pelo Programa de Aten-
dimento ao Estudante (PAE) e verificação das principais demandas dos alunos, 
por curso, para verificar a eficácia de atendimento e a necessidade de alteração 
ou adequação dos atuais Programas.  

Análise dos atendimentos psicossociais realizados pelo Programa de Apoio Psi-
cossocial (Paps) e verificação das principais demandas dos alunos, por curso, 
para propor ações de orientação e de apoio nos Departamentos (reuniões, pa-
lestras, grupos de apoio, etc.).

Análise dos atendimentos realizados pelo Programa de Atendimento ao Estu-
dante com Necessidades Especiais (Paene) e verificação das principais deman-
das dos alunos, para propor ações de orientação e de apoio nos Departamentos 
que recebem esses estudantes. Além disso, realizar cursos voltados a essas te-
máticas no Programa de Formação Continuada da Unitau (Profoco).
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Realização de treinamentos para os alunos contemplados pela Bolsa Apoio Es-
tudantil, de modo que a participação  nesse Programa contribua efetivamente 
para a formação profissional desses alunos. 

Intensificação da divulgação nos Departamentos sobre o Núcleo de Oportuni-
dades, para que os alunos realizem o cadastro na plataforma on-line e criem o 
hábito de acessar as vagas de estágio, emprego e trainee lá disponibilizadas.

Ampliação de edições do Meeting Universidade e Empresa (mesas redondas 
com profissionais atuantes do mercado de trabalho regional) nos diferentes De-
partamentos da Universidade, com foco no  mercado de cada curso. 

Realização de atividades de Formação Empreendedora, por meio de ações 
presenciais e on-line, com a parceria do SEBRAE-SP (palestras, oficinas e 
cursos).

Viabilização, dentro da Unitau, de processos seletivos de estágio, emprego e 
trainee de empresas da região, para facilitar a participação do aluno e o acesso 
da empresa aos nossos estudantes.

Oferta de disciplinas dos cursos regulares aos ex-alunos, como formação conti-
nuada e complementação de currículo profissional.

estratégias de curto prazo (de 101 dias a 2 anos)

Criação de secretaria virtual de atendimento ao aluno, para conferir mais agili-
dade ao atendimento.

Avaliação e ampliação dos Programas de Bolsas Estudantis, para garantir a per-
manência do estudante na Universidade.

Avaliação e ampliação do Programa de Adiamento Parcial do Pagamento de 
Parcelas Mensais, aumentando o limite de renda.

Ampliação dos atendimentos dos Programas da Pró-reitoria Estudantil (Progra-
ma de Atendimento ao Estudante (PAE), do Programa de Atendimento ao Estu-
dante com Necessidades Especiais (Paene) e do Programa de Apoio Psicosso-
cial (Paps)), realizando palestras de conscientização e atendimentos itinerantes 
nos Departamentos. 

Retomada e reformulação da Feira de Oportunidades e Empreendedorismo, 
para oferecer oportunidades de contato entre empresas, estudantes e ex-alu-
nos da Unitau. 

Criação, em parceria com DCE, DAs e CAs, de um Programa de Voluntariado, 
voltado a ações de cunho social e humanitário.

Desenvolvimento de cursos oferecidos on-line e voltados à inserção do aluno 
no mercado de trabalho (como comportar-se em uma entrevista, como redigir 
um currículo, como preparar-se para processos seletivos, etc.) no Espaço Virtual 
de Aprendizagem (Eva) ou pelo “Massive open online courses” (MOOCS), uma 
plataforma aberta de oferecimento de cursos a distância.

Desenvolvimento de um Programa de Retenção dos Alunos, voltado aos alunos 
que enfrentam dificuldades na Universidade, buscando auxiliá-los a encontrar 
soluções que evitem a evasão.
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Fomento e apoio à participação da Unitau em fóruns para a captação de convê-
nios e de bolsas internacionais.

Capacitação de professores e de funcionários para atender à demanda de mo-
bilidade internacional interna e externa.

Realização de ações acadêmicas voltadas às questões dos estudantes estrangeiros. 

Investimento no intercâmbio entre docentes da Unitau e professores convidados.

Realização de pesquisa e de eventos com egressos dos cursos de graduação e 
de pós-graduação, sobre a inserção no mercado de trabalho. 

Promoção de eventos para gerar a integração de várias turmas, nos quais os 
ex-alunos serão recepcionados pela Reitoria e pela Pró-Reitoria Estudantil.

estratégias de médio prazo (de 2 a 4 anos)

Desenvolvimento de um aplicativo para celular que facilite a comunicação entre 
a Universidade e seus alunos e professores, garantindo acesso aos boletins de 
notas e faltas, ao calendário de eventos, às oportunidades de estágio e a infor-
mações importantes. 

Estímulo à criação de uma Associação de Ex-alunos da Universidade de Tauba-
té, que participe e contribua com o desenvolvimento da Universidade.

Inauguração do Centro de Empreendedorismo da Unitau, em parceria com o 
Sebrae-SP, para orientar e incentivar alunos e ex-alunos a abrirem seus próprios 
negócios e suas empresas juniores.

Modernização da Central do Aluno Unitau, possibilitando que seja possível re-
alizar on-line a solicitação de documentos e a emissão de boletos de taxa, ob-
jetivando a agilização dos processos e a redução do prazo para conferência, 
assinatura e emissão de documentos.

3. GEsTÃo ADmiNisTrATiVA E susTENTABiLiDADE FiNANCEirA 

Todos os membros da comunidade Unitau se preocupam, hoje, com os cami-
nhos para fortalecer e para garantir a soberania financeira da nossa Instituição. Por 
isso, acreditamos que a gestão administrativa deve levar em conta as ideias de to-
dos aqueles que querem ver a Unitau se fortalecer e garantir sua sustentabilidade 
financeira. Para isso, além da abertura ao diálogo, já mencionada anteriormente, a 
Chapa 1 acredita na transparência e no compromisso de gerir com responsabilida-
de e com compromisso com o Outro.

Entendemos que é preciso coragem para encabeçar mudanças e para propor 
caminhos que são necessários para o fortalecimento da Instituição, e estamos dis-
postos a tomar as decisões, e a manter como nosso principal objetivo renovar a 
Unitau nesses tempos de crise e de dificuldades, buscando sua soberania econô-
mica. Pensando nisso, as premissas que orientam nossa proposta de trabalho são 
as seguintes:

Reavaliar as necessidades emergentes (aquisição de equipamentos e compras), 
visando a adequação da infraestrutura existente, para atender as necessidades 
imediatas dos cursos. 
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Buscar o equilíbrio entre as receitas e as despesas, bem como priorizar os inves-
timentos necessários para o incremento da qualidade em nossa principal ativi-
dade, o ensino.

Implantar um sistema de indicadores quantitativos e qualitativos, em parceria 
com as Pró-reitorias da UNITAU, visando atingir as metas estabelecidas na gestão. 

Transformar as Fundações e a Empresa de Serviços em fontes efetivas de cap-
tação de recursos externos variados, para desenvolver ações que não estejam 
diretamente ligadas ao ensino, mas que podem ser suporte para a estruturação 
da Universidade. 

Ampliar a estratégia de captação de recursos externos (25% dos recursos arre-
cadados), com a prestação de serviços educacionais e tecnológicos.

Ampliar a oferta de cursos de graduação (presenciais e a distância) e de cursos téc-
nicos profissionalizantes (nível médio), necessários às demandas locais e regionais, 
com vistas à formação de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho.

Ampliar os polos de EaD e os cursos de pós-graduação, em parceria com insti-
tuições de todo o país, com base em ferramentas de geomarketing e em estu-
dos de mercado.

Ampliar número de alunos e de cursos de extensão (presenciais, a distância e in 
company), mediante ações de comunicação devidamente planejadas.

Revisar e modernizar a legislação da Universidade, para atender demanda sobre 
convênios e prospecção de novos nichos de mercado.

Revisar e promover a redução das despesas do gabinete da reitoria e das 
pró-reitorias.

Implantação de um Programa de Gestão Ambiental, com uma postura capaz de 
responder, com eficiência econômica, aos problemas sociais e ambientais, por 
meio de ações de gestão e de educação ambiental na comunidade universitária, 
considerando como indicadores de sustentabilidade o consumo de energia elé-
trica, o consumo de água, a geração de resíduos, a mobilidade e o transporte, o 
consumo de papel etc.

estratégias de curtíssimo prazo (100 dias)

Realização de uma gestão eficaz a partir da efetiva Identificação da situação 
administrativo-financeira da Universidade.

Avaliação da folha de pagamento e dos contratos em vigor na Universidade, 
com meta de redução de custos de 10% a 15%, bem como de redução dos custos 
com energia, água, segurança, limpeza e telefonia.

Diminuição da inadimplência, com uma política de call center eficiente (interno 
ou externo).

Intensificação da cobrança da dívida ativa da Universidade, por meio de progra-
mas eficientes de recuperação de crédito.

Estudo da viabilidade jurídico e financeira para a venda de bens imóveis não 
utilizados para a atividade fim: o ensino.
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estratégias de curto prazo (de 101 dias a 2 anos)

Realização de audiências públicas e de estudos de viabilidade econômico-finan-
ceira para realizar o redimensionamento da estrutura educacional e administra-
tiva, tornando-a mais compacta, eficiente e menos onerosa.

Após as audiências públicas, propor a redução para 4 (quatro) Pró-Reitorias, 
valorizando o ensino, a pesquisa e a extensão.

Adequação da legislação da Universidade para a captação de novos convênios, 
parcerias, patrocínio de entidades privadas, e realização de prestação de serviços.

Implantação de áreas de prestação de serviços, por meio da revisão do estatuto 
da EPTS e das Fundações da UNITAU. 

Estabelecimento de limites prudenciais de gastos, para efeito de orçamento da 
instituição.

Integração entre Reitoria, Pró-reitorias, Fundações da UNITAU e EPTS, para a ela-
boração de estratégias conjuntas para captação de recursos e novos negócios. 

Otimização dos prédios ociosos no período vespertino, com a proposição de 
cursos e de atividades de curta duração, para aumentar a receita.

Criação de um Conselho composto por Administração Superior da Unitau e por 
empresários do setor produtivo e de serviços, para intercâmbio de ideias, pro-
posição de parcerias e ajuste dos cursos com a necessidade do mercado (reu-
niões trimestrais).

Implementação de uma Fazenda Piloto produtiva para a produção de alimentos 
saudáveis destinados à comunidade universitária da UNITAU. 

estratégias de médio prazo (de 2 a 4 anos)

Estabelecimento de nova política para a pós-graduação, tendo como ferramen-
tas estudos de mercado e geomarketing, visando o aumento da oferta de cur-
sos lato sensu e stricto sensu, que respondam às demandas de mercado da 
Região Metropolitana. 

Implantação de controladoria, auditoria e controle de custos na Universidade, 
para atuação conjunta com a Procuradoria Jurídica da Unitau, mas com autono-
mia e independência funcional. 

Aperfeiçoamento do sistema de transparência (Portal da Transparência) nos 
termos da legislação federal e consoante com os indicativos do Ministério Pú-
blico Federal.

4. INOVAÇÃO ACADÊMICO-PEDAGÓGICA

A ação docente, o fazer do professor, precisa estar em constante diálogo com as 
necessidades e as emergências sociais. Entendemos que um ensino de qualidade 
é aquele que se dá em contato direto com a realidade. Pensando nisso, nossa pre-
ocupação é garantir que o corpo docente da Unitau tenha condições de lidar com 
o novo perfil do alunado, que tenha condições de pensar sobre novas formas de 
ensinar e de aprender, e que possa, cada vez mais, produzir saberes em suas áreas 
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de atuação, e não apenas transmitir saberes já consolidados aos nossos alunos. 
Entendemos que o investimento na capacitação do corpo docente é indispensável 
para o fortalecimento da Unitau como Instituição de excelência. 

Considerando isso, acreditamos na importância da formação continuada do cor-
po docente, com a garantia de discussões e de espaços voltados ao debate de 
ideias sobre as muitas formas de ensinar e as muitas formas de aprender. Também 
acreditamos na importância da valorização das boas ideias e na importância do 
fortalecimento da pesquisa produzida por nosso corpo docente. Por isso, as pre-
missas para essa linha de trabalho são as seguintes:

Promover, constantemente, discussões e ações voltadas à inovação pedagógi-
ca e acadêmica, tendo em vista a qualidade do ensino oferecido pela Unitau, 
a formação/inovação das práticas docentes e o aprofundamento da pesquisa 
realizada por seus profissionais.

Reforçar o intercâmbio entre graduação, pós-graduação e extensão, de modo 
que a inovação acadêmico-pedagógica e o alcance da excelência universitária 
estejam constantemente presentes nas ações docentes, uma vez que as instân-
cias de pós-graduação podem alimentar a graduação em seus processos de 
inovação, e vice-versa.

Transformar a Escola de Aplicação Alfredo José Balbi em Escola Modelo, o que 
significa, por exemplo, torná-la competitiva no mercado de escolas particulares 
da região. Também é objetivo torná-la lócus de produção de saberes sobre edu-
cação, saberes que podem ser transformados em produtos para o próprio mer-
cado, o que é possível de fazer intensificando e sistematizando o intercâmbio 
entre Colégio, Universidade, Fundações e EPTS.

Promover a integração e a cooperação entre a Unitau e outras organizações, 
públicas e privadas, nacionais e internacionais, tendo em vista o fortalecimento 
da Instituição frente a outras Instituições, bem como o intercâmbio de saberes, 
indispensável para os processos de inovação, que precisam ser tomados como 
constantes e sempre inacabados.

Investigar caminhos e meios para o fortalecimento pedagógico e didático do 
EaD, uma vez que essa modalidade de ensino requer profissionais com perfis 
específicos para que haja qualidade do ensino oferecido.

Possibilitar o uso das plataformas digitais para o ensino da graduação tam-
bém na modalidade presencial, de modo que os professores possam inovar 
em seus processos de aula utilizando as novas tecnologias da informação e 
da comunicação.

estratégias de curtíssimo prazo (100 dias)

Criação do Núcleo Permanente de Inovação (NPI), que centralizará ações de 
apoio aos professores e de formação continuada, visando: a) oferecer suporte 
aos professores em suas práticas pedagógicas; b) investigar e propor cursos 
e outras modalidades de formação aos professores, para que estejam sempre 
atualizados em relação ao ensino superior no Brasil e no mundo; c) manter os 
professores informados sobre congressos e outros eventos acadêmicos de suas 
áreas de atuação, dentre outras funções e possibilidades que venham a ser iden-
tificadas no decorrer dos trabalhos; d) alinhar e dar suporte ao trabalho dos 
Núcleos Docentes Estruturantes.

Consolidação de assessoria acadêmico-pedagógica, lotada na Pró-reitoria de 
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Graduação, que acompanhe, de modo efetivo, a evolução pedagógica e as pro-
postas a serem implantadas na Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi.

estratégias de curto prazo (de 101 dias a 2 anos)

Consolidação e ampliação do EVA, Espaço Virtual de Aprendizagem, para a 
utilização do ensino a distância em conjunto com o ensino presencial, a fim de 
alavancar novas práticas pedagógicas e de atender anseios do público discente 
e do mercado.

Implantação de metodologias ativas aliadas aos novos formatos de tecnologias 
em sala de aula.

Continuidade da avaliação do regime seriado semestral já proposto, ouvindo os 
professores e buscando refletir sobre a organização dos cursos e a busca pela 
qualidade do ensino.

Realização de estudo de viabilidade para a abertura de novos cursos de gradu-
ação e superiores de tecnologia, buscando atender a demandas sociais e eco-
nômicas e, também, aumentando as possibilidades de atuação dos docentes da 
Instituição.

Continuidade dos estudos que identifiquem os problemas dos cursos com nota 
baixa no Enade, para indicar caminhos e meios a fim de que todos os cursos da 
Universidade alcancem, ao menos, nota 4 nessa avaliação.

estratégias de médio prazo (de 2 a 4 anos)

Consolidação do Ensino a Distância: a) aumento do número de polos (foco em 
levar a Unitau para as mais diversas cidades e regiões do país); b) maior aproxi-
mação entre os cursos presenciais e a distância; c) realização de estudos e con-
sultorias que auxiliem a encontrar caminhos para aumentar o número de alunos 
atendidos por essa modalidade de ensino.

Integração de ações, por meio de encontros periódicos, entre as pró-reitorias 
de graduação e de pós-graduação, visando, sobretudo, a) o estreitamento 
das ações de ensino e de pesquisa; b) a otimização do uso de equipamentos; 
c) a realização de ações e discussões que permitam a captação de recursos 
externos.

Alavancar a criação de revistas científicas no âmbito da graduação e fortalecer 
as revistas científicas já existentes, criando um Núcleo de Divulgação Científica, 
subordinado às pró-reitorias de graduação e de pesquisa e pós-graduação.

Implantação do Núcleo de Apoio à Propriedade Intelectual (NUPI) e do Núcleo 
de Inovação Tecnológica (NIT).

Propor ações de mobilidade e de intercâmbio de pesquisadores e instituições 
de excelência no exterior, a fim de estimular a expansão e a internacionalização 
das atividades acadêmicas e científicas.
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5. iNVEsTimENTo Em TECNoLoGiAs DA iNFormAÇÃo 
E ComuNiCAÇÃo (TiCs)

As novas Tecnologias da Informação e da Comunicação são uma realidade em 
todo o mundo, e toda Instituição de ensino precisa de atualização e de aprimoramen-
to constantes. Entendemos que os serviços de Tecnologia de Informação, portanto, 
são imprescindíveis para a renovação da qual a Unitau necessita. O investimento e o 
fortalecimento dessa área podem auxiliar na simplificação dos processos burocráti-
cos, pode conferir possibilidades de atualização pedagógica, além de representarem 
muitas possibilidades de melhoria de gestão de processos internos. Considerando 
tudo isso, as bases de nossas ações em relação à TIC são as seguintes:

 
Priorizar investimentos em Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), 
com vistas a agilizar o gerenciamento da Universidade, aprimorando a gestão 
acadêmica, financeira e administrativa, a fim de auxiliar a tomada de decisões.

Capacitar docentes e servidores técnico-administrativos para melhor utilização 
do sistema Mentor.

Realizar um diagnóstico dos processos e dos procedimentos acadêmicos, ad-
ministrativos e financeiros com a finalidade de desburocratizar e de agilizar, por 
meio do sistema Mentor, o fluxo das informações.

Propiciar formação continuada para que os professores utilizem as diversas fer-
ramentas de TIC como estratégias diferenciadas de ensino, por meio do Espaço 
Virtual de Aprendizagem (EVA).

estratégias de curtíssimo prazo (100 dias)

Realização de levantamento, pela Central de Tecnologia, de toda a infraestrutura 
necessária para o uso das TIC na Universidade, em todos os âmbitos.

Mapeamento dos processos para tornar a Universidade de Taubaté mais moder-
na e eficiente.

Formação continuada e aprimoramento dos docentes da instituição pelo EVA, 
por meio de cursos de curta duração, a distância. 

Disponibilização de recursos do EVA para estratégias de melhoria da qualidade 
de ensino, tais como liberação de salas extras para disciplinas presenciais dos 
cursos de graduação; ferramenta para execução dos simulados ENADE e cria-
ção de salas de apoio para AACC.

estratégias de curto prazo (de 101 dias a 2 anos)

Implantação gradativa das soluções, em resposta ao levantamento realizado 
pela Central de Tecnologia, no que se refere à infraestrutura necessária para a 
melhoria das TICs em toda a Universidade, respeitando o orçamento disponível.

Investimento em capacitação de Recursos Humanos (docentes e servidores téc-
nico-administrativos) para uso das Tecnologias da Informação.

Investimento em armazenamento digital dos documentos administrativos e aca-
dêmicos.

Expansão e aprimoramento do sistema de registro e rastreamento de processos.



PLANO DE GESTÃO | CHAPA 1 252018-2022

Instituição de Programa de suporte permanente para os discentes, na utilização 
de ferramentas de Tecnologia de Informação e Comunicação.

Disponibilização de salas virtuais no EVA para atendimento aos programas e 
projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão da instituição.

Estudo para verificar a viabilidade da hospedagem externa dos dados ins-
titucionais. 

Implantação de infraestrutura para VOIP (ligações pela internet) para melhoria 
do serviço e redução dos custos em telefonia.

Expansão, atualização e manutenção do sistema de rede wi-fi. 

estratégias de médio prazo (de 2 a 4 anos)

Aprimoramento da gestão acadêmica, com a melhoria do sistema informatizado 
de gestão.

Consolidação dos serviços oferecidos pelo EVA, para atender a toda Universidade.

Instituição de Programa de certificação de qualidade dos docentes para utiliza-
ção do Ensino a Distância. 

6. MARKETING, COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO

Levando em conta que uma das marcas da gestão que estamos propondo é 
a transparência, o papel da comunicação e das estratégias de relacionamento é 
fundamental. Por isso, o fortalecimento da comunicação interna é uma de nossas 
linhas de ação.

Além disso, é preciso retomar, socialmente, a narrativa sobre a marca Unitau, com 
o seu peso da tradição e suas possibilidades de gerar significados a partir da história 
da Instituição em relação ao oferecimento de um ensino superior de qualidade.

Entendemos, que nesses tempos de informação rápida e ágil, é preciso que 
tenhamos uma agência de comunicação robusta, para que possamos retomar a 
narrativa sobre o ensino superior, sobretudo no município e no Vale do Paraíba.

Pensando no fortalecimento das ações de marketing, comunicação e relaciona-
mento, nossas propostas são as seguintes:

Promover a boa reputação dos cursos ofertados pela UNITAU, para que sejam 
competitivos e reconhecidos pelo mercado, atraindo novas matrículas, a partir 
de campanhas institucionais e mercadológicas integradas.

Investir no relacionamento com os alunos, criando estratégias de fidelização, 
para que se sintam satisfeitos com o serviço oferecido pela Universidade e se-
jam porta-vozes das nossas qualidades.

Investir em programas de relacionamento e de treinamento dos servidores (pro-
fessores e técnico-administrativos), para transformá-los em “guardiões” da mar-
ca UNITAU.

Manter a agenda positiva divulgada via assessoria de imprensa e mídias sociais, 
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considerando três valores para a construção da imagem institucional: 

valor intelectual
Como a Universidade funciona, atividades extensionistas e/ou pesquisas de alu-
nos e/ou de professores, pesquisas e/ou serviços da Universidade.

valor cultural
Como a Universidade se posiciona sobre determinados temas e acontecimentos 
relevantes para a sociedade. 

valor social
Como a Universidade conecta alunos, professores e a sociedade. 

Obs.: atualmente são trabalhados os pilares Tradição, Solidez e Vínculo e Quali-
dade de Ensino, Pesquisa e Serviços.

estratégias de curtíssimo prazo (100 dias)

Execução da licitação para contratação de agência de publicidade e propagan-
da e, a partir daí, investir na divulgação via mídias sociais e Google (pesquisa, 
remarketing) e via veículos de massa, como TV, rádio, mídia exterior, jornal im-
presso e on-line (campanha institucional e campanhas promocionais).

Estudo para a viabilidade de implantação da Coordenadoria de Vendas e da 
Central de Atendimento, dotadas de ferramentas de CRM, integradas à Central 
de Comunicação/Coordenadoria de Marketing e à COPESA. 

Criação de um canal de comunicação com os docentes e discentes por meio da 
rede social WhatsApp.

estratégias de curto prazo (de 101 dias a 2 anos)

Instituição de uma Diretoria de Marketing para direção e unificação da Central 
de Comunicação, da Coordenadoria de Marketing, da Coordenadoria de Vendas, 
da Central de Atendimento e das ações de divulgação da COPESA.

Integração dos sistemas de gestão (Mentor - gestão acadêmica, gestão finan-
ceira, a Diretoria de Marketing e a Administração Superior), para que as decisões 
de mercado sejam tomadas a partir da análise/avaliação estratégica.

Estabelecimento de parceria com o Departamento de Comunicação Social para 
viabilizar demandas coorporativas e acadêmicas (estágio obrigatório, atividade 
complementar), tais como a criação de campanhas promocionais, campanhas 
internas, desenvolvimento de design corporativo (sinalização, papelaria), víde-
os, fotografias, jingles, pesquisas e produtos editoriais.

Consolidação de um sistema informatizado de comunicação interna, para divul-
gar as ações desenvolvidas pela UNITAU. 

Estabelecimento de parceria com a TV e a Rádio UNITAU, para viabilizar de-
mandas corporativas específicas e projetos especiais de produção de conteúdo 
estratégicos, como forma de valorizar cursos, atividades acadêmicas, culturais e 
científicas, e outras ações da Universidade.

Reformulação do site unitau.br, tornando-o responsivo (para todas as platafor-
mas, principalmente mobile). 
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Integração do portal do aluno ao sistema mentor, com a implantação de aplicati-
vo para alunos e professores, com conteúdos, oportunidades de estágio/empre-
go, notícias, eventos, serviços de gestão acadêmica/financeira.

Implantação do programa Alumni voltado a ex- alunos, a fim de valorizar os  egres-
sos, enfatizando as boas recordações que eles guardam (estratégia de brand love), 
o rico conteúdo de marca (estratégia de branded content) com seus depoimentos 
e testemunhos, além da exploração do potencial para parcerias e novos negócios 
(educação continuada/projetos de pesquisa/cursos in company).

Criação do portal do servidor, para que o fluxo de informação administrativo-geren-
cial seja otimizado, a fim de melhorar os processos, evitando ruídos comunicativos.

7. RESPONSABILIDADE SOCIAL 

O conceito de responsabilidade social adotado em nossa proposta está pautado 
em uma preocupação com o macrocosmo (a sociedade em geral), mas, sobretudo, 
com o microcosmo (a comunidade Unitau). Entendemos que o desenvolvimento 
de ações de responsabilidade social deve nortear as tomadas de decisão, levando 
em conta que gerir a Unitau é gerir a vida de muitas pessoas. 

Para além das preocupações com o microcosmo, acreditamos que a Unitau, 
como universidade pública, precisa estar comprometida com a participação e com 
a articulação em projetos democrático-participativos da sociedade, voltados para 
o estabelecimento da relação da universidade com a sociedade, garantindo os di-
reitos humanos e os pressupostos da cidadania.

Nesta perspectiva, acreditamos no papel central da Extensão Universitária, que 
pode se configurar como um dos pilares de ações voltadas à responsabilidade so-
cial, na medida em que permite que a Instituição desempenhe sua função, técnica, 
científica, ética e política em prol do bem comum, reafirmando a sua condição de 
universidade pública e a sua finalidade educativa, tanto no âmbito micro quanto no 
âmbito macro. Considerando esse eixo de trabalho, pretendemos:

Ter como foco o olhar voltado ao bem-estar do público interno, prezando pelo 
compromisso com aqueles que fazem a UNITAU no dia a dia.

Inserir a UNITAU no centro das discussões sobre as múltiplas questões de inte-
resse social, colocando à disposição da comunidade as ferramentas disponíveis 
para a elaboração de políticas públicas que promovam o bem comum.

Estimular o protagonismo estudantil no processo de mudança da sociedade.

Estimular atividades de extensão cujo desenvolvimento implique relações multi, 
inter e ou transdisciplinares e interprofissionais entre os setores da Universidade 
e da sociedade.

Fortalecer as Empresas Juniores em relação à prestação de serviços voltados à 
comunidade, sobretudo os serviços das áreas de habitação, gestão financeira, 
meio ambiente, segurança alimentar, assistência jurídica, dentre outras.

Efetivar o relacionamento com as instituições governamentais, com vistas ao es-
tabelecimento de políticas públicas nas áreas da saúde, meio ambiente e cultura.

Propiciar que a extensão universitária faça parte da solução dos problemas so-
ciais do município e da micro região onde a Unitau está inserida.
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Oportunizar a inserção da comunidade na instituição, por intermédio de serviços 
e de convênios, estabelecendo parcerias com o governo municipal, o estadual 
e o federal, para a oferta de programas de educação continuada e de projetos 
voltados ao atendimento das demandas econômico-sociais.

estratégias de curtíssimo prazo (100 dias)

Instituição de uma central de atendimento para os servidores, como forma de 
identificar as demandas apresentadas e de estudar soluções que atendam aos 
interesses coletivos.

Diagnóstico das ações das Clínicas, Escritórios e Núcleos, por meio de reuniões 
técnicas, para avaliar a demanda e os atendimentos à sociedade.

Ampliação da participação da Unitau na comunidade, em parceria com o poder 
municipal local e regional.

Inserção dos alunos de graduação na comunidade, por meio das ligas acadêmi-
cas da área de saúde.

estratégias de curto prazo (de 101 dias a 2 anos)

Instituição, por meio das suas fundações, de políticas de atendimento aos ser-
vidores, para que seja estabelecido um fluxo de demandas a serem atendidas.

Estender as políticas de apoio estudantil (vide Apoio Estudantil), buscando cada 
vez mais o atendimento de demandas de bolsas de estudo e/ou outras formas 
de custeio das mensalidades.

Manutenção do atendimento das Clínicas de Odontologia, Fisioterapia, Psicolo-
gia e Nutrição, bem como do Escritório de Assistência Jurídica (EAJ).

Ampliação da atuação do NUPES, apoiando toda e qualquer iniciativa deste im-
portante núcleo que vise ao desenvolvimento local e regional.

Desenvolvimento de programas e projetos de extensão ligados à ampliação da 
oferta e à melhoria da qualidade da Educação Básica, da Saúde, da Preservação 
do meio ambiente e da Cultura.

Fomento e apoio à participação da Unitau nas entidades e nos conselhos 
municipais.

Organização de reuniões técnicas e de fóruns com o poder municipal local e 
regional.

Promoção de eventos comunitários, com o objetivo de levar informações de 
utilidade pública à população local e regional.

estratégias de médio prazo (de 2 a 4 anos)

Atuar, de maneira efetiva, nas ações sociais realizadas na cidade de Taubaté que 
passem pelas áreas de conhecimento existentes na Universidade.

Realização de fóruns de discussão sobre temáticas importantes para o desenvol-
vimento da comunidade, tais como: saúde, educação, meio ambiente e cultura. 
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Como mencionado, as propostas que configuram nossas Diretrizes de 
Gestão estão e estarão sempre abertas ao debate e à busca coletiva 
de soluções. Essas propostas foram elaboradas considerando a expe-
riência dos candidatos em relação à Unitau e considerando o compro-
misso verdadeiro de construir uma Unitau forte para todos.

vem construir essa história com  a gente!

Precisamos e queremos saber a sua opi-
nião. acesse o nosso site e saiba mais:

envie seu e-mail para:

unitauforte.com.br

unitauforte@gmail.com
Curta a nossa fanpage:

facebook.com/VoteunitauForte


