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Universidade recebe os novos 
estudantes para as matrículas
Os atendimentos acontecem nos dias 16 e 17/12, terça e quarta-feira, das 9h às 21h, no campus da JUTA 

A 
Universidade de Taubaté 
realiza nos dias 16 e 17, 
terça e quarta-feira, as 

matrículas dos novos estudantes 
da Instituição, aprovados no Ves-
tibular realizado no último dia 7. 

Mais de 4.500 candidatos 
participaram da prova. Os apro-
vados em primeira chamada (o 
resultado do Vestibular está dis-
ponível no site a partir do dia 13) 
deverão efetuar a matrícula na 
data para garantir sua vaga. 

O processo será realizado no  
campus da JUTA, que centraliza ACOM/UNITAU
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seis cursos de Engenharia da 
Universidade. Os atendimentos 
acontecem das 9h às 21h. 

É necessário que os estudan-
tes apresentem alguns docu-
mentos no ato da matrícula (con-
forme o quadro acima). Também 
é preciso efetuar o pagamento 
da taxa, que equivale ao valor de 
uma mensalidade do curso. Os 
valores estão disponíveis no site 
da UNITAU (www.unitau.br). 

ATENDIMENTO
No local, os novos estudantes 

poderão conhecer mais sobre a 
Universidade, esclarecer dúvidas 
e se informar sobre os diversos 
benefícios da Instituição, entre 
eles o Financiamento Estudantil 
(FIES) e as bolsas de estudo. 

Equipes de diferentes setores 
da UNITAU estarão na matrícula 
para auxiliar os estudantes. Inte-
grantes dos órgãos representati-
vo dos alunos também participa-
rão da recepção.

O Reitor da UNITAU, Prof. Dr. 
José Rui Camargo, comenta as 
oportunidades que o ensino na 

Instituição oferece. “Os universi-
tários podem concorrer a vagas 
de intercâmbio, participar de 
eventos que ajudam a comple-
mentar a formação, participar 
da formação e divulgação do 
conhecimento e atuar para a 
melhoria da comunidade.” 

O campus da JUTA está loca-
lizado na rua Daniel Danelli, s/n, 
na Vila das Graças.   

 As aulas começam no dia 23 
de fevereiro de 2015. 
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O reITOr resPONde   

Em 1967, Dimas de Maio 
Freitas e Silva era inspe-
tor em uma escola rural 

de Votuporanga, em São Paulo, 
quando prestou concurso em 
Taubaté, mesmo sem conhecer 
o Vale do Paraíba. Trabalhou por 
nove anos no Ensino Rural e, em 
1976, recebeu um convite para 
supervisionar os estágios dos 
cursos de Licenciatura na Uni-
versidade de Taubaté. 

O profissional dividiu-se en-
tre as duas funções por alguns 
anos. Na Central de Estágio, Di-
mas era responsável por acom-
panhar todos os cursos, exceto 
Medicina, Enfermagem e Odon-
tologia, pois tinham programas 
específicos. Em 23 anos no 
cargo, ele entrevistou cerca de 
40 mil alunos, presenciou várias 
histórias e encaminhou estudan-
tes para diversas empresas. 

“Na rua, encontro com ex
-alunos que me abraçam e agra-
decem, falam que se tornaram 
juízes, gerentes. Eu só fui um 
instrumento, um empurrão para 
essas oportunidades”, comenta 
orgulhoso. 

Em 2000, Dimas iniciou um 
novo ciclo em sua vida e tam-
bém na Universidade: além de 
se aposentar, ele foi convidado 
para assumir o cargo de asses-
sor técnico da Reitoria. Uma de 
suas funções é presidir a comis-
são dos concursos públicos para 
servidores técnico-administra-
tivos, tendo a oportunidade de 
ver muitas pessoas adquirirem 
um emprego e se adaptarem a 
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Se o aluno perdeu a prova 
do Vestibular de Verão reali-
zada no último dia 7 ou não 
foi aprovado, pode tentar o 
ingresso na Universidade de 
Taubaté a partir de outras 
oportunidades.

Uma delas é aguardar as 
listas de segunda chamada (e 
subsequentes). Outra é espe-
rar o lançamento das vagas 
remanescentes, o que deve 
acontecer no início de 2015. 
Havendo vagas, a Universida-
de realiza um novo processo 
seletivo em janeiro. Normal-
mente, nele é aceita a nota 
do ENEM (Exame Nacional do 
Ensino Médio).

Outra opção ainda é pedir 
a transferência de outra Ins-
tituição para a Universidade. 
Para isso, o aluno deve pro-
curar a secretaria do curso no 
qual gostaria de estudar.

Todas as oportunidades 
permitem que o aluno come-
ce o curso já em 2015, sem 
ter que esperar mais um ano 
para ingressar em um curso.

As informações sobre va-
gas e formas de ingresso são 
atualizadas no site da UNITAU 
(www.unitau.br). Confira! 
Mais informações também 
podem ser obtidas no 0800 
557255.  

PROF. DR. JOSÉ RUI CAMARGO

MeMÓrIA

A UNITAU tem 
outras formas de 
ingresso além do 
Vestibular?
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uma característica peculiar da 
Instituição. 

“A UNITAU ainda continua 
sendo uma grande família. O 
perfil do nosso funcionário é 
inusitado, singular. Os servidores 
que entram aqui demonstram 
amizade recíproca e isso perma-
nece até hoje”, disse. 

Dimas é formado em Direito e 
pretendia prestar concurso para 
promotoria, mas fez a escolha 
pelo magistério, já que para ele 
a educação é um vício. Com 81 
anos de vida e 37 anos de muita 
dedicação e paixão ao seu tra-

balho, ele acompanhou o cresci-
mento da Instituição. 

“A Universidade, por meio 
da sua evolução, mudou muito. 
Antes, ela era uma criança, com 
4 mil alunos. Isso foi crescendo 
e hoje são 15 mil. Aqui, eu senti 
uma valorização da minha pro-
fissão e dei para a Universidade 
aquilo de melhor que eu tinha. 
Eu devo muito a UNITAU, nesse 
lugar eu vivi uma vida, quase 
metade da minha existência. “

Prof. Dimas foi responsável pela Central de Estágios e dedicou parte de sua vida à UNITAU 

CAMIlA ferreIrA
ESTUDAnTE DE JORnAlISMO

o professor dimas é Um 
dos eNtrevistados de Uma 
série comemorativa aos 
40 aNos da UNitaU, qUe 
foi celebrado No dia 6 de 
deZembro. Uma websérie 
também acompaNha o 
projeto e está dispoNível 
No yoUtUbe.com/
UNiversidadetaUbate    

Professor entrevistou mais de 
40 mil alunos para estágio
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Engenharia receberá novo laboratório

AlUNO

O Departamento de Enge-
nharia Elétrica e Eletrôni-

ca da Universidade de Taubaté 
contará com novos equipamen-
tos em 2015. Trata-se de um 
laboratório completo de sis-
tema de geração fotovoltaica 
que pode ser interligada à rede.

Os equipamentos, que vão 
apoiar as aulas, foram doados 
pela empresa “Canadian Solar” 
na última semana de novembro. 
A parceria entre a empresa e a 
Universidade começou na Feira 
de Oportunidades e Empreende-
dorismo realizada neste ano.  

Todos os equipamentos re-
cebidos são novos e, entre eles, 
encontram-se: quatro placas fo-
tovoltaicas, um sistema de pro-
teção elétrica e contra descargas 
atmosféricas, mais um inversor 
(a empresa já havia doado um 
inversor anteriormente), aces-
sórios e toda a estrutura para a 

instalação do painel fotovoltaico.
“As parcerias com as em-

presas têm se tornado fre-
quentes. Já havíamos recebido 
uma doação da empresa Power 
Eletronics e agora temos essa 
doação de outra empresa. Os 

Rematrícula e requerimento do FIES 
serão realizados em janeiro

Os alunos dos cursos se-
mestrais e anuais deverão 

realizar a rematrícula a partir do 
dia 14 de janeiro de 2015 até o 
dia 23 do mesmo mês. 

O aluno pode efetuar a rema-
trícula pelo site (www.unitau.br) 
ou comparecer à secretaria do 
Departamento em que estuda.

Porém, para realizar a rema-
trícula, é necessário estar com a 
situação financeira regularizada 
com a Universidade. Os alunos 
que estiverem em débito com a 
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eqUipameNtos são frUto de parceria com empresa

Instituição devem procurar a Pró
-reitoria de Economia e Finanças 
(PREF), localizada na Avenida 
Nove de Julho, 245, no Centro, 
até o dia 19 de dezembro de 
2014 para normalizar a situação.

Os alunos interessados que 
ainda não contam com o Fun-
do de Financiamento Estudan-
til (FIES) devem comparecer à 
Central do Aluno, localizada na 
rua Barão da Pedra Negra, 162, 
no Centro, a partir do dia 21 de 
janeiro de 2015 para fazer o re-

Para efetuar os procedimentos, os estudantes deverão estar com a situação financeira regularizada com a UNITAU 

estamos bUscaNdo 
alterNativas qUe 
melhorem aiNda 
mais a qUalidade 
do Nosso eNsiNo

“

alunos acham fantástico esses 
equipamentos”, comenta o Prof. 
Dr. Luiz Octavio Mattos, dire-
tor do Departamento. “Estamos 
buscando alternativas que me-
lhorem ainda mais a qualidade 
do nosso ensino”, continua ele.

O Departamento de Engenha-
ria Elétrica abrange os cursos de 
Engenharia Elétrica e Eletrônica 
e Engenharia de Energia e está 
localizado no campus da JUTA.

querimento.
Os estudantes que já pos-

suem o FIES devem comparecer 
à Central para fazer a renovação 
do beneficio.

Para requerer ou renovar, o 
aluno deve levar obrigatoriamen-
te o CPF e a senha já cadastrada 
no FIES.

Mais informações podem ser 
obtidas no setor do FIES da Uni-
versidade no (12) 3625-4126. 

Os equipamentos vão auxiliar os alunos nas aulas; trata-se de um sistema completo de geração fotovoltaica

os estUdaNtes 
qUe já 
coNtam com 
o fies deverão 
comparecer 
à ceNtral 
para faZer a 
reNovação do 
beNefício. 
Novos pedidos
também serão 
aceitos. 
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O Reitor, Prof. Dr. José Rui Camargo, participou do lançamento da 
pedra fundamental do Parque Tecnológico de Taubaté, no último dia 
8. A UNITAU é parceira do projeto. 

ACONTeCe

A equipe de Handebol de Taubaté, que é apoiada pela UNITAU, 
sagrou-se bicampeão nacional no último dia 7, em Aparecida. Nove 
atletas da equipe são bolsistas da Instituição.   

Cerca de 400 candidatos concorreram às vagas de Medicina e mais 
de 4.000 disputaram as vagas dos outros cursos. A lista de aprovados 
é divulgada no dia 13 de dezembro.

Motoristas e cobradores da ABC Transportes receberam, no 
dia 03, o certificado de participação no programa Saúde mental, 
qualidade de vida e bem-estar para todos, da Clínica de Psicologia.
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vestibUlar de verão foi realiZado No Ultimo dia 7atletas do haNdebol são alUNos da UNiversidade

UNitaU tem área No parqUe tecNológico de taUbatéfUNcioNários da abc recebem certificado 
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AgeNdA

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), realizou, en-
tre os dias 1º e 04, a Semana Interna de Prevenção a Acidentes de 
Trabalho (SIPAT), com palestras e atividades para os funcionários.

servidores participam de semaNa de atividades
Personalidades marcantes para 
a Unitau serão homenageadas

Figuras importantes para a história da Universidade de Tauba-
té serão condecoradas em cerimônia aberta ao público que acon-
tece no próximo  dia 17, às 19h30, no auditório do Departamento 
de Ciências Jurídicas. O Reitor, Prof. Dr. José Rui Camargo, entre-
gará 50 medalhas para funcionários, professores, ex-Pró-reitores 
e formadores de opinião que tiveram grande contribuição para a 
formação da Universidade. A ação integra as atividades come-
morativas aos 40 anos da UNITAU. O Departamento de Ciências 
Jurídicas fica no Parque Dr. Barbosa de Oliveira, 285, no Centro.


