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Estudantes firmam pacto por 
recepção sem trote em 2015
Início de ano letivo traz novidades pedagógicas para a comunidade acadêmica da maior Universidade pública municipal do Brasil

Uma ação conjunta entre 
os órgãos representa-
tivos dos estudantes e 

a administração da Universida-
de de Taubaté quer garantir um 
início de ano sem trotes para os 
novos alunos. 

A partir de segunda-feira, 

visitas, palestras e ações solidárias serão realizadas Nos departameNtos 
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dia 23, a UNITAU recebe mais 
de 2.000 novos estudantes de 
graduação, além dos 8.000 que 
retornam às aulas. Para recep-
cionar os ingressantes, diversas 
atividades estão programadas 
nos Departamentos, entre elas 
palestras, ações solidárias e vi-

sitas monitoradas.
A proposta é incentivar a in-

tegração entre os estudantes, 
sem que haja o trote, proibido 
em Taubaté pela Lei 4558/11. 
Neste sentido, reuniões foram 
realizadas pela direção da Uni-
versidade com representantes 

de Diretórios Acadêmicos (DAs), 
de  Centros Acadêmicos (CAs) 
e do Diretório Central dos Estu-
dantes (DCE).

“Esse contato com os alunos 
foi realizado para reforçar que 
o trote é proibido, dentro e fora 
da Universidade. Eles receberam 
bem e apoiam as atividades de 
recepção sem o trote”, disse a 
Pró-reitora Estudantil, Profa. Ma. 
Angela Popovici Berbare.  

Novidades
A Pró-reitora também des-

tacou novos benefícios que os 
alunos encontrarão neste ano na 
UNITAU. Um deles é a Central do 
Aluno, espaço que será inaugu-
rado no dia 23 e reunirá os prin-
cipais serviços de interesse do 
estudante, como, por exemplo, 
informações sobre bolsas de es-
tudo, oportunidades de estágio e 
emissão de documentos.

Em 2015 os alunos poderão 
participar ainda da disciplina 
de Língua Espanhola, dentro do 
Programa de Enriquecimento 
Curricular. Ao término do curso, 
a disciplina constará no histórico 
escolar do estudante.

Outra iniciativa inédita na 
UNITAU é o bloco Abre-aulas, 
que desfilará na região do cam-
pus do Bom Conselho no dia 21. 
A atividade é aberta para alunos 
e funcionários da UNITAU e para 
a comunidade. Os interessados 
devem comparecer ao campus, 
na Avenida Tiradentes, 500, a 
partir das 17h do sábado.    


