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Alunos têm acesso a serviços e 
oportunidades num único local
Estudantes podem se cadastrar para bolsas de estudo e solicitar a emissão de documentos; espaço foi lançado na volta às aulas, no dia 23

Para facilitar o acesso dos 
estudantes às principais 
informações e oportuni-

dades oferecidas pela Univer-
sidade de Taubaté, a Instituição 
criou a Central do Aluno, espaço 
em que os universitários pode-
rão, entre outros serviços, se 
inscrever para bolsas de estudo, 
contratar e renovar o Financia-
mento Estudantil (FIES) e solici-
tar documentos. 

A inauguração do local mar-
cou a volta às aulas na Univer-
sidade no último dia 23, quando 
cerca de 10 mil estudantes de 
graduação começaram o ano 
letivo de 2015.   

Além das bolsas de estudo, 
os universitários podem se infor-
mar e concorrer a intercâmbios, 
a vagas de estágio, de trainee 
e de emprego na Central. Entre 
os documentos que podem ser 
obtidos no local estão termos 
de início e de encerramento de 
estágios, histórico escolar e de-
clarações em geral.

O Reitor da UNITAU, Prof. Dr. 
José Rui Camargo, explica que a 
Central foi criada com o objetivo 
de reunir em um só local os prin-

o Novo espaço está localizado Na rUa barão da pedra Negra, 162, No ceNtro 
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cipais serviços de interesse dos 
estudantes, permitindo que eles 
possam resolver suas demandas 
com agilidade e facilidade. 

 “A Central faz parte do nosso 
compromisso de trabalhar pela 
qualidade do atendimento ao 
nosso público”, disse o Reitor. A 
proposta é que mais serviços se-
jam, gradativamente, oferecidos. 

O representante do Diretório 
Acadêmico da Informática, Lu-

cas Wendell, que participou da 
inauguração do espaço, desta-
cou que a Central vai auxiliar os 
estudantes. “A UNITAU é muito 
grande, são mais de 15 mil alu-
nos, é muito importante ter num 
único local os serviços mais im-
portantes”, disse. 

O novo espaço também cen-
traliza o atendimento aos ves-
tibulandos, com informações 
sobre processo seletivo, agen-

damento de visitas aos Departa-
mentos, orientação profissional e 
oficinas de redação.    
SERVIÇO

A Central está localizada na 
Rua Barão da Pedra Negra, 162, 
Centro, e funciona das 8h às 12h 
e das 14h às 18h.  

Os telefones para infor-
mações são: (12) 3625-4216 
(oportunidades), (12) 3625-
4126 (bolsas e financiamento).   


