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Homenagens marcam 40 anos 
de história da Universidade 
Entre as personalidades estão professores, ex-docentes e ex-servidores; será a segunda etapa da entrega de medalhas aos homenageados

A 
Universidade de Taubaté 
realizará, no dia 12 de 
março, às 19h30, no 

auditório do Departamento de 
Ciências Jurídicas, um segundo 
evento comemorativo aos 40 
anos da Instituição para home-
nagear professores, servidores e 
autoridades que fizeram parte da 
sua história. 

Os homenageados receberão 
uma medalha em agradecimento 
às contribuições dadas ao longo 
da trajetória da Universidade. 
O evento ainda contará com a 
presença do Quinteto de Cor-
das de Taubaté, que brindará os 
agraciados e convidados com 
um repertório de clássicos e de 
música brasileira. 

Ao todo, a UNITAU homena-
geará cerca de 200 personali-
dades, em três sessões solenes. 
A primeira aconteceu em de-
zembro passado e a última está 
programada para o mês de abril 
de 2015.

 A iniciativa tem por objetivo 
homenagear pessoas que pas-
saram ou ainda atuam na Insti-
tuição e que ajudaram a conso-
lidar seu crescimento. A ação é 

ex-reitores miltoN chagas e josé alves com o atUal 
reitor da UNitaU, josé rUi camargo  
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uma das ativida-
des comemorati-
vas aos 40 anos 
da UNITAU como 
U n i v e r s i d a d e , 
que será cele-
brado no dia 6 de 
dezembro. Uma 
exposição sobre 
a história da UNI-
TAU foi realizada 
em 2014. 

FUndAdores
Na primeira 

entrega de me-
dalhas, foram 45 homenagea-
dos, sendo eles ex-funcionários, 
docentes, ex-reitores, pró-rei-
tores, servidores e membros da 
comunidade. Entre as persona-
lidades estiveram dois dos três 
fundadores da UNITAU: o Prof. 
Dr. José Alves e o Prof. Dr. Se-
bastião Monteiro Bonato.

O terceiro fundador, o Prof. 
Dr. Alfredo José Balbi, já falecido, 
será homenageado nesta tercei-
ra solenidade, com a entrega da 
medalha para sua família.

servidores elegem nova CIPA 
A Comissão Interna de Pre-

venção de Acidentes (CIPA) 
realizará, entre os dias 10 e 
13 de março, a votação on-line 
para a eleição dos membros da 
gestão 2015-2016.

A votação é realizada por 
meio da matrícula de cada ser-
vidor. Cada um pode votar uma 
única vez no candidato de sua 
preferência. 

Ao todo, serão 14 candida-

tos escolhidos. Um deles será o 
novo presidente da CIPA.

O link da votação será 
disponibilizado a partir de se-
gunda feira, dia 09, no site da 
UNITAU (www.unitau.br).

A CIPA atua para garantir a 
segurança no trabalho e a qua-
lidade de vida dos servidores 
da Instituição. 
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