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Os interessados podem 

conhecer mais sobre os cur-
sos e benefícios e se inscrever 
pelo www.unitau.br. Também é 
possível obter informações na 
Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-
graduação, nos telefones (12) 
3625-4151 e (12) 3625-4218 
ou no cursospos@unitau.br.
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Cursos de pós-graduação são 
opção para crescer na carreira
A Universidade tem mais de 50 opções de formação; professores qualificados e com experiência no mercado de trabalho são destaque

C
om foco em possibili-
tar o aperfeiçoamento 
profissional dos estu-
dantes, os cursos de 

Pós-graduação da Universidade 
de Taubaté estão na reta final 
de inscrições. São mais de 50 
opções de formação, direciona-
das para aqueles que buscam, 
especialmente, subir na carreira, 
mudar de área de atuação ou 
aprofundar seus conhecimentos 
em um setor. 

Há especializações em dife-
rentes áreas, como, por exem-
plo, Saúde, Engenharia e Tecno-
logia e Negócios e Gestão, além 
de MBAs. Os cursos permitem 
o aprimoramento profissional 
e oferecem como vantagens a 
possibilidade de conciliar os es-
tudos com a agenda profissional, 
já que as aulas acontecem de 
uma a duas vezes por semana, 
além de ter o tempo de duração 
inferior ao de uma graduação, o 
que permite uma formação mais 
rápida (em média, de 20 meses). 

O Pró-reitor de Pesquisa e 
Pós-graduação da UNITAU, Prof. 
Dr. Francisco José Grandinetti, 
destaca a qualificação do corpo 
docente que atua nos cursos. 

o reitor da UNitaU, Prof. dr. José rUi camargo, ParticiPoU do 3º eNcoNtro 
edUcacioNal da associação das iNstitUições mUNiciPais de eNsiNo sUPerior 
do estado de são PaUlo (aimes-sP). o eveNto coNtoU com Palestras e debates 
sobre o eNsiNo sUPerior e teve Uma Programação esPecífica Para a área de 
comUNicação. o eNcoNtro acoNteceU em adamaNtiNa (sP) Nos dias 26 e 27/03. 
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“São professores ampla-
mente qualificados e que têm 
atuação no mercado de traba-
lho, o que permite que levem 
experiências do mercado para 
os alunos”, disse. 

Ele também ressalta que a 
Universidade oferece diferentes 
benefícios para os alunos, entre 
eles bolsas de estudos. Prof. francisco grandinetti

os alUNos da 
Pós ProcUram 
se aPrimorar, 
ter asceNsão 
ráPida Na 
carreira 
oU obter 
coNhecimeNtos 
aProfUNdados

Reitor participa de Encontro das 
instituições de Ensino municipais
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