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Tecnológicos formam para 
o mercado de trabalho
Universidade oferece sete cursos, nas áreas de Ciências Humanas, Ciências Exatas e Biociências

VEstiBUlar

F
ocados no mercado 
de trabalho, os cursos 
superiores de tecnolo-
gia oferecem formação 

mais rápida em relação à gra-
duação tradicional e são dire-
cionados para a atuação prática 
da carreira. Os cursos ofereci-
dos pela UNITAU são: Estética e 
Cosmética, Análise e Desenvol-
vimento de Sistemas, Petróleo 
e Gás, Radiologia, Logística, 
Gestão de Recursos Humanos e 
Produção Multimídia. 

O curso de Análise e Desen-
volvimento de Sistemas prepa-
ra profissionais para atuar nas 
áreas de estrutura de dados e 
de linguagem de programação, 
setores em alta. “É esperado do 
profissional capacitação para 
desenvolver sistemas de forma 
autônoma ou monitorada utili-
zando ferramentas do curso”, 
explica o coordenador, Prof. Dr. 
José Carlos Lombardi. 

Além de gerenciar, monitorar 
e executar a prospecção, o tec-
nólogo do curso de Petróleo e 
Gás aplica a legislação do setor 
e afere a qualidade do produto. 
“O perfil do estudante é aque-
la pessoa que não tem tempo 
para realizar uma universidade 
em engenharia, mas necessita 
de especialização no setor pe-
troleiro”, ressalta o coordenador 
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do curso, Prof. Schubert Alberto 
dos Santos.

Os formados do curso de Es-
tética e Cosmética podem atuar 
em assessoria e consultoria nas 
áreas de estética e imagem 
pessoal, clínicas de estética e 
saúde. A área tem avançado 
com a ampliação de indústrias 
e novos equipamentos. 

Os cursos de Logística e de 
Recursos Humanos preparam 
profissionais para um mercado 
em expansão, formado por em-
presas de diversos segmentos, 
de pequeno a grande porte.

Atuar nos centros de diag-
nóstico por imagem em clínicas 
e hospitais e na gestão e qua-
lidade são algumas possibilida-
des dos formados no curso de 
Radiologia. “Ter afinidade em 
cuidar, tratar das pessoas, gos-

tar da área da saúde e estudar 
anatomia são algumas das ca-
racterísticas do curso”, comple-
ta o coordenador do curso, Prof. 
Me. Alexandre Araujo. 

O curso de Produção Mul-
timídia forma profissionais ca-
pazes de propor e gerenciar 
projetos que envolvam mídias 
digitais, com conhecimentos 
das áreas de comunicação e de 
tecnologia. 

VEsTibulaR E bolsas

Os alunos que ingressarem 
no 1º semestre de 2015 nos 
cursos de tecnologia terão 20% 
de desconto nas mensalidades, 
de março a dezembro. 

A UNITAU está com inscri-
ções abertas até o dia 1° de 
dezembro para o Vestibular de 
Verão, no www.unitau.br.

alunas têm bolsa 
de intercâmbio do 
santander  

PÁG. 4 | aCoNtECE

Consad faz gestão 
administrativa da 
universidade 

PÁG. 3 | saiBa mais

cUrsos ateNdem áreas em expaNsão Nas empresas 

diVUlgação/UNitaU



2 21 de Novembro de 2014

o rEitor rEsPoNdE   

M aria Januária Vilela San-
tos acompanhou, primeiro 

como estudante e depois como 
docente, a criação do curso de 
História da UNITAU. Em 1958, 
quando a graduação ainda 
era na Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Taubaté, 
Januária conheceu a Institui-
ção que faria parte de mais de 
cinco décadas de sua trajetória.

Docente em atuação com 
mais tempo de casa, ela foi 
uma das primeiras professo-
ras da Instituição a completar o 
doutorado e tem diversos livros 
publicados, muitos empregados 
como bibliografia nas escolas – 
o primeiro, lançado em 1973, é 
intitulado História do Brasil.

Januária conta que começou 
a lecionar assim que terminou a 
graduação. “O professor Joffre 
Alves Furquim, que dava aulas 
de História Medieval e Antiga, 
me chamou para ser professora 
assistente”, conta.

Dentro da Instituição, a do-
cente foi construindo a sua 
própria história. Passou de as-
sistente para funcionária con-
tratada e conquistou espaço até 
se aposentar como professora 
titular, passando por diferentes 
momentos da história do país e 
da Universidade.

“Lembranças são muitas: as 
reuniões, as festas típicas dos 
estudantes e ver a UNITAU cres-
cendo, se transformando.”

Segundo a historiadora, a 
maior batalha, no sentido cons-
trutivo, foi conseguir a criação 
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O Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes 
(Enade) é realizado pelo Mi-
nistério da Educação para 
avaliar o desempenho dos 
alunos de graduação a res-
peito dos conteúdos, das ha-
bilidades e das competências 
dos cursos. Ele é um dos in-
dicadores, e não o único, mas 
por configurar uma ferramen-
ta importante para a análise 
de desempenho, é uma etapa 
fundamental da formação.

A prova é obrigatória e 
aplicada anualmente para os 
ingressantes e para os con-
cluintes de diferentes cursos. 
Cada graduação é avaliada a 
cada três anos.  

Nesta edição realizam 
o Enade os alunos dos se-
guintes cursos: Arquitetura e 
Urbanismo, Sistema de Infor-
mação, Eng. Civil, Eng. Elé-
trica, Eng. de Computação, 
Eng. de Controle e Automa-
ção, Eng. Mecânica, Eng. de 
Alimentos, Eng. de Produção, 
Eng. Ambiental, Ciências Bio-
lógicas, Educação Física, Fí-
sica, Geografia, História, Le-
tras, Matemática, Pedagogia, 
Química, Análise e Desenvol-
vimento de Sistemas.

A prova acontece no dia 
23, às 13h. É necessário que 
os alunos cheguem com an-
tecedência. Boa prova! 

PROF. DR. JOSÉ RUI CAMARGO

mEmória

o que é o Enade 
e quem participa? 
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da Universidade, em 1974. Com 
a fundação da Instituição, na 
época, com 14 cursos, Taubaté 
começou a ter muitas repúblicas 
de estudantes e atraiu pessoas 
novas para a cidade.

doCênCia

Para a professora, a amizade 
e o amor à profissão definem os 
anos na Instituição. “Nós tivemos 
professores muito ligados a esse 
caráter da profissão. Hoje, o pro-
fessor não é tão valorizado. Sin-
to saudades de ver as pessoas 
com quem convivemos aqui e 
que deixaram essa imagem de 

dedicação a vida toda ao ensino. 
O maior reconhecimento, na ver-
dade, vem dos próprios alunos”, 
finaliza.

docente em atividade com mais tempo de casa acompanha crescimento da UNitaU há 56 anos 
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ExPEdiENtE

a professora jaNUária é 
a qUiNta eNtrevistada de 
Uma série comemorativa 
aos 40 aNos da UNitaU, 
qUe serão celebrados 
No dia 6 de dezembro. 
Uma websérie também 
acompaNha o projeto e 
está dispoNível No yoUtUbe.
com/UNiversidadetaUbate    

de aluna a professora do 
curso de História  
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Conselho define questões sobre 
administração e finanças 
Consad compõe os órgãos Colegiados Centrais, responsáveis por deliberar sobre os diferentes assuntos relacionados à UNitaU 

gEstão

os Órgãos Colegiados 
Centrais constituem os 

mais elevados órgãos cole-
giados da Universidade de 
Taubaté, compreendendo o 
Conselho Universitário (Con-
suni), o Conselho de Ensino e 
Pesquisa (Consep) e o Conse-
lho de Administração (Consad).

O Consad é responsável pe-
los atos deliberativos relaciona-
dos à gestão administrativa, à 
gestão econômico-financeira e 
à área de extensão da UNITAU, 
sendo constituído pelo presi-
dente, o Reitor, Prof. Dr. José 
Rui Camargo, pelo Vice-reitor, 
Prof. Dr. Isnard de Albuquerque 
Câmara Neto, pelos Pró-reitores, 
por dois professores das três 
áreas do conhecimento (Ciên-
cias Exatas, Ciências Humanas e 
Biociências), por dois servidores 
efetivos da Instituição e por dois 
alunos de cursos de graduação.

Os representantes do corpo 
docente e do corpo técnico-ad-

ministrativo são escolhidos por 
eleição direta por seus pares, 
têm mandato de dois anos e po-
dem candidatar-se a uma recon-
dução sucessiva de igual período.

Os representantes do cor-
po discente são indicados 
pelo Diretório Central dos Es-
tudantes (DCE) e também 
têm o mandado de dois anos. 

Os Conselhos Centrais de-
liberam por meio de reuniões 
plenárias, de natureza ordinária 
e extraordinária, conforme calen-
dário elaborado previamente pela 
Reitoria. As reuniões do Conse-
lho de Administração acontecem 
uma vez por mês, de fevereiro a 
junho, e de agosto a dezembro. 

As reuniões extraordinárias 
poderão ser realizadas a qual-
quer momento, fora do calen-
dário, na medida da ocorrência, 
urgência e nível de prioridade. 

A crise da água em São 
Paulo reforça a necessidade de 
projetos para preservação dos 
recursos hídricos. A UNITAU 
desenvolve três iniciativas que 
contemplam a recuperação de 
bacias hidrográficas da região. 

Duas delas foram contem-
pladas com verbas do Fehidro 
(Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos) e outras duas estão em 
fase de aprovação pelo órgão. 

Dos já aceitos pelo Fun-
do, um prevê a elaboração de 
um plano de macrodrenagem 
da Bacia do Rio Una. O ou-
tro contempla a construção 
de uma base de dados dos 
rios Paraíbuna e Paraitinga. 

O terceiro envolve a confecção 
do “webgis”, um banco de dados 
virtual da Bacia do Rio Paraíba 
do Sul. O quarto prevê um plano 
de comunicação para o Fundo. 

Projetos recuperam bacias hidrográficas
duas propostas são contempladas com verba do Fehidro (Fundo Estadual de recursos Hídricos) e outras duas aguardam aprovação
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bacia do UNa é Uma das coNtempladas No projetos
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 As alunas Camila Ferri e Maria Julia Egreja foram as vencedoras do 
Programa Fórmula Santader, receberam bolsas de estudo de intercâmbio e 
devem embarcar para a Europa em 2015. 

A 22ª Mostra Artística Técnica & Estilo da Fêgo Camargo acontece até o dia 
21 no Departamento de Arquitetura e Urbanismo. 

Da esquerda para a direita: Reitor Prof. Dr. José Rui Camargo, vereadora 
Pollyana Gama, deputado estadual Davi Zaia, Profa. Dra. Leticia Maria P. da 
Costa e Prof. Dr. Mario Celso Pelogia.
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O Programa de Atenção Integral ao Envelhecimento (PAIE) encerra, no dia 
27 às 16h, suas atividades de 2014, no Solar da Viscondessa.

paie faz eveNto para eNcerrar atividades de 2014 arqUitetUra recebe exposição de arte 
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A equipe de engenheiros mecânicos formada pelo aluno de Mestrado Pedro Henrique de Jesus e pelos orientadores Prof. Dr. Ederaldo Godoy Jr. e Prof. 
Dr. José Rui Camargo, Reitor da UNITAU, venceu o Desafio Universitário Termomecânica 2014. O resultado foi divulgado no último dia 18. O grupo concorreu 
com um projeto de reaproveitamento de energia e recebe diplomas e aparelhos eletrônicos como prêmios.

UNiversidade veNce desafio de termomecâNica

reitor recebe vereadora e depUtado estUdaNtes recebem bolsa para iNtercâmbio
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FiqUE ligado!


