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Vivemos novos tempos com a sociedade tecnológica que vem sendo formada neste 

início de Século 21. Isto vem trazendo impactos significativos nas universidades do 

mundo todo e no processo educacional. Compreender essas mudanças e dar 

respostas significativas para a reestruturação da Universidade de Taubaté é o nosso 

desafio.  

Queremos trabalhar na construção de um novo plano de gestão de pessoas e modelo 

educacional, com eficiência administrativa, proposta pedagógica inovadora, 

eficiente e sustentável financeiramente, e com profundo respeito à diversidade da 

nossa comunidade universitária, buscando cada vez mais contribuir de forma efetiva 

e integrada para a melhoria da qualidade de vida de nossos grandes servidores.  
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_____________________________________________________________________ 
FRANCISCO JOSE GRANDINETTI – Prof. Assistente III 

 
Endereço para acessar o CV: http://lattes.cnpq.br/2970284752380144 

 
É graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal 
de Uberlândia-MG (1988), mestrado em Engenharia Aeronáutica 
e Mecânica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica – São José 
dos Campos-SP (1992), e doutorado em Engenharia Aeronáutica 
e Mecânica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (1998) – 
São José dos Campos-SP, em Mecatrônica e Dinâmica de 
Sistemas. Chefe do Departamento de Engenharia Mecânica (1998 
– 2002 e 2006) da UNITAU, Chefe do Departamento de 
Matemática e Física da UNITAU (1999 - 2000), Pró-Reitor de 
Economia e Finanças (2006-2007), Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-
Graduação (2014-2018) , Pró-Reitor de Administração (2007-2014 
/ 2017-2018) e Pró-reitor de Economia e Financas (2018-atual) da 
UNITAU. Ex- Coordenador do Mestrado profissional em 
Engenharia Mecânica (2011 – 2015), Criador e ex-Coordenador 
do Programa de Mestrado Acadêmico em Engenharia Mecânica 
(2015 – 2017) e Coordenador do Curso de Especialização em 
Automação e Controle Industrial da UNITAU desde 1998.  Tem 
experiência em Engenharia Mecânica, nas áreas de Mecatrônica e 
Dinâmica dos Corpos Rígidos, Elásticos e Plásticos, atuando 
principalmente nos seguintes temas: robótica, automação e 
controle industrial, pneumática, vibrações mecânicas e 
desenvolvimento de protótipos de sistemas eletromecânicos. 
Pesquisador bolsista do CNPq, na modalidade Produtividade em 
Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (2006 2015 / 
2017-atual). 

 
 
 Fomentos: FAPELIVROS – Auxílio à Pesquisa - Programa Infraestrutura  99/08878-6 

                             CNPq - 22 bolsas institucionais PIBIC - CNPq – proc. 800361/2016-4 
                             CNPq - 04 bolsas institucionais PIBIT - CNPq – proc. 800374/2016-9 
 

1. Funções administrativas e de gestão na Universidade de Taubaté: 
 

 Membro da comissão científica do 1º. Encontro de Iniciação Científica (1995); 
 Chefe do Departamento de  Engenharia Mecânica (1998 – 2000); 
 Chefe do Departamento de Engenharia Mecânica (2000 – 2002); 
 Chefe do Departamento de Matemática e Física (1998-2000); 
 Chefe do Departamento de Engenharia Mecânica (2006); 
 Membro do corpo docente permanente do Mestrado em Engenharia Mecânica (1998 – 

atual); 
 Coordenador do Curso de Especialização em Automação e Controle Industrial in 

company  na Empresa Jonhsons&Jonhsons (1998 – 2002); 
 Coordenador do Curso de Especialização em Automação e Controle Industrial da 

UNITAU (2002 - atual); 
 Coordenador do Curso de Especialização em Manutenção de Helicópteros, em parceria 

com o Comando da Aviação do Exército – CAVEX (2018); 
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 Membro eleito do Conselho de Ensino e Pesquisa - CONSEP (1998 – 2002); 
 Membro eleito do Conselho Universitário - CONSUNI (2002 – 2006); 
 Membro do Conselho de Curadores da UNITAU (1999 – 2000); 
 Presidente do Conselho de Curadores da UNITAU (2001 – 2002) – Realização: Nessa 

gestão, criamos a Cesta Básica para servidores técnicos- administrativos e professores; 
 Membro do Conselho de Curadores da UNITAU (2017- atual) – Realização: Participação 

na criação do Cartão Alimentação; 
 Membro do Conselho da FAPETI (2014 – 2016); 
 Presidente do conselho da FAPETI (2016 – atual) - Realização: Criação do 1º Prêmio de 

Inovação, em parceria com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação-UNITAU; 
 Membro do Conselho Deliberativo da EPTS, eleito pelo CONSUNI; 
 Criador e Coordenador do Mestrado Acadêmico em Engenharia Mecânica (2015 – 

2017); 
 Coordenador do Mestrado Profissional em Engenharia Mecânica (2011 – 2015); 
 Pró-Reitor de Economia e Finanças (2006 – 2007); 
 Pró-Reitor de Administração (2007 – 2014); 
 Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação (2014 – 2018/1); 
 Pró-Reitor de Administração (2017- atual); 
 Presidente da Comissão Científica do ENIC (2006 – 2007); 
 Presidente da Comissão Científica do CICTED (2014 – 2018). 
 
 

2. Atividades de Gestão Administrativas desenvolvidas na Pró-Reitoria de  
    Administração: 
 
2.1 Período: 2007-2014 

 
a) Implantação do Plano de expansão, atualização e manutenção em TI;  

 
      Principais ações: 

 
 Criação e reforma da Coordenadoria de Tecnologia da Informação (TI); 
 Aquisição e  instalação  de  1.199  itens de Informática (projetores, Switches, Impressoras e 

outros itens) ; 
  Aquisição e instalação de 1.040 computadores; 
 Implantação do Programa de renovação de computadores dos laboratórios de informática e 

dos setores administrativos; 
 Aquisição e instalação da rede Wi-Fi na UNITAU;  
 Implantação do Projeto de e-mail xx@unitau.com.br; 
 Expansão da rede de fibra ótica para o Hospital Universitário; 
 Renovação dos computadores das bibliotecas das unidades de ensino; 
 Aquisição dos atuais sistemas de comunicação e armazenamento de dados STORAGE e 

BLADES; 
 Implantação da política de aquisição e distribuição de licenças de software; 
 Treinamento e capacitação da equipe de TI. 
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b) Implantação do Plano de reforma, atualização e manutenção predial; 
 

      Principais ações: 
 

 Reforma integral do prédio do Bom Conselho; 
 Reforma do Solar da Viscondessa; 
 Reforma geral do Departamento de Ciências Sociais e Letras; 
 Reforma geral do Campus da Juta; 
 Reforma do Departamento de Ciências Jurídicas; 
 Reforma geral do Departamento GEN (antigo ECA); 
 Reforma geral do Departamento de Engenharia Civil; 
 Reforma de todos os prédios das Unidades de Ensino da UNITAU; 
 Reforma das bibliotecas das unidades de ensino, exceto do Bom Conselho (já atualizada); 
 Reforma e atualização  de  todos  os  auditórios  dos Departamentos, e Climatização dos 

auditórios dos Departamentos de  Engenharia Civil e de Gestão e Negócios, do Bom conse-
lho e  de Ciências Jurídicas; 

 Instalação de elevadores no Departamento de Gestão e Negócios; 
 Instalação de elevador na Rádio e TV do Departamento de Comunicação Social; 
 Reforma e atualização da infraestrutura dos laboratórios da Biociências, para ensino e pes-

quisa, inclusive do Instituto Básico de Biociências (IBB); 
 

 
c) Implantação do plano de reforma, atualização e manutenção laboratorial e biblioteca;   

 
      Principais ações: 

 
 Aquisição e renovação dos Laboratórios de Automação e Mecatrônica dos cursos de 

Engenharia Mecânica e Elétrica; 
 Criação e montagem do laboratório de simulação do Departamento de Medicina; 
 Aquisição de 100 equipos para o Departamento de Odontologia; 
 Criação do centro de esterilização no Departamento de Odontologia; 
 Transferência da biblioteca dos Departamentos de Gestão e Negócios (antigo ECA) e de 

Engenharia Civil, localizada na Rua Armando Sales, para o atual local; 
 Transferência da Biblioteca da Pedagogia, localizada na Rua Visconde do Rio Branco, para o 

Departamento de Pedagogia; 
 Expansão e Climatização da biblioteca do Campus da Juta. 

 
 

a) Implantação do Plano de atualização, aquisição e manutenção de 
serviços/equipamentos/veículo   de apoio administrativo e acadêmico; 
 

     Principais ações: 
 

 Implantação do Projeto Reciclando; 
 Implantação do Plano de Descarte de Resíduos e Produtos Químicos; 
 Implantação da padronização de cor (branco e azul) e da mobília, para redução dos itens de 
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almoxarifado;  
 Atualização do Setor gráfico da UNITAU, localizado no Departamento de Comunicação 

Social; 
 Implantação do escritório de Serviço Social, com o Departamento de Serviço Social; 
 Aquisição de 07 veículos (carro, caminhão, van); 
 Aquisição de 826 itens entre ventiladores, bebedouros e condicionadores de ar; 
 Aquisição de 4.317 itens de mobília; 
 Implantação do sistema de cota ou verbas anuais aos Chefes/Diretores de 

Departamentos/Institutos; 
 Implantação e Contratação da 1ª análise de medição dos níveis de exposição aos agentes 

nocivos em ambientes - Processo de Insalubridade e Periculosidade. 
   
 

2.2 Período: Segundo semestre (2017- 2018/1) 
 

 Aquisição de computadores, projetores, notebooks, cortinas, bebedouros, 
ventiladores;  

 Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado; 
 Planejamento de reforma e manutenção predial, em andamento; 
 Implantação do Projeto de Controle de Acesso. Fase 1- Departamento de 

Odontologia, em andamento; 
 Implantação do Projeto de Automação Predial. Fase 1- Banheiros e áreas de grande 

circulação; 
 Reimplantação do Projeto de Gestão Ambiental; 
 Aquisição de 120 computadores destinados aos laboratórios de ensino, em fase de 

licitação; 
 A velocidade da rede de dados passará de 100 Mbytes para 300 Mbytes de 

velocidade; 
 Encaminhamento do anteprojeto de lei, aprovado no CONSUNI,  para alteração do 

processo de promoção mérito, ou seja, que altera a frenquência e o percentual de 
concessão para 1% , anualmente em atividade. 

 
 

2.3  Atividades   de   Gestão   de   Recursos  Humanos   desenvolvidas   na  Pró- 
        Reitoria  de Administração: 

 
 Implantação da Progressão por mérito, em 2009, conforme prevista na Lei 001/90; 
 Criação e implantação do Serviço de Engenharia, Segurança e Medicina Ocupacional – 

SESMO;  
 Implantação do processo de readaptação de servidores; 
 Criação  do Programa Cuide-se, atividade de saúde e bem-estar, destinada aos servidores; 
 Criação da Ginástica Laboral, em parceria com o Departamento de Educação Física; 
 Criação do TOUR integração, com os novos servidores; 
 Criação dos Representantes Participativos; 
 Promoção de vários cursos de capacitação aos servidores, promovidos pelo RH - PRA:  
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- Curso de Finanças pessoais (2007 - 2008);  
- Treinamento  de  Secretárias: Técnicas  para  Liderança  e  Gestão  de  Pessoas   
   (2010 – 2011);  
- Treinamento  de  qualidade  no  atendimento   a  clientes  internos  e  externos ( 

2011 – 2012); 
- 1ª Semana de Administração - SEA 2011; 
- 2ª Semana de Administração - SEA 2012; 
- 3ª Semana de Administração - SEA 2013; 
- Programa Cuide-se (2012 - 2015);  
- 1ª  e 2ª Mostra de Artes dos servidores (2012 – 2013);  
- Espaço UNITAU criança (2011);  
- Informática para todos (2009 – 2013); 
- Curso de motivação no trabalho (2013); 
- Postura ética e profissional (2011- 2013);  
- Gerenciando o orçamento familiar (2008 – 2010);  
- Relações humanas no trabalho/ relacionamento interpessoal; 
- Ginástica Laboral (2008 – 2014);  
- Tour integração, com os novos servidores (2008 – 2010); 
- Criação do ponto eletrônico dos servidores; 
- Implantação e Contratação da 1ª análise de medição dos níveis de exposição     
   aos  agentes   nocivos   à  saúde no  ambiente  de  trabalho  -  Processo  de  
   Insalubridade e Periculosidade. 

 
 

3. Atividades  desenvolvidas  na  Pró-Reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-Gradução (2014 – 2017): 
 

 Melhoria das Notas dos Programas de Mestrado e Doutorado junto à CAPES: 
De 3 mestrados com nota 3, passamos para 7 mestrados com nota 4 – Qualidade e Maturidade 
Científica; 

 Projeto de Doutoramento, em parceria com a UNICSUL – Projeto DINTER – CAPES; 
 Criação da deliberação que regulamenta a inclusão de alunos do ensino médio no   

Programa de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC e PIBITI – Ensino Médio; 
 Ampliação das parcerias: 

-  Comando da Aviação do Exército - CAVEX – Curso de Especialização em Manutenção de  
   Helicópteros; 
-  Parque Tecnológico de São José dos Campos – Desenvolvimento de Pesquisa e Curso de    
   Especialização em Engenharia da Qualidade Lean Seis Sigma Green Belt; 
-  Parque Tecnológico de São José dos Campos – Desenvolvimento de Pesquisa e Curso de    
   Mestrado em Planejamento e Desenvolvimento Regional. 
 

 Criação de mais três eventos no Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e 
Desenvolvimento - CICTED: 
- Evento Projeto de Pesquisa & Inovação (PP&I). 

 Criação das Revistas PREMIUM, específicas para publicação dos melhores trabalhos 
apresentados durante o CICTED; 

 Criação do 1º Prêmio de Inovação da UNITAU, em parceria com a FAPETI; 
 Criação e implementação: 
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- Bolsa Pesquisa Interna – Deliberação CONSAD 017/2016; 
- Bolsa Fidelidade – Deliberação CONSAD 017/2016; 
- Convênio Empresas/Instituições – Deliberação CONSAD 017/2016. 

 Criação e implantação de Bolsa Vagas remanescentes (docentes e servidores técnico- 
Administrativos) - Deliberação CONSUNI 010/2015, para cursos de Doutorado, Mestrado e 
Especialização da nossa Instituição; 

 Criação da deliberação que regulamenta o ingresso de alunos graduandos, como alunos 
especiais, nos cursos de Especialização - Deliberação CONSEP 148/2017; 

 Criação da deliberação que regulamenta o aproveitamento das disciplinas cursadas em 
estudos interrompidos, desde as turmas iniciadas em 2005 – Deliberação CONSEP 148/2017; 

 Melhoria nas instalações do prédio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, com a 
instalação de aparelhos de ar condicionado nas 10 salas de aula (em parceria com a EPTS) e a 
instalação de um laboratório de informática da Pós-Graduação, com 20 computadores 
(Fomento: CAPES); 

 Internacionalização: recebimento de alunos estrangeiros com diplomas não revalidados no 
Brasil, com fins exclusivos de prosseguimento de estudos – Deliberação CONSEP 042/2018; 

 Criação de Projetos Pedagógicos para Cursos de Especialização EAD na área de Gestão e 
Negócios, já aprovados pelo CONSEP, aguardando sistema para implantação da plataforma, 
para disponibilização: 

- Especialização em Finanças;  
- Especialização em Gestão da Produção e Recursos Humanos; 
- Especialização em Gestão da Produção; 
- Especialização em Gestão de Pessoas e Planejamento Empresarial; 
- Especialização em Gestão de projetos; 
- Especialização em Gestão Estratégica; 
- Especialização em Logística Empresarial. 

 Criação de Projetos Pedagógicos para Cursos de Especialização EAD na área de Saúde, 
Bem-Estar e Qualidade de Vida, já aprovados pelo CONSEP, aguardando implantação da 
plataforma, para disponibilização: 

- Especialização em Educação Física escolar; 
- Especialização em Educação Física Escolar e Psicomotricidade; 
- Especialização em Personal Trainer e Treinamento Desportivo. 

 
 

3. Atividades desenvolvidas na  Pró-Reitoria  de economia e finanças  (2018 – 2022): 
 
 
- Estabilidade e sustentabilidade financeira da instituição; 
- Congelamento das mensalidades dos cursos; 
- Metas finaceiras e orçamentaria em conformidade com LDO, LOA e PPA 
- Gestão das receitas dos cursos de  EAD e Pós-graduação, a partir de setembro/2020.  
- Criação de mecanismo para aumentar a receita contemplando as necessidades da UNITAU e do 
nosso aluno, diante da realidade social do nosso do Brasil.  
- Criação e implementação de acordos/parcelamento, em novembro de 2020, na modalidade on-
line, iniciado na pandemia. Para que a Universidade não deixasse de receber receitas e pudesse 
continuar se sustentando financeiramente; 
 



Plano gestor 2022-2026                                 
 

9 

 

 

Último resultado fiscal e financeiro 

 
         https://www.ovale.com.br/nossaregiao/politica/ipmt-teve-deficit-de-r-38-milh-es-em-2021-unitau-superavit-de-r-35-milh-es-1.208713 
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_____________________________________________________________________ 

ADRIANA GIUNTA CAVAGLIERI – Profa Assistente III 

Endereço para acessar o CV:http://lattes.cnpq.br/0930961082052856 

 PROFESSORA ASSISTENTE III – DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM E NUTRIÇÃO 

 DOCENTE DESDE 1995 

 Mestrado em Enfermagem pela Universidade de São Paulo 

 Doutorado em Enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo  

 CARREIRA ADMINISTRATIVA JÁ EXERCIDA: 

 Membro do Condep 

 Membro do Copad 

 Coordenadora do Unitau na Praça – Ação de saúde em Enfermagem 

 Diretora de enfermagem do Hospital Universitário 

 Membro do Comitê de Ética em Pesquisa 

 Coordenadora do Centro de Esterilização do Departamento de Odontologia 

 Elaboração da Planta Física da área de esterilização e guarda de materiais odontológicos no 
Departamento de Odontologia, assim como aquisição de autoclaves e materiais específicos para a 
área 

 Avaliadora de trabalhos da Revista de Biociências  

 Avaliadora de trabalhos de bolsa Pibic 

 Avaliadora de resumos do Congresso Cicted 

 CARREIRA DOCENTE JÁ EXERCIDAS E EM ATUAÇÃO: 

 Supervisora de Estágio Curricular 

 Supervisora de Internato da Medicina 

 Docente de prática supervisionada para alunos da Enfermagem 

 Docente de aula teórica para alunos de Enfermagem, Medicina, Fisioterapia e Odontologia 
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1. Introdução 
 

 Nosso foco central é posicionar a Universidade de Taubaté como a melhor e a 
maior Universidade atuante na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. 
Nesse sentido, esta futura gestão apresenta-se comprometida em canalizar todo esforço 
possível, para melhor dirigir os recursos humanos, físicos e financeiros da nossa UNITAU, 
desejando que ela possa cumprir sua missão perante a comunidade e oferecer ensino, 
pesquisa e extensão de ótima qualidade, gerando impacto significativo na melhoria de 
qualidade de vida das pessoas.  
 Os objetivos do Projeto de Desenvolvimento e Atuação da Universidade de 
Taubaté, bem como aqueles definidos no Plano Pluri Anual (PPA) e no Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI), elaborados pelos conselho, devem ser amplamente 
conhecidos pela comunidade acadêmica e fundamentar as ações da Reitoria, das pró-
reitorias e dos departamentos, bem como refletir suas diretrizes nos projetos pedagógicos 
dos diversos cursos oferecidos pela Instituição e nas ações políticas e sociopedagógicas 
da comunidade acadêmica. Um dos instrumentos para verificar a implementação do PPA 
e do PDI é a consulta realizada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), cujos 
relatórios podem balizar e melhor canalizar as ações da referida comunidade.  

É sabido que em março de 2020 tivemos uma crise de saúde pública no mundo, o 
que refletiu na econômica mundial, especificamente na nossa UNITAU. Porém, durante o 
período que antecedeu essa crise, na saúde pública e na economia, desenvolvemos 
ações financeiras que resultaram em um equilíbrio financeiro e conseguimos cruzar os 
períodos agudos da pandemia mundial. Os professores também foram surpreendidos em 
ter que, durante um curto período de tempo, se adaptarem às novas formas de ministrar 
suas aulas, para que alunos não fossem prejudicados. Os servidores técnico-
Administrativos também, que, na sua grande maioria, tiveram que trabalhar de forma 
remota e com horário reduzido e apesar dessas mudanças, continuamos nosso trabalho, 
reorganizamos procedimentos, cumprindo os prazos rigorosamente em dia. Uma das 
reorganizações necessárias na pró-reitoria de finanças foi a criação da modalidade de 
acordos on-line, para facilitar e agilizar os acordos, reduzir o contato físico durante os 
atendimentos (o serviço de cobrança atendia por volta de 2000 acordos presencias por 
semestre), para que, diante da pandemia, continuássemos a receber as receitas dos 
alunos em débito e/ou troca de boleto. Mesmo congelando os valores das mensalidades, 
colaboramos para regularização dos pagamentos de licença-prêmio que estavam 
atrasadas, entre outras ações conjuntas com a reitoria.  

Hoje, a UNITAU está sustentável econômica e financeiramente, graças ao trabalho 
conjunto e sincronizado de todos (professores, servidores técnico-administrativos e 
alunos),  e a UNITAU venceu essa batalha do COVID-19. 

Por essa razão, é preciso buscar sempre a sustentabilidade da UNITAU, por meio 
de um Planejamento Sólido e Estratégico, acolhido pela comunidade universitária, 
visando ao aperfeiçoamento da estrutura institucional e de seu potencial humano. 
  

Para tanto, esta gestão fundamenta-se na transparência institucional e no diálogo 
permanente com:  

1-  os três segmentos da comunidade acadêmica: alunos, professores e servidores, 
sempre respeitando os seus respectivos órgãos de representação;  

2- a Prefeitura Municipal de Taubaté (PMT);  
3- a Câmara Municipal de Taubaté;  
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4- o Instituto de Previdência do Município (IPMT).  
 
Nesse sentido, há de se contar com criatividade, inovação e cooperação de todos 

(reitor, vice-reitor, pró-reitores, diretores de unidades de ensino, professores e servidores), 
para que possamos caminhar juntos na construção de uma UNITAU inovadora, 
tecnológica, sustentável e participativa, cujo maior empenho é o de desenvolver uma 
universidade que participe de forma efetiva e integrada na melhoria da qualidade de vida 
da sociedade Taubateana. 

 
 
      MISSÃO, VISÃO E VALORES (Fonte: conceitos extraidos do PPA 2022-2025 )  
 
MISSÃO:  Garantir educação inovadora de excelência para a formação integral de 
profissionais cidadãos empreendedores que contribuam para o desenvolvimento 
sustentável da sociedade.  
 
VISÃO: Ser reconhecida pelo mercado regional como importante instituição de ensino 
superior formadora de profissionais de vanguarda focados em produção de conhecimento, 
inovação, tecnologia e empreendedorismo.  
 
VALORES:  Os valores que orientam as ações da UNITAU, como Universidade pública de 
regime especial e aberta às diferentes correntes de pensamento, são:  
 

  Excelência no ensino  
  Competência  
  Criatividade 
  Inovação  
  Ética  
 Trabalho em equipe  
  Respeito à diversidade 
  Pluralidade  
  Transparência  
  Sustentabilidade 

 

2. Ações estratégicas dessa futura gestão 

 A Reitoria deverá ser a responsável por todas as ações no âmbito da Universidade 
de Taubaté, intra e extramuros; 

 A Reitoria deverá ser o agente diretor, a partir do qual emanarão todas as ações da 
Universidade de Taubaté, as quais serão implementadas por intermédio dos 
agentes universitários (pró-reitores, diretores de institutos e departamentos, 
professores, servidores públicos dentre outros); 

 Dialogar e interar com a Prefeitura Municipal e com a Câmara Municipal de 
Taubaté, IPMT,  bem como com os Órgãos Fiscalizadores, a Imprensa, as 
Organizações Sociais etc.  

 A Reitoria deverá dirigir reuniões quinzenais com as pró-reitorias, a fim de delinear 
o processo de implementação das ações baseadas no PPA e PDI, além dos limites 
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de verificação durante esse processo. Por conseguinte, as pró-reitorias e a reitoria 
deverão dirigir reuniões, cuja periodicidade deverá ser estabelecida pelas próprias, 
com seus integrantes diretos (por exemplo, no caso da pró-reitoria responsável 
pelo ensino de graduação, com os diretores de área e com as Secretárias, para 
informar sobre eventuais alterações para que os alunos estejam sempre 
atualizados com as normas; a Pró-reitoria Estudantil, com seus servidores, para 
que os alunos possam ser devidamente informados de benefícios em geral)  
atendimento sólido e prioritário para tratar das ações demandadas pela Reitoria. E 
de forma sucessiva, os diretores de área deverão se reunir com os coordenadores, 
junto com a reitoria e pro-reitorias, de seus respectivos cursos, para efetivar os 
meios para as referidas implementações, que, por sua vez, se reunirão com os 
seus respectivos professores. Cabe ao Diretor de área viabilizar e coordenar as 
implementações das ações demandadas pela Reitoria, por intermédio dos 
coordenadores de curso, professores e servidores públicos vinculados ao 
Departamento e Instituto. Torna-se claro que esse procedimento, a ser adotado de 
forma ampla, formal e permanente, visa estabelecer um forte canal de 
comunicação direta entre o Reitor e a comunidade acadêmica, e de que toda a 
ação tomada no âmbito de nossa Universidade esteja estabelecida a partir de uma 
visão de unidade, e de que haja sempre um representante direto do Reitor na 
implementação dessas ações; 

 A tônica dessa gestão está focada na melhoria da qualidade dos cursos ofertados 
pela nossa Universidade e do colégio de aplicação Alfredo José Balbi, por meio de 
um inovação pedagógica clara e eficiente na transmissão do conhecimento para o 
nosso aluno, preparando-o para a realidade do mundo moderno: graduação, pós-
graduação e extensão. Essa qualidade deverá ser verificada nos índices de 
empregabilidade de nossos alunos e nas avaliações externas (ENADE, CAPES, 
Conselho Estadual, Guia do Estudante). O que se busca é que a formação 
acadêmica promovida por nossa Instituição gere impacto direto na empregabilidade 
e melhoria da qualidade de vida da sociedade brasileira. Dentro dessa realidade, 
os nossos servidores técnico-administrativos e professores, gerenciados pelos 
nossos departamentos e institutos, serão o cartão de visita da UNITAU sendo 
assim devem estar preparados e, principalmente, motivados para o 
desenvolvimento dessa ação; 

 A reitoria estará à frente na melhoria da qualidade de vida dos nossos servidores 
(professores e servidores administrativos), proporcionando valorização salarial 
dentro da realidade   e melhoria no ambiente de trabalho deixando mais 
ergonômico e com as ferramentas tecnológicas necessárias para o 
desenvolvimento do trabalho com qualidade onde todos possam desempenhar 
suas funções de maneira mais célere e sem prejuízos;   

 A reitoria, pró-reitorias e o colégio Balbi e sua direção desenvolverão ações em 
conjunto para fortalecer, ampliar e divulgar a Escola de Aplicação Dr. Alfredo José 
Balbi   “berço de futuros profissionais” e um importante elo com a nossa graduação; 

 Para amplificar, melhorar e intensificar o protagonismo da nossa Universidade na 
Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (lembrando que a marca 
mais forte de ensino universitário na região), todos os esforços serão empregados 
para estreitar o nosso relacionamento com a comunidade empresarial da região de 
todos os setores. Para esse fim, a Universidade de Taubaté deverá trazer para si a 
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responsabilidade de se inovar e ser uma liderança no processo de reunir a 
academia e o setor produtivo, buscando contribuir de forma cada vez mais efetiva, 
eficiente e inovadora para o desenvolvimento do conhecimento e do conhecimento 
tecnológico nos mais diversos âmbitos da sociedade; 

 Ampliar as parcerias e as atividades desenvovidas da UNITAU, fundações e 
empresa com as prefeituras da nossa região, principalmente com a prefeitura 
municipal de Taubaté (PMT), no desenvolvimento de ações e projetos, buscando a 
melhoria e desenvolvimento de setores da sociedade carentes de conhecimentos  ; 

 

 Ampliar as atividades com a PMT principalmente através de nossas clínicas, 
fazenda Piloto, rádio e TV, Escola “Colégio Balbi”, e também nossa graduação 
desenvolvendo cursos de aperfeiçoamento e formação profissional.; 

 Ampliando nosso protagonismo na região, a partir de nossa orientação e nossa 
responsabilidade social. É de suma importância reafirmar o compromisso da 
Universidade de Taubaté na formação de professores, nas principais áreas do 
saber, para o ensino fundamental e médio, profundamente comprometidos com a 
transformação socioeducativa dos estudantes. Nesse sentido, buscaremos 
concretizar convênios e parcerias com gestores municipais e empresas; 

 

 INTERNACIONALIZAR a UNITAU, integrando a Universidade de Taubaté às 
principais universidades do país e às estrangeiras, por meio de parcerias. Aplicar 
uma metodologia de inovação pedagógica capaz de compartilhar remotamente 
laboratórios, oficinas, dentre outros, possibilitando a validação de ideias e projetos 
inovadores que congregam universidades, empresários e empreendedores, 
permitindo aplicar metodologias ativas e interdisciplinaridade nos processos de 
aprendizagem; 
 

 Na área de gestão de pessoas criar programas de trilha de aprendizagem com a 
oferta de treinamentos de acordo com a realidade de cada setor e suas 
particularidades, promovendo assim qualificação e aperfeiçoamento do servidor 
técnico administrativo e do docente ; 

 Criar programa de trilha de desenvolvimento na área de TI, um programa contínuo 
acompanhando os avanços na área de tecnologia possibilitando um suporte mais 
abrangente às necessidades da instituição ; 

 Reestruturação do suporte administrativo para um bom andamento na manutenção 
e no desenvolvimento do trabalho seguindo os objetivos da instituição, 
possibilitando uma estrutura mais adequada para a execução das ações de 
conservação e manutenção dos prédios. Incluindo os serviços de limpeza, 
vigilância, recursos humanos, planejamento das licitações e compras, controle de 
despesas, patrimônio, almoxarifado, transportes, telefonia, protocolo e expediente 
geral, informática, serviços gráficos, comunicações, manutenção de equipamentos 
eletroeletrônicos, ópticos e de refrigeração, e outras; 
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 Promover o relacionamento com a Prefeitura Municipal de Taubaté e Câmara 
Municipal de Taubaté, com vistas às políticas públicas; 
 

 Permitir a inserção da comunidade na Universidade, em particular o público infantil 
e o da Terceira Idade; 
 

 Realizar e participar de fóruns de discussão sobre temáticas de interesse público, 
juntamente com a Prefeitura Municipal de Taubaté e a Câmara Municipal de 
Taubaté. 

 

 Criar um programa de preparação para a aposentadoria dos nossos servidores e a 
valorização e reconhecimento de nossos servidores aposentados . 

     

Nosso posicionamento frente aos principais desafios, breve e anteriormente 
descritos e enumerados, permite-nos propor as ações que seguem, como norteadoras 
para a reafirmação da nossa Universidade no cenário municipal, estadual e nacional. 

 
 

3. Plano Estratégico de Desenvolvimento Institucional (posicionamento 
institucional) 

3.1 Que Futuro desejamos? 

A Universidade de Taubaté está inserida na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte (RMVPLN), que congrega 5 Sub-Regiões, constituída por 39 municípios, 
contabilizando cerca de 2,598 milhões de habitantes (fonte: IBGE 2018), responsável por 
aproximadamente 5,2% do PIB paulista em 2014. Em especial, a UNITAU é abrigada pela 
cidade de Taubaté, pertencente à Sub-Região 2, que possui um PIB de R$23.891.588,00 
(IBGE 2014) e cerca de 613.351 habitantes. Taubaté tem se projetado como a segunda 
mais importante cidade pertencente à RMVPLN, considerando-se a produção industrial e 
o setor de serviços. Outro importante aspecto é a localização privilegiada da RMVPLN, 
que está interligada pela Rodovia Presidente Dutra às cidades de São Paulo e Rio de 
Janeiro. Ademais, estão presentes importantes centros educacionais públicos, tais como: 
UNITAU, EEAR, FATEA, FATEC, IFSP, ITA, UNESP, USP e UNIFESP; e privados: 
UNIVAP, UNIP, UNISAL, FUNVIC, entre outros. 

A julgar pela importância estratégica que a RMVPLN representa em termo nacional, 
a Universidade de Taubaté, devido ao seu histórico de sucesso ao longo de seus 47 anos, 
deve chamar para si a responsabilidade de participar de forma mais intensa e ativa no 
processo de transformação social dessa macrorregião. 

A Universidade de Taubaté deve ser reconhecida pela oferta de um ensino de 
qualidade inquestionável, inovador e empreendedor, e cada vez mais ajustado às 
necessidades e expectativas da sociedade brasileira. Portanto, sua principal via de 
atuação, representada pelas unidades de ensino, interface da Universidade com o seu 
Corpo Docente e o seu Corpo Discente, deve proporcionar um ensino com maior foco em 
temas transversais fortemente integrados ao perfil profissional objetivado.  



Plano gestor 2022-2026                                 
 

16 

 

É importante salientar que toda essa ação ocorre por intermédio do Projeto 
Pedagógico de Curso (PPC), desenvolvido com a participação permanente do Corpo 
Docente, por meio de consultas técnicas intermediadas pelo Núcleo Docente Estruturante 
(NDE), sob a Direção do Departamento. Logo, reconhece-se que o PPC, refletindo 
inteiramente os PPA e PDI – bem articulado com o maior bem da Universidade, tripé que 
é a sua razão de ser: corpo docente, funcionários e corpo discente – poderá criar a 
sinergia necessária para traduzir e implementar a Visão e as Metas de toda a nossa 
Universidade.  

Uma imagem representativa dessa ideia é ilustrada pela Fig. 1, uma árvore que 
produz seus frutos (corpo discente) por intermédio de um intricado processo biológico 
(PDI, PPA e PPC), com troncos sólidos (professores e servidores técnico-administrativos) 
e equilibrados por fortes e profundas raízes (Conselhos superiores, Pró-Reitorias e 
Institutos e Departamentos). 

Esse sistema vivo deve ser regido por uma inteligência (Reitoria) capaz de direcionar 
todos os envolvidos para o propósito último: frutos de boa qualidade. Como se observa na 
Natureza, todo o processo é de duas vias, ou seja, a regência da Reitoria tanto influencia 
toda a complexa estrutura sob sua responsabilidade, como a mesma estrutura a 
influência. Dessa forma, há um complexo processo pedagógico envolvido, no qual todas 
as partes estão em constante processo de aprendizado.      

 

Figura 1 – Árvore da Vida 

Para esse modelo, é necessária uma escolha acertada de disciplinas que permitam 
fortalecer as bases conceituais (disciplinas básicas), fortemente entrelaçadas à prática, e 
imprimir uma espécie de digital – característica única capaz de identificação – relacionada 
ao perfil científico do departamento e à qualidade do curso pretendido. Isso significa que 
se busca caracterizar o curso por meio de uma identidade – atributo obtido a partir das 
competências buscadas e vinculadas ao perfil profissional necessário ao cenário nacional 
atual e emergente – capaz de ofertar uma formação científica sólida, caracterizada pelo 
eixo profissional a ser implementado.  

Ainda que a formação acadêmica seja de cunho generalista, há que se dar ênfase a 
certos aspectos distintivos (identidade do curso), em relação a cursos correlatos ofertados 
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na região, afinados ao perfil do corpo docente. Em outras palavras, há foco em certas 
especialidades que emergem do perfil científico e profissional do corpo docente. Entende-
se que deixar claro e de forma objetiva a finalidade de cada curso permitirá elencar de 
forma mais efetiva os princípios, os meios e os fins para a prática docente, em busca da 
qualidade pretendida. Inclusive os fatores pedagógicos e de avaliação de todo o processo 
educativo.  

Ao bem caracterizar cada curso, em termos de sua finalidade, seu perfil profissional, 
suas competências transversais, seu eixo de especialidades exploradas, seu processo de 
avaliação continuado e sua prática pedagógica ativa, busca-se desenvolver uma espécie 
de personalidade para cada departamento. Isso significa que se entende a Universidade 
como um corpo unificado, cujos órgãos deverão ser regidos de forma inteligente e em prol 
de um bem maior. Entende-se, também, que a autonomia de cada Departamento deverá 
estar orientada para o sucesso de cada curso sob a sua responsabilidade e, 
consequentemente, que o sucesso de cada departamento irá refletir na consolidação 
regional, nacional e internacional de nossa Universidade.  

Cabe ressaltar que o sucesso da UNITAU está diretamente relacionado ao sucesso 
de seu corpo discente – implicando a inserção no mercado de trabalho, destaque no 
desenvolvimento regional, desenvolvimento, aprimoramento e aplicação de valores 
humanos universais. Dessa forma, busca-se atingir um novo marco no processo 
educativo que, certamente, deverá primar em incluir, fortalecer e integrar o saber 
profissional aos quatro pilares da educação.                           

Nesse contexto, os departamentos irão desempenhar uma função de grande 
importância de implementação, regência e organização da vivência acadêmica, sempre 
em consonância com a Missão e a Visão declaradas pela UNITAU. Os departamentos 
deverão reproduzir a estrutura administrativa adotada na Reitoria, em termos 
organizacionais e em pequena escala. Isso significa que os diretores serão assessorados 
por conselhos especializados, à semelhança dos conselhos superiores. Pretende-se, 
dessa forma, fortalecer os departamentos a partir de uma maior participação e uma maior 
integração do corpo docente e dos servidores técnico-administrativos em geral. O Projeto 
Pedagógico do curso deverá ser discutido na unidade de ensino e conterá tudo que é 
desenvolvido no Departamento/Instituto, inclusive laboratórios de ensino e pesquisa, 
unidades externas (Por Exemplo: Hospital Universitário, Clínicas, Radio/TV, Fazenda, 
Centro de ensino e Pesquisa). Pretende-se fortalecer as Unidades de Ensino e os 
Institutos, conforme o modelo mostrado na Fig. 2.     
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Figura 2 – Estrutura Proposta ao Funcionamento dos Departamentos/Institutos 

 

Fonte: Autor 

É digno de nota que toda a ação, no âmbito da Universidade, tem como propósito 
último a geração e a disseminação do conhecimento, e a formação humana em seu 
aspecto ético. Nesse sentido, como ilustra a Figura 2, a atuação de cada integrante, em 
todos os níveis hierárquicos, é de suma importância e fundamental para o êxito da nossa 
razão de existir.       

A finalidade do Núcleo Pedagógico é congregar o Corpo Docente para refletir sobre 
os processos pedagógicos mais eficientes a ser implementados em termos de 
Departamentos/Instituto, de Cursos e de Disciplinas, com o principal objetivo de executar 
o Planejamento Pedagógico de cada Curso, que por sua vez está inteiramente vinculado 
ao PPA e ao PDI. Esse Núcleo terá um representante do Diretório Acadêmico (D.A.) ou 
Centro Acadêmico (C.A.)  com apoio do DCE, para defender os interesses dos 
acadêmicos e o ensino, além de propor e organizar eventos acadêmicos.  

O Núcleo de Recursos Tecnológicos terá a incumbência de, em observância ao PPC 
e aos processos pedagógicos adotados pelo Departamento, promover a difusão de 
recursos tecnológicos pertinentes, para expandir a eficácia da ação docente em sala de 
aula. Nesse sentido, há diversas possibilidades, desde a inserção massiva de 
equipamentos remotos fixos e móveis, emprego de salas virtuais para apoiar o ensino 
presencial, biblioteca virtual, até o uso de laboratório virtual, entre outros recursos 
disponíveis. 

Núcleo de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão terá como tarefa principal analisar 
os projetos  de pesquisa e extensão, os grupos de Pesquisa Cadastrados no CNPq e 
outros da Unidade de Ensino, e propor as linhas de pesquisa associadas à pós-graduação 
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e extensão, principalmente visando as pesquisas científicas e tecnológicas, inovação e 
inserção e impacto social, tudo concomitante o processo de curricularização da extensão.  

O Núcleo de Interação Externa terá por tarefa principal a promoção do 
Departamento, por intermédio da capacidade científica do Corpo Docente e da qualidade 
de seus cursos, dando visibilidade às suas ações de ensino, pesquisa e extensão.  

O Núcleo Administrativo empregará o conhecimento especializado de professores 
nas áreas de gestão de negócios, para desenvolver, implementar e acompanhar um plano 
de negócios que permita colocar em prática as ações do Departamento, cujo foco 
principal está aportado no PPC de cada curso. 

O Núcleo de Gestão e de Negocios realizadará parcerias com empresas privadas, 
EPTS e FAPETI, dentro das normas legais, com objetivo criar laboratórios/miniempresa 
para ensino, pesquisa, prestação de servicos. Veja itens 4.8.1 e 4.8.2.  

Essa estrutura deverá trabalhar de forma integrada e interdisciplinar, coordenada 
pelo Diretor do Departamento, cujo único objetivo é o de implementar a Missão e a Visão 
da UNITAU personificadas pela figura da Reitoria. 

Em termo mais global, Diretores de Institutos e Departamentos, Pró-Reitores, Vice-
Reitor e Reitor formarão um Núcleo Superior Universitário, cujos principais focos são 
avaliar e resolver as principais dificuldades operacionais dos departamentos, em 
implementar as ações da Universidade. Dessa forma haverá corresponsabilidades muito 
bem definidas no processo de busca pela excelência de ensino e do justo lugar da 
Universidade de Taubaté no promissor cenário da RMVPLN. 

 

4. Frentes de atuação da futura Gestão 
 

As frentes de atuação descritas a seguir serão implementadas na Universidade e na 
Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi, nas fundações e na EPTS de forma integrada. 

 

4.1. Corpo Discente 
 

Percebe-se que, nesse intricado e complexo processo educacional, todos os 
envolvidos possuem as suas parcelas de responsabilidade na concretização da finalidade 
última – razão de existir – de nossa Universidade: ensino de alta qualidade profissional e 
científica. 

Nesse sentido, a Universidade de Taubaté deverá promover ações integradas que 
visem aumentar a taxa de sucesso do corpo discente, claramente definida para ter alta 
empregabilidade e alto desempenho em avaliações externas (ENADE), como 
consequência do melhor desempenho do aluno. Para tanto, será necessário que o aluno 
esteja sempre submetido a ações pedagógicas devidamente conduzidas em cada 
Campus, significando que o aluno deverá estar sempre em atividades dirigidas ao 
propósito último de sua matrícula no curso que escolheu.  

Pensando nisso, criaremos o comitê estudantil para desenvolver, em conjunto com 
as Pró-Reitorias e os Departamentos e Institutos, ações dirigidas ao ensino, à pesquisa, à 
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extensão, ao empreendedorismo, à inovação, à internacionalização, às artes, ao esporte 
e ao lazer.  
 

4.2. Servidores da UNITAU 
 

Como Organização, nosso objetivo é motivar, preparar e estimular cada um dos 
nossos servidores a desenvolver e aplicar seu pleno potencial, em alinhamento com as 
estratégias e as metas estabelecidas no PPA e no PDI. Assim, a motivação, as práticas 
relativas ao sistema de trabalho, ao respeito, a educação, a capacitação, o 
desenvolvimento e a qualidade de vida em cada um dos setores da Universidade deverão 
ser avaliadas e, consequentemente, melhoradas.  

Motivação:  Não se pode falar em motivação, sem se falar da teoria da “hierarquia das 
necessidades”, formulada por Abraham Maslow. Segundo Higasi (2001), Maslow 
identificou e hierarquizou as necessidades humanas básicas da seguinte maneira:  

 

1. Necessidades fisiológicas: o que é necessário para a manutenção da 
própria vida, como alimentação, teto e sono.  

2. Necessidades de segurança: o que é preciso para proteção e para estar 
livre do perigo físico e obter estabilidade no emprego.  

3. Necessidades de afiliação ou aceitação (social): as pessoas têm 
necessidade de se sentirem aceitas e pertencentes a um grupo, bem como 
terem amizades.  

4. Necessidades de estima: é preciso ser estimado e respeitado, ter 
prestígio, poder, status etc. 

 5. Necessidade de autorrealização: desejo de tornar-se aquilo que a pessoa 
é capaz de ser, maximizar seu potencial, realizar tudo que seja possível, 
autodesenvolvimento e criatividade. 

 

Portanto, nossa proposta está fundamentada nas necessidades humanas, para as 
quais criaremos um ambiente propício, que conduza ao melhor desempenho e à plena 
participação, e que se concretize no crescimento individual e institucional da nossa 
Organização Educacional. 

 

4.2.1 Corpo Docente 
 

É nosso compromisso valorizar o nosso professor, viabilizar as condições físicas de 
trabalho, técnicas e financeiras de: vencimento/salário nos próximos anos; implantação 
efetiva do reenquadramento dos docentes nos devidos e merecidos cargos e 
reconhecimento da Titulação para fins de vencimento, conforme Lei Complementar 248; 
aumento do padrão na tabela de referência salarial, de forma escalonada; e retorno 
gradativo dos benefícios perdidos ao longo dos anos. 
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Analisar e melhorar as condições de trabalho nas salas de aula, laboratórios e 
demais dependências, e adotar ações de suporte ao ensino, à extensão à pesquisa e à 
formação e produção intelectual.  

Incentivar e financiar a participação de nossos docentes em congressos, cursos de 
capacitação e encontros científicos e extensionistas.  

Criar o programa de titulação de docentes, que visa incentivar o docente a ingressar 
nos cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, em programas internos e externos 
da Unitau. 

Principais ações durante os três primeiros meses: 

- Criar uma comissão composta pelos Pró-reitores de Economia e Finanças e de 
Administração e mais 5 docentes indicados pelos Conselhos superiores, para 
acompanhar os compromissos assumidos, conforme item 4.2.1; 

- Prever aumento do padrão na tabela de referência salarial e valor da hora-aula em 
todos os níveis; 

- Prover efetivamente o reenquadramento do corpo docente; 

- Atuar em conjunto com a FUNCABES, para retornar os benefícios perdidos ao 
longo dos anos. 

 

4.2.2 Servidores Técnico-Administrativos 
 

É nosso compromisso valorizar o servidor, e viabilizar técnica e financeiramente: as 
condições de vencimento/salário nos próximos anos, de forma escalonada, com uma 
proposta de alteração da lei complementar 282; ainda em 2022, adequar os cargos e as 
referências, entre outras alterações administrativas; a partir de 2023, ampliar, em parceria 
com a FUNCABES, de forma gradativa, os benefícios reduzidos ao longo dos anos (vale-
alimentação, vale-transporte, seguro de vida, plano de saúde e outros vigentes); e a partir 
do segundo semestre de 2022, oferecer cursos, eventos e treinamentos para 
crescimentos individual, familiar e institucional. 

A partir de 2022, apoiar o crescimento técnico e intelectual do servidor e de seus 
dependentes (ensino fundamental, ensino médio, graduação e pós-graduação), com 
bolsas de estudo institucionais mais vantajosas que as atuais; e a partir de 2023, 
estabelecer e ampliar os Convênios com SESC e SESI, com objetivo de melhorar a 
qualidade de vida da família do nosso servidor.  

É preciso valorizar o servidor e para isso deverão ser realizadas reuniões mensais 
com os servidores e não somente com suas chefias diretas, mas com os servidores em 
geral, sendo Secretários, Diretores, Chefes e principalmente Técnico-administrativos, 
responsáveis pela maior parte do trabalho realizado nos diversos setores da UNITAU, 
para realmente então ser possível tomar decisões baseadas no que tais servidores 
vivenciam na prática, quando da execução de seus afazeres. 

Principais ações durantes os três primeiros meses:  

- Criar uma comissão composta pelos Pró-reitores de Economia e Finanças e de 
Administração e mais 5 servidores técnicos administrativos indicados pelos 
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Conselhos Superiores (CONSAD e CONSUNI), para acompanhar os compromissos 
assumidos nesse item 4.2.2; 

- Prever de forma escalonada uma revisão/aumento do padrão na tabela de 
referência salarial; 

- Iniciar uma revisão da Lei complementar 282; 

- Atuar em 2022, em conjunto com as Fundações, para captar recursos externos 
(convênios e prestação de serviços) que serão revertidos em benefícios.  

 

Ações contínuas e já existentes:  

 

 Modificar a política de Recursos Humanos quanto ao respeito, à movimentação, à 
valorização, à integração e ao desenvolvimento dos profissionais da Instituição; 

 Consolidar os Programas de Qualidade de Vida no Trabalho, visando ao aprimo-
ramento, à eficiência do setor e à saúde ocupacional do servidor, à redução da ina-
tividade, bem como aos programas de Saúde Mental, Educação Alimentar, Saúde 
da Mulher, Ginástica Laboral e Medicina do Trabalho, concomitantemente ao aper-
feiçoamento das ações do SESMO – Serviço de Engenharia de Segurança e Medi-
cina Ocupacional; 

 Consolidar os Programas de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina 
ocupacional; 

 Aprimorar o processo de avaliação contínua do servidor, para aplicação da promo-
ção por mérito; 

 Acompanhar, em conjunto com a CIPA, o Programa de Qualidade de Vida no Tra-
balho, procurando minimizar e prevenir os acidentes do trabalho. 

 

4.3 Ensino (posicionamento pedagógico)  
 

Fomentar cursos com foco no perfil de exigências da RMVPLN e qualidade 
educacional profissional e científica inquestionável, capazes de superar os desafios 
impostos pelos Sistemas de Avaliações Externas (ENADE, CEE, CAPES). 

Na seção 2 foram delineadas as principais ações para implementação prática das 
ações institucionais, visando ao enfrentamento desse principal e o mais importante 
desafio: tornar a Universidade de Taubaté reconhecida nacional e internacionalmente, 
pela formação de profissionais de alto desempenho técnico-científico e de valores 
humanísticos universais. 

Mapear, analisar e implementar uma inovação pedagogica eficiente de forma 
democrática capaz de atrair, enriquecer e transformar a formação de nossos alunos e 
futuros profissicionais.  
 

Proposta a ser apresentada e discutida do Plano de Inovação no Ensino, que será 
dividida em fase:  



Plano gestor 2022-2026                                 
 

23 

 

1. Fase 1 (implementação em 12 meses) 
 

1.1. Contratação e implementação de laboratórios virtuais para disciplinas do módu-
lo/disciplina básico:  
 

1.1.1. Escolha do sistema didático; 
1.1.2. Treinamento dos docentes; 
1.1.3. Implementação da adoção dos laboratórios virtuais. 

 

1.2. Levantamento junto aos departamentos/institutos/coordenadores das disciplinas 
que deverão passar para o modo remoto. Considerando o limite de até 20% da 
carga horária de cada curso. 
 

1.2.1. Treinamento dos docentes; 
1.2.2. Capacitação em elaboração de materiais didáticos para disciplinas on-line; 
1.2.3. Implementação. 
 

Obs.: não haverá mudança de disciplina, se não for necessária, e nem de grade 
curricular. Apenas algumas disciplinas migrarão para o sistema remoto (ou 
híbrido). 

 

1.3.  Pesquisa realizada com estudantes de todos os cursos e nível, possivelmente uti-
lizando a técnicas de grupos focais, para levantar os problemas e necessidades 
dos estudantes. A partir desse levantamento, será possível elaborar soluções para 
os problemas elencados. O processo deverá ser conduzido utilizando as técnicas 
Golden Circle, Scrum e/ou Design Thinking. 
 

 

2. Fase 2 (implementação até 24 meses) 
 

2.1.  Investir nos laboratórios físicos e Virtualização dos laboratórios físicos.  
Possibilitando a transmissão on-line e gravação das aulas práticas fisicas e virtu-
ais. 
 

2.1.1. Virtualização dos processos de tomadas de dados, com migração para a nu-
vem. 

 

2.2.  Aproximação da instituição com empresas/indústria/escolas/institutos/museus do 
setor privado ou público, a fim de trazer para os cursos de todos os níveis da insti-
tuição a possibilidade de trabalhar em problemas reais, nas salas de aula da UNI-
TAU e/ou em sala/auditorios das empresas (alunos com aula fora da UNITAU). 
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Tornando as aulas mais atrativas e adotando a abordagem de projetos em discipli-
nas, especialmente dos módulos mais avançados. 
 

2.3. Implementar a integração das salas de aula a sistemas de internet. Isso possibilita-
rá o uso de ferramentas digitais por meio de lousas digitais. Além do registro das 
aulas e posterior disponibilização de conteúdos para os estudantes por meio de 
plataformas digitais. 

4.4 Acesso à Universidade 

A captação de alunos deverá ser realizada em frentes distintas: 

 Implementação de cursos nas três áreas do conhecimento, após uma 
avaliação de mercado e planejamento; 

 Fortalecimento e expansão de cursos de licenciaturas nas áreas 
fundamentais do conhecimento (História, Geografia, Química, Física, 
Matemática, Educação Física, Pedagogia, Biologia, Letras), tecnólogos e 
bacharelados, estabelecendo-se convênios com as prefeituras e, 
possivelmente, o Estado, e também com empresas da RMVPLN; 

 Busca de excelência no ensino: nesse sentido, as ações já delineadas visam 
atingir esta meta. 

 

4.5 Currículo: Básico, Profissionalizante e Específico 

 

Em busca dos objetivos aqui propostos, fazem-se necessárias revisões 
estratégicas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC), a fim de melhor adequá-los ao 
encadeamento semestral, visando minimizar a dispersão do conhecimento, o 
desenvolvimento de competências técnicas, científicas e atitudinais, a definição da 
distinção do perfil profissional relativo aos cursos similares da região, entre outras 
questões de igual ou de maior relevância. 

Pretende-se, nessa gestão, implementar uma estrutura currícular que permita a 
construção de um perfil profissional alinhado com os interesses de nosso aluno. Nesse 
sentido, o aluno poderá escolher e cursar, dentre um conjunto de disciplinas ofertadas nos 
cursos da UNITAU e elencadas, a princípio, no PPC de seu curso, uma porcentagem da 
carga horária de seu curso, a ser definida. Dessa forma, as habilidades, as competências 
e a formação profissional de nossos alunos poderão ser melhor desenvolvidas e 
ajustadas de acordo com o que podemos chamar de vocação do discente.       

Essas questões deverão ser desenvolvidas e implementadas pelo Núcleo 
Pedagógico de cada Departamento. 

 

4.6 Instituto de Previdência do Municipio de Taubaté (IPMT) 

 Capacitar a comissão/grupo de trabalho para estudar, analisar, identificar, e 
atualizar os valores a serem transferidos ao instituto, além da nova proposta de 
previdência do município; 
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 Analisar e propor estratégias recomposição da reserva atuarial do instituto (IPMT) 
em Conjunto com a Prefeitura Munipal de Taubaté (PMT), Câmara Municipal de 
Taubaté e Instituto de Previdência do Município de Taubaté (IPMT).    

 

4.7 Fundações e empresa 
 

4.7.1 Fundações:  

 FUNAC: Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da 
Universidade de Taubaté: 

                   Situação futura: extinção.  

 

FAPETI: Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação: 

 

  Política de gestão futura:  

 Apoiar a captação de recursos para Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), em  

conjunto com as Unidades de Ensino; 

 Desenvolver   um plano de   negócio com o   departamento interessado,  para   

ampliação de serviços e produtos de pesquisa científica e tecnológica, a partir de 
parcerias estabelecidas entre professores   e   alunos.  Para tanto, será   criado   
um   fundo departamental que gerencie essas atividades, no qual deverão constar 
os recursos ; 

 financeiros dos projetos, que  serão  revertidos em  investimento, treinamento  e     

formação, assim como na aquisição de equipamentos e na oferta de bolsas de 
estudo; 

 Apoiar as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação; 

 Dar continuidade ao convênio com a Prefeitura Municipal de Taubaté. 

 

FUST: Fundação Universitária de Taubaté: 

         

Política de gestão futura:  

 Criar receita para pagamento de despesas de exercícios anteriores e manutenção 
do corpo técnico.  

  

FUNCABES:  

        Política de gestão futura:  

 Estimular a prestação de serviço, celebrar contratos, inclusive contratos de gestão, 
com o setor privado e público. Por exemplo: contrato com a UNITAU  ; 

 Criar receita própria; 



Plano gestor 2022-2026                                 
 

26 

 

 Ampliar os benefícios para os servidores; 

 Dar continuidade aos convênios com a Prefeitura Municipal de Taubaté. 

 

  

4.7.2 Empresa: 

 

EPTS: Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços: 

         Política de gestão futura:  

 Fortalecer a Empresa e   criar condições para que  esta  realize  a  gestão de 

negócios empresariais  voltados  para  os   ensinos  de  extensão,  pós-graduação,   

graduação a  distância, prestação  de serviços laboratoriais e  concursos públicos; 

 Atuar   de forma  integrada  com a  Universidade  de  Taubaté,   fomentando   
projetos de interesse  comum e expansão de negócios educacionais; 

 Apoiar as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. 

 
4.8 Implantação do Projeto de Ecoeficiência ambiental  e Sustentabilidade nos 

Prédios da  UNITAU  

 

 Implantar programas de caráter ambiental, em parceria com a Prefeitura Municipal 
de Taubaté; 

 Reimplantar o Projeto Reciclando: O projeto UNITAU Reciclando vai elaborar o 
gerenciamento de resíduos gerados pela comunidade acadêmica da Universidade 
de Taubaté. Composteiras, Coletores de resíduos e monitoramente do consumo de 
água, luz e esgoto;  

 Implantar a projeto de sustentabilidade na Piscina Olímpica do Bom Conselho e 
na clínica de Fisioterapia:  com Aquecimento Solar e Aproveitamento de Águas 
Pluviais; 

 

4.9 Estudar e viabilizar a Construção de uma Usina para Geração e Venda de 
Energia Elétrica 

 

Hoje, a despesa com energia elétrica está na faixa de R$1.900.000,00 por ano, o 
que equivale a 1428GWh/ano. Com a implantação desse projeto em um local a ser 
definido, tendo como investimento a quantia aproximada de 2 milhões, poderemos suprir 
a energia elétrica demandada da Universidade e também acumular créditos de energia 
para, em futuro próximo, vender o excedente à concessionária EDP ou gerar créditos para 
abatimento nas contas de energia. 

A Central Solar Fotovoltaica é um investimento para longa duração, entre 25-30 
anos de produção de energia elétrica renovável, via aproveitamento da claridade solar e 
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da sua incidência sobre painéis solares conhecidos como fotovoltaicos.  Duração da 
implantação: 48 meses. 

 

4.10 Automação Predial para Redução de Consumo 

 

 Implantar o desligamento automático das luzes nos banheiros e setores/áreas 
comuns. Duração da implantação: 12 meses; 

 Implementar o desligamento automático do sistema de iluminação, ventilação, 
condicionamento de ar e equipamentos de salas de aula.    

Duração da implantação: 48 meses. 

 

4.11 Reimplantação do plano de Gestão do Setor de Tecnologia de Informação e  

       Comunicação (TIC) 

 

A Tecnologia da Informação e Comunicação assumiu, na atualidade, um papel vital 
na competitividade, no crescimento e na sobrevivência das instituições, por fazer parte da 
gestão e da estratégia de negócios. A administração dos recursos de materiais humanos e 
financeiros pode ser realizada com mais rapidez e precisão, utilizando-se dos recursos de 
TI. Assim, iremos desenvolver um Plano Diretor de TI, em conjunto com o Departamento 
de informática e a Central de Tecnologia da Informação (TI).  

Desenvolvimento em 6 meses e implantação em 42 meses.  

O investimento em Tecnologia da Informação e Comunicação é indispensável para o 
pleno desenvolvimento de qualquer Instituição e em se tratando de Instituição de Ensino 
torna-se imprescindível. Para tornar a Universidade de Taubaté mais moderna, eficiente e 
capaz de utilizar plenamente os recursos tecnológicos presentes nos sistemas de gestão, 
faz-se necessário investir em infraestrutura, treinamento da equipe técnica e adequação 
de todos os processos de gestão envolvendo o administrativo, pedagógico e financeiro. 

Aumentar do número de salas híbridas (hoje equipadas com computador, webcam , 
tripé, microfone, caixa de som e projetor), além de equipar laboratórios os quais precisam 
que as suas aulas sejam transmitidas.  

Para a preservação e a segurança das informações hospedadas em nossos 
datacenters, e visando fornecer serviços com o mínimo possível de interrupções, em caso 
de falhas de hardware ou de energia, serão ajustados, e se necessário, os seguintes 
investimentos: 

 Datacenter: 
 

 Adequação das instalações elétricas; 

 Contrato de Manutenção de nobreak; 
 Aquisição de geradores; 
 Atualização das máquinas servidoras (computadores);  
 Aquisição de serviço e equipamentos de backup; 
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 Contrato  de  manutenção  das  máquinas  servidoras, com SLA, para que 
os serviços 

 oferecidos à comunidade não sofram com as paradas das máquinas.  
 

 Rede de dados:  
 

 Adequação, atualização e manutenção da infraestrutura;  
 Aquisição  de  equipamentos  e  ferramentas  de  gestão  para  o  monitora-

mento   e a segurança da rede; 
 Implantação de infraestrutura para VOIP (melhoria do serviço e redução dos 

custos em telefonia);  
 Expansão, atualização e manutenção do Sistema de rede wi-fi;  

 Ampliação anual do link de internet; 

 Dar continuidade na melhoria da infraestrutura de rede de dados; 

 Atualização de ampliação da rede sem fio (wifi) das Unidades que não foram 
contempladas até o momento; 

 Contrato de manutenção da infraestrutura de rede, com SLA, para que a Ins-
tituição não fique sem serviço de rede de dados. 

 
 Parque tecnológico: 

 
 Aquisição e substituição de computadores  para  laboratórios fisicos e virtu-

ais,  unidades   pedagógicas (básico para aplicar um inovação pedagógica),  
salas com metodologia ativa e  unidades administrativas;  

 Aquisição de softwares: Sistema operacional; Softwares  pedagógicos; 
Softwares  para atividades administrativas e ensino;  

 Renovação anual de 25% do parque computacional de desktop e notebooks, 
desta forma os equipamentos ficarão sempre atualizados; 

 Manter a ampliar outsourcing de impressora; 

 Aquisição de equipamentos móveis para aula remota (oficinas, aula, 
laboratório em tempo real )  fora da UNITAU (fase 2.2 do item 4.3). 

A constante atualização da equipe técnica da Central de TI possibilitará o 
aprimoramento dos processos e do suporte oferecido, além de uma evolução das 
competências pessoais de todos os servidores da Instituição, à medida que novas 
tecnologias são empregadas no cotidiano da UNITAU, trazendo mais eficiência aos 
processos de gestão. 
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4.12.Ensino a Distância (EAD) 
 

 Analisar todos a ensino a distância da UNITAU 

 Criar mecanismos para aumentar o ingresso de alunos: desenvolvimento de cam-

panhas específicas, agilidade no processo de avaliação de plano de estudo, parce-

rias, entre outros; 

 Diversificar os Cursos na modalidade a distância em função da demanda do mer-

cado nacional, inclusive implantando cursos híbridos novos (que não concorram 

com os presenciais); 

 Promover a expansão de Polos EaD na RMVP;  

 Criar Programa de Permanência (retenção) especifico para os alunos EaD Unitau; 

 Modernizar o material pedagógico: integrar os objetos de aprendizagem já existen-

tes à aquisição de  novos objetos de aprendizagem; 

 Revisar a acessibilidade da plataforma educacional; 

 Revisão, integração e/ou modernização das tecnologias utilizadas na EaD Unitau 

(gestão acadêmica, financeira e pedagógica); 

 Implantar programa de qualificação de professores e colaboradores com a partici-

pação em eventos internos e externos;  

 Implantar cultura voltada para resultados utilizando indicadores qualitativos e quan-

titativos; 

 Adequação de carga horária ao volume de trabalho dos professores. 

4.13 Posicionamento de Marketing e comunicação  
 
 

 Uma nova visão estratégica para o universo mercadológico. A Universidade de 
Taubaté enfrentou com muito protagonismo os desafios impostos pela pandemia de 
Covid-19. “Da noite para o dia” o mundo parou e nossa instituição teve que adaptar o 
ensino presencial para a modalidade remota. O esforço conjunto da comunidade 
acadêmica deu as respostas necessárias num momento de grave crise com a exigência 
do distanciamento social. Aos poucos, vamos retomando a normalidade, e nada mais será 
como antes. O processo ensino aprendizagem mudou, precisamos inovar 
pedagogicamente, e também estão mudando os desafios mercadológicos para um 
posicionamento estratégico no mercado do ensino superior no Vale do Paraíba.  
  Precisamos olhar para os desafios da pandemia como uma oportunidade e não 
como uma ameaça. A nossa gestão terá como eixo alguns aspectos que consideramos 
essenciais para nos posicionar no mercado:  
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 Promover pesquisa junto aos alunos do ensino médio da região do Vale do Paraíba 
e sul de minas, para mapear o perfil desse aluno e as suas expectativas em 
relação ao ensino superior;  
 

 Fortalecer e treinar os servidores que compõem a equipe de marketing para 
difundir corretamente as informações e procedimentos aos demais setores da 
instituição para que conheçam e difundam as campanhas de captação promovidas; 
 

 Investir nos cursos, formar centros de excelência dentro da Universidade de 
Taubaté apostando no tripé Ensino-Pesquisa Extensão;  
 

 Uma semana ao mês, durante todos os meses, haverá uma urna na ACOM à 
disposição para sugestões dúvidas sem necessidade de identificação do servidor 
ou público em geral. Nos comprometemos a sanar as dúvidas e responder aos 
questionamentos entre uma a duas semanas depois, via on line para que todos, 
inclusive os que não se manifestarem, possam ter acesso aos questionamentos, 
bem como às respostas. Salientamos que o link ficará disponível para que os 
servidores possam, independentemente do horário trabalhado, acessar o link e 
obter as informações. 

 
  Para além da busca de mais alunos para a nossa instituição, que se trata de um 
desafio permanente, é preciso criar mecanismos para reduzir a evasão na graduação, 
seja ela presencial ou a distância, bem como criar políticas para a retenção dos nossos 
graduados, ofertando vagas para os cursos de pós-graduação e extensão universitária.  
 
  A Universidade de Taubaté, como a maior universidade pública municipal do Brasil, 
precisa inclusive, fortalecer o seu protagonismo na representação das instituições 
municipais de ensino superior, apostando nas relações institucionais com os governos, 
sejam eles federal, estadual e municipais, principalemnte com a preeitura municipal de 
Taubaté para o estabelecimento de parcerias e busca de convênios e projetos de fomento.  
  
  Portanto, só com uma estratégia de marketing correta, relações institucionais 
dinâmicas e comunidade satisfeita é que conseguiremos fortalecer o papel institucional da 
Universidade de Taubaté, como a maior instituição de ensino superior do Vale do Paraíba 
paulista 

 
  O investimento em marketing e comunicação devem fazer parte da cultura de 
gestão da Universidade de Taubaté. Se compreender as necessidades do mercado 
educacional na atualidade é o papel do marketing e estabelecer estratégias de 
comunicação correta, tanto para o público interno como para o externo, é um desafio que 
devemos vencer, aproveitando o potencial que temos dentro do nosso corpo docente, 
pretendemos: 

 
 aprimorar e ampliar a difusão da informação institucional para público interno e 

externo, e estabelecer políticas para a promoção da marca UNITAU. Investir em 
tecnologia para a efetivação da comunicação interna (prioridade máxima); 
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 aprimorar um sistema de comunicação interna para divulgar as ações desen-
volvidas pelos departamentos, institutos e setores da UNITAU, de forma inte-
grada e coesa; 

 unificar os esforços de comunicação, integrando a ACOM e a Superintendência 
de Rádio e TV com um mesmo objetivo; 

 gerar sinergia comunicacional entre todos os entes da UNITAU.  

 
4.14 Plano Diretor de Infraestrutura 

 

A Figura 3 ilustra a distribuição do campus, dos departamentos e dos setores da 
Universidade de Taubaté, que estão distribuídos em um raio de 2 km, exceto a Fazenda 
Piloto e o Departamento de Ciências Agrárias. 

Objetivos da comissão:  

1. reduzir o número de imóveis buscando uma otimização na sua utilização 
mantendo a qualidade sempre sem gerar custos altos , devolver os imóveis 
alugados;  

2. agrupar as pró-reitorias seguindo critério para o bom funcionamento do setor 
assim como repensar os setores isolados trazendo para perto da sua sede 
administrativa; 

3. dar continuidade ao projeto de reaproveitamento dos espaços dos 
departamentos, otimizando o uso dos seus espaços; 

4. analisar e discutir o projeto do camus integrado com os setores interessados e 
responsáveis; 

5. pensar, elaborar e desenvolver um projeto de um Campus único para UNITAU 
tendo assim otimização do trabalho e redução dos gastos de forma ampla .  

 

Para cumprir esse objetivo será criado um grupo de trabalho (GT) composto por 
servidores/professores dos Departamentos de Arquitetura e Engenharia Civil, em conjunto 
com os servidores da Diretoria de Obra e Manutenção da Pró-Reitoria de Administração.  

 

Objetivos da comissão:  

 Análise e Prospecção da Infraestrutura e do campus integrado– 3 meses; 

 Indicação dos prédios que poderão ser alienados e devolvidos aos   

       proprietários a curto, médio e longo prazo – 2 meses; 

 Cronograma de Obras dos prédios que serão agrupados e/ou sofrerão   

       Transferência de curso ou de serviço – 12 meses; 

 Projeto de um campus único, apresentar para a comunidade Universitária, 
conselhos superiores, e aos poderes Executivo e legislativo do Município de 
Taubaté – 18 meses 
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Esses objetivos, serão apresentados e discutidos nos conselhos departamentais e 
superiores, e no caso do Campus Único, além das discuções internas, apresentaremos os 
poderes executivo e legislativo do municipio de Taubaté.  

  

 

 

Figura 3. Foto dos imóveis da UNITAU 

 

Onde: 01 – Depto Comunição Social; 02-Bom Conselho; 03-Anexo Bom Conselho; 04 
Quadra D; 05-Departamente de Arquitetura; 06-Pró-reitoria ADM; 07-Pró-reitorias de 
Graduação, Finanças, Estudantile Extensão; 08- Clinica Psicologia;09-Museo Solar da 
Viscondessa;10-Depatamento de Ciências Jurídicas;11-Reitoria, Procuradoria Juridica, 
Departamentos Gestão e Negocio e Engenharia Civil; 12-Departamento de Odontologia; 
13- Escola de Aplicação Prof. Alfredo José Balbi; 14-Biblioteca Departamentos 
Engenharia Civil e Gestão e Negocio; 15-Almoxarifado Central; 16- Departamento de 
Pedagogia;17-Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 18- Departamentos de Ciências 
Sociais e Letras, Serviço Social e Instituto Basico de Humanidades; 20- Campus da Juta; 
21- Departamentos de Informatica, Matemática e Física; e 22. Departamento de 
Comunicação Social , Radio e TV UNITAU,  Clínica de Fisioterapia e Centro de Educação 
Alimnetar e Terapia Nutricional (Ceatenut). 



Plano gestor 2022-2026                                 
 

33 

 

         

4.15 Plano de Inovação na Gestão 
 

4.16.1. Adoção de mais reuniões remotas em todas as modalidades da instituição. 
4.16.2. Levantamento de todos os processos administrativos/burocráticos da instituição. 

 Após o levantamento, elaborar plano de simplificação e padronização dos      
processos. 

 Implementar sistema digital para todos os processos, com eliminação ou redu-
ção dos documentos impressos. 

 Implementação de sistema on-line para atendimento dos estudantes. 
 

4.16 Centro Tecnológico e de Inovação  

 

Com bolsista produtividade do CNPq, nível II durante 15 anos, em desenvolvimento 
tecnológico e extensão inovadora, promoveremos nos Departamento de ensino de 
graduação, na Pós-graduação e no Colégio o desenvolvimento de nossos alunos, sendo o 
centro o articulador e integrador de novas tecnologia, métodos/técnica, novos produtos, 
processo e software. Sempre em parceria com o NUPI , EPTS e FAPETI (Convênio com 
PMT).  

  

4.18 Ações conjuntas 

 Propor a criação do Comitê Empresarial/Universidade, composto por 
representantes das empresas da região e da comunidade acadêmica, com o 
objetivo de estabelecer soluções para problemas do setor produtivo da região, 
contribuindo para a formação profissional dos alunos, no uso da ciência e da 
tecnologia. 

 Propor a criação da UNITAU Móvel (itinerante), com o objetivo da UNITAU se fazer 
presente nas cidades da região e em todos os eventos, dando visibilidade à 
Instituição. 

 Propor a criação da UNITAU Global (Núcleo de Coordenação da 
Internacionalização da Universidade de Taubaté), com o objetivo de 
proporcionar oportunidades de qualificação para seus alunos e 
professores, de qualquer nível, realizando experiências 
acadêmicas e profissionais no exterior, e receber estudantes e 
professores estrangeiros de diversas nacionalidades.  
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5. Metas das Pró-Reitorias  
 

Hoje, a Universidade de Taubaté é composta por 6 (seis) pró-reitorias:  

1. Pró-Reitoria de Graduação: responsável pelas ações envolvendo o ensino de 
graduação presencial e a distância, além do Colégio de aplicação Dr Alfredo José 
Balbi; 

2. Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação: responsável pelas ações envolvendo a 
pesquisa e a pós-graduação; 

3. Pró-Reitoria de Extensão e Relações Comunitárias: responsável pelas ações com 
a comunidade externa e os cursos de extensão; 

4. Pró-Reitoria Estudantil: responsável pelas ações envolvendo os acadêmicos de 
graduação;  

5. Pró-Reitoria de Administração responsável:  pela controle e ordenação das 
despesas, todo o funcionamento administrativo, manutenção predial, limpeza 
predial, segurança patrimonial, almoxarifado, protocolo, gráfica, SEMA, patrimônio 
mobiliaria e imobiliária, telefonia, transporte, tecnologia da informação e licitação e 
compras; 

6. Pró-Reitoria de Economia e Finanças responsável:  pela elaboração conjunta das 
peças orçamentarias, controle fiscal, pelo fluxo financeiro, pelo controle da 
inadimplência, sustentabilidade financeira da UNITAU.  

 

I -  AÇÕES DA  PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO     

 

Visando a um ensino de graduação forte e de qualidade, na formação de 
profissionais de uma sociedade em constante transformação neste mundo globalizado, é 
importante que a UNITAU tenha um Projeto Político-Pedagógico e métodos de ensino 
sempre inovadores, utilizando uma metodologia de ensino e aprendizagem interativa, com 
participação mais atuante, autônoma e responsável do aluno, na construção de seu 
próprio conhecimento, com apoio total e integral da Unidade de Ensino à qual ele está 
vinculado.  

O ensino de graduação deve transpor a sala de aula, com a implementação de uma 
inovação pedagógica clara e eficiente, de ferramentas e recursos didáticos virtuais, e 
também a promoção da mobilidade do acadêmico entre departamentos, áreas e 
externamente, visando à internacionalização do ensino. 

Para tanto, as seguintes ações serão tomadas: 

 Elaborar um Plano de Desenvolvimento para a Graduação, com objetivos e ações 
inovadoras, visando à melhoria contínua e à consolidação da posição de ensino de 
excelência da Universidade de Taubaté, no âmbito mundial e, em especial, no 
Estado de São Paulo e na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte); 

 
 Revisar e sincronizar as deliberações que norteiam os processos da graduação, 

colégio, Pós-graduação, Extensão, dentre outros, em conjuntos com a Pró-reitoria 
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de Economia e Finanças, Setor de T.I. e os secretários e auxiliares administrativos 
de Departamento e Instituto da UNITAU para que não haja incoerências futuras 
evitando, com isso, problemas aos setores e satisfação dos nossos alunos; 
 

 Implantar o plano de carreira dos servidores (Lei complementar 248); 
 

  Realizar cursos voltados ao Programa de Formação Continuada da Unitau 
(Profoco); 

 
 Fazer a modernização dos laboratórios da Universidade, como laboratórios físicos 

e virtuais, aulas interativas e outras formas inovadoras de ensino, buscando 
recursos junto a parcerias público-privadas; 

 
 Promover a melhoria da qualidade de ensino e aperfeiçoar o processo de formação 

profissional, pela inovação das matrizes curriculares e dos projetos pedagógicos 
dos cursos de graduação; 

 
 Promover a excelência da qualidade do ensino, por meio de investimentos em 

ações didático-pedagógicas e de infraestrutura; 
 
 Fortalecer e valorizar os programas, tais como o PEAC (Programa de 

Enriquecimento e Atualização Curricular), o PID (Programa de Iniciação à 
Docência) e o PAP (Programa de Aperfeiçoamento Pedagógico), buscando assim 
fortalecer o trabalho pedagógico;  

 
 Promover a flexibilização curricular, visando à viabilidade de implantação de 

sistema de créditos, para o oferecimento de disciplinas dos cursos de graduação 
na modalidade presencial; 

 
 Promover, com as Unidades de Ensino e com o NUPI (Núcleo de Propriedade 

Industrial), incentivos à geração de patentes, de modo a incentivar o espírito de 
inovação, em conjunto com a FAPETI (Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia 
e Inovação da UNITAU) e a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

 
 Propor e criar novos cursos de graduação e habilitações, presenciais, hídridos  e a 

distância, de acordo com a demanda do mercado; 
 
 Promover a criação de novos polos de ensino a distância por 

todo o país e apoiar o uso dos mesmos como uma ferramenta 
pedagógica complementar, visando à expansão das atividades 
do Núcleo de Educação a Distância – NEAD, por meio de 
parcerias com instituições públicas e privadas; 

 
  Manter e consolidar os indicadores positivos nas avaliações 

nacionais com vistas à reputação e às credibilidades favoráveis 
dos cursos ofertados pela UNITAU; 

 
 Ampliar os programas de formação para os docentes, visando ao 

seu aprimoramento na utilização de novas tecnologias e 
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metodologias de ensino; 
 
 Implementar medidas para diminuir a evasão de estudantes dos cursos de 

graduação; 
 

 Investir nos docentes e discentes da Instituição e dar a eles suporte para 
capacitação, com o oferecimento de cursos, conferências, congressos e reuniões 
científicas; 

 
 Incentivar a publicação de material didático-pedagógico pelos docentes da 

Instituição, em parceria com editora da UNITAU; 
 

 Fortalecer e apoiar a editora da Universidade (Editora da UNITAU), que servirá de 
estímulo à publicação de material  didático-pedagógico e à divulgação  do 
conhecimento intelectual produzido na Instituição; 

 
 Consolidar e ampliar parcerias com órgãos de fomento, para o desenvolvimento de 

programas de apoio à formação continuada; 
 
 Ampliar e incentivar o uso do Espaço Virtual de 

Aprendizagem - EVA pelos professores, para a utilização 
do ensino a distância, em conjunto com o ensino 
presencial, a fim de alavancar novas práticas 
pedagógicas; 
 

 Implementar o Plano de Gestão e Desenvolvimento para a Escola de Aplicação Dr. 
Alfredo José Balbi, com objetivos e ações inovadoras, visando à melhoria contínua 
do ensino, formando cidadãos conscientes de seus direitos e deveres; 

 
 Promover a integração dos alunos da Escola de 

Aplicação Dr. Alfredo José Balbi, com os alunos de 
graduação e pós-graduação, em projetos a serem 
desenvolvidos em grupos inovadores, dentro das linhas 
de pesquisa desenvolvidas nos programas stricto 
sensu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plano gestor 2022-2026                                 
 

37 

 

II. AÇÕES DE PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL 
 

Tem por finalidade desenvolver e apoiar ações que vão ao encontro das 
necessidades e dos anseios dos alunos, promovendo e assegurando a integração 
em todos os setores da Universidade, por meio de atividades de lazer, esporte e 
cultura. 

As principais ações Estudantis serão: 

 Elaborar um Plano de Desenvolvimento Estudantil, em conjunto com o DCE, os 
DAs e os CAs, com objetivos e ações inovadoras, visando aos interesses da 
comunidade acadêmica discente, promovendo a integração dos alunos, apoiando 
as atividades de lazer, esporte e cultura, e incentivando a criação e a dinamização 
de órgãos estudantis; 
 

 
 Manter e ampliar os todos os programas de bolsas vigentes internos e em 

parceria com a Prefeitura Municipal de Taubaté (PMT) e câmara 
Municipal, tais como as Bolsas: Apoio Graduação, Familiar, Atleta, 
Aprimoramento, Monitoria, Programa de Iniciação a Docência (PID), 
Mérito, Demanda, Liderança Estudantil, e Bolsa  Licenciatura, 
Serviço Social e bolsa convênio PMT e câmara municipal de Taubaté; 
 

 Retorno das bolsas BIP (bolsa de Incentivo ao Pagamento), Fidelidade 
(beneficiando alunos que saem do Balbi e continuam prestigiando a UNITAU e 
bolsa 2ª graduação para aqueles que já foram graduados em nossa instituição; 

 
 Buscar recursos por intermédio de parcerias e/ou convênios com empresas e 

prefeituras da região, de forma a ampliar os programas de bolsas existentes, 
principalmente para os cursos de licenciatura. Além de oferecer bolsas para cursos 
com vagas remanescentes, sendo o valor da bolsa dividido entre a 
Prefeitura/empresa e a UNITAU; 
 

Aumentar a captação de auxílios e de estágios para os discentes, 
propondo à Prefeitura Municipal de Taubaté a recepção de estágios 
em suas diversas Secretárias. 

  
 

 Propor a criação do Programa Meu Aluno UNITAU, destinado a alunos carentes 
com potencial, visando à redução da evasão escolar, buscando recursos extra-
orçamentários junto a entidades de classe, empresas da região, fornecedores da 
UNITAU, ex-alunos e outros;  

 
 Fazer parcerias com as prefeituras da região, com a finalidade de oferecer bolsas 

para cursos com vagas remanescentes, sendo o valor da bolsa dividido entre a 
Prefeitura e a UNITAU; 
 

 Criar ações de caráter social e humanitário junto aos discentes. 
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 Propor a criação de Empresa Júnior nos diversos cursos e departamentos da 
Universidade; 

 
 Reestruturar e ampliar os programas: Feira de Oportunidades e 

Empreendedorismo, Meeting, Programa de Planejamento e Gestão 
profissional;   

 
 Promover a acessibilidade as dependências da instituição e o 

desenvolvimento de programas específicos aos portadores de 
necessidades especiais e a inclusão social; 
 

 Promover o desenvolvimento de programas específicos para alunos que 
sofreram algum infortúnio no decorrer do curso; 

 
 Propor a MELHORIA da Central do aluno, cujo objetivo é dar suporte e acolhimento 

não só ao aluno ingressante como ao aluno matriculado nos diversos períodos. 
 

 

III. ACÕES DA PRO-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO: LATO SENSU 
(ESPECIALIZAÇÂO), STRICTO SENSU (MESTRADO E DOUTORADO)      E 
PESQUISAS TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS 

 

Para uma Pós-Graduação com alto nível de qualidade, que atenda ao crescimento e 
às necessidades emergentes da sociedade, faz-se necessária uma pesquisa forte e 
atuante nas três grandes áreas do conhecimento, focada na interdisciplinaridade, com o 
objetivo de integrar as competências para a resolução dos mais diversos problemas, 
dentre os quais os climáticos e os urbanos, a preservação ambiental e a saúde. 

O papel da pesquisa na Universidade é buscar um mundo sem fronteiras, para 
enriquecer a formação de seus alunos, professores e servidores, com realidades 
diferentes das nossas, detendo e transferindo conhecimentos e tecnologias obtidos em 
prol da integração, do desenvolvimento e da qualidade de vida do ser humano.   

As principais ações de Pesquisa e Pós-Graduação serão: 

 Consolidar os programas de pós-graduação da UNITAU, buscando 
melhorar a classificação deles junto à Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior — CAPES; 

 
 Ampliar os cursos de pós-graduação lato sensu 

(presencial/remotos e a distância) e os programas de Mestrado e Doutorado, 
visando suprir uma demanda por pesquisadores e profissionais altamente 
qualificados; 

 
 Estabelecer parcerias com outras instituições de ensino e pesquisa, com a 

finalidade de criar programas nas modalidades MINTER e DINTER; 
 

 Buscar a internacionalização dos programas de pós-graduação, dando suporte e 
incentivo para a criação de um centro multimídia, visando à realização de 
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atividades não presenciais e a participação de professores e alunos em atividades 
científicas realizadas em outros países; 

 
 Fortalecer e ampliar o programa de pós-doutorado, bem como incentivar e dar 

suporte aos professores na realização de seus projetos em programas de pós-
doutorado oferecidos por outras Instituições nacionais e internacionais; 

 
 Sedimentar e ampliar o Núcleo de Apoio à Propriedade Industrial (NUPI) e o 

Núcleo de Empreendedorismo, Inovação e Startup (NEIS), com o objetivo de 
incentivar as pesquisas e as inovações voltadas ao desenvolvimento, através de 
novas tecnologias que envolvam a obtenção de patentes e a criação de 
incubadoras e startup. Esses núcleos possuem a finalidade de orientar alunos e 
professores quanto aos procedimentos necessários ao registro e à manutenção de 
patentes no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), e à criação de uma 
incubadora de empresa na UNITAU; 

 
 Ampliar e apoiar as revistas eletrônicas do CICTED, contendo os 

dez melhores trabalhos apresentados no Congresso Internacional 
de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento do ano em exercício; 

 

 Propor a criação do Núcleo de Divulgação Científica (NDC), cujo papel será 
assessorar e orientar os editores das revistas científicas, estimular a criação de 
novos periódicos científicos e elevar a qualificação dos periódicos existentes 
(Qualis), bem como divulgar e incentivar a internacionalização das revistas 
científicas da UNITAU, visando às suas indexações; 

 

 Propor a criação do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Energias 
Renováveis, com o objetivo de buscar formas inovadoras e sustentáveis de energia 
limpa e renováveis. 
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IV.  AÇÕES DE PRO-REITORIA DE EXTENSÃO  
 

Sua missão é fomentar e facilitar as atividades de extensão, mediante a articulação 
entre a comunidade acadêmica e a comunidade externa, mobilizando professores, alunos, 
colaboradores e comunidade sobre questões socioeconômicas e sociopolíticas, culturais 
e ambientais, bem como elaborar e implantar gestão de programas e projetos de 
responsabilidade social. 

  

As principais ações de Extensão e Relações Comunitárias serão: 

 Fortalecer e ampliar o Plano de Desenvolvimento de Extensão Universitária e 
Relações Comunitárias, com objetivos e ações inovadoras, visando oferecer mais 
aproximação com a comunidade e buscar uma integração mais efetiva com o 
ensino e a pesquisa, e praticar a inserção social por meio das atividades de 
extensão e da curricularização da extensão universitária; 

 
 Dar suporte técnico e administrativo necessário para a manutenção, o 

aprimoramento, a expansão e a avaliação das ações de extensão (programas, 
projetos, cursos, eventos, produção e publicações, e prestação de serviços) da 
Universidade de Taubaté, em consonância com o Plano Nacional de Extensão 
(PNE); 

 
 Prover a manutenção, o aprimoramento e a expansão das unidades técnicas, 

pedagógicas e operacionais da Instituição, que atendem às relações da 
comunidade acadêmica com a comunidade externa, tais como: Escritório de 
Assistência Jurídica e Clínicas de Odontologia, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia, 
estabelecendo parceria com a Prefeitura Municipal, na forma de prestação de 
serviço de saúde ofertado ao munícipe; Centro de Documentação e Pesquisa 
Histórica (CDPH); Núcleo de Pesquisas Sócio-Econômicas (NUPES); Núcleo de 
Preservação de Patrimônio Cultural (NPPC); Sistema Integrado de Bibliotecas 
(SIBi); Núcleo de Apoio a Eventos (NAE); Rádio Educativa FM e TV Universitária; 

 
 Identificar perante a sociedade as suas demandas e, por meio do ensino e da 

pesquisa, fortalecer a produção de tecnologia social, integrando assim as linhas de 
pesquisa dos programas de mestrado e doutorado com os projetos extensionistas, 
objetivando o crescimento da inserção social; 

 
 Manter e buscar novos convênios com ministérios, secretarias e outros órgãos 

públicos e instituições privadas, buscando implementar políticas públicas e 
financiamento de ações externas; 
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V.  AÇÕES – PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 Implantar, em conjunto com a Pró-Reitoria de Graduação, o plano de modernização 
laboratorial virtual e presencial compartilhado; 

 Desenvolver e implentar as ações descritas nos itens 4.8 a 4.12, 4.15, 4.16, 4.17 e  
4.19, e demais ações de competência da PRA; 

 Implementar as ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida dos servido-
res; 
 

 Executar o plano desevolvido para tornar eletrônico os meios de comunicação, os 
processos, memos e oficios, além de rever a relevância dos processos e desburo-
cratizar a UNITAU; 
 

 Continuar investindo na infraestrutura acadêmica e administrativa da UNITAU e da 
Escola de Aplicação, pensando no conforto, na seguranca, na limpeza predial e em 
outras que possam atender às demandas dos acadêmicos; 

 Aprimorar e implementar todas as ferramentas de gestão do programa gestor aca-
dêmico, inclusive a ferramenta para compatilhar salas de aulas a partir do horário 
escolar estabelecido; 

 Promover e implementar a acessibilidade às dependências da Unitau aos portado-
res de necessidades especiais (PNE) e cidadãos com dificuldade de locomoção ; 

 Promover e implementar conforto térmico nas salas de aula, laboratórios, setores 
administrativos, com um plano de manutenção regular e preventivo em aparelhos 
de ar condicionado, refrigeradores, ventiladores, equipamentos laboratoriais dentre 
outros; 

 Promover e implementar um plano de manutenção predial regular e preventivo nas 
instalações físicas da Universidade; 

 Avaliar e implementar um plano de manutenção regular e preventivo e aquisição de 
novos equipamentos/aparelhos (multimídia, microfones, dentre outros) e bens mó-
veis.  
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VI.  AÇÕES DE PRO-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 
 

 Fomentar e implementar a planilha administrativa e financeira proposta pela ges-
tão, e continuar com a politica de regime de fluxo de caixa; 

 Ampliar a estratégia de captação de recursos externos; 

 Manter o controle da inadimplência; 

 Implantar um programa integrado, visando reduzir a evasão escolar, em parceria 
com as atuais Pró-Reitorias Estudantil e de Graduação; 

 Estudar a concentração de recursos financeiros, visando à economicidade em to-
das as unidades da UNITAU, estabelecendo limites prudenciais de gastos, para 
efeito de orçamento da Instituição, a cada quadrimestre; 

 Definir o superávit mínimo anual para a UNITAU; 

 Estabelecer orçamento gerencial com relação direta às receitas e despesas reais 
previstas; 

 Consolidar um programa de recomposição salarial para todos os servidores da 
UNITAU; 

 Promover programas para alunos que se encontram adimplentes com a Instituição 

 

  

 

 

 


