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PALAVRA DO REITOR

A Universidade de Taubaté - UNITAU - tem uma longa e bem conhecida tradição nas áreas de ensino, pesquisa e
extensão.
Há mais de 30 anos oferece cursos de qualidade, formando pessoal altamente capacitado em todas as áreas do
conhecimento. É uma Universidade dinâmica, que não se acomoda diante das conquistas passadas e que olha
prudentemente para o futuro, sempre em busca de novos desafios. Sendo assim, tem orgulho em apresentar a
você seu novo programa de cursos a distância.
Com sólida experiência de ensino, profissionais qualificados e moderna tecnologia, o Programa de Educação a
Distância da Universidade de Taubaté – EAD UNITAU – oferece a mesma qualidade dos cursos já existentes aliada
à praticidade da comunicação via Internet.
Professores on-line, fóruns de discussão, blogs, diários e todas as facilidades do mundo digital estão agora
colocados à sua disposição, permitindo-lhe acesso ao conhecimento e à formação, elementos necessários aos
desafios do mercado de trabalho.
Com esse novo programa, a UNITAU reafirma seu compromisso com a universalidade do ensino e leva a você o
que há de melhor e mais atualizado em todas as áreas do saber.
Sejam bem-vindos à nossa comunidade virtual!

Prof. Dr. José Rui Camargo
REITOR
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CARO CANDIDATO AO PROCESSO SELETIVO EAD UNITAU
Seja bem-vindo a uma das maiores instituições de Ensino Superior do vale do Paraíba, no Estado de São Paulo!
A Universidade de Taubaté – UNITAU – tem orgulho de fazer parte dos seus planos para o futuro, principalmente
no momento em que você está tomando uma das decisões mais importantes da sua vida: sua escolha profissional.
Lembre-se de que, tão importante quanto à escolha da sua profissão, é a escolha da universidade onde você vai
estudar. Sua opção pode ser um dos seus principais diferenciais no mercado de trabalho, que é cada vez mais
exigente.
Com este Manual, nosso intuito é trazer a você as informações detalhadas sobre o Processo Seletivo EAD UNITAU,
a fim de proporcionar-lhe tranquilidade e comodidade no momento da sua inscrição.
Que sua carreira seja mais que um sucesso, que seja a concretização do seu sonho, e que a UNITAU possa fazer
parte dele!

Comissão Permanente de Seleção Acadêmica da Universidade de Taubaté
COPESA
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PARTE 1
CURSOS DE GRADUAÇÃO:
LICENCIATURAS E SUPERIORES DE TECNOLOGIA
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1.

CURSOS A DISTÂNCIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Para o Processo Seletivo EAD UNITAU 2016/9, a Universidade de Taubaté oferecerá 12 cursos de Licenciatura e 7
cursos Superiores de Tecnologia na modalidade a distância, distribuídos nos seguintes polos:
LICENCIATURAS
Cursos

Polos

Duração
(em anos)

Artes Visuais

*Taubaté/ *São José dos Campos/ *Ubatuba

03 anos

N° Vagas
por Polo
2016
293

Ciências Biológicas

*Taubaté/ *São José dos Campos/ *Ubatuba

03 anos

226

Educação Física

*Ubatuba

03 anos

214

Filosofia

*Taubaté/ *São José dos Campos/ *Ubatuba

03 anos

233

Física

*Taubaté/ *São José dos Campos/ *Ubatuba

03 anos

245

Geografia

*Taubaté/ *São José dos Campos/ *Ubatuba

03 anos

230

História

*Taubaté/ *São José dos Campos/ *Ubatuba

03 anos

223

Licenciatura em Língua Portuguesa

*Taubaté/ *São José dos Campos/ *Ubatuba

03 anos

237

Matemática

*Taubaté/ *São José dos Campos/ *Ubatuba

03 anos

472

Pedagogia

*Taubaté / *São José dos Campos /
*Ubatuba

03 anos

576

Química

*Taubaté

03 anos

234

Sociologia

*Taubaté / *São José dos Campos/ *Ubatuba

03 anos

142

TOTAL DE VAGAS

3325

SUPERIORES DE TECNOLOGIA
Cursos

Polos

Tecnologia em Gestão Comercial
Tecnologia em Logística
Tecnologia em Gestão de Recursos
Humanos
Tecnologia em Processos Gerenciais

*Taubaté / *São José dos Campos /
*Ubatuba
*Taubaté / * São José dos Campos /
*Ubatuba
*Taubaté / * São José dos Campos /
*Ubatuba
*Taubaté / * São José dos Campos /
*Ubatuba

Tecnologia em Agroecologia

*Taubaté

Tecnologia em Agronegócios

*Taubaté

Tecnologia
em
Apicultura
Meliponicultura-Experimental

e

*Taubaté
TOTAL DE VAGAS
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Duração
(em anos)

N° Vagas
por Polo
2016

02 anos

743

02 anos

233

02 anos

247

02 anos

742

02 anos e
meio
02 anos e
meio
02 anos

44
149
47
2205

I. Os cursos incluem os componentes presencial e virtual. O formato é modular, com uma disciplina por
mês, em regime seriado. Os cursos são realizados na modalidade a distância, com encontro s presenciais
mensais, trimestrais ou semestrais, para a realização das avaliações.
II. Valor da Mensalidade: R$ 303,80 (às mensalidades pagas até o dia 10 de cada mês será concedido
desconto de 20%).
III. Serão formadas novas turmas somente para os cursos que tiverem no mínimo 20 alunos matriculados.
IV. Caso um polo não tenha o número mínimo de vagas preenchido, o aluno poderá escolher outro polo, para
matricular-se.
V. Para saber mais sobre as grades curriculares dos cursos e inscrições, acesse o site www.unitau.br.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
I.
II.
III.
IV.
V.

No ato da inscrição, o aluno deverá escolher o polo no qual fará o curso.
O momento presencial de cada módulo ocorrerá no polo escolhido, conforme calendário acadêmico
previamente divulgado.
A carga horária dos módulos será cumprida de acordo com o calendário acadêmico previamente oferecido
ao aluno.
Após a realização das atividades na Web (Plataforma Moodle), propostas pelo Professor, o aluno retornará
ao polo, para avaliação presencial obrigatória.
No início do curso, o aluno será capacitado para desenvolver as atividades na Web (Plataforma Moodle).

2. INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO EAD UNITAU
2.1. Período
De 01 de agosto de 2016 a 24 de agosto de 2016.
2.2. Formas e locais da inscrição
As inscrições poderão ser feitas de duas formas:
a. Pela Internet, no endereço www.unitau.br;
b. Nos polos presenciais nas cidades de Taubaté, São José dos Campos e Ubatuba, no estado de São Paulo (ver
endereços dos polos no item 8).
2.3. Taxa de inscrição
O valor da inscrição para o Processo Seletivo EAD UNITAU 2016/9 será de R$25,00 (vinte e cinco) reais para os
cursos de Licenciatura e Superiores de Tecnologia. A taxa de inscrição não será devolvida, no caso de a matrícula
não ser efetuada por qualquer motivo.
No ato da inscrição, o candidato deverá optar:
a.
b.

por um dos critérios de seleção;
pelo local onde irá realizar a prova e o curso.

2.4. Observações importantes
a.
b.

O candidato poderá fazer a prova em qualquer polo (escolhido no ato da inscrição), independentemente do
local onde fará o curso.
Se o candidato fizer mais de uma inscrição para o mesmo processo seletivo, será considerada apenas a última
inscrição efetuada, sendo as demais canceladas.
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3.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Os Processos Seletivos EAD UNITAU 2016/9, para todos os polos, estarão abertos a candidatos que comprovarem
ser portadores do certificado de conclusão do Ensino Médio, ou estudos equivalentes, até a data da matrícula,
sob pena de perderem o direito à vaga, se aprovados.
O candidato deverá definir a forma de ingresso, escolhendo um dos formatos de seleção abaixo:
a.

b.
c.
4.

Utilizar somente a nota de redação do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM, dos últimos 3 anos). Nesse
caso, estará desobrigado de fazer a prova de redação, no entanto, deverá efetuar e pagar a inscrição
normalmente.
Utilizar somente a nota obtida no Processo Seletivo EAD UNITAU. Nesse caso, deverá fazer a prova de
redação.
Optar por conjugar as duas notas (ENEM e Processo Seletivo UNITAU). Nesse caso, deverá fazer a prova de
redação.
PROVAS

4.1.

Datas e horários das provas (conforme escolha do candidato):
26/08/2016 - 19h

Realização da prova (presencial, nos polos)

27/08/2016 - 9h

Realização da prova (presencial, nos polos)

Duração de prova: 2 (duas) horas
IMPORTANTE:

4.2.

Não haverá revisão ou vista de prova.
Local

Em um dos polos descritos no item 8 (opção feita pelo candidato no ato da inscrição).
4.3.

Material para a realização da prova (obrigatório)




4.4.

Caneta esferográfica azul ou preta;
Original da cédula de identidade (RG) ou da Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
Comprovante de pagamento de inscrição.
Formato da prova

Os Processos Seletivos EAD UNITAU 2016/9, basicamente, constituir-se-ão de 01 (uma) prova de redação, redigida
em Língua Portuguesa, que terá o valor máximo de 100 (cem) pontos.
Se o candidato optar pelo formato de prova conjugado, a nota de redação obtida no ENEM será computada
juntamente com a nota da prova de redação obtida no Processo Seletivo EAD UNITAU, atribuindo-se a elas os
pesos 30 (trinta) e 70 (setenta), respectivamente.
O resultado obtido de acordo com o especificado acima será utilizado para classificação final somente se for maior
que a nota obtida pelo candidato na redação do Processo Seletivo EAD UNITAU.
4.5.

Critérios de avaliação da redação




Tema (adequação à proposta);
Modalidade (domínio dos recursos linguísticos na modalidade culta/norma padrão da língua para o tipo
de produção textual);
Coerência textual.
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5.

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

O resultado da prova será divulgado no dia 31 de agosto de 2016, pela Internet, e afixado nos polos.
Os resultados do Processo Seletivo EAD UNITAU 2016/9 valerão apenas para matrícula no ano letivo de 2016.
6.

MATRÍCULA

6.1.

Período de matrícula

De 08 de setembro de 2016 a 10 de setembro de 2016.
Valor da matrícula/mensalidade: R$303,80 (trezentos e três reais e oitenta centavos).

6.2 Como fazer a matrícula
A matrícula dos candidatos será feita conforme a classificação geral, em ordem decrescente dos pontos obtidos,
com aproveitamento dos candidatos até o preenchimento das vagas fixadas neste manual, respeitando-se os
seguintes procedimentos:
Passo 1 - Todos os aprovados no Processo Seletivo EAD UNITAU 2016/9, no período de 08 de setembro a 10 de
setembro de 2016, deverão fazer a matrícula via Internet e imprimir o contrato financeiro e o boleto bancário.
Passo 2 - No início das aulas, o candidato aprovado deverá apresentar, no polo em que fará o curso, os seguintes
documentos para efetivar a matrícula:
I. contrato de matrícula financeira assinado pelo aluno, no caso de ser menor de 18 anos, por seu
responsável legal;
II. cópia do comprovante de pagamento da 1ª parcela da mensalidade;
III. duas cópias do certificado de conclusão do Ensino Médio, regular ou equivalente, e do respectivo
Histórico Escolar, acompanhadas dos originais para conferência;
IV. duas cópias da cédula de identidade, acompanhadas do original para conferência;
V. duas cópias da certidão de nascimento ou casamento, acompanhadas do original para conferência;
VI. cópia do título de eleitor, acompanhada do original para conferência;
VII. cópia do certificado de reservista (frente e verso, constando a assinatura e a digital), ou atestado de
alistamento militar, ou outro documento válido que comprove o cumprimento das obrigações militares,
acompanhada do original para conferência;
VIII. cópia do cadastro de pessoa física (CPF), acompanhada do original para conferência;
IX. cópia do comprovante de residência (luz ou telefone), acompanhada do original para conferência;
X. uma foto 3 x 4, colorida e atual.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A MATRÍCULA
I. Os candidatos classificados, observados os limites de vagas, deverão efetuar suas matrículas no prazo
estipulado no cronograma geral (item 7).
II. Não será permitida matrícula condicional, nem devolução das taxas pagas, sob qualquer pretexto, exceto
nos casos definidos pela legislação vigente.
III. A validade da matrícula ficará condicionada à regularidade da documentação exigida.
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IV. As cópias dos documentos deverão estar autenticadas ou acompanhadas dos documentos originais, para
conferência.
V. O candidato só poderá efetuar matrícula mediante prova de escolaridade completa de Ensino Médio ou
equivalente. Caso contrário, a matrícula será cancelada.
VI. O Ensino Médio realizado fora do país deverá ter equivalência declarada por Diretoria de Ensino antes da
realização do Processo Seletivo EAD UNITAU.
7.

CRONOGRAMA
DIAS
01/08/2016

Abertura das inscrições

24/08/2016

Encerramento das Inscrições

26/08/2016 - 19h

Realização da prova (presencial nos polos)

27/08/2016 - 9h

Realização da prova (presencial nos polos)

31/08/2016
08/09/2016 a 10/09/2016
A partir de 15/09/2016

8.
8.1.

ATIVIDADES

Divulgação dos resultados
Matrícula
Início das aulas

ENDEREÇOS E CONTATOS DOS POLOS
POLO TAUBATÉ – SP

Av. Marechal Deodoro, 605 – Jardim Santa Clara – CEP: 12080-000
Tel.: (12) 3622-6050
e-mail: ead.taubate@unitau.br
Horário de atendimento: das 8h30 às 11h30, e das 13h30 às 21h30 (de segunda a sexta-feira) / das 7h30 às 11h30
(aos sábados)
8.2.

POLO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP

INPG – Instituto Nacional de Pós-graduação
Av. Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 678 – Parque Residencial Jardim Aquarius – CEP: 12246-000
Tels.: (12) 3932-1079
e-mail: ead.saojose@unitau.br
Horário de atendimento: das 10h às 14h, e das 15h às 19h (de segunda a sexta-feira) / das 7h30 às 11h30 (aos
sábados)
8.3.

POLO UBATUBA – SP

Av. Castro Alves, 392 – Itaguá – CEP: 11680-000
Tel.: (12) 3833-1750
e-mail: ead.ubatuba@unitau.br
Horário de atendimento: das 13h às 17h, e das 18h às 21h30 (de segunda a sexta-feira) / das 8h às 11h30 (aos
sábados)
9.

OUTRAS INFORMAÇÕES

www.unitau.br
Tel.: 0800-557255 (opção 5) / e-mail: comunicacao@epts.com.br
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PARTE 2
CURSOS DO PROGRAMA DE SEGUNDA
LICENCIATURA
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1. CURSOS DO PROGRAMA DE SEGUNDA LICENCIATURA
Para o Processo Seletivo EAD UNITAU 2016/9, a Universidade de Taubaté oferecerá 8 cursos do programa de
Segunda Licenciatura na modalidade a distância, distribuídos nos seguintes polos:
GRADUAÇÃO: SEGUNDA LICENCIATURA
Cursos

Polos

Artes Visuais

*Taubaté / *São José dos Campos / *Ubatuba

Geografia

*Taubaté / *São José dos Campos / *Ubatuba

História

*Taubaté / *São José dos Campos / *Ubatuba

Filosofia

*Taubaté / *São José dos Campos / *Ubatuba

Sociologia

*Taubaté / *São José dos Campos / *Ubatuba

Química

*Taubaté

Matemática

*Taubaté / *São José dos Campos / *Ubatuba

Pedagogia

*Taubaté / *São José dos Campos / *Ubatuba
TOTAL DE VAGAS

Duração
(em anos)
1 ano ou
1 ano e meio
1 ano ou
1 ano e meio
1 ano ou
1 ano e meio
1 ano ou
1 ano e meio
1 ano ou
1 ano e meio
1 ano ou
1 ano e meio
1 ano ou
1 ano e meio
1 ano ou
1 ano e meio

N° Vagas por
Polo 2016
218
234
241
239
215
237
232
205
1821

I. Os cursos incluem os componentes presencial e virtual. O formato é modular, com uma disciplina por mês,
em regime seriado. Os cursos serão realizados na modalidade a distancia, com encontros presenciais
mensais, trimestrais ou semestrais para a realização das avaliações.
II. Valor da Mensalidade: R$ 303,80 (às mensalidades pagas até o dia 10 de cada mês será concedido
desconto de 20%).
III. Serão formadas novas turmas somente para os cursos que tiverem no mínimo 20 alunos matriculados.
IV. Caso um polo não tenha o número mínimo de vagas preenchido, o aluno poderá escolher outro polo para
matricular-se.
V. Para mais informações sobre as grades curriculares dos cursos e inscrições, acesse o site www.unitau.br

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
I.
II.
III.
IV.
V.

No ato da inscrição, o aluno deverá escolher o polo no qual fará o curso.
O momento presencial de cada módulo ocorrerá no polo escolhido, conforme calendário acadêmico
previamente divulgado.
A carga horária dos módulos será cumprida de acordo com o calendário acadêmico previamente oferecido
ao aluno.
Após a realização das atividades na Web (Plataforma Moodle), propostas pelo Professor, o aluno retornará
ao polo, para avaliação presencial obrigatória.
No início do curso, o aluno será capacitado para desenvolver as atividades na Web (Plataforma Moodle).
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2. INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS DO PROGRAMA DE SEGUNDA LICENCIATURA
2.1.

Período
De 01 de agosto de 2016 a 24 de agosto de 2016

2.2.

Forma de inscrição

•

As inscrições poderão ser feitas pela Internet, no endereço www.unitau.br.

•

O candidato deverá preencher a ficha de inscrição constante na Internet, emitir o boleto e fazer o
pagamento no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente à taxa de inscrição. Após pagamento da taxa, o
candidato deverá apresentar, em um dos polos (descritos no item 7), ou encaminhar ao e-mail
matriculas@ead.unitau.com.br uma cópia do diploma de licenciatura.

3.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

4.

•

Os Processos Seletivos EAD UNITAU 2016/9, para todos os polos, estarão abertos a candidatos que
apresentarem diploma de graduação em licenciatura.

•

O candidato inscrito para ingresso em um curso de segunda licenciatura deverá comparecer à Secretaria
do polo em que fará o curso, ou encaminhar ao e-mail matriculas@ead.unitau.com.br, no período de 01
de agosto de 2016 a 27 de agosto de 2016 com os documentos exigidos neste edital.

•

O candidato que não se apresentar com os documentos exigidos, no prazo estabelecido, terá sua
inscrição indeferida, em favor dos demais candidatos.

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
Divulgação dos resultados: 31 de agosto de 2016.

5.

MATRÍCULA
5.1.

Período de matrícula

De 08 a 10 de setembro de 2016
Valor da matrícula/mensalidade: R$303,80 (trezentos e três reais e oitenta centavos)
5.2.

Como fazer a matrícula

A matrícula dos candidatos será feita respeitando-se os seguintes procedimentos:
Passo 1 - Todos os aprovados no Processo Seletivo EAD UNITAU 2016/9, no período de 08 a 10 de setembro de
2016, deverão fazer a matrícula via Internet e imprimir o contrato financeiro e o boleto bancário.
Passo 2 - No início das aulas, o candidato aprovado deverá apresentar, no polo em que fará o curso, os seguintes
documentos para efetivar a matrícula:
I. contrato de matrícula financeira assinado pelo aluno;
II. cópia do comprovante de pagamento da 1ª parcela da mensalidade;
III. duas cópias do Diploma de Licenciatura e do respectivo Histórico Escolar, acompanhadas do original para
conferência;
IV. duas cópias do certificado de conclusão do Ensino Médio, regular ou equivalente, e do respectivo
Histórico Escolar, acompanhadas dos originais para conferência;
V. duas cópias da cédula de identidade, acompanhadas do original para conferência;
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VI. duas cópias da certidão de nascimento ou casamento, acompanhadas do original para conferência;
VII. cópia do título de eleitor, acompanhada do original para conferência;
VIII. cópia do certificado de reservista (frente e verso, constando a assinatura e a digital), ou de atestado de
alistamento militar, ou de outro documento que comprove o cumprimento das obrigações militares,
acompanhada do original para conferência;
IX. cópia do cadastro de pessoa física (CPF), acompanhada do original para conferência;
X. cópia do comprovante de residência (luz ou telefone), acompanhada do original para conferência;
XI. uma foto 3 x 4, colorida e atual.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A MATRÍCULA
Os candidatos classificados, observados os limites de vagas, deverão efetuar suas matrículas no prazo
estipulado no cronograma geral (item 6).
I.
Não será permitida matrícula condicional, nem devolução das taxas pagas, sob qualquer pretexto, exceto
nos casos definidos pela legislação vigente.
II.
A validade da matrícula fica condicionada à regularidade da documentação exigida.
6.

CRONOGRAMA
DIAS
01/08/2016

Abertura das inscrições

24/08/2016

Encerramento das Inscrições

01/08/2016 a 27/08/2016
31/08/2016
08/09/2016 a 10/09/2016
A partir de 15/09/2016
7.

ATIVIDADES

Entrega de documentos no polo
Divulgação dos resultados
Matrícula nos polos
Início das aulas

ENDEREÇOS E CONTATOS DOS POLOS
7.1. POLO TAUBATÉ – SP
Av. Marechal Deodoro, 605 – Jardim Santa Clara – CEP: 12080-000
Tel.: (12) 3622-6050
e-mail: ead.taubate@unitau.br
Horário de atendimento: das 8h30 às 11h30, e das 13h30 às 21h30 (de segunda a sexta-feira) / das 7h30 às 11h30
(aos sábados)
7.2. POLO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP
INPG – Instituto Nacional de Pós-graduação
Av. Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 678 – Parque Residencial Jardim Aquarius – CEP: 12246-000
Tels.: (12) 3932-1079
e-mail: ead.saojose@unitau.br
Horário de atendimento: das 10h às 14h, e das 15h às 19h (de segunda a sexta-feira) / das 7h30 às 11h30 (aos
sábados)
7.3. POLO UBATUBA – SP
Av. Castro Alves, 392 – Itaguá – CEP: 11680-000
Tel.: (12) 3833-1750
e-mail: ead.ubatuba@unitau.br
Horário de atendimento: das 13h às 17h, e das 18h às 21h30 (de segunda a sexta-feira) / das 8h às 11h30 (aos
sábados)
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8.

OUTRAS INFORMAÇÕES
www.unitau.br
Tel.: 0800-557255 (opção 5)
e-mail: comunicacao@epts.com.br
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