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EDITORIAL

O Hospital Veterinário da PUC-Campinas foi planejado 
para ser uma referência de atendimento e ensino de 
Medicina Veterinária. O prédio no Campus II está pronto, 
com boa parte dos equipamentos, e já é utilizado por 
professores e alunos para aulas práticas.

A abertura ao público, entretanto, só deverá ocor-
rer em 2020, após todas as licenças e alvarás 
serem regularizados. Com diversas salas para 
atendimento diferenciado, o prédio receberá ani-
mais de pequeno e grande porte. O objetivo é 
garantir aos alunos do Curso de Veterinária da 
PUC-Campinas, que está entrando em seu terceiro 
ano de funcionamento, um aprendizado completo 
e de alta qualidade.

Os estudantes da PUC-Campinas também tiveram 
em agosto a oportunidade de participar da Feira de 
Estágios, que ocorre pelo sexto ano, e puderam man-
ter contato direto com 38 empresas que montaram 
seus stands no Campus I. Foram oferecidas cerca de 
2 mil oportunidades de estágios aos universitários.

A PUC-Campinas tem 45% de seus alunos de Graduação fazendo estágio remu-
nerado nas mais diversas áreas. As oportunidades são para empresas da região e 
de São Paulo, além de multinacionais que proporcionam vivências profissionais no 
exterior. A Universidade envia cerca de 30 alunos por semestre para estágios em 
outros países. Também há intercâmbios com outras universidades no Exterior. Em 
agosto, alunos ganharam bolsas para estudar na China.

Além da Graduação, os cursos de Pós-Graduação mantêm relações diretas com empresas, 
universidades e instituições públicas e privadas de outras regiões e países. A Arquitetura, em 
cooperação com o UNIVAG, iniciou um curso de mestrado no Mato Grosso. O Direito promo-
veu um evento no Campus I em conjunto com a OEA para tratar de acordos internacionais. 
Aliás, os 10 cursos de mestrado e os três de doutorado já divulgaram as bibliografias e regras 
para quem quiser se inscrever nos processos de seleção que começam em outubro. Confira.
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Arquitetura abre Pós em Mato Grosso em 
cooperação com Univag

As instituições iniciaram, em 2017, um Acordo Amplo de Cooperação Científica e Tecnológica
Por Marcelo Andriotti

Um novo curso de Pós-Graduação em Arquitetura está sendo im-
plementado no Mato Grosso com apoio, orientação e participação 
direta da PUC-Campinas por meio do POSURB-ARQ (Programa de 
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo). O mestrado criado em 
associação com o UNIVAG (Centro Universitário de Várzea Grande) 
é o primeiro de Arquitetura do Mato Grosso e o terceiro da Região 
Centro-Oeste.
Segundo a Professora Doutora Laura Machado de Mello Bueno, Co-
ordenadora do POSURB-ARQ, esse tipo de cooperação é o primeiro 
desenvolvido pelo Curso de Arquitetura da PUC-Campinas. O mestra-
do em Arquitetura e Urbanismo da PUC existe há mais de 20 anos e 
tem nota 5 pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior). Desde 2013, a Universidade também oferece dou-
torado na área.
A CAPES incentiva essa prática de cooperação entre universidades 
buscando a expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu 
(mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.
O UNIVAG buscou a PUC-Campinas por conta da qualidade de seu 
curso de pós na área de Arquitetura e da similaridade em suas linhas 
de ensino. As instituições iniciaram, em 2017, um Acordo Amplo de 
Cooperação Científica e Tecnológica. O novo curso foi aprovado pela 
CAPES no final de 2018 e, no início de agosto, iniciou sua primeira 
turma.
Além de toda a assessoria para montar o curso, seu programa e suas 
disciplinas, a PUC-Campinas manterá professores pelos próximos 
seis anos no curso do UNIVAG. Dos 10 professores que iniciaram os 
trabalhos, seis são da PUC-Campinas. A cada ano, um deles deixará 
o curso para a entrada de um professor contratado pelo UNIVAG, até 
que em seis anos todos sejam da universidade mato-grossense.
“Os professores da PUC-Campinas vão até o UNIVAG a cada 15 dias 
para as aulas presenciais. Depois desse período de seis anos de tran-
sição, todos os professores serão de lá. Mas a cooperação poderá 
continuar por meio de pesquisas conjuntas”, disse.
A Professora Laura ainda destaca que esse tipo de ação por parte 
da Universidade é vantajoso para as duas instituições envolvidas. “É 
uma experiência muito importante, que também nos ajuda a divulgar 
nossas pesquisas e métodos de ensino”, avalia.
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Novo Hospital Veterinário 
busca ser modelo de ensino

O novo Hospital do Curso de Medicina Veterinária da PUC-Campinas deverá abrir para 
atendimento externo a partir de 2020, mas as suas instalações já estão prontas e sendo 
utilizadas pelos estudantes em atividades práticas. O prédio ficou pronto neste mês e re-
cebeu equipamentos para começar a funcionar como um laboratório e espaço para aulas.
Segundo o diretor do Curso de Veterinária, João Flávio Panattoni Martins, a abertura 
para o público ainda depende de regularização da parte burocrática, com a liberação 
de alvarás e licenças. O atendimento será pago e os dias e horários de funcionamento 
ainda serão definidos.
O novo Hospital Veterinário é o principal equipamento do complexo de 2 mil metros 
quadrados construído no Campus II da PUC-Campinas para atender ao Curso de Vete-
rinária, que entrou em 2019 em seu terceiro ano de funcionamento.
O prédio principal abriga dois centros cirúrgicos para pequenos animais, um para 
grandes animais, oito ambulatórios, quatro ambulatórios internos e dois para casos 
de maior gravidade, que funcionam como uma espécie de UTI. Também há um espaço 
destinado especialmente para atendimento de gatos e aves.

“Ele é a espinha-dorsal do nosso curso. Nós projetamos o espaço para ser um hospi-
tal-escola modelo, moderno e pensado para o ensino da veterinária”, disse o professor.
Atualmente, a Veterinária tem 300 alunos em suas turmas. São duas modalidades, 
uma integral, com quatro anos de duração, e outra noturna, com aulas também aos 
sábados, com cinco anos de duração.
Os estudantes passarão a atuar no hospital em aulas práticas sob orientação dos 
professores a partir do quarto semestre. “Estão previstos os atendimentos clínico 
e cirúrgico de pequenos animais e cirúrgico de grandes animais. A parte clínica 
de grandes animais é feita em ambiente externo, em uma área própria para isso”, 
disse.
O hospital também fará exames, análises clínicas, eletrocardiografia, e análise de 
imagens com radiografia, endoscopia e ultrassonografia. “É um hospital-modelo, 
muito bem estruturado e que deverá ser uma referência em medicina veterinária 
seguindo os padrões consagrados de qualidade da PUC-Campinas”, afirmou o 
professor João Flávio.

Atualmente, o Curso de Veterinária tem 300 alunos em suas turmas
Por Marcelo Andriotti
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Quatro alunos da PUC-Campinas estão entre os escolhidos para o programa de bolsas de estudo oferecido pela 
Universidade de Minjiang, da China, para moradores de Campinas. No total foram oito bolsas disputadas por 
272 estudantes de diversas universidades.
A parceria é fruto da relação de cidades-irmãs entre Campinas e Fuzhou, onde está localizada a universidade. O 
evento foi realizado na Sala Azul da Prefeitura de Campinas com a presença do Secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Social e de Turismo de Campinas, André von Zuben, o Prefeito de Campinas em exercício, Henrique 
Magalhães Teixeira, e o Professor Doutor Nicolas Spogis, representando a PUC-Campinas.
“É orgulho saber deste êxito de alunos formados em nossas universidades”, disse Spogis, que é Coordenador 
Geral do Núcleo de Inovação Tecnológica da PUC-Campinas. Spogis já esteve na China neste ano participan-
do de uma feira de inovação e tecnologia e de reuniões com representantes do governo e de universidades 
chinesas. Ele fez parte de uma delegação que contou com representantes da Prefeitura de Campinas, da 
PUC-Campinas, da Unicamp e da IMA (Informática de Municípios Associados).
O grupo inicia os estudos na China a partir de 10 setembro. A parceria é para  estudo integral de iMBA (Inter-
national Master of Business Administration) na Newhuadu Business School (Escola de Negócios Newhuadu), da 
universidade chinesa. Além da bolsa integral gratuita, os candidatos aprovados receberão uma ajuda de custo 
mensal para moradia e refeição durante os dois anos de curso.
Representando a comunidade chinesa também participaram do evento o presidente da Aliança Brasil-China, 
Paulo Zeng, e o presidente da Federação Mundial Jovens Fujianeses no Brasil, Sun Xiaoquin.

Estudantes são aprovados para 
bolsas de estudos na China

No total foram oito bolsas disputadas por 272 universitários de diversas instituições
Por Marcelo Andriotti

Concorrido

Para este curso, a Universidade de Minjiang aprovou 
apenas 12 bolsas de estudo em todo mundo, sendo 
oito de Campinas.
Para se candidatar, além de morar em Campinas, o 
interessado precisava atender a três pré-requisitos: 
ter curso de bacharelado concluído em qualquer 
graduação, nota mínima de 5.5 no IELTS Acadêmico 
(Sistema Internacional de Teste da Língua Inglesa) ou 
equivalente em teste de proficiência em inglês e ter 
menos de 50 anos.
Com graduações variadas no currículo, como Ar-
quitetura, Economia, Jornalismo e Administra-
ção, os oito moradores de Campinas aprovados 
são: Cleyton Lino Rocha (PUC-Campinas), Lucas 
Dias Gabriel (PUC-Campinas), Stephanie Louvet 
Guazzelli (PUC-Campinas), Vitoria Leite Daniele 
(PUC-Campinas), Guilherme Suguiy (Unicamp), Bea-
triz Costa Martins (Unesp), Juliana Bezerra Magalhães 
(Faculdade Santa Lúcia) e Luís Filipe Broleze (Univer-
sidade Federal de São Carlos – UFSCar).

Inovação

Durante os 24 meses acadêmicos, a iMBA de Em-
preendedorismo, Inovação e Gestão prevê 12 cursos 
especializados, como Gestão de Projetos, Análise 
de Negócios, Economia Gerencial, Estudo da Língua 
Chinesa, entre outros, além de seis matérias eletivas, 
entre elas “Inovação do Modelo de Negócios” e “Mer-
cado Empreendedor e Capital de Risco”.
O iMBA é projetado para melhorar a gestão e as ha-
bilidades de liderança dos participantes, reforçando a 
sua capacidade de enfrentar e resolver desafios com-
plexos em um ambiente.
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Feira de Estágios reúne 10 mil estudantes

Empresas participantes estão propondo novas parcerias e integração com diversos cursos
Por Marcelo Andriotti

Praticidade

A estudante de Estudos Literários da Unicamp Mônica Beatriz Guidi gostou da experiência. “Eu acho muito prático e, como não sabia 
bem por onde começar, aqui é bom porque posso ir de stand em stand e conhecer as empresas nas quais eu mais me encaixo”, disse.
Vitor Felício de Camargo, estudante de primeiro ano de Administração – Marketing e Inovação da PUC-Campinas, também visitou o 
espaço. “É muito positivo, pois a gente pode ver onde precisa melhorar para participar de um recrutamento”, disse.
Geovana Beletati, estudante de Comércio Exterior, também da PUC-Campinas, participou da Feira de Estágios do ano passado e 
foi recrutada. Neste ano, ela já voltou representando a empresa no evento. “No ano passado fui direto ao stand da empresa em 
que estou, onde já tinha muita vontade de trabalhar, e fui muito bem recebida, me explicaram direitinho como deveria fazer para 
participar dos processos seletivos. Eu já tinha participado antes, em vagas pontuais, e não tinha conseguido. Com a orientação que 
recebi, acabei selecionada”, disse.
Juliana Rasteiro Silva, coordenadora de RH da Deloitte, disse que o contato com os estudantes é importante para a empresa, que já 
participou de outras edições na Universidade. “Temos muitos estagiários da PUC-Campinas e também profissionais formados aqui 
contratados pela empresa. Sempre fazemos um balanço depois da feira e o retorno é muito grande”, afirma.

Cerca de 10 mil estudantes visitaram a 
Feira de Estágios da PUC-Campinas rea-
lizada dia 28 de agosto no Campus I da 
Universidade. O evento, em sua sexta edi-
ção, ofereceu quase 2 mil vagas em em-
presas da região e teve 38 expositoras, 
que divulgaram para os estudantes como 
funcionam seus processos de seleção. 
Outras realizaram entrevistas na própria 
Universidade, recrutando estudantes du-
rante a mostra.
Em 2018, foram 500 vagas oferecidas 
e 20 empresas montaram seus stands. 
Neste ano, o número de empresas quase 
dobrou e foram oferecidas quatro vezes 
mais vagas. Foram realizadas 24 pales-
tras, cinco oficinas e cinco programas de 
seleção, com 800 inscritos nas palestras, 
250 nas oficinas e 300 nas seleções. 
Mais de mil currículos foram cadastrados 
por e-mail.
Segundo a Professora Rose Bars, Coor-
denadora do Programa de Estágios da 
PUC-Campinas, a ampliação dos par-
ticipantes é sinal de reconhecimento 
da qualidade de ensino e pesquisa da 
PUC-Campinas por parte das empresas.
“Elas constataram que nossos estudantes 
têm currículos exemplares e demonstram 
em seus programas de estágio as com-
petências, responsabilidade e postura que 
elas buscam. Isso criou um laço que não 
desmancha mais”, disse.
A coordenadora diz que as empresas par-
ticipantes demonstraram interesse não só 
de continuarem participando, como tam-
bém estão propondo novas parcerias de 
integração com diversos cursos.
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A PUC-Campinas está divulgando informações atualizadas sobre seus Pro-
gramas de Pós-Graduação, com datas, linhas de pesquisa, orientações e 
bibliografia recomendada para seus dez cursos de Mestrado e três de Dou-
torado. As inscrições serão realizadas entre 1º e 31 de outubro e cada curso 
terá datas diferenciadas para as provas e entrevistas.
No link https://www.puc-campinas.edu.br/mestrado-doutorado/, os interes-
sados em participar do processo seletivo podem conhecer as linhas de cada 
curso, processo seletivo, corpo docente, estrutura curricular, disciplinas, gru-
pos de pesquisa, teses e dissertações e periódico do programa.
Apesar de as inscrições começarem apenas em outubro, os candidatos pre-
cisam começar a se preparar já para o processo seletivo. Além da bibliografia 
recomendada, é preciso elaborar um anteprojeto de pesquisa sobre o tema 
que pretende desenvolver na dissertação ou na tese que será defendida no 
curso.
Para quem busca o mestrado, haverá teste de proficiência em língua estran-
geira. Já os candidatos ao doutorado precisam fazer testes para duas línguas. 
Os estrangeiros que se candidatarem passarão por um teste de português. 
Todos devem apresentar também currículos atualizados na Plataforma Lattes, 
o que será essencial depois da aprovação para pleitear bolsas.
A Coordenadora Geral de Pós-Graduação da PUC-Campinas, Profa. Dra. 
Renata Kelly Mendes Valente, diz que os cursos da Universidade são reco-
nhecidos pela qualidade de seus professores, pela produção científica, pela 
contribuição, impacto na sociedade, internacionalização e infraestrutura de 
excelência. 
Além disso, as linhas de pesquisa diferenciadas de outros cursos de pós da 
região são direcionadas não só para quem quer investir na carreira acadê-
mica, mas também para quem quer se aprimorar dentro de suas áreas de 
atuação fora da academia.
“Há alguns cursos com horários diferenciados e aulas presenciais concentra-
das em períodos específicos para facilitar a agenda de quem tem restrições 
por conta de atividades profissionais fora da Universidade”, diz.
Entre os cursos há, inclusive, um da Engenharia Elétrica voltado especifica-
mente para o mestrado profissional, com pesquisas aplicadas dentro dos 
ambientes de trabalho. Mesmo nos outros cursos essencialmente acadêmi-
cos, há uma preocupação em facilitar a conciliação entre trabalho e estudos.
Confira abaixo um pouco de cada curso de Pós-Graduação oferecido pela 
PUC-Campinas.

Mestrado
Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado
Profissionais da área de educação e afins. Profissionais graduados em Ensino Superior interes-
sados nas questões educacionais.
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - Mestrado
O público-alvo do Mestrado Profissional em Gestão de Redes de Telecomunicações.
Programa de Pós-Graduação em Psicologia - Mestrado
Graduados em Psicologia e áreas conexas.
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - Mestrado
Destina-se à formação e à capacitação de docentes, pesquisadores e profissionais graduados 
em Arquitetura e Urbanismo ou nas demais áreas afins.
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião - Mestrado
Portadores de diplomas de nível superior em Teologia, Ciências Sociais, História, Filosofia, Edu-
cação, Psicologia e áreas afins.
Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Infraestrutura Urbana - Mestrado
Graduados em Cursos de Engenharia e áreas afins.
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde - Mestrado
Graduados da área da saúde e de áreas afins.
Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade - Mestrado
Graduados em áreas diversas, entre elas Administração, Economia, Ciências Sociais, Engenha-
rias, Biologia, Pedagogia, Geografia, Direito, etc.
Programa de Pós-Graduação em Linguagens, Mídia e Arte - Mestrado
Graduados das áreas de Humanas e Ciências Sociais Aplicadas e/ou áreas específicas como 
Artes, Comunicação, Letras e Linguística, Jornalismo, Design, Publicidade e Propaganda, Com-
putação e Informática, Tecnologia.
Programa de Pós-Graduação em Direito - Mestrado
Portadores de diplomas de nível superior em Direito e áreas afins.

Doutorado
Programa de Pós-Graduação em Psicologia - Doutorado
Mestres em Psicologia ou áreas de domínio conexo, graduados em Psicologia ou áreas conexas 
com produção científica comprovada.
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - Doutorado
Mestres em Arquitetura e Urbanismo ou nas demais áreas afins à intervenção e planificação ur-
bana, ambiental e territorial e à análise crítica e histórica da produção arquitetônica e urbanística.
Programa de Pós-Graduação em Educação - Doutorado
Mestres da área de Educação e afins.

Mestrado e Doutorado na PUC‑Campinas  
divulgam processo seletivo

As inscrições serão realizadas entre 1º e 31 de outubro
Por Marcelo Andriotti
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Vestibular 2020 será  
realizado em quatro cidades de SP e MG 

Os candidatos de outras regiões poderão fazer o vestibular em Pouso Alegre (MG),  
São José dos Campos (SP) e São José do Rio Preto (SP)

A PUC-Campinas abriu dia 9 de agosto seu período de inscrições para o Vestibular 
2020. A novidade, neste ano, será a aplicação de provas em outras cidades, fora de 
Campinas. Os candidatos de outras regiões poderão fazer o vestibular em Pouso Alegre 
(MG), São José dos Campos (SP) e São José do Rio Preto (SP).
O primeiro período foi de 9 de agosto e 9 de setembro, com desconto de 20%. O 
segundo período, de 10 de setembro a 22 de setembro, com 10% de desconto. O 
terceiro, de 23 de setembro a 7 de outubro, não oferece desconto. As inscrições pode-
rão ser feitas pela internet no link: https://www.puc-campinas.edu.br/vestibular-puc . 
Neste endereço, os candidatos também terão acesso aos locais de provas, manual do 
candidato, datas, horários e outras informações.

A Prova Específica, para os candidatos aos Cursos de Arquitetura e Urbanismo e Direi-
to, em primeira opção, será aplicada no dia 18 de outubro, das 14h às 18h. A Prova 
Geral, para os candidatos de todos os Cursos, será aplicada no dia 19 de outubro, das 
9h às 13h.
A Prova Específica de Medicina, apenas para os candidatos convocados, será aplicada 
no dia 8 de novembro de 2019, em Campinas, das 14h às 18h.
A PUC Campinas é a maior universidade privada do Interior de São Paulo, foi fundada 
há 78 anos e oferece mais de 60 Cursos de Graduação em diferentes áreas, além de 
diversos cursos de Extensão e Especialização, e 13 cursos de Pós-Graduação, sendo 
10 mestrados e três doutorados.
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O “1º Encuentro de Derecho Internacional Interamericano”, realizado no Auditório Dom 
Agnelo Rossi, no Campus I da PUC, reuniu professores, estudantes e pesquisadores da 
área de Direito. O evento foi promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Direito 
da PUC-Campinas em conjunto com a OEA (Organização dos Estados Americanos), 
contando também com a colaboração de representantes da Faculdade de Direito do 
Sul de Minas.
Estiveram presentes o diretor do Departamento de Direito Internacional da OEA, Dante 
Mauricio Negro Alvarado, e o advogado Luis Humberto Toro Utillano, do Departamento 
de Assuntos Jurídicos. Eles falaram sobre a atuação e as atribuições da organização e 
sobre questões técnicas da elaboração de tratados internacionais.

Alvarado destacou a importância da aproximação do órgão com o mundo acadê-
mico em eventos como o realizado pela PUC-Campinas para mostrar como é o 
trabalho que desenvolvem. Ele está no Brasil especificamente para uma reunião 
da Comissão Jurídica da OEA, que realizou um encontro de trabalho no Rio de 
Janeiro.
Utillano falou sobre “Elaboración de Tratados de Derechos Humanos”, tratando de 
questões técnicas referentes aos procedimentos de trabalho da OEA.
No período da tarde foi realizada uma reunião científica voltada exclusivamente a pro-
fessores de Direito Internacional, de Direitos Humanos e pesquisadores do Programa 
de Pós-Graduação da PUC-Campinas e da Faculdade do Sul de Minas.

Representantes da OEA participam de  
evento da Pós em Direito da PUC‑Campinas

Encontro reuniu pesquisadores do Programa de Pós-Graduação da PUC-Campinas e da Faculdade do Sul de Minas
Por Marcelo Andriotti
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Dom João Inácio Müller recebe  
homenagem como Grão‑Chanceler 

Cerimônia de recepção ao Arcebispo Metropolitano de Campinas aconteceu no Auditório Dom Gilberto, no Campus I
Por Vinicius Purgato

O Arcebispo Metropolitano de Campinas, Dom João 
Inácio Müller, foi homenageado durante cerimônia rea-
lizada no Auditório Dom Gilberto, no Campus I. Foi a pri-
meira recepção oficial do religioso na PUC-Campinas, 
Instituição da qual se tornou Grão-Chanceler, isto é, o 
membro mais importante da estrutura organizacional 
da Universidade.
Estiveram presentes na celebração o Reitor da 
PUC-Campinas, Prof. Dr. Germano Rigacci Júnior, o 
Vice-Reitor, Prof. Dr. Pe. José Benedito de Almeida Da-
vid, Ex-Reitores, Pró-Reitores, docentes, funcionários 
e alunos, além de lideranças políticas e religiosas. To-
dos acompanharam de perto a chegada de Dom João 
Inácio à Universidade, onde poderá realizar indicações 
para cargos administrativos de confiança. A posição de 
Grão-Chanceler, que lhe permite tais atribuições, esta-
va vaga desde a transferência de Dom Airton José do 
Santos a Mariana (MG), em junho de 2018.
O Prof. Dr. Germano Rigacci Júnior, em seu discurso 
ao homenageado, enalteceu a contribuição da Univer-
sidade na construção da história de Campinas, sobre-
tudo em questões ligadas à missão da Igreja, como a 
construção de uma sociedade mais justa e solidária. 
“Nosso ponto de partida está integrado aos valores éti-
co-cristãos e, com muita honra, podemos agora contar 
com Dom João Inácio para enfrentar os desafios desta 
missão e encontrar novos e bons caminhos para o futu-
ro da nossa Instituição”, complementou o Reitor.
O Prefeito de Campinas, Jonas Donizette, revelou ter 
tido antes da cerimônia, o primeiro encontro com o re-
ligioso, que se mostrou empenhado em colaborar para 
a melhoria da cidade. “Ele olhou no fundo dos meus 
olhos e disse que já tinha Campinas no coração. Tenho 
certeza de que será muito útil, pois quando boas pes-
soas se unem, apenas coisas boas são feitas em prol 
do povo. Que aquele olhar da nossa conversa possa ser 
dado para cada cidadão”, disse.

Após o acolhimento da comunidade acadêmica, rece-
bendo das mãos do Reitor um presente de boas-vindas, 
o Arcebispo Metropolitano de Campinas dividiu com o 
público a responsabilidade pelos trabalhos futuros. 
Para ele, é papel de cada um saber ouvir os corações. 

“Quero participar dos sonhos e projetos da PUC-Campinas, 
podendo contribuir com o que sou. Sou responsável pela 
Universidade com vocês e devemos criar coragem à al-
tura das dificuldades. Ajudando-nos, provocando-nos, 
podemos ser o melhor de nós”, destacou.
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