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PUC-CAMPINAS - 80 ANOS 

PRÓLOGO

Comemorar relaciona-se com identidade e 

vocação. Significa recordar juntos, não apenas lembrando 

os fatos passados, mas refletindo, também, sobre o 

que se comemora, avaliando acontecimentos, projetos 

realizados, limitações encontradas, colaborações 

recebidas, extraindo aprendizagens, valores e posturas 

dos fatos assim revividos. A Instituição que comemora 

se debruça sobre sua identidade e sobre sua vocação, 

buscando inspiração para os novos tempos, motivação 

para os novos projetos e força para os novos desafios.  

Por isso, comemorar é já preparar o futuro.

O valor e a importância da comemoração 

explicam e legitimam este LIVRO COMEMORATIVO, em 

que apresentamos conquistas alinhavadas no tempo, 

dimensões materializadas no presente e expectativas 

que se projetam no futuro da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE CAMPINAS, nos 80 anos da sua fundação.

De modo muito especial, convidamos você a 

percorrer momentos e eventos importantes da nossa 

história, resgatando datas especiais, apresentando fatos, 

promovendo a exposição ritualizada dos símbolos que 

nos unificam e expressam nossos valores. 

A narrativa remonta ao primeiro Campus, no 

solar do Barão de Itapura, para mostrar a simbiose entre 

a cidade e a Instituição de Ensino Superior pioneira 

que originou a PUC-Campinas. Ali nasceram condutas 

que incorporamos ao nosso modo de ser e agir, como 

estratégias para implementar Cursos e Programas, 

compromisso com a excelência no Ensino, na Pesquisa 

e na Extensão, dedicação à formação dos profissionais 

que o desenvolvimento requer e das pessoas que a 

Sociedade deseja. Ali nasceu, também, empenho para 

melhorar sempre, compondo a extensa lista de tudo o 

que fizemos e aprendemos a partir daquele Campus e 

que permanecem conosco na atualidade. 

Princípios de convivência social e a confissão 

Católica, que nos orientam desde o início, estimulam os 

discentes ao exercício da cidadania, desenvolvimento da 

consciência crítica, promoção de uma Sociedade mais 

justa e fraterna, bem como a valorização da pessoa como 

indivíduo e como agente social participativo. Assim, 

preservamos valores, sem prejuízo da evolução que 

também marca nosso compromisso. 



Por conta da evolução, a dinâmica dos  Campi 

atuais em muito difere do antigo Casarão, a começar 

pelas dimensões, passando pela arquitetura, recursos 

disponíveis, perfil e comportamento das pessoas 

que ensinam, aprendem, pesquisam, administram e 

trabalham na PUC-Campinas da atualidade. Termos e 

métodos como startups, fabricação digital, coworking, 

inteligência artificial, patente e educação digital que 

ninguém usava, conhecia ou imaginava alguns anos 

atrás, hoje fazem parte do nosso cotidiano universitário. 

Atualização permanente significa mudanças constantes, 

que redefinem as salas de aula, exigem novos espaços, 

reclamam aporte e desenvolvimento de recursos, 

qualificação do Corpo Docente, atualização dos 

conteúdos e dos Processos de Ensino-Aprendizagem, 

fazendo da atividade acadêmica experiência e vivência 

do mundo contemporâneo. 

Temos, ainda, outro diferencial porque, ao lado 

da qualificação técnica e habilitação profissional de 

excelência, nossos Alunos e Alunas são estimulados a 

desenvolverem o pensamento crítico, protagonizarem a 

própria formação, ampliarem seus horizontes, tomando 

contato com diferentes Áreas de Conhecimento. Também 

estimulamos o Estudante a desenvolver talentos em 

atividades culturais e artísticas, ingressar nos Programas 

de Iniciação Científica e de Extensão, explorar outras 

culturas em intercâmbios internacionais e participar de 

palestras, colóquios, conferências, fóruns, seminários, 

congressos, estudos e debates em todas as áreas de 

atuação humana.

Diante de itens como esses, sintetizando a razão 

de ser desta publicação, e antes de a leitora ou o leitor 

aventurar-se às páginas que seguem, é importante 

informar a identidade que se expressa na primeira pessoa 

do plural que verbaliza este prólogo.

Nós somos todos os que formam a PUC-Campinas, 

milhares de pessoas que atuam nos Campi a cada 

momento da nossa história, cifra que se eleva a muitos 

milhares se considerarmos aqueles que foram ou serão 

Alunos e Alunas, acompanhados dos corpos docente, 

funcional e gestor de todo tempo que existimos como 

lugar de produzir e difundir conhecimento. A esses, agrega-

se a população envolvida pelas ações da Universidade, 

somando dezenas de milhares de beneficiados em áreas 

tão distintas como Urbanismo, Atendimento Judiciário e 

Saúde Pública, mais um número que simplesmente não 

podemos calcular, constituído das intersecções, no País 

e no mundo, com os profissionais com diplomas com a 



nossa chancela.

Somos muitos e, pelo tanto que fizemos, fazemos e 

faremos, celebramos esta data especial com um convite 

para você comemorar conosco os 80 anos da Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas.

____________

      



APRESENTAÇÃO DO GRÃO-CHANCELER

A história da Igreja mostra relação intensa 

com a prática científica e a difusão do conhecimento. 

Publicações conhecidas alinham mais de 200 clérigos-

cientistas, que, ao longo de séculos, em vários lugares 

do mundo, contribuíram e continuam contribuindo 

para ampliar o conhecimento humano. Fé e Ciência 

podem, sim, caminhar juntas. Com olhar perscrutante, 

percebe-se que a lista dos envolvidos com a propagação 

do conhecimento é ainda maior, consolidando o 

compromisso da Igreja com a educação, que também se 

manifesta na criação de entidades dedicadas à pesquisa 

e ao ensino.

Campinas está entre as cidades em que o 

compromisso católico com o conhecimento se manifesta 

com intensidade, com especial destaque para esta 

Universidade que aqui nasceu, em 1941, por iniciativa 

de Dom Francisco de Campos Barreto, segundo bispo da 

diocese campineira.

O que mais parecia sonho, acalentado com 

entusiasmo, transformou-se em pungente realidade no 

presente, colecionando conquistas e vitórias em 80 anos 

de existência.

O Livro Comemorativo que trazemos ao 

público assinala este momento especial na História 

da Universidade, que estimula celebrações festivas 

e, ao mesmo tempo, enseja reflexões sobre nossa 

responsabilidade social, humana e religiosa, enquanto 

instituição católica de ensino.

Ainda que tangendo o passado, resgatando 
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dados históricos pontuais – o que gera uma atitude 

de reconhecimento e gratidão –, o Livro se volta mais 

intensamente para as realizações do presente e para 

as perspectivas do futuro, mostrando uma Universidade 

atual, ajustada às características da contemporaneidade. 

Textos, ilustrações e fotografias tomam o leitor 

pelas mãos, para um percurso pelos  onde se encontram 

a busca pelo conhecimento e a disposição para ensinar, 

mostrando como são os lugares, quais os recursos e 

como age a comunidade acadêmica para incorporar, 

usar e potencializar tudo o que a modernidade oferece, 

como tecnologia, progresso e desenvolvimento social, 

qualificando-se para superar os desafios que brotam 

destes mesmos tempos.

A par daquilo que torna a Universidade moderna 

e aparelhada para enfrentar e/ou vencer os desafios da 

contemporaneidade, o Livro lembra, também, os valores 

que formam os alicerces da Instituição, emanados da 

confissão católica, sintetizados na busca irrestrita da 

justiça, da igualdade, da fraternidade e do espírito cristão 

em relação ao próximo.

Em palavras e imagens, este Livro mostra 

uma Instituição preparada para formar pessoas, 

como profissionais que vão responder não só pelo 

desenvolvimento da sociedade, mas também como 

indivíduos cientes da própria capacidade e da 

responsabilidade, aqui e agora, de fazer o mundo 

melhor, razão de ser da Pontifícia Universidade Católica 

de Campinas, em 80 anos de história. “Vós sois o sal da 

terra... Vós sois a luz do mundo” (Mt 5:13-14).



APRESENTAÇÃO DO REITOR

Marcando 80 anos da Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas, este Livro expressa motivos para 

celebrarmos uma história longeva, plena de desafios 

e rica em conquistas, que transformou um conjunto 

de Faculdades de uma cidade interiorana em uma 

Instituição que se projeta nacionalmente pela dimensão 

e pela excelência.

Perseguindo esse objetivo, o Livro procura 

apresentar a Universidade alinhada com a 

contemporaneidade, trazendo exemplos da nossa 

qualificação para produzir e difundir o conhecimento, 

formando pessoas para atuar na realidade complexa 

e dinâmica que caracteriza a sociedade moderna, 

em especial na prática profissional e no exercício do 

empreendedorismo.

Essa apresentação percorre instalações e descreve 

recursos, mostrando laboratórios e espaços criados para 

dinamizar o ensino e potencializar a aprendizagem. 

São elementos que trazem à tona as cores e as formas 

da Universidade hoje, quando máquinas, aparelhos 

e aparatos permitem e, ao mesmo tempo, reclamam 

relações diferentes com os seres humanos e entre os 

seres humanos, em especial os que se dispõem a ensinar 

e aqueles outros que precisam aprender. 

A par dos recursos, o Livro apresenta, também, 

uma síntese dos métodos e procedimentos que 

permitem preparar alunos e alunas para constituir 

carreira e protagonizar seus próprios caminhos enquanto 

profissionais, agregando aos conhecimentos específicos 

Professor Dr. Germano Rigacci Júnior - Reitor da PUC-Campinas



e técnicos habilidades essenciais, como criatividade, 

capacidade de interação, postura crítica e permanente 

disposição para aprender.

Além de apresentar recursos e métodos, este 

Livro também se ocupa da representação das pessoas 

que são e fazem a Universidade. Tudo o que consta das 

páginas que seguem revela, de um ou de outro modo, 

a comunidade acadêmica, formada pelas pessoas 

que trazem alma, coração e cérebro ao ambiente 

universitário, pesquisando, criando, refletindo, ensinando 

diuturnamente, aprendendo sempre e, sobretudo, 

convivendo.

A convivência, expressa no cotidiano acadêmico 

que o Livro descreve, projeta nossa capacidade 

produtiva, nosso envolvimento com a excelência, nosso 

empenho em melhorar continuamente, representando 

o valor e a importância de cada pessoa que integra 

nossa comunidade, como aluno, ex-aluno, professor ou 

funcionário. 

Assim como apresenta a Universidade nos seus 

recursos físicos e representa os universitários no seu 

aspecto humano, o Livro expressa, ainda, os valores que 

nos distinguem como Instituição de Ensino católica, 

voltada para a construção de um mundo melhor, com 

todos os benefícios da ciência e da técnica, mas também 

pacífico, justo, fraterno e solidário.

Como lembrança dos 80 anos da Universidade, 

convidamos a leitora ou o leitor a comemorar nosso 

aniversário com este Livro, que descortina os valores 

que orientam, apresenta os recursos que consolidam 

e representa as pessoas que constituem a Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas, naquilo que fomos, 

somos e pretendemos ser, sempre.



UM SOLAR NA RUA MARECHAL DEODORO

Dois pontos básicos defi nem e modelam a 

identidade da Instituição de Ensino Superior que, em 

1941, se instalou em Campinas.

De um lado, a integração com a Comunidade, 

visando a um ambiente social livre, justo, harmônico, 

pacífi co, ecológico e produtivo, alinhado com a prática 

do bem comum e a visão integralizada do ser humano 

nos planos pessoal, social e espiritual defi nidas pela 

confi ssão Católica. De outro, a capacidade de aprender e 

incorporar a experiência histórica, tornando a Instituição 

melhor e mais sólida ao longo do tempo.

Juntos, esses pontos revelam o que é a PUC-

Campinas, desde seu nascimento, em 80 anos de história, 

até os dias de hoje, preparando-se para o futuro.

      

Foto: Carlos Bassan

Solar do Barão de Itapura: sede da PUC Central, no coração de Campinas
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Este o número de Universidades no Brasil, mais de 

110 delas concentradas em seis Estados, alinhados do 

Rio Grande do Sul a Minas Gerais, Rio de Janeiro incluso. 

Neles são precisos dois dígitos para indicar o número 

de Universidades existentes em cada um, enquanto, nos 

demais 21 Estados da Federação, um dígito basta. 

A mesma fonte indica 88 Instituições Universitárias 

sediadas em capitais de Estado e 104 localizadas fora 

das capitais, 73 delas nos mesmos seis Estados que 

concentram o maior volume das Universidades brasileiras, 

definindo a curva numérica em que aparecem a cidade 

de Campinas e a Pontifícia Universidade Católica, que 

adotou seu nome.

Passando da Geografia, que quantifica e localiza, 

para a História, que demonstra e explica a relação entre 

Universidade e Cidade, o caso campineiro remonta à 

passagem da terceira para a quarta décadas do Século 

XX, quando o Bispo Diocesano, Dom Francisco de Campos 

Barreto, propõe a implantação do Ensino Superior em 

Campinas.

No Brasil daquela época, sediar Unidades de 

Ensino Superior era privilégio raro, praticamente restrito 

a capitais de Estado, e a proposta parecia pender mais 

para o campo do sonho do que para o terreno das 

possibilidades.

Mas a gente campineira costuma encarar 

dificuldades como desafios a vencer e não barreiras 

intransponíveis, concretizando o sonho nas salas e 

pátios do Solar do Barão de Itapura, localizado na rua 

Marechal Deodoro, área central da cidade. No início da 

década de 1940, ali foi implantada a sede das Faculdades 

Campineiras, Campus pioneiro de Ensino Superior 

interiorano, mesclando aos 80 mil habitantes da região 

urbana a Comunidade Acadêmica que vai marcar para 

sempre o perfil cultural, social e econômico da cidade. 

A relação da cidade com o Ensino Superior tem 

características particulares que ajudam a entender 

espessura e trançado do tecido que une a PUC-Campinas 

à região polarizada pelo município, começando pela 

reciprocidade na oferta e captação de recursos. 



Foto: Acervo PUC-Campinas

Vista área do Campus I 



A Instituição nasceu formando Professores, 

atendendo demanda premente da cidade, definida por 

fatores diversos, como a política de incentivo à formação 

escolar do Governo Federal na época, o número de 

destacadas Instituições de Ensino aqui existentes e o 

potencial da clientela com formação média disposta a 

ingressar no Magistério. Por sua vez, a cidade forneceu 

parte dos Professores que assumiram as primeiras 

cátedras e estimulou por diversos meios a população, 

jovens em especial, a prestigiar a formação superior 

doméstica.

A semente frutificou. No presente, como no 

passado, a formação de Professores é um compromisso da 

PUC-Campinas, que se manifesta no Curso de Pedagogia 

e nas Licenciaturas, oferecidas em quantidade acima da 

média verificada nas Universidades particulares do País, 

enquanto a Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação 

responde pela investigação científica e novas propostas 

que impulsionam o desenvolvimento educacional.

O empenho na formação de Professores e 

Pedagogos nasceu e se consolidou no Casarão, onde as 

Licenciaturas e o Curso de Pedagogia funcionaram até 

meados dos anos 1970, e continua valendo até hoje, 

exemplificando um item que descortina aspectos mais 

Foto: Associação Comercial e Industrial de Campinas
Universidade sempre contribuiu para a formação de profissionais de 
vários setores econômicos de Campinas



Foto: Arquivo Pessoal - Silvana Bueno Teixeira Rett

Vocação para formar professores por meio de licenciaturas



Foto: Acervo PUC-Campinas

Instituição segue contribuindo para formar profissionais em novos 
setores tecnológicos



amplos da relação entre a cidade e a Universidade. 

Juntamente com a diplomação de Professores, 

as Faculdades Campineiras implantam a graduação 

em Ciências Econômicas. A intersecção entre a criação 

do Curso e a demanda por profissionais da área 

econômico-administrativa é intencional e confirma a 

relação de complementaridade entre a Instituição e a 

cidade. Já no início dos anos 1940, com maior impulso 

na década seguinte, Campinas vivia um dinâmico 

processo desenvolvimentista, com o aporte de inúmeros 

estabelecimentos industriais e comerciais na região, 

incluindo multinacionais aqui estabelecidas como 

sede de operações no Brasil e América do Sul. Diploma 

na mão, formandos em Ciências Econômicas vão 

ocupar os escritórios das empresas que dinamizam o 

desenvolvimento e consolidam a posição da cidade no 

mapa do progresso, definida pela razão entre oferta de 

empregos e demanda de profissionais qualificados.

Atualmente, a PUC-Campinas continua formando 

profissionais altamente qualificados que atuam não só na 

região, mas também nos planos nacional e internacional. 

A busca da melhor qualificação profissional, que 

norteou a implantação dos Cursos no passado, continua 

valendo hoje, como também a atualização de Currículos, 

Conteúdos e Metodologias que preparam o profissional 

para o mundo globalizado e dinâmico da modernidade. 

O cenário econômico campineiro cresceu muito e 

mudou bastante, abrigando um polo de alta tecnologia, 

Empresas e Instituições que atuam na vanguarda do 

tempo, exigindo novos perfis profissionais. A PUC-

Campinas acompanha essa evolução, formando pessoas 

alinhadas com as demandas da atualidade. 

A História mostra como a diversificação das 

áreas de formação universitária corresponde aos 

anseios, expectativas e necessidades da região, com a 

implantação de Cursos como Biblioteconomia, Química, 

Serviço Social e Direito.  

Direito, logo depois de implantado, torna-se o 

Curso com maior número de Alunos e um dos melhores 

do País, com elevado número de Egressos aprovados 

nos exames da Ordem dos Advogados do Brasil, que 

condiciona o exercício da profissão. A excelência também 

se comprova nos membros da Carreira Jurídica Pública 

formados pela Universidade, assim como nas empresas 

estabelecidas na região, onde não é rara a predominância 

de Egressos da Faculdade de Direito da PUC-Campinas, 

do Diretor Jurídico ao Estagiário. O relacionamento com 



a cidade também se espraia na Área da Saúde, a partir da 

implantação dos Cursos de Odontologia e Enfermagem. 

O tempo ampliou essa oferta. Aos 80 anos, a 

Universidade forma profissionais de nível superior 

em nove Faculdades da Área da Saúde, oferecendo 

atendimento público em Clínicas Especializadas e no 

Hospital Universitário, abrangendo centenas de milhares 

de habitantes de Campinas e de uma faixa territorial que 

vai até o sul de Minas Gerais, além de pacientes de todo 

o Brasil. Programas de Saúde Pública conveniados com 

instituições governamentais confirmam e consolidam o 

envolvimento com a região. 

No campo socioeconômico, projetos e programas 

investigam e analisam continuamente a Região 

Metropolitana de Campinas, distribuindo publicamente 

o resultado dessas pesquisas, ajudando as cidades a 

se conhecerem mais e melhor, com reflexos diretos 

na capacidade de planejar, agir e intervir dos agentes 

públicos e privados. 

O relacionamento com a Sociedade também se 

expressa pelas pessoas da Comunidade Acadêmica, que 

participam de organizações oficiais e não governamentais 

envolvidas com Ecologia, Preservação Ambiental, 

Urbanismo, Defesa do Patrimônio Cultural e Histórico, 

Ex-alunos da PUC-Campinas atuam profissionalmente em 
diversos setores

Fotos: Acervo PUC-Campinas

Profissionais da saúde que atendem a cidade e a região



Promoção Social, Desenvolvimento Econômico e outras 

tantas que existem na região.

Profissionais formados pela PUC-Campinas 

também atuam em Jornais, Revistas, Publicações e 

Emissoras de Rádio e de Televisão, locais ou regionais, 

assim como em Redes Sociais e Internet referenciadas 

em Campinas. Quando implantou o Instituto de Artes e 

Comunicação, no início dos anos 1970, oferecendo Cursos 

de Comunicação Social, a Universidade foi aos veículos 

de imprensa e agências publicitárias de Campinas 

arregimentar profissionais experientes, de notório saber, 

para integrarem o quadro de Professores das primeiras 

turmas. Quatro anos depois, o pessoal formado começou 

a fazer o caminho inverso, contribuindo para dinamizar o 

setor comunicacional na região, estabelecendo um fluxo 

que se mantém até hoje. 

O campo profissional não é o único elo da 

Universidade com a região. O tráfego artístico e cultural 

que flui entre os Campi e a região também é intenso e 

histórico.

Arte e Cultura exacerbam-se nas cidades que 

alojam Instituições Acadêmicas e Campinas conhece 

essa realidade desde o início dos anos 1940, quando 

moças vestindo blusa branca, saia e meia três quartos, 

Galeria do Centro de Linguagem e Comunicação aberta 
para a cidade



junto com rapazes de paletó e gravata se reúnem no 

solar da Marechal Deodoro em Recitais de Música, de 

Poesia e Torneios de Oratória.  

O passar do tempo consolida e amplia as 

Atividades Literárias, trazendo, também, exposições de 

Artes Plásticas, Música, Teatro e até Cinema. Nos anos 

1960, Alunos e Alunas da então Universidade Católica de 

Campinas criam o mais ativo e marcante Cineclube que 

a cidade conheceu em toda a sua História, colocando 

a população em contato com os grandes movimentos 

cinematográficos, como a Nouvelle Vague francesa e o 

Realismo italiano.

A criação de um Centro de Cultura e Arte, em 

1987, configura um calendário cada vez mais intenso de 

atividades nos Campi e na região. Exposições efetuadas 

pelo Museu da PUC-Campinas são abertas à população 

da cidade, contemplando especialmente as escolas da 

região com visitas programadas e monitoradas. 

No sentido inverso, artistas da cidade e da região 

integram o Corpo Docente da Universidade, enquanto 

instituições artísticas campineiras, como a Orquestra 

Sinfônica Municipal, encontram sempre vez e lugar para 

apresentações nos Campi, especialmente em eventos, 

Fotos: Acervo PUC-Campinas

Especialista norte-americana em educação, Liz Reisberg, em palestra 
a docentes
      



Orquestra Sinfônica Municipal no Auditório do Campus I      



Visita de estudantes à Universidade
      



celebrações e datas comemorativas.      

Nas Artes, na Cultura, assim como nos Planos 

Econômico, Tecnológico, Científico, Profissional 

e Social, o alcance e a dimensão da produção 

universitária são amplos, com reflexos no território 

nacional e na comunidade internacional. A cada dia, 

com mais intensidade, mobilidade e comunicação 

internacionalizam toda sorte de atividade humana, 

exigindo disposição e capacidade para atuar em 

diferentes partes do mundo e participar de eventos que 

agrupam raças, nacionalidades, competências e regiões 

diversas. Batizado com vários nomes, como Globalização, 

Mundialização ou Universalização, esse aspecto define, 

majoritariamente, o perfil das pessoas com formação 

universitária na atualidade e pode ser observado 

nos Alunos e Egressos da PUC-Campinas. Também o 

conhecimento gerado na Universidade se esparrama 

muito rapidamente pelo mundo, na forma de Teses, 

Dissertações, Artigos, Fóruns e Congressos, entre outras 

modalidades, rompendo fronteiras regionais e locais.

A produção intelectual e cultural da PUC-Campinas 

é significativa e, ao se projetar no cenário acadêmico 

nacional e internacional, projeta, também, o nome da 

cidade em que a Universidade está sediada.

Eventos conduzidos pela Universidade nos planos 

profissional, cultural e científico divulgam a cidade e 

atraem para cá contingentes de todos os quadrantes do 

País, assim como do exterior. Nesse sentido, a Instituição 

colabora ativamente para consolidar a imagem de 

Campinas como um dos mais importantes polos de 

Ciência, Cultura e Tecnologia do Brasil. 

Os tempos de agora mostram que o mundo é 

o espaço possível e provável de atuação de quem traz 

nas mãos um diploma universitário. Ainda assim, o 

aspecto regional e mesmo local permanece, mostrando 

diferenciais qualitativos nas cidades que alojam 

Universidades. 

Propiciando formação superior desde 1941, única 

cidade não-capital em todo Brasil que abriga uma 

Instituição Pontifícia de Ensino Universitário, Campinas 

é exemplo pioneiro de que Progresso e Desenvolvimento, 

Cidade e Universidade são páginas da mesma história.

_________________

Foto: Acervo PUC-Campinas



Por reconhecimento legal e social, assim como 

pela própria identidade constitutiva, a SCEI enquadra as 

entidades mantidas em nível idêntico de compromisso 

social, por força do Artigo Terceiro do seu Estatuto, que 

expressa a finalidade de manter, dirigir, supervisionar 

e administrar suas Mantidas e outras organizações de 

caráter cultural, científico e filantrópico, que venha a 

criar ou incorporar. 

SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO 
E INSTRUÇÃO

Em 1941, exatamente no dia 7 de junho, Campinas 

vive um passo pioneiro na sua História, acolhendo uma 

Instituição de Ensino Superior. 

Exatos 18 dias antes daquela data memorável, 

em 20 de maio, foi instalada a Sociedade Campineira 

de Educação e Instrução - SCEI, Entidade Mantenedora 

que suportou e estabeleceu diretrizes norteadoras das 

Faculdades Campineiras, semente da PUC-Campinas.

Definida como Associação Civil de Direito Privado, 

de natureza comunitária, beneficente, filantrópica 

e confessional católica, tendo como atividade 

preponderante a Educação Superior, a Sociedade 

é a Mantenedora da PUC-Campinas e do Hospital 

Universitário. Ao longo do tempo, reuniu certificações 

e reconhecimentos que definem sua constituição de 

caráter eminentemente benemérito, enquanto entidade 

de Utilidade Pública e Beneficente de Assistência Social, 

CEBAS.
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APRENDENDO PARA ENSINAR

Artes Visuais, Biologia, Ciências Sociais, Educação 

Física, Filosofia, Geografia, História, Letras Português-

Inglês, Matemática e Pedagogia... a extensa lista de Cursos 

que habilitam Professores revela que esse compromisso 

persevera e se aprimora na história da PUC-Campinas. 

A formação de educadores em Artes Visuais, por 

exemplo, começou em 1969, com o Curso de Formação 

de Professor de Desenho. Hoje, além de lápis e pincel, 

as Artes Visuais incorporam sofisticadas ferramentas 

tecnológicas de Informática, disponíveis nos Laboratórios 

de Imagens e Produção Visual da Universidade.

Em Biologia, com acesso ao complexo de 

Laboratórios, Espaços de Pesquisa e Experimentação, 

a Licenciatura estimula o exercício crítico, reflexivo 

e criativo no Ensino de Ciências, Biologia, Educação 

em Saúde e Educação Ambiental, área cada vez mais 

valorizada na Sociedade contemporânea. 

A PUC-Campinas também forma Professores que 

levam aos seus Alunos conhecimento e reflexão crítica 
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Formação de professores segue sendo uma vocação



sobre ocupação efetiva e cultural do território, 

envolvimento com a experiência das civilizações e 

compreensão das relações que norteiam a agregação 

social, nas Licenciaturas em Geografia, História e 

Ciências Sociais.    

O Curso de Letras, alinhado aos mais conhecidos 

e melhores do País, prepara o Egresso para levar à sua 

clientela o domínio do Inglês, que desponta como 

requisito fundamental no mundo no trabalho e no 

ambiente cultural predominante na atualidade.

Autoavaliação e renovação constantes orientam 

as Licenciaturas para uma Educação atualizada e 

dinâmica, como acontece no Curso de Filosofia, que 

prepara o Professor do Ensino Médio para despertar 

nos jovens a reflexão filosófica, o contato com o legado 

da tradição e o gosto pelo pensamento inovador, 

crítico e independente.  

A busca da inovação também adjetiva o Curso 

de Matemática, incentivando a interação com as 

demais Ciências, e o uso da Informática Educativa.

Vida saudável, exercitação física, prática 

esportiva e socialização... Alunos do Ensino 

Fundamental têm muito a aprender com o Professor 



ou Professora de Educação Física. Descobrir em si mesmo 

e desenvolver racionalmente a capacidade de agregar e 

mobilizar o alunado faz parte da formação em Educação 

Física na PUC-Campinas que, além do embasamento 

teórico, oferece um Centro Poliesportivo Superior, em 

dimensões e recursos, à média similar no ambiente 

universitário brasileiro.

A capacidade para formar Professores de 

diferentes Áreas do Conhecimento, com o mesmo nível de 

excelência, alinhados com as exigências educacionais do 

mundo contemporâneo, em parte resulta da experiência 

acumulada pela Universidade, que atua nessa Área 

desde sua fundação. Mas a contribuição maior brota 

da atualização constante, pela alocação de recursos, 

aprimoramento continuado do Corpo Docente, bem 

como pelo aporte de novas propostas e conhecimentos 

que emergem nessa área de formação universitária.

A Faculdade de Educação é um polo formador 

de Professores, enquanto os Programas de Mestrado 

e Doutorado em Educação respondem pela Pesquisa 

Científica na Área, recebendo Doutorandos de várias 

regiões do País, mantendo viva a proposta de promoção 

e desenvolvimento dessa área de formação. 

Atividades, Programas, Projetos e a Realização 

de Estágios garantem vínculos produtivos com a Rede 

Oficial de Ensino e com o Colégio de Aplicação Pio XII.

Atualmente são poucas as Instituições de Ensino 

Fundamental e Ensino Médio da região de Campinas que 

não integram no Corpo Docente, muitas vezes também 

em cargos de Direção e Orientação, Egressos da PUC-

Campinas, que responde por uma demanda premente da 

Sociedade brasileira, centrada na universalização e no 

aprimoramento continuado da Educação de Base.
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COLÉGIO DE APLICAÇÃO PIO XII

A origem do Colégio Pio XII remonta à criação 

de uma Escola ligada à Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras, em 1962, para aplicação dos conhecimentos 

adquiridos nos Cursos de Licenciatura em situações reais 

de Ensino e Aprendizagem.

Desde os primeiros momentos e ao longo da 

sua história, o Colégio cumpre a missão de promover a 

Educação Básica a partir da atualidade e da ética cristã, 

comprometida com a construção de uma Sociedade justa 

e solidária, vinculada à aplicação dos conhecimentos 

obtidos na Licenciatura.

Única escola que participa do IC-EM - promotor 

da Iniciação Científica no Ensino Médio, o Colégio teve 

aluna agraciada com o prêmio de Mérito Científico desse 

Programa, que incentiva talentos potenciais mediante 

a participação em Atividades de Pesquisa em Ciência e 

Tecnologia. 

Entre 2019 e 2020, Alunos do Pio XII conquistaram 

medalhas e citações em Olimpíadas de Matemática 

e Astronomia, confirmando a qualidade do Ensino 

que valoriza atividades transdisciplinares, estimula 

o comportamento ecológico, a socialização e o 

envolvimento familiar em eventos, como Feira do Livro e 

Mostra Científica. Além disso, os Alunos do Ensino Médio 

podem se candidatar ao Programa de Iniciação Científica 

no Ensino Médio (IC-EM), com bolsas CNPQ, para 

desenvolverem Projetos de Pesquisa com orientação de 

Pesquisadores da PUC-Campinas. 

O Pio XII também se destaca na preparação dos 

Alunos para escolher carreiras profissionais e buscar 

formação superior.
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Colégio de Aplicação PIO XII: destaque em qualidade do ensino e 
formação social
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Foi considerado muito bom o número de 

candidatos inscritos no primeiro Exame Vestibular das 

Faculdades Campineiras, concorrendo aos oito Cursos 

oferecidos em 1942.

Às vésperas de completar 80 anos, a PUC-

Campinas contabiliza mais de 200 mil formados, os 

Cursos de Graduação são mais de 60 e o desafio para 

atender exigências e expectativas de cada Aluno impõe 

atualizações constantes. 

A quantidade de pessoas que buscam formação 

universitária é só uma das mudanças sociais impostas 

pelo tempo. Elementos novos, associados àqueles que 

permanecem e outros que se transformam, trazem cores 

distintas à Sociedade às quais o Ensino Superior precisa 

corresponder, alinhando-se com a dinâmica que altera o 

perfil da Comunidade Universitária.

As pessoas que vivem, integram, fazem e 

frequentam a Universidade atual são diferentes daquelas 

que circulavam nas salas e corredores do solar na 

Marechal Deodoro, na primeira metade do século passado. 

Tratamento, convivência, relacionamento, referências 

culturais, acesso imediato à informação, aprendizagem 

constante, formação continuada, ambiente globalizado 

são apenas exemplos das diferenças entre a Comunidade 

Acadêmica de ontem e de hoje. Por isso, a Universidade 

tem que ser diferente, sem mudar o compromisso de 

formar pessoas na acepção completa do termo. 

Fundamentos ético-cristãos, que nortearam a 

criação da Universidade, consolidados no primeiro 

Campus, continuam orientando o Aluno a refletir 

criticamente sobre a construção de si mesmo para 

responder aos desafios da contemporaneidade.

Estimular a reflexão interior faz parte da formação 

humana, que requer, também, incentivo para ampliar 

horizontes de conhecimento diversificado e vivenciar 

a multiplicidade cultural própria do relacionamento 

harmônico entre as pessoas no ambiente social. 

Em todos os Cursos da PUC-Campinas há conteúdos 

disciplinares promotores de reflexão e comportamento 

para formar Alunos pessoalmente ajustados e 
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Vida universitária
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Debate e reflexão consolidam a formação social, pessoal 
e humanística



socialmente participativos. Os Professores definem esses 

conteúdos disciplinares mesclando fundamentos, que 

o tempo não altera nem desqualifica, com elementos 

que brotam da dinâmica social, definindo os desafios de 

momentos históricos particularmente tomados. 

Para atender esse aspecto da formação, ao 

conjunto de Disciplinas Específicas de cada Curso de 

Graduação são agregados conteúdos referenciados na 

formação integral, como Direitos Humanos e Identidade 

Cultural. Há também orientação para a vida universitária 

e atividades que ampliam o leque de conhecimento 

e relacionamento do Estudante com áreas e saberes 

distintos da sua formação específica. Completam a 

lista Programas que contribuem para a reflexão sobre 

Aprendizagem, aprimoram conceitos fundamentais 

de Conteúdos e enfatizam a Contextualização e a 

Interdisciplinaridade para a construção do conhecimento.  

Presentes na sala de aula, conteúdos, práticas 

e métodos focados na formação integral também se 

espalham pelos corredores, espaços e auditórios dos , 

compondo um elenco tão variado quanto extenso de 

atividades que a Comunidade Acadêmica promove e da 

qual participa simultaneamente.

Durante todo período letivo, nos dois, há espaço 

para discussões, debates, reflexões e questionamentos 

de caráter científico, profissional, artístico e cultural, 

trazendo conferencistas nacionais e internacionais, 

palestrantes e debatedores que enriquecem e consolidam 

a Formação Acadêmica.

Profissões do momento, possibilidades e desafios 

da Globalização, novos métodos para trabalhar e interagir, 

recursos da Tecnologia para produzir mais e viver melhor, 

caminhos do Empreendedorismo, conquistas da Pesquisa 

Científica, consolidação e revisão dos Valores Sociais 

integram conhecimentos que a Comunidade Acadêmica 

precisa ensinar, aprender e construir para se adaptar com 

sucesso e transformar o mundo para melhor.

Disposição, vontade e compromisso das pessoas 

potencializam os recursos materiais da formação de 

excelência, no plano profissional e pessoal.

Já no começo da manhã, Funcionários, Professores 

e milhares de Alunos percorrem jardins, pátios e 

corredores dos Campi, acomodam-se nas salas, ocupam 

os Laboratórios, acionam equipamentos, ajustam 

utensílios. Acomodados nos braços, em pastas ou bolsas, 

livros, como sempre houve, agora, repartem espaço com 

Foto: Acervo PUC-Campinas



laptops, tablets, smartfones e tantos outros aparatos 

que dinamizam as relações de Ensino, Aprendizagem e 

Investigação Científica.

Do Gestor que se ocupa da administração 

ao Funcionário Técnico que opera equipamentos 

informatizados, passando pela interação entre Professor 

e Aluno, tudo e todos convergem para a promoção do 

conhecimento, constituindo uma Comunidade consciente 

da sua posição de vanguarda para formar os profissionais 

e agentes sociais mais qualificados, efetuar descobertas 

científicas e conduzir o desenvolvimento.  

A evolução do Corpo Docente também caracteriza 

a História da PUC-Campinas.  

Entre os primeiros Professores, alguns vinham 

de unidades de Ensino Superior existentes nas capitais 

para cumprir horários de aula em Campinas, por vezes 

hospedados no próprio Campus, enquanto outros 

assumiam aulas, chancelados pelo reconhecimento de 

notório saber e relevância na carreira profissional.

Os tempos mudaram. A Pós-Graduação é condição 

fundamental para a docência na PUC-Campinas e a 

titulação elemento fundamental de progressão na 

Carreira Docente. A quantidade de Professores em regime 

de quarenta horas é significativa, incluindo aqueles 

envolvidos com Investigação Científica e Extensão. O 

aperfeiçoamento continuado do Corpo Docente estimula 

iniciativas individuais, tanto quanto mantém diversos 

Programas, Cursos e Projetos Internos de Capacitação, 

tendo em vista que a atuação dos melhores Professores 

implica a melhor formação dos Alunos.

Assim como a eficiência, também a solidariedade 

e a participação social são termos qualificativos da 

Comunidade Acadêmica. Em especial na região de 

Campinas, muitos Alunos, Funcionários e Professores, 

do presente e do passado, estão envolvidos com Ações 

Comunitárias, que vão da militância em favor do meio 

ambiente à participação em entidades beneficentes, 

passando por um leque muito amplo de modos e meios 

de atuação pelo bem comum. 

Ao lado das contribuições pessoais, a Comunidade 

Acadêmica também atua solidariamente a partir 

da Universidade, agrupando Alunos, Professores e 

Funcionários em ações de responsabilidade social.

A mesma disposição de respeito ao outro, verificada 

no protagonismo social da Comunidade Universitária, 

também existe no seu comportamento interno e se 
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Colação de grau da década de 80
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manifesta na convivência, cooperação e relacionamento 

positivo entre Alunos, Funcionários e Professores.

Composta, no seu início, por um pequeno grupo 

de Professores, Funcionários, Gestores e pouco mais de 

duas centenas de Calouros do Ensino Superior, o público 

acadêmico cresceu e mudou. Atualmente, incorpora 

centenas de milhares de ex-Alunos e milhares de Alunos 

que frequentam centenas de Cursos e Programas 

de Graduação, Pós-Graduação e Extensão. O Corpo 

Docente também cresceu, consolidando a titulação e 

a qualificação acadêmica. A composição do corpo de 

Funcionários evoluiu, incorporando muita gente formada 

na própria PUC-Campinas. 

Locais de procedência também diferenciam 

as Comunidades Acadêmicas atual e antiga. Se, na 

década de 1940, os primeiros Alunos eram quase todos 

de Campinas, hoje a Universidade recebe estudantes 

de todo o Brasil, criando elementos desconhecidos no 

passado, como as repúblicas e acomodações estudantis 

que cercam os  Campi e se espalham por toda a cidade. 

Nos tempos primordiais, a maior parte dos ex-Alunos era 

de Campinas e se ajustava ao mercado de trabalho local. 

Atualmente, pessoas que vêm estudar na PUC-Campinas 

adotam a cidade depois de formadas, enquanto outras, 

originárias daqui, vão trabalhar em outras cidades, em 

outros Estados e mesmo no exterior, criando uma rede de 

ampla extensão e com muitos integrantes, ligada por um 

elemento comum: o diploma da PUC-Campinas. 

Marcada pelo crescimento e pela transformação, 

essa Comunidade Acadêmica, que em 2021 completa 

80 anos, mantém o perfil do jovem que cresce e se 

renova, mas abriga também a tradição, que se expressa 

nos valores e fundamentos éticos. São profissionais 

competentes, bem preparados para atuarem não só 

nos planos funcional, técnico e científico, mas também 

nos quadrantes referentes à solidariedade social, ao 

comportamento tolerante e pacífico, com disposição 

para participarem construtivamente de um mundo cada 

vez melhor e mais humano. 

_____________



PARTICIPAÇÃO DA PUC-CAMPINAS EM 
ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES

A participação de representantes da PUC-

Campinas em Entidades e Organizações é significativa. 

Levantamento realizado cerca de 200 dias antes do 

aniversário de 80 anos indicou 32 delas que contavam 

com a participação de pessoas da Universidade.

O levantamento mostra um mix variado de 

Conselhos, Comitês, Fóruns, Fundações e Grupos de 

Trabalho, a maioria de Campinas e da região polarizada 

pela cidade, sem deixar de incluir os âmbitos estadual e 

nacional. As áreas de atuação também traçam um arco 

abrangente, que vai da Gestão do Meio Ambiente até a 

Preservação Cultural, Histórica e Patrimonial, passando 

por Educação, Tecnologia, Inovação, Informática, 

Arquitetura, Urbanismo, Comunicação Social, Economia, 

Engenharia, Saúde, Assistência Social e o Campo Jurídico.

O volume e a diversidade de instituições oferecem 

uma visão nítida do conhecimento acumulado na 

Universidade, que se expressa na Comunidade.

Com o elevado nível de preparação de cada 

Professor em diferentes especialidades e a consequente 

amplitude de saber agregado, o Corpo Docente atua 

na Graduação, Mestrado, Doutorado e Especialização, 

cobrindo praticamente todas as Áreas de Conhecimento. 

As atividades acadêmicas concentram o fluxo maior e 

prioritário desse conhecimento, mas ele flui também 

por outros canais, como Entidades e Organizações, 

implicando participação efetiva e sensível contribuição 

ao desenvolvimento social. 

Atuando como Conselheiros, Consultores e 

Membros Ativos de Organizações da Sociedade, 

Professoras, Professores e Funcionários da PUC-Campinas 

interferem em Políticas Públicas, Planejamento, 

Governança e Legislação, entre outros itens, prestando 

contribuição importante para as relações com a 

Sociedade e com a região de Campinas.
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Mata Santa Genebra, cujo Conselho é um dos muitos que 
contam com a presença de docentes da Universidade



COMITÊS, CONSELHOS E ENTIDADES COM 
REPRESENTANTES DA PUC-CAMPINAS

COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ 
Câmara Técnica de Conservação e Proteção de Recursos Naturais

COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ 
Câmara Técnica de Saneamento

COMITÊ MUNICIPAL DE ALEITAMENTO MATERNO E ALIMENTAÇÃO 
COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

CONSELHO CONSULTIVO DO NÚCLEO DE INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO – 
NIED/UNICAMP

CONSELHO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, 
ARQUITETÔNICO, ARQUEOLÓGICO, AMBIENTAL, DOCUMENTAL E PAISAGÍSTICO DO 

MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA - CONPHAAJ

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE CAMPINAS - CONDEPACC

COMITÊS GESTOR E TÉCNICO DO PROJETO REDECOMEP CAMPINAS

CONSELHO CONSULTIVO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE VALINHOS

CONSELHO DA CIDADE DE CAMPINAS - CONCIDADE

CONSELHO DE PROGRAMAÇÃO RÁDIO EDUCATIVA DE CAMPINAS

CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CMCTI

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE CAMPINAS

PRÊMIO FUNDAÇÃO FEAC DE JORNALISMO - COMITÊ JULGADOR

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM

NÚCLEO DE INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO - NIED/UNICAMP

FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA – MATA DE SANTA GENEBRA CONSELHO 
ADMINISTRATIVO

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA 
Comissão Eleitoral Federal – CEF

COMITÊ INTERSETORIAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA CAMPINEIRA



PROGRAMA MUNICIPAL DE FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA, COMISSÃO DE 
APOIO, COMITÊS METODOLÓGICOS E COMITÊ GESTOR DO CENTRO PÚBLICO DE 

ECONOMIA SOLIDÁRIA E DO CENTRO PÚBLICO DE COMÉRCIO JUSTO E SOLIDÁRIO

GRUPO DE TRABALHO (GT) DE LICENCIATURAS E DE FORMAÇÃO CONTINUADA – 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CATÓLICA DO BRASIL (ANEC)

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SÃO 
PAULO – CREA-SP

FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINAS

FÓRUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E TRANSFERÊNCIA 
DE TECNOLOGIA - FORTEC

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CAMPINAS

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS

CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
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1
200 MIL PROFISSIONAIS FORMADOS

1...

Uma unidade bastou para quantificar a única 

turma formada nas Faculdades Campineiras em 1944.

Antes do encerramento da segunda década do 

Século XXI, 82 turmas, integrando mais de seis dezenas 

de Cursos de Graduação, ocuparam palco e plateia dos 

Auditórios da PUC-Campinas em cerimônias festivas de 

formatura, assinalando o ingresso de novos profissionais 

de nível superior no universo do trabalho.

A significativa diferença de números, em oito 

décadas, não mostra apenas o aumento de pessoas 

que buscam a PUC-Campinas para sua formação 

superior, indicando, também, a ampliação de Cursos, 

descortinando novas oportunidades de colocação 

profissional e desenvolvimento de carreira.

O fluxo de estudantes, mais o desdobramento de 

Cursos e oferta de formação em ramos diversificados 

de atuação profissional criam situações cada vez mais 

encontradiças, sobretudo na região de Campinas, em 

que profissionais de determinadas áreas, formados pela 

PUC-Campinas, interagem com profissionais de outras 

categorias, diplomados pela mesma Universidade. As 

pessoas que saem da PUC-Campinas para o universo do 

trabalho são muitas e se distinguem pela eficiência em 

carreiras de realização pessoal e sucesso profissional.

Também em família os Egressos fazem história, 

reunindo parentes e até gerações em que avô, pai e filho 

são diplomados pela Católica de Campinas.

Para além da quantidade e diversidade, outros 

indicativos caracterizam os profissionais formados pela 

PUC-Campinas desde sua fundação, com destaque para 

a qualificação e o desempenho que demonstram tão logo 

iniciam a carreira.

A condição de grande Universidade, a maior entre 

as particulares do interior paulista, garante condições 

para criar e implantar Cursos que atendem requisitos 

imediatos e atualizados, acompanhando a evolução da 

tecnologia e das competências que o profissional deve 

reunir para responder e corresponder às demandas que 

emergem da Sociedade na qual se insere como agente 

produtivo.
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Paralelamente à introdução de novos Cursos que 

atendem cenários outrora inexistentes, a Universidade 

mantém Programas, Projetos e Ações permanentes de 

atualização e renovação de todos os recursos que incidem 

direta ou indiretamente na formação do estudante, 

alinhados à qualificação continuada do contingente 

humano envolvido com esse objetivo.

Independentemente da longevidade de 

graduações, como a formação de Professores dos 

tempos primordiais ou a contemporaneidade daquelas 

focadas na vanguarda da Informática, os Cursos da 

PUC-Campinas estão, invariavelmente, alinhados com 

o presente, preparando profissionais para atuarem com 

sucesso, aqui e agora.

A Graduação e a Pós-Graduação estão alocadas 

em cinco Centros, identificados com Áreas do Saber, o 

que significa formação de profissionais para quase todos 

os quadrantes em que a diplomação universitária ou a 

qualificação são exigências ou componentes do exercício 

profissional.

Instalado no Campus II, o Centro de Ciências 

da Vida, CCV reúne 11 Faculdades, dois Programas 

de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia e 

Ciências da Saúde, bem como Programas de Residência 

Multiprofissional em Saúde e Aprimoramento em 

Medicina Veterinária, que formam profissionais em 

diversos campos da Saúde, Veterinária e Biologia.

Único Curso dedicado à formação docente 

operando no Campus II, a Licenciatura em Ciências 

Biológicas associa Disciplinas das Áreas de Pedagogia 

e Biologia, com metade da Carga Horária voltada à 

Prática, em viagens e atividades de campo, ou nos 16 

Laboratórios e espaços especiais que atendem o Curso, 

como a Casa da Vegetação, o Jardim Experimental e o 

Viveiro de Mudas. 

A mesma infraestrutura de laboratórios atende o 

Bacharelado em Ciências Biológicas, que abre horizontes 

para o conhecimento, a conservação e o manejo da 

biodiversidade, preparando profissionais para atuarem 

em Pesquisa Científica ou Tecnológica envolvendo seres 

vivos, elaborarem e executarem Projetos de Avaliação da 

Biodiversidade, bem como emitirem Laudos Técnicos e 

Pareceres sobre Meio Ambiente, Saúde e Biotecnologia.

Análise clínica, exames, pesquisa, diagnóstico e 

tratamento de doenças são as competências básicas do 

Biomédico, que na PUC-Campinas recebe uma formação 



pautada por um Currículo inovador, estruturado na 

interdisciplinaridade e na integração com outros Cursos 

da Área da Saúde. 

No Curso de Enfermagem, a atividade prática 

começa no segundo ano, efetivada no Hospital da PUC-

Campinas, contíguo ao Campus II. O Curso propicia 

conhecimento específico e também desenvolve a 

capacidade de decisão e o espírito crítico para ações 

de assistência, administração e orientação de equipe, 

com habilidade para estabelecer relações interpessoais 

produtivas, com indivíduos, famílias e comunidades.

A Farmácia-Escola atende aviamentos do Hospital 

Universitário, integrando Laboratórios para manipulação 

e dispensação de medicamentos, servindo como Campo 

de Estágio em várias Disciplinas da formação em 

Ciências Farmacêuticas. O Curso forma profissionais com 

perfil generalista, capacitados para exercerem todas as 

atividades relacionadas à atividade farmacêutica.   

Locutores dos veículos de comunicação, televisão 

e rádio em especial, exemplificam o contingente 

de profissionais que podem contar com orientação 

e atendimento do Fonoaudiólogo, profissional 

especializado no aperfeiçoamento dos padrões da voz, 

fala, linguagem e motricidade oral, além da terapia 

fonoaudiológica. Implantado em 1970, conta com 

recursos da Clínica de Fonoaudiologia, que atende a 

população e as atividades práticas previstas no Curso.  

Países como Canadá, Austrália, Estados Unidos 

e Inglaterra reconhecem a formação em Fisioterapia 

da PUC-Campinas, confirmando a excelência do 

Curso, que oferece Disciplinas Eletivas, adequando o 

Currículo às perspectivas pessoais do Aluno. Equipada 

com amplos recursos, incluindo Piscina Terapêutica, a 

Clínica de Fisioterapia atende a população, permitindo 

aos estudantes pleno desenvolvimento de atividades 

práticas.   

Mais recente entre os Cursos alocados no Campus 

II, a Medicina Veterinária começou em 2017 e, antes 

do final da década, já contava com uma clientela de 

300 matriculados. O Curso oferece formação em áreas 

específicas de atuação, como Sanidade e Produção 

Animal, Saúde Pública, Biotecnologia e Preservação 

Ambiental, contando com os recursos da Clínica 

Veterinária para Atividades Práticas e Pesquisa.    

Com mais de 40 anos de existência, milhares 

de médicos formados, contando com Hospital 



Universitário próprio, a Medicina da PUC-Campinas 

coloca o estudante no ambiente hospitalar desde o 

início do Curso, desenvolvendo formação de excelência 

e estimulando o aprendizado continuado. O índice de 

sucesso na Residência Médica é elevado, incluindo um 

número significativo de alunos aprovados no programa 

da própria PUC-Campinas, posicionado entre os mais 

disputados do País.

Implantada em meados dos anos 1970, Nutrição 

integrou o processo de ampliação e diversificação de 

formação profissional que marcou aquela década na 

história da PUC-Campinas. A quantidade e variedade 

áreas em que o nutricionista pode atuar exemplificam o 

amplo horizonte que se abre a esses profissionais.  

Com orientação dos Professores, Estudantes 

de Odontologia começam a atender pacientes na 

Clínica Odontológica durante o segundo ano do Curso, 

estruturado em duas partes equivalentes de formação 

teórica e prática. Graças aos recursos clínicos e 

laboratoriais, mais a formação teórica, o Curso tem 

nível de excelência nacionalmente reconhecido na 

diplomação de cirurgiões-dentistas generalistas, com 

sólido embasamento técnico-científico. 
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Pioneiro na região de Campinas, com 57 anos 

de existência em 2021, o Curso de Psicologia da PUC-

Campinas é um dos únicos dois dessa área assinalados 

com cinco estrelas no ranking do jornal O Estado de S. 

Paulo. Associando pioneirismo e tradição a uma dinâmica 

de atualização e modernização, forma profissionais 

Pesquisadores a partir de um conjunto articulado de 

conhecimentos, envolvendo Disciplinas Teóricas e 

Práticas.

Desde 1977, o Curso de Terapia Ocupacional 

forma profissionais especializados, Professores e 

Pesquisadores que atuam em todo o Brasil e também no 

exterior, graças ao credenciamento na World Federation 

of Occupational Therapist - WFOT. O Curso promove o 

desenvolvimento de habilidades técnicas e pessoais para 

elaboração de projetos terapêuticos, integrando a clínica 

de TO, com programas especiais de atenção às crianças, 

adolescentes, adultos e idosos.  

Contíguo ao Campus II, o Hospital Universitário 

atende Alunos de todos os Cursos da Área da Saúde. A 
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Residência Médica registrou 289 participantes em 2021, 

incorporando conteúdos e processos de qualificação 

em 36 Especialidades de Formação Médica, preparando 

profissionais originários de diferentes regiões brasileiras. 

O Programa de Residência Multiprofissional, por sua vez, 

contempla Enfermeiros, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, 

Nutricionistas, Psicólogos, Assistentes Sociais, Dentistas 

e Terapeutas Ocupacionais, formando mais de mil e 

trezentos especialistas pouco tempo depois da sua 

implantação.

No Campus I estão instalados quatro Centros, 

incluindo o Centro de Economia e Administração - CEA, 

com as Faculdades de Administração, Ciências Contábeis, 

Ciências Econômicas e o Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Sustentabilidade.

Nenhuma Instituição de Ensino Superior de toda 

a região tem mais experiência que a PUC-Campinas 

na formação de profissionais que atuam nas áreas 

econômica, contábil e administrativa, presentes em todo 

universo empresarial e praticamente todos os campos de 

Vista parcial do Campus I



atividade econômica. 

A atuação de Docentes do CEA na coleta, análise 

e processamento de dados socioeconômicos da Região 

Metropolitana de Campinas reflete positivamente na 

qualificação dos Cursos de Graduação. 

Compreender a importância da Administração 

e a responsabilidade da Empresa na promoção do 

desenvolvimento econômico e social fundamenta o 

processo de formação em Administração. O Curso prepara 

empreendedores de perfil humanista, com visão global 

para atuarem na realidade social, econômica, política e 

cultural, referenciados em princípios de responsabilidade 

social, justiça e ética profissional, nos cenários regional, 

nacional e mundial.

Premiada pela Associação Nacional dos Cursos 

de Administração como uma das mais inovadoras 

na preparação de profissionais, a Faculdade de 

Administração oferece Formação em Comércio Exterior, 

com mais de 70% da Carga Horária dedicada à discussão 

de casos e problemas internacionais. O Curso cobre todas 

as fases e todos os ramos do comércio exterior, atendendo 

demandas e características do mercado contemporâneo 

globalizado.

A formação em Administração também contempla 

a Área de Logística e Serviços, com oito semestres 

de duração, para aplicação de uma grade disciplinar 

que abrange os componentes da Administração, além 

de conhecimento para atuar em setores marcados 

por transformações decorrentes da incorporação de 

Tecnologias Modernas, Automação e Informática. 

A Formação Específica em Marketing e Inovação 

prepara o profissional de Administração para as demandas 

emergentes e dinâmicas do mercado, influenciadas 

pelo avanço tecnológico, aumento crescente das 

preocupações com meio ambiente, práticas sustentáveis 

e consumo consciente. 

Mais de cinco décadas de experiência, aliadas 

a constantes atualizações, garantem a excelência 

da Graduação em Ciências Contábeis. Egressos do 

Curso ocupam cargos de destaque em Empresas de 

Auditoria, Assessoria e Consultoria Contábil, ou como 

empreendedores na Área da Contabilidade. O Curso 

prepara profissionais para interpretar fenômenos 

econômicos e financeiros, atuando no gerenciamento e 

nas soluções de problemas contábeis. 

A formação em Ciências Econômicas enfatiza o 
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estudo da realidade econômica do Brasil e sua inserção na 

economia internacional, envolvendo, também, questões 

regionais e locais. O Curso estimula o desenvolvimento 

do pensamento crítico, questionador, transformador 

e criativo na análise e no tratamento da realidade 

socioeconômica.

O Curso de Relações Internacionais está 

focado na formação de um “diplomata corporativo”, 

capaz de atuar na inserção de empresas no mercado 

global. Para atingir esse objetivo, a grade disciplinar 

abrange o estudo de múltiplos aspectos das relações 

internacionais. Implantado na esteira dos Processos de 

Internacionalização cada vez mais acentuados, forma 

profissionais para atender uma das funções de negócio 

mais prestigiadas da atualidade. 

Com onze Faculdades e uma grande oferta de 

Cursos, incluindo a modalidade Superior de Tecnologia, 

três Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Arquitetura e Urbanismo, Sistemas de Infraestrutura 

Urbana e o Mestrado Profissional em Gestão de Redes 

de Telecomunicações, o Centro de Ciências Exatas, 

Ambientais e de Tecnologias - CEATEC, forma profissionais 

para atuarem em diversos campos, incluindo aqueles 

que surgem a partir do desenvolvimento e emprego 
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de novas tecnologias, como as chamadas Ciências da 

Informação. Pioneirismo na criação e implantação de 

novos Cursos, junto com atualização constante, garante 

o perfil atualizado e eficiente do profissional formado 

pelo CEATEC.

O Centro de Exatas, como é conhecido na 

Universidade, forma Matemáticos, Geógrafos, Arquitetos, 

Químicos e Profissionais em Informática, oferecendo, 

ainda, dez opções de Engenharia. 

Equipado para atender todas essas áreas de 

formação, o CEATEC estimula a convivência e o domínio 

da Tecnologia e da Inovação, apostando, também, na 

aproximação com empresas, sobretudo em projetos 

e programas de parceria, orientação, prospecção e 

acompanhamento de estágios. A realização sistemática 

de eventos coloca os estudantes em contato com 

empresários e profissionais de diversas áreas de 

atuação, apresentando palestras, oficinas, conferências e 

encontros, garantindo uma formação que vai muito além 

da sala de aula, válida para todos os Cursos alocados no 

Centro.

Urbanismo, Edificação, Paisagismo, Preservação 

do Patrimônio, Conservação Ambiental e Uso Racional 
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de Recursos são elementos essenciais do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo, reconhecido como um dos 

mais prestigiados do Brasil, abrigando corpo docente 

qualificado e recursos laboratoriais de ponta. O Curso 

contempla a formação humanística e abrangente, com 

domínio das técnicas construtivas e conhecimentos 

que fundamentam e valorizam os aspectos sociais, 

culturais, ambientais, técnicos e estéticos dos projetos 

desenvolvidos pelos Egressos. 

A dedicação em tempo integral para a realização 

de projetos práticos e desafiadores desde o primeiro 

semestre é um diferencial do Curso de Ciências de Dados 

e Inteligência Artificial. O Curso busca a formação de 

profissionais competentes e habilitados para desenvolver 

sistemas e ferramentas capazes de processar grandes 

volumes de dados, gerando informações para tomada de 

decisões em diferentes Áreas de Conhecimento. Pioneiro 

na área, alinha-se com as mais atualizadas tendências 

em diversos campos de trabalho. 

Melhor Curso de Engenharia Ambiental do Estado 

de São Paulo entre as Instituições privadas de Ensino 

Superior, segundo o ranking do jornal Folha de S. Paulo, 

essa Graduação oferece estrutura excepcional para 

aulas práticas, incluindo estação de reuso de água, 



usina de geração de energia solar e bosque para estudos 

vegetais. Habilitando para o exercício de duas profissões 

perante o CREA/CONFEA, como Engenheiro Ambiental 

ou Engenheiro Sanitário, o Curso forma profissionais 

compromissados com a manutenção das condições de 

sustentabilidade do meio ambiente. 

Primeira unidade de formação de engenheiros 

implantada na PUC-Campinas, em 1971, a Engenharia 

Civil usa Laboratórios de Solo, Hidráulica, Materiais, 

Topografia, Instalações Elétricas, Canteiro de Obras, 

além de Usina Fotovoltaica e Estação de Tratamento de 

Água na formação de profissionais habilitados a planejar, 

projetar, dirigir, supervisionar, vistoriar e avaliar obras e 

serviços, oferecendo elevada empregabilidade.

Com taxa de empregabilidade superior a 95% dos 

Egressos, a Engenharia de Computação é oferecida em 

tempo integral, permitindo o envolvimento do alunado 

com projetos práticos desde o início do Curso. Mesclando 

as Áreas de Computação, Matemática e Eletrônica, o 

Curso integra ao universo de trabalho profissionais 

capazes de definir, executar e coordenar projetos de 

Sistemas Computacionais, que se aplicam a diversas 

atividades humanas.

Conhecida, também, como Mecatrônica, 

a Engenharia de Controle e Automação habilita 

profissionais para planejar, desenvolver e operar 

equipamentos e sistemas, com o objetivo de automatizar 

processos produtivos. A formação multidisciplinar nas 

Áreas de Elétrica, Mecânica, Informática e Controle 

garante capacidade para gerenciar e otimizar processos, 

reduzindo custos de fabricação. 

Enfatizando tecnologia e inovação, a Engenharia de 

Produção prepara o Egresso para diagnosticar e resolver 

problemas complexos, visando atender demandas dos 

setores produtivos. Entre os elementos que caracterizam 

o Curso, destaca-se o incentivo à participação em 

Programas de Mobilidade Acadêmica Internacionais, 

enfatizando a visão pluralizada e multicultural dos 

processos decorrentes da Globalização.

Desafios e Práticas de Engenharia, propostos 

e executados por empresas parceiras, no âmbito do 

programa PUC-Empreende, caracterizam a Engenharia 

de Software, que envolve áreas diversas, como Internet 

das Coisas, IoT, Inteligência Artificial e Análise de Dados. 

O diploma nessa Graduação confere conhecimento para 

atuação em Tecnologia da Informação, com foco no 

desenvolvimento de Software Aplicativo.



Transmissão de sinais de voz, imagens e dados 

sintetizam a função dos sistemas de telecomunicações, 

que despontam entre as atividades humanas que mais 

se desenvolvem, como pode ser observado na telefonia 

móvel. O Curso de Engenharia de Telecomunicações, 

implantado na virada do século, já colocou profissionais 

em diversas empresas e setores de atividade 

relacionados às Telecomunicações. Além das Disciplinas 

Específicas e de Formação Geral, o Currículo contempla 

Empreendedorismo e Capacidade Gerencial. 

O Curso de Engenharia Elétrica forma profissionais 

que planejam, desenvolvem e operam Sistemas 

de Potência Elétrica, compreendendo a geração, 

transmissão, distribuição e utilização dessa forma de 

energia. O conhecimento de equipamentos, instalações, 

fontes, máquinas, sistemas de medição e controle 

também integram o elenco de conhecimentos do 

Engenheiro Elétrico. O Curso oferece estrutura completa 

de Laboratórios para atividades de aprendizagem 

prática, simulação e experimentação.

O desenvolvimento do perfil maker, estruturado 

em atividades hands on, é um diferencial da Engenharia 

Mecânica, que forma profissionais generalistas para 

atuarem em estudos, projetos e execução de sistemas 

mecânicos e térmicos, da concepção, análise e seleção 

de materiais, até sua fabricação, controle e manutenção. 

Também faz parte dessa formação capacidade para 

integrar e coordenar grupos de trabalho na solução de 

problemas de Engenharia Mecânica.

A preparação de pessoas com perfil generalista 

para atuarem de forma competente, crítica e criativa no 

mercado de trabalho orienta a formação em Engenharia 

Química, que habilita o Aluno a projetar, operacionalizar 

e gerir processos produtivos no seu campo de atuação. 

Interface entre Acessibilidade e Indústria Química, 

Administração Estratégica, Conhecimentos de 

Informática, Bioquímica e Poluição, Ciência do Ambiente 

e Desenvolvimento Sustentável de Processos Químicos 

exemplificam Disciplinas que diferenciam o Curso da 

PUC-Campinas, sobretudo no que respeita aos cuidados 

com o ambiente.

O Bacharel em Geografia atua no planejamento 

e gestão territorial, em diálogo com várias Áreas do 

Conhecimento, envolvendo as dimensões sociais, 

econômicas e ambientais. Relatórios de impacto 

ambiental, interpretação de fotografias aéreas e imagens 

de satélite, mapeamentos, uso e ocupação do solo, 

redes e fluxos são exemplos de atividades pertinentes 
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ao Geógrafo. Para formar esse profissional, o Curso 

oferece embasamento teórico, aulas práticas laboratoriais 

e trabalhos de campo em todos os oito semestres, 

despertando o gosto pelas Geotecnologias e seu impacto 

na vida cotidiana.

Implantada em 1942, configurando a mais antiga do 

interior de São Paulo, a Licenciatura em Geografia permite 

ao formado ministrar aulas no Ensino Fundamental, 

Médio e Profissionalizante, além de produzir material 

didático. O Curso incorpora aulas teóricas, práticas 

e técnicas para qualificar o Professor de Geografia, 

associando conhecimentos dessa Área com a capacidade 

para a transposição didática, nos Processos de Ensino-

Aprendizagem.

Integrado em cinco semestres, o Curso Superior 

de Tecnologia de Gestão da Tecnologia da Informação 

enfatiza acompanhamento e controle de Sistemas 

de Informação, focando a evolução do Mercado de 

Informática, sobretudo nos aspectos gerenciais, métodos, 

ferramentas e estilos de gestão de TI.  O Curso oferece 

Estudantes no Campus I



duas certificações intermediárias em Coordenação de 

Aplicações de Tecnologia da Informação, no final dos três 

primeiros períodos, e de Coordenação de Infraestrutura 

em Tecnologia da Informação, no final do segundo ano. 

No final do Curso, o formado recebe diplomação em 

Gestão em Tecnologia da Informação. 

Jogos Digitais também integra o elenco de Cursos 

Superiores de Tecnologia oferecidos pelo CEATEC. 

Em seis semestres, o Curso desenvolve habilidades 

humanísticas, tecnológicas e científicas para a produção 

e desenvolvimento de jogos digitais, atendendo a 

demanda por profissionais especializados. O Tecnólogo 

em Jogos Digitais atua em diversos setores, interagindo 

com Profissionais da Educação, Comunicação, 

Computação, Artistas e da Área Conceitual. 

Com a maior nota ENADE entre as similares das 

Instituições Privadas de Ensino Superior do Estado de São 

Paulo, a Licenciatura em Matemática da PUC-Campinas é 

a única do Brasil com professor credenciado pela Scratch 

MIT e pela MitApp Inventory, que ensina Programação 

de Jogos Matemáticos Pedagógicos para Computador, 

Aplicativos Educativos para Móbiles e Robótica com a 

plataforma Scratch for Arduino.

O Curso de Química prepara profissionais para 

realizar análises químicas clássicas e instrumentais, 

controle de qualidade, desenvolvimento de novos 

produtos químicos, tratamento de resíduos, condução 

e controle de operações e processos industriais.  Uma 

sólida estrutura laboratorial garante a excelência na 

formação do bacharel, com mais de 50% de atividade 

prática na Grade Curricular e inserção entre os 14 

melhores Cursos de Química do País.

Uma ampla rede de parceria com empresas 

aproxima do mercado o alunado do Curso de Sistemas 

de Informação, que alinha formação em Engenharia 

de Software, Banco de Dados, Programação de 

Computadores, Redes de Computadores, Interfaces, 

Análise e Projetos de Sistemas. O Trabalho de Conclusão 

Estudantes em laboratório



de Curso compreende uma aplicação de software, desde 

o estudo inicial até sua implantação, comprovando o 

domínio de todo conhecimento para o formando atuar 

profissionalmente na Área.       

No Centro de Linguagem e Comunicação - CLC, 

entre câmeras, holofotes e microfones do Laboratório de 

Imagem e Som, estudantes de Jornalismo aprendem a 

produzir Telejornal, uma das atividades práticas que leva 

à formação de profissionais polivalentes, preparados 

para atuar nas múltiplas áreas e diversas mídias do 

Jornalismo moderno. O Curso enfatiza ampla visão do 

mundo e da Sociedade, que resulta na capacidade de 

análise crítica e responsabilidade social no exercício do 

Jornalismo.

O Projeto Integrador de Gestão Publicitária exige 

que os futuros profissionais organizem uma campanha 

em todas as suas etapas para um cliente real, atividade 

que evidencia o perfil do Curso de Publicidade e 

Propaganda. A PUC-Campinas oferece o Curso desde 

o início dos anos 1970, formando profissionais que se 

destacam no setor, tanto na região de Campinas, como 

em todo o Brasil. Com ênfase em Marketing, o Curso 

amplia as perspectivas de absorção dos formados pelo 

mercado, incluindo, além da agência de publicidade, o 

setor empresarial e o setor comercial. 

Sintonizado com aspectos e características da 

Modernidade, o Curso de Mídias Digitais tem ampla 

interface com diversas Áreas do Conhecimento, como 

Jornalismo, Tecnologia da Informação, Biblioteconomia, 

Psicologia e Midialogia, configurando um amplo campo 

de atuação profissional. Concentrado em seis semestres, 

prepara os profissionais que vão exercer a produção e 

gestão de conteúdo dirigido a diferentes Plataformas 

e Mídias no Mercado Digital, Redes Sociais e Canais de 

Relacionamento.

Atuando no universo digital, o olhar dos Alunos 

de Design Digital está sempre concentrado na tela do 

computador, para aprender como planejar, desenvolver, 

Atividade de curso de comunicação



executar e editar processos de animação tridimensional. 

Parcerias com Empresas de Tecnologia, Estúdios de 

Design, Agências de Comunicação e Produtoras de 

Audiovisuais, sobretudo para a realização de Estágios, 

garantem contato direto com o universo profissional. O 

Curso desenvolve habilidades para criação, produção 

e implantação de projetos baseados em interfaces 

multimídias, digitais e interativas, cada vez mais 

procuradas pelo mercado de trabalho. 

Discentes da Licenciatura em Artes Visuais 

nem sempre estão no Campus, porque frequentam, 

também, Escolas de Ensino Fundamental, cumprindo 

Estágio como futuros Professores de Artes. A prática da 

produção artística e a reflexão teórica visando aquisição 

de repertório estético fundamentam a preparação do 

licenciando para atividades profissionais e o Ensino de 

Arte em Instituições Públicas e Particulares.

Incluindo práticas voltadas para o Cinema de 

Animação, o Bacharelado em Artes Visuais valoriza a 

intersecção Arte/Tecnologia, abrindo horizontes para 

atividade profissional no campo da Linguagem Visual, 

incluindo Pesquisa, Assessoria e Consultoria. O Curso 

incorpora técnicas e manifestações diversas, como 

Desenho, Pintura, Gravura, Escultura, Design, Propostas 

Ambientais e Conceituais de Arte Contemporânea e 

novas Linguagens Visuais.

Classificado com a nota cinco pelo Ministério da 

Educação, o Bacharelado em Letras Português-Inglês 

prepara profissionais para realizarem tradução e revisão 

de textos, em instituições públicas, privadas e empresas 

ou atuando autonomamente. Oferecendo Disciplinas 

Práticas com modulações reduzidas e recursos 

laboratoriais, o Curso promove conhecimento específico, 

estimulando a autonomia intelectual e o atendimento 

individualizado. 

Única em Campinas que oferece habilitação para 

docência em duas línguas/literaturas em uma única 

graduação, a Licenciatura em Letras: Português-Inglês 

da PUC-Campinas prepara Professores para atuarem 

no Ensino Oficial ou atenderem a elevada demanda de 

aprendizado do Inglês, em Escolas de Ensino de Idiomas, 

ou de forma autônoma.

Capacidade para o planejamento estratégico, 

atividades de Comunicação e Relacionamento são 

requisitos fundamentais para o profissional de Relações 

Públicas, cuja qualificação é diretamente proporcional 

à sua formação universitária. Nesse sentido, a partir 
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da reestruturação efetivada em 2015, o Curso da PUC-

Campinas oferece recursos especiais, como o Laboratório 

de Webcomunicação e Portais, efetivando assessoria 

a microempresas, gerando conteúdos e realizando 

mensuração de conteúdos em ambiente digital. 

Mais de quarenta anos de experiência associada 

a processos de atualização, como a renovação do 

Curso verificada em 2019, qualificam a formação de 

Profissionais de Turismo na PUC-Campinas. O Curso 

prepara o Egresso para criar, promover e distribuir 

produtos e serviços de Turismo, Lazer e Entretenimento 

a partir de conhecimentos nas Áreas de Cultura, Arte 

e Negócios, focando eventos, viagens, atividades de 

recreação e entretenimento que envolvem o homem 

moderno.

No conjunto, o Centro de Linguagem e 

Comunicação forma Docentes de Artes e Idioma 

Estrangeiro, bem como profissionais preparados para 

atuarem em todas as Áreas da Comunicação Social e de 

Turismo, alinhados com o ambiente de alta tecnologia 

da Idade da Informática, que podem se aprofundar 

com o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Linguagens, Mídia e Artes.

Aluna no mundo do trabalho



O Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

- CCHSA concentra a maior parte dos Cursos mais 

longevos da Universidade, reunindo nove Faculdades 

e três Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Educação, Ciências da Religião e Direito. Cursos de 

Formação de Professores e Filosofia remontam ao início 

da Instituição, em 1941. A Faculdade de Biblioteconomia 

surgiu em 1945 e, no final desta mesma década, em 

1949, foi criada a Faculdade de Serviço Social. Dois 

anos depois, em 1951, foi implantada a Faculdade de 

Direito e a Educação Física começou a funcionar em 

1969, assinalando uma fase de ampliação de Cursos e 

Faculdades que se prolonga por toda a década seguinte, 

incluindo unidades ligadas ao CCHSA, como Teologia.

O Curso de Biblioteconomia prepara pessoal para 

planejar, implantar e gerenciar unidades de Informação. 

Esse profissional também reúne competências e 

habilidades para apoiar a produção e comunicação de 

informação, organizar fluxos de informação, desenvolver 

produtos, recursos e serviços de informação, focando 

o aperfeiçoamento cultural, social e educacional do 

público atendido.

A Licenciatura em Ciências Sociais prepara o 

Egresso para Ensino de Sociologia e também para a 

investigação e análise dos processos de transformação 

social. As Áreas de Conhecimento abrangem Sociologia, 

Antropologia e Ciências Políticas, abrindo espaço para 

atuação de Assessoria e Planejamento em Órgãos 

Públicos, Privados e Organizações Não Governamentais. 

O Bacharelado em Ciências Sociais permite 

ao formado realizar investigação e análise de 

transformações sociais, desenvolvendo compreensão 

crítica da Sociedade. O Curso, que envolve Sociologia, 

Antropologia e Ciência Política, possibilita a atuação em 

Organizações Não Governamentais, Partidos Políticos, 

Sindicatos, Órgãos Públicos e Privados.  

Oferecido em dez semestres, nos períodos noturno 

e matutino, o Curso de Direito está focado na formação 

jurídica multidimensional. O diploma habilita o Egresso 

para diferentes carreiras jurídicas, como de Advogado, 

Promotor, Juiz, Defensor Público, Procurador e Delegado, 

além de múltiplas possibilidades de assessoramento no 

âmbito das empresas e instituições. Classificado entre os 

melhores do País, o Curso de Direito da PUC-Campinas 

registra elevados índices de aprovação de Egressos em 

concursos públicos para diversas carreiras jurídicas.

Docência no Ensino Básico constitui a habilitação 



dos diplomados pela Licenciatura em Educação Física. 

A formação envolve diferentes âmbitos do professor, 

como Cultura Geral e Profissional, Conhecimentos sobre 

Crianças, Jovens e Adultos, Dimensões Cultural, Social e 

Ética da Educação, tanto quanto Conhecimento Didático 

e Pedagógico.

Tendo como objeto de estudo e de aplicação 

o movimento humano, o Bacharelado em Educação 

Física prepara profissionais para orientarem a prática de 

exercícios físicos, ginástica, esporte e dança como formas 

de prevenir problemas de saúde e estimular o lazer. 

Usando o conhecimento e competências adquiridas no 

Curso, o Educador físico estimula a adoção de estilos de 

vida fisicamente ativos e saudáveis. 

O magistério de Filosofia no Ensino Médio estimula 

os jovens ao exercício da reflexão filosófica que desperta 

o pensamento crítico e inovador sobre o ser humano e 

o mundo. Para conseguir esses resultados, o Professor 

precisa da formação sólida que oferece a Licenciatura 

em Filosofia da PUC-Campinas, mediante uma Grade 

Disciplinar que contempla estudos da Estética, Lógica, 

Ética, Linguística e Disciplinas de Formação Pedagógica, 

entre diversos outros itens fundamentais para conhecer 

e ensinar Filosofia.

Estruturado em seis semestres, o Bacharelado em 

Filosofia incorpora o estudo dos principais problemas, 

sistemas e autores da tradição filosófica, estimulando 

a construção do conhecimento e desenvolvimento da 

autonomia intelectual. A formação sólida em História 

da Filosofia proporcionada pelo Curso prepara o Egresso 

para a reflexão e análise crítica da realidade social e 

cultural contemporânea.

Pesquisa, Preservação do Patrimônio Histórico, 

Turismo, Comunicações Sociais, Intervenção Urbanística 

e Preservação da Memória são exemplos de áreas em 

que o bacharel em História pode atuar. A formação 

voltada para a Docência Universitária e a Pesquisa 

também integra as competências que o Curso oferece 

aos estudantes de História.

A Licenciatura em História prepara Professores 

para o Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante, 

estimulando, também, a opção pela Pesquisa. Como 

futuro professor, além do conhecimento em História, o 

Aluno aprende a produzir e transmitir conteúdos, usando 

os recursos da Didática. 

Formação teórica aliada a questões práticas 

do exercício profissional que permite percepção e 



identidade com a função pedagógica no interior 

da Escola e fora dela é um diferencial do Curso de 

Pedagogia, que prepara Professores para a Educação 

Básica, fortalecendo a concepção da Educação como 

processo de emancipação. Currículo estruturado em 

três núcleos, que contemplam Estudos de Formação, 

Aprofundamento e Diversificação e Estudos Integradores, 

destaca a Pedagogia da PUC-Campinas como Curso de 

excelência na formação de Professores.

O Assistente Social trabalha com políticas sociais 

em diversos órgãos públicos e organizações privadas, 

orientando indivíduos, grupos e famílias sobre o acesso 

a bens e serviços. Para formar esse profissional, o Curso 

de Serviço Social inclui conhecimentos teórico-críticos 

sobre a realidade, conhecimentos teórico-operativos 

que configuram espaços de atuação e demandas, além 

de conhecimentos ético-políticos para compreensão da 

realidade social.

O diálogo Deus/ser humano constitui a linha 

de orientação do Curso de Teologia, que articula a 

vida humana com a realidade histórica a partir da fé. 

O Bacharel em Teologia se prepara para assessorar 

teologicamente o planejamento e a execução de 

projetos de grupos, instituições religiosas e movimentos 

comprometidos com a transformação da Sociedade. 

Em parte por conta do acúmulo de conhecimento 

garantido pela tradição, em parte pelos exercícios de 

avaliação e renovação, diplomações oferecidas pela 

PUC-Campinas no âmbito do CCHSA estão entre as mais 

conhecidas e reconhecidas no Ambiente Acadêmico. 

No conjunto de formados nos Cursos e Faculdades do 

Centro, são constantes e intensos casos de destaques 

na carreira jurídica, no meio educacional do País, bem 

como no universo da Pesquisa em Ciências Humanas e 

Ciências da Religião, áreas em que a PUC-Campinas é 

referência nacional.

Aos Cursos de Graduação e Superiores de 

Tecnologia, a PUC-Campinas acrescenta, ainda, diversas 

possibilidades de aprimoramento em Cursos e Programas 

de Pós-Graduação e Extensão.

A oferta de Cursos de Extensão é marcada 

sobretudo pela novidade, variedade e quantidade de 

opções, acompanhando demandas específicas que a 

dinâmica das relações econômicas impõe ao exercício 

profissional. Fixando uma data como exemplo aleatório, 

superava uma centena a oferta de Cursos de Extensão, 

em dezembro de 2020, em áreas diferentes, como só uma 

Universidade de grande porte, com recursos e pessoal 



enquanto as Áreas de Engenharias e Exatas alinham seis 

opções de Pós-Graduação e as Comunicações, sete. São 

números registrados no período em que a Universidade 

completa 80 anos, que o tempo fará crescer em 

quantidade e diversidade.

O histórico de sucesso profissional de Pós-

Graduados Especialistas formados pela PUC-Campinas é 

significativo, compondo um quadro cada vez mais amplo, 

que se destaca no campo profissional, na ocupação de 

cargos importantes e no desenvolvimento de carreiras 

autônomas.

Diversas empresas, corporações e organizações 

da região de Campinas adotam, como critério de seleção 

de Funcionários, sobretudo para cargos e ocupações 

mais sensíveis, a origem da diplomação dos candidatos. 

E a PUC-Campinas frequenta essas listagens, incluindo 

algumas que não vão além de duas Universidades, 

comprovando a qualificação dos profissionais e a 

confiança das instituições na PUC-Campinas, como 

referência em qualificação profissional.  

__________________

     

que atua em diversos campos de formação profissional e 

áreas de conhecimento consegue estruturar.

Além de monitorar os cenários econômico, social 

e cultural, detectando demandas e oportunidades para 

implantar Cursos de Extensão, há, também, atuação 

junto com Empresas e Instituições Conveniadas, criando 

módulos específicos e direcionados a públicos definidos. 

A Pós-Graduação Lato Sensu está concentrada 

em uma Coordenadoria específica, que responde por 

MBA e Cursos de Especialização da Universidade. Essa 

área passou por profundo processo de crescimento 

e consolidação em tempos recentes, para oferecer 

elevada gama de possibilidades a quem já possui 

graduação universitária e pretende continuar ampliando 

conhecimento de modo mais profundo, com foco 

determinado.

A PUC-Campinas oferece opções de Especialização 

nas Áreas de Saúde, Veterinária, Direito, Educação, 

Comunicação Social, Ciências Humanas, Linguagens, 

Engenharias, bem como opções de MBA e Especialização 

em Gestão. O Programa de Residência Multiprofissional 

em Saúde engloba especialização em Intensivismo, 

Urgência e Trauma, Saúde da Criança e Saúde da Mulher, 

Estágio: o primeiro passo da jornada profissional



ESCRITÓRIO DE TALENTOS E CARREIRA

O Escritório de Talentos e Carreiras estabelece 

conexões dos Alunos da Universidade com o mundo do 

trabalho, divulgando Programas de Estágio e trainees no 

meio acadêmico.

O Escritório incorpora um banco de vagas para 

Alunos da Universidade, Sistema de Estágios Digital, 

que elabora e acompanha Convênios, Termos de 

Compromisso, Termos Aditivos, Rescisões e Relatórios 

de Atividades, além de organizar, anualmente, a Feira de 

Estágios. 

No ranking publicado em dezembro de 2020, 

a partir de dados do Censo de Educação Superior, a 

PUC-Campinas aparece como a segunda instituição 

universitária do Brasil com o maior percentual de 

estudantes em Estágio Remunerado, confi rmando a 

efi ciência do trabalho desenvolvido no Escritório de 

Talentos e Carreiras e o grau de excelência da formação 

profi ssional desenvolvida na Universidade. Na época 

assinalada, perto de 4.700 Alunos cumpriam Estágio 

Remunerado, vivenciando o ambiente profi ssional 

durante sua formação acadêmica.  

Foto: Acervo PUC-Campinas

ESPAÇO PARA CRESCER

A década de 1970 foi particularmente marcante na 

história da Universidade. 

Em 1972, um ano após completar o trigésimo 

aniversário de fundação, foi elevada à condição de 

Universidade Pontifícia, adotando a sigla que a identifi ca 

até hoje, PUC-Campinas, conhecida e reconhecida como 

Instituição de destaque no cenário acadêmico brasileiro.

Os anos 1970 marcaram, também, período de 

acentuado crescimento na oferta de Cursos, Programas 

e incorporação de Alunos, que implicaram a implantação 

de dois  Campi sufi cientemente amplos e adequados para 

embasar as dimensões e a dinâmica de modernização e 

melhoramento continuado da Universidade.

Atualmente, o volume de área construída, os 

recursos instalados, a excelência nas atividades-fi m e o 

cotidiano da Comunidade Acadêmica, com suas múltiplas 

nuanças, peculiaridades e desdobramentos, fazem dos 

Campi I e II da PUC-Campinas locais de referência na 

formação de pessoas e na produção do conhecimento.



5.981
ARQUITETURA DO CONHECIMENTO

5.981,29 m2...

Essa a área construída original do solar do Barão 

de Itapura, primeiro Campus da PUC-Campinas.

Distribuída em dois Campi, a área construída 

atualizada é quase 34 vezes maior, totalizando 

201.103,38 m2, incluindo quadras esportivas e o Hospital 

Universitário.

Os números mostram o crescimento verificado 

em oito décadas, mas a arquitetura e a dinâmica dos  

Campi são indicativos flagrantes do desenvolvimento da 

Universidade.

No início dos anos 1970, são erguidos os primeiros 

pavilhões no Campus I, abrigando Laboratórios, Salas 

de Aula, Dependências Administrativas e de Apoio, 

mais o complexo de Educação Física, incluindo quadras, 

piscinas e áreas para a prática esportiva. Ainda na mesma 

década, a PUC-Campinas amplia e consolida a oferta de 

Cursos na Área Médica, todos concentrados no Campus 

Campus II

Campus I

Campus I
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Campus II

Campus Central

II, polarizado pelo Hospital Universitário. A implantação 

dos Campi marca nova fase da história da PUC-Campinas.

A Arquitetura reúne funcionalidade, eficiência e 

modernidade, configurando exigências e características 

do ambiente universitário, constituindo a doutrina que 

passa a orientar permanentemente todas as intervenções, 

ampliações e alterações aplicadas nos Campi.

Plantadas em terreno elevado, dominando extensa 

paisagem do complexo de rodovias que margeia a cidade 

de Campinas, as edificações do Campus I abrigam 29 

Faculdades, Complexo Poliesportivo, duas Praças de 

Alimentação, Conveniência e Serviços, Capelas, Agências 

Bancárias, Setores de Administração, Manutenção, 

Limpeza e Infraestrutura, Biblioteca Central, Biblioteca 

Setorial, Reitoria, Conselho Universitário e dois Auditórios.

Projetado em cada detalhe para constituir um 

ambiente apropriado ao Estudo e à Pesquisa, o Campus 

reúne salas de aula ajustadas às características dos 

diferentes Cursos e Disciplinas, integrando recursos 

de Ensino-Aprendizagem em espaços confortáveis e 

funcionais.

Em cerca de 60 Laboratórios, distribuídos entre 

os quatro centros alojados no Campus I, estão os 



Vida estudantil no Campus



equipamentos de que os Alunos dos diferentes Cursos 

precisam para atividades de simulação e experimentação, 

associando aprendizado prático e teórico. Os Laboratórios 

também são Espaços de Pesquisa, postos a serviço dos 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu. 

O Campus também tem locais para atividades 

específicas de estudo e aprendizagem, como Maquetaria, 

Sala de Simulação de Júri e Estúdios.

Dois Auditórios, um com 300 e outro com 400 

lugares e infraestrutura completa, abrigam solenidades, 

apresentações artístico-culturais e eventos científicos 

que dinamizam o cotidiano acadêmico durante todo 

semestre letivo. O calendário registrado nos Auditórios 

desde que foram inaugurados revela a dimensão das 

atividades realizadas e aponta a presença de nomes 

de destaque em Ciência, Cultura, Arte, Administração 

Pública e Universo Profissional, do Brasil e do exterior.

A Praça de Alimentação e Serviços é um ponto 

de convergência da Comunidade que trabalha e estuda 

no Campus. Além de refeição, serviços e encontro, a 

Praça abriga manifestações de Cultura e Arte, servindo, 

também, à Exposição de Trabalhos discentes de diversos 

Cursos.

O prédio que aloja a Biblioteca Central, projetado 

e construído para essa função específica, é um destaque 

entre as Bibliotecas Universitárias Particulares. Além dos 

recursos e sistemas que garantem o armazenamento 

seguro e acessível do acervo, tem salas de estudo, ala 

específica de obras raras, espaços de leitura, setores 

administrativos, restauro e atendimento associando 

modernidade e eficiência. Programas e Sistemas de 

Acesso Remoto universalizam e facilitam o uso do acervo, 

enquanto o acesso para um grande número de arquivos e 

publicações abre possibilidade de consultas importantes 

para Alunos e Pesquisadores.

O Campus abriga, ainda, duas capelas, praças e 

instalações esportivas, central de geração elétrica a partir 

da energia solar e áreas de circulação, com sistemas de 

monitoramento e segurança, além da rede subterrânea 

de eletricidade e lógica. 

Nos 783.414,24 m2 da área total do Campus I existe 

espaço para jardins, paisagismo, reserva de árvores e 

viveiro de plantas, arrematando a arquitetura com muito 

verde. 

Números expressam com objetividade as 

dimensões físicas e a dinâmica do Campus I, segundo 



demonstram dados registrados entre 2019 e 2020. 

Ao longo do ano, o sistema de transporte interno 

gratuito cobre, diariamente, mais de 25 quilômetros, 

para cumprir um número superior a 6.600 viagens, 

transportando mais de 91 mil passageiros. 

A média de frequência diária no Campus supera 

13 mil pessoas, entre sete e 23 horas, de segunda-feira 

a sexta-feira, incluindo cerca de 460 docentes, que 

respondem por mais de 1.530 horas-aulas ministradas 

de manhã, à tarde e à noite. No mesmo período, mais de 

400 pessoas usam as Bibliotecas, que registraram 9.300 

entradas mensais em 2019. 

Cumprindo atividades que vão do cuidado com 

os jardins à expedição de documentação acadêmica, 

há mais de mil Funcionários Técnico-Administrativos 

envolvidos com o trabalho, alicerçando a produção e a 

difusão do conhecimento que mantém o Campus I ativo 

e movimentado durante cada semestre letivo. 

A exatos 23,5 quilômetros de distância do Campus 

I, ao lado do principal eixo viário da porção sul da cidade, 

junto ao Hospital Universitário, o Campus II concentra as 

atividades das Áreas de Saúde, Veterinária e Biologia.

Perto de 43.700 m2 de construções alojam Salas de 

Primeiros laboratórios
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Aula, Laboratórios, Biblioteca, Auditório, mais os Setores 

Administrativos e de Serviços, enquanto as Quadras 

Esportivas ocupam uma área com cerca de 5.000 m2. 

A área construída do Hospital Universitário ocupa  

23.119,15 m2, colocando a Unidade entre as maiores da 

região.

O Auditório tem 400 lugares para acomodar o 

público que participa de Eventos, Congressos, Fóruns, 

Palestras, Conferências e Simpósios das Áreas Científicas 

e Profissionais concentradas no Campus II.

Cerca de quatro mil pessoas circulam diariamente 

pelo Campus II, onde são administradas mais de 1.340 

horas-aulas por dia nos espaços de aula e Laboratórios, 

incluindo Botânica, Ecologia, Zoologia, Paleontologia, 

mais os espaços de atividades especiais dos Cursos 

de Biologia. As Clínicas são cinco, cumprindo funções 

sociais de atendimento público, formação profissional e 

pesquisa científica.

A Farmácia-Escola oferece gratuitamente 

medicamentos aviados, colocando os estudantes 

muito próximos da realidade em que vão atuar como 

profissionais, incluindo o fornecimento hospitalar de 

medicamentos. A Farmácia-Escola é, também, campo de 
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Vida estudantil no Campus

Estágio Profissionalizante.

Para a implantação da Medicina Veterinária, a 

Universidade investiu na infraestrutura, destinando 

2.000 m2 de área construída para alojar o Curso, 1.700 

m2 deles reservados para a Clínica Veterinária, que opera 

como espaço de Aulas Práticas, Pesquisa e Atendimento 

Público, acolhendo animais de pequeno e grande 

porte. No prédio principal há dois Centros Cirúrgicos 

para pequenos animais, um para grandes animais, oito 

Ambulatórios, quatro Ambulatórios internos e dois que 

funcionam como UTIs. Também há espaço especial para 

gatos e aves. 

Assim como a Medicina Veterinária, diversos 

Cursos, nos dois Campi, enquadram-se na modalidade 

de Período Integral, ampliando a importância da 

infraestrutura para atender necessidades dos pacientes 

como alimentação e tornar sua permanência agradável 

e produtiva.

Ao ajardinamento e sombreamento natural, 

com muito verde, os Campi integram áreas de repouso, 

convivência e prática esportiva, oferecendo calendários 

intensos de atividades artísticas, culturais, entretenimento 

e formação. 
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Vida estudantil no Campus



Além de conhecimento, manifestações diversas 

mostram que os ex-Alunos levam saudades e boas 

recordações da vivência acadêmica nos  Campi da PUC-

Campinas.

________________



74
CAMPUS CENTRAL

Em 2016, depois de 74 anos, o eco das aulas e a 

circulação animada de Alunos e Professores deixaram, de 

vez, pátios, salões e corredores centenários do solar do 

Barão de Itapura, local de nascimento da PUC-Campinas.

Com as atividades concentradas nos Campi I e II, 

a Universidade criou o Projeto Restauro, definindo novas 

funções e uma nova história para o Campus Central. 

Orientado pelos conceitos de sustentabilidade, 

responsabilidade e dignidade cultural, o Projeto prevê a 

restauração e considera nova destinação para o imóvel, 

que passou a ser observado como lugar de memórias, 

envolvendo personagens que residiram, estudaram e 

trabalharam no seu interior, integrado à história e à 

transformação urbana de Campinas.

Milhares de profissionais formaram-se no Pátio 

dos Leões, o apelido carinhoso e tradicional que define 

o Campus Central. Sua imagem arquitetônica está 

associada à Vida Universitária, como local de Ensino, 

Aprendizagem e Pesquisa, mas também como polo de 

Cultura, Arte, Manifestações Políticas e a Convivência 

intensa e fraterna da vida acadêmica, que produz e 

dissemina conhecimento, mas também faz mudar hábitos 

e comportamentos sociais.

O resgate histórico, cultural e social está ancorado 

no Restauro Arquitetônico e resguarda elementos da 

memória, que remontam ao período do Baronato do Café, 

em que a cidade, a Sociedade e a economia eram outras. 

A esse período, sucede o longo entrecho em que abrigou 

o início e polarizou a atividade acadêmica em Campinas, 

até a atualidade, quando se propõe sua transformação 

em história e memórias vivas, na forma de um polo 

cultural localizado na região em que a cidade nasceu e 

hoje constitui sua área central. Ali coexistem elementos 

históricos com os quais o Casarão se harmoniza, como 

a Basílica do Carmo, o prédio do Jóquei Clube e o 

Monumento-Túmulo do mais importante compositor 

operístico das Américas, Antonio Carlos Gomes, nascido 

em Campinas.

No seu desenho básico, o Projeto reconhece e 

acolhe a importância da preservação do patrimônio, 

enquanto responsabilidade cultural da Sociedade 

Civil, relacionada com a sustentabilidade cultural, que 

reafirma ações pertinentes à preservação e transmissão 

das identidades que contribuíram para a construção da 

história e da cultura campineiras.
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Como Universidade, a PUC-Campinas reconhece-

se como polo de ação e concentração culturais, 

científicas, educativas e educacionais, mas não é e nunca 

pretendeu ser uma ilha, distante e apartada de outros 

segmentos sociais. Ao contrário, a Universidade pratica, 

com empenho, formas múltiplas de participação social e 

relacionamento com a Comunidade, em especial aquela 

representada pela cidade de Campinas.  

Considerando essas razões, o Campus Central, 

restaurado, há que representar um legado para a 

cidade de Campinas, considerando que o projeto 

prevê destinação eminentemente cultural, não só 

à Comunidade Acadêmica, mas a toda Sociedade, 

propiciando enriquecimento cultural, promovendo o 

turismo e o lazer, contribuindo para melhorar a qualidade 

de vida e a dignidade cultural de todos.

Assim, muito mais que o registro histórico do 

passado, o Restauro transformará o Solar em local de 

valor socioeducativo, a ser conscientemente ocupado e 

usufruído pela população campineira, beneficiária em 

primeira instância do Projeto.



NATUREZA

“Verde que te quero verde...”, a expressão poética 

de García Lorca talvez seja a melhor para definir o 

arremate natural dos Campi da PUC-Campinas, ajustando 

à eficiência da Arquitetura o perfil agradável e vital da 

natureza.

As áreas ajardinadas garantem a permeabilidade 

do solo, com grandes gramados e canteiros com 

exemplares ornamentais cultivados nos viveiros de 

mudas da Universidade.

No Campus I um bosque natural, mantido como 

reserva e pulmão, ocupa 32 mil m2, com ampla variedade 

de árvores e vegetação arbustiva.

Mesmo em áreas cobertas, a ornamentação 

natural é constante, como no prédio que abriga a Reitoria, 

a sala do Conselho Universitário e diversos setores 

administrativos, constituído de um pavilhão retangular 

centralizado por um amplo jardim interno.

A arborização garante espaços de sombra e 

temperaturas mais agradáveis, além de enfeitar o 

conjunto arquitetônico com a linha de palmeiras 

centralizando as vias de circulação e estacionamentos 

na entrada do Campus I.

Mas a flora não é o único agente natural nos 

Campi, onde há, também, aves, lagartos e eventualmente 

pequenos mamíferos.

As sarjetas são corredores para a circulação de 

calangos e insetos, como as borboletas, que preferem 

touceiras e arbustos, enquanto as aves se espalham entre 

gramados e árvores. A austera presença do quero-quero é 

constante nas grandes extensões de grama, muitas vezes 

acompanhando o filhote ou acomodado no ninho cavado 

no chão. Tão estridentes no canto como o quero-quero, 

mas muito mais ariscas e rápidas no voo, as maritacas 

riscam o espaço com agilidade, sempre aos pares, por 

vezes em bandos, sobretudo no cair da tarde. Os Campi 

têm espaço para o anu branco, passarinhos como sabiá e 

pardal, e até tucanos aparecem nas árvores e beirais dos 

prédios, mas nenhum supera a imponência dos gaviões 

nos mergulhos velozes e voo rasante. 

Fotografar a flora e a fauna não é incomum entre 

Estudantes, Professores e Funcionários, mas o pessoal 

de Biologia se mostra mais atento no conhecimento 
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e registro da natureza, desenvolvendo trabalhos 

detalhados de observação e catalogação de espécies e 

de espécimes que enfeitam os Campi da PUC-Campinas.     



512
RECURSOS

512...

Exatamente esse o total de computadores que 

existiam em todo o Brasil em 1971.

Atualmente, somente nos Campi da PUC-Campinas, 

a quantidade de computadores alocados para Pesquisa, 

Atividades Didáticas e Laboratoriais supera aquela marca 

em mais de mil unidades.   

Cinquenta anos atrás, o computador pesava quase 

900 quilos e com periféricos indispensáveis ocupava 

enormes espaços, como o Centro de Processamento de 

Dados, o CPD da PUC-Campinas, que se esparramava por 

diversas salas e colocava a Instituição na vanguarda da 

Modernidade.

Desde sua implantação, até o momento atual, 

marcado pela ampliação exponencial da quantidade, 

multiplicidade de funções, redução das dimensões físicas, 

multiplicação da capacidade operacional, facilidade de 

manejo e outros aspectos evolutivos, os computadores 

despontam, na trajetória da Universidade, como elemento 

emblemático do objetivo de ser pioneira e atualizada no 

que respeita a incorporação de recursos para aprimorar sua 

qualificação como Instituição de Ensino.

Se nos anos 1970 a PUC-Campinas se alinhava com a 

Modernidade pelo pioneirismo no uso do computador, hoje 

ela continua incorporando o que existe de mais inovador 

nesses aparelhos, no sentido de melhorar continuamente a 

difusão e a produção de conhecimento.

O computador, que na PUC-Campinas começou 

auxiliando funções administrativas, hoje está disponível 

em praticamente todos os Laboratórios, Espaços de Estudo, 

Experimentação e Simulação. Infiltrado em todas as Áreas 

de Conhecimento, atuando até mesmo em operações 

de caráter estético, artístico e arquitetônico, sem ter 

abandonado a área administrativa, o computador está 

disseminado por todos os setores, unidades e espaços da 

Universidade.

Nos dias de hoje, praticamente não há atividade 

humana direta ou indiretamente apartada do uso da 

Informática, que inclui equipamentos derivados do 

computador, com destaque para os portáteis no geral 

e o celular em particular, bem como os softwares e 
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Laboratórios de informática
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Mescla: ambiente de inovação e empreendedorismo, 
aliado a laboratório de fabricação digital

Sala Flexíveis: formatos variáveis e equipamentos contri-
buem para ensino de excelência



a interconectividade das redes. A diferença é que na 

Universidade esse envolvimento se apresenta de modo 

muito intenso e complexo.

O primeiro ponto que estimula a condição de 

vanguarda no aporte e uso de Tecnologia voltada 

para o Ensino e a Pesquisa é o fato de a Universidade 

incorporar Cursos de Formação Profissional e Preparação 

de Pesquisadores em Tecnologia, que abrigam pessoal 

altamente qualificado, em especial Professores, bem 

como impõem o uso dos mais recentes e avançados 

recursos tecnológicos. Em segundo lugar, o compromisso 

com a excelência no fazer universitário indica caminhos 

de renovação e atualização constantes dos Processos de 

Ensino-Aprendizagem, bem como no desenvolvimento 

da Pesquisa, o que implica diretamente a atualização 

tecnológica permanente. 

Pela rapidez na evolução e capacidade de se associar 

e transformar quase todas as atividades humanas, incluindo 

Ensino, Pesquisa e Formação de Profissionais, a Informática 

tem expressiva visibilidade e um grande poder simbólico 

nos campos científico, técnico e tecnológico. Porém, o 

aprimoramento constante e crescente abrange outras 

áreas e recursos em que a Universidade mantém agenda 

permanente de renovação e incorporação.

Laboratório é um termo genérico, muito comum no 

ambiente universitário para designar locais apropriados e 

acervo de recursos necessários para atividades de ensaio, 

experimentação e simulação, relacionados com melhor 

aprendizagem, formação intelectual, suporte de Pesquisa e 

Investigação Científica. 

A implantação de Laboratórios para incrementar 

e consolidar a qualidade dos Cursos faz parte da história 

da PUC-Campinas, como exemplifica o Laboratório de 

Comportamentalismo, que servia o Curso de Psicologia no 

início dos anos 70. Atualmente a Universidade está entre 

as melhores no que se refere à quantidade, variedade e 

qualidade de Laboratórios postos à disposição de Alunos e 

Pesquisadores. 

No Centro de Ciências da Vida, que possui 40 

salas de aula, são 33 Laboratórios, atendendo as Ciências 

Médicas, Veterinárias e Biológicas. Já a Área de Tecnologia 

reúne 30 Laboratórios e a de Linguagem e Comunicação 

agrega 12 unidades. A Pedagogia, além do Laboratório de 

Educação, conta com espaços e recursos da Brinquedoteca, 

que permite experimentação de funções simbólicas e 

imaginárias, extremamente importantes na formação da 

criança.



Fisicamente, Laboratórios são espaços específicos, 

que exigem arquitetura e infraestrutura adequadas para 

alojar equipamentos sofisticados. Por isso, várias unidades 

contam com o apoio de Funcionários especializados e, por 

vezes, de suprimentos diferenciados de energia ou de água, 

como acontece no Laboratório de Hidráulica, que atende as 

Faculdades de Engenharia Civil, Ambiental e Sanitária.

A complexidade de equipamentos não é incomum 

no espaço laboratorial e, por vezes, bastam os termos 

que designam os equipamentos para fazer o leigo levar a 

mão à testa, como exemplificam itens do Laboratório de 

Química, provido de Espectrofotômetro, Cromatógrafo em 

fase líquida e gasosa, Polarógrafo e Phmetro, usados na 

formação de Químicos e Engenheiros Químicos. 

Além de Laboratórios, a Universidade precisa de 

espaços específicos para manter índices de qualidade e 

excelência. 

A formação em Educação Física, por exemplo, exige 

estruturas amplas, em que a PUC-Campinas é destaque. 

Pista de Atletismo de Carvão, Piscina Semiolímpica, Quadras, 

Campo, Ginásio, Sala Ambiental, Espaços e Equipamentos 

de Ginástica tornam o complexo poliesportivo da Faculdade 

de Educação Física, no Campus I, um dos maiores e mais bem 

equipados para a Formação nessa área de atividade. Além 

disso, o complexo atende a Comunidade Acadêmica em 

exercícios e competições esportivas, programas voltados 

para a qualidade de vida e atividades de lazer para filhos 

de Funcionários nos períodos de férias.

A Faculdade de Direito tem Salas Especiais, 

projetadas e mobiliadas para simulação de julgamentos. 

No Centro de Economia e Administração, as Salas para 

Atividades Coletivas são mobiliadas e equipadas com 

multimídia, adequadas aos modernos processos de Ensino-

Aprendizagem. 

A junção entre sofisticação tecnológica e conservação 

do meio ambiente também integra os recursos que a PUC-

Campinas emprega na formação dos Alunos, como a Usina 

Fotovoltaica, inaugurada em 2017, que transforma a luz 

solar em 13,5 KWP de potência máxima, suficiente para 

abastecer de energia elétrica todas as salas de aula do 

Centro de Tecnologia, além de servir como Laboratório de 

Aprendizagem dos Cursos de Engenharia Civil, Elétrica e 

Mecânica.

No Campus II, os recursos, equipamentos e 

instalações especiais são voltados para a formação de 

Profissionais que vão atuar na preservação da saúde, na 



valorização e no conhecimento da vida.

A pandemia da COVID-19, que assolou todos os 

quadrantes do planeta, colocou em evidência a importância 

do conhecimento científico em Microbiologia, que encerra 

segmentos de vida invisíveis ao olhar humano sem 

equipamentos como o microscópio. Os recursos da PUC-

Campinas, que ajudam a conhecer melhor e compreender 

mais esse microuniverso de bactérias, fungos e vírus, estão 

concentrados no Laboratório de Microbiologia, que ocupa 

262 m2 e está equipado com o que existe de mais moderno 

para atender Alunos e Pesquisadores de Biologia, Farmácia, 

Medicina, Veterinária, Nutrição e Odontologia.

Áreas como Toxicologia, Dietética, Anatomia e 

Neuroanatomia também são contempladas com espaços 

laboratoriais específicos, somados a Laboratórios que 

servem processos inovadores como o Ensino Baseado em 

Simulação, servido pelo Laboratório de Simulação que, 

entre outras funções, atende o aprendizado de cirurgias.

Assim como nos Laboratórios, é significativo 

o montante de recursos, instalações e equipamentos 

disponíveis nas cinco Clínicas da Área da Saúde, como os 

equipamentos da Clínica de Fonoaudiologia, fundamentais 

para diagnósticos, avaliações e acompanhamento 

da capacidade auditiva, ou os recursos da Clínica de 

Odontologia, que completou 20 anos em 2020, descrevendo 

uma história de melhoramento continuado para aprimorar 

o atendimento público e o conhecimento prático dos 

profissionais formados na PUC-Campinas.

Diferencial importante das Clínicas da Área da Saúde, 

assim como a Clínica Veterinária e a Farmácia-Escola, é 

que, além da formação do alunado, esses recursos servem a 

população de toda a região, com atendimento gratuito da 

melhor qualidade.

Os itens que formam o acervo de recursos da 

Universidade acompanham o desenvolvimento tecnológico 

e, por isso, mudam constantemente. O que não muda é a 

dinâmica do contínuo aprimoramento e o compromisso 

de a PUC-Campinas colocar à disposição da Comunidade 

Acadêmica o que existe de melhor e mais avançado para 

embasar o exercício da Pesquisa e a melhor Formação 

Profissional. 

_________________

     



SISTEMA DE BIBLIOTECAS E INFORMAÇÃO

Mais que uma sigla, SBI é um termo incorporado ao 

cotidiano de Estudantes, Professores e Funcionários para 

designar o lugar, físico e virtual, onde estão livros, textos, 

artigos e publicações para Consulta, Estudo, Reflexão e 

Pesquisa. 

O Sistema incorpora quatro unidades, duas 

situadas no Campus I, uma no Campus II e a biblioteca 

escolar, no Colégio de Aplicação Pio XII. São locais 

equipados e mobiliados para Leitura, Trabalho em Equipe 

e Pesquisa, em que a Comunidade Universitária encontra 

o melhor ambiente de estudo, incluindo equipamentos 

informatizados de busca, orientação de atendentes, além 

do acervo volumoso e permanentemente atualizado. 

O SBI também oferece acesso remoto, mantendo 

intercâmbio com importantes arquivos, coleções e 

bibliotecas do Brasil e do mundo, ferramenta muito 

usada, sobretudo, na Pesquisa Científica.

O Sistema de Bibliotecas e Informação foi criado 

em 1985, substituindo a Biblioteca Central, implantada 

em 1955. A origem de todo o complexo remonta a 

1941, quando o início do Ensino Superior em Campinas 

definiu a criação da Biblioteca da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras, começo pequeno, para um grande 

desenvolvimento.   
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Bibliotecas com acervos ricos e atualizado
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PRODUÇÃO E DIFUSÃO DO CONHE-

CIMENTO

119...

A quantidade de Dissertações e Teses defendidas 

na PUC-Campinas, em 2019, indicava acentuada curva 

de crescimento, refletindo a ampliação dos Programas 

de Mestrado e Doutorado verificada no período.

Historicamente, desde que surgiram, há mais 

de mil anos, as Universidades assumiram a posição de 

vanguarda na geração do conhecimento humano e dela 

nunca mais se afastaram. No Brasil, particularmente, o 

meio universitário responde pela quase totalidade da 

Pesquisa e da Investigação Científica praticadas no País 

e a PUC-Campinas vem aumentando sua participação 

nessa esfera de atividade.

Atualmente existem Programas de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Direito, Educação, Ciências da Religião, 

Arquitetura e Urbanismo, Psicologia, Linguagens, 

Mídia e Arte, Gestão de Redes em Telecomunicações e 

Sustentabilidade. A implantação desses Programas exige 

investimentos de monta, em pessoal e equipamento, 

mas, além dos resultados diretos, representados pela 

produção científica, implicam, também, o melhoramento 

orgânico da Instituição.

Com aporte de material e processos necessários 

à Pesquisa, eleva-se a qualidade dos Laboratórios e 

Espaços de Experimentação, o mesmo acontecendo nas 

Bibliotecas, com ampliação de acervos e acessos a fontes 

científicas nacionais e internacionais. 

A intensificação da Pesquisa estimulou a instalação 

do Escritório de Apoio Institucional ao Pesquisador - EAIP, 

conectado com Agências de Fomento à Pesquisa, que 

apoia docentes e Alunos da PUC-Campinas e Comunidade 

Externa para solicitação de Bolsas, Auxílios, Prestação 

de Contas de Projetos, Tramitação de Documentação e 

Divulgação de Editais, entre outros.

O Núcleo de Editoração da PUC-Campinas 

gerencia os 11 periódicos da Universidade, que são 

publicações comprometidas com a excelência na 

difusão do conhecimento, divulgando artigos de autores 

nacionais e internacionais, selecionados e aprovados para 

publicação nestes periódicos indexados em importantes 

bases de dados.            

A prática da Pesquisa também implica direta 
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Excelência no ensino, pesquisa e extensão



e positivamente a qualificação de pessoal, desde 

Programas básicos envolvendo Alunos, como a Iniciação 

Científica, até o incremento da titulação docente, 

incluindo o Pós-Doutoramento. Nesse ponto, a Carreira 

Docente, implantada em 2006, após intenso período 

de planejamento, representa elemento essencial da 

qualidade e da consistência do Corpo de Professores da 

Universidade.

A Carreira Docente é elemento-chave do nível de 

excelência que qualifica Ensino, Pesquisa e Extensão na 

PUC-Campinas, determinando ingresso exclusivamente 

por Concurso, baseado na Pontuação de Currículo, 

Avaliação de Conhecimento nas Áreas de Atuação 

e Disciplinas Atribuídas, mais o perfil adequado ao 

exercício da docência. O mesmo sistema de Concurso 

seleciona Professores que vão atuar como Pesquisadores 

ou Extensionistas, em Regime de Dedicação Plena e 

Exclusiva à Universidade.

A Carreira incorpora um sistema progressivo de 

Classificação, baseado no tempo de exercício docente, 

titulação e capacitação curricular, considerando, 

sobretudo, participação ativa em eventos científicos 

reconhecidos e autoria de publicações em veículos 

qualificados. O resultado é o reconhecimento, no meio 

acadêmico, do excelente nível dos Pesquisadores, 

Extensionistas e Professores da PUC-Campinas.

O exercício e o incentivo à Pesquisa e à Inovação 

Tecnológica estão concentrados nos Programas de Pós-

Graduação, nas modalidades Especialização, Mestrado 

e Doutorado. Esses Programas abrigam os Projetos de 

Iniciação Científica e Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação e se manifestam no âmbito 

dos Grupos de Pesquisa Institucionais, cadastrados no 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico CNPq/MCTI, somando 47 células certificadas 

em 2020, com acentuada tendência de ampliação. 

A Extensão integra o elenco de atividades-fim 

da Universidade, compartilhando com a Sociedade 

conhecimentos e competências construídos pelas 

dimensões formativas de Ensino e Pesquisa. A Extensão 

também é a via ideal para a Sociedade apresentar 

questionamentos e demandas, estabelecendo uma 

saudável troca de saberes que repercute nas salas de 

aula, enriquecendo a formação discente, do ponto de 

vista profissional e humano.

O público-alvo preferencial da Extensão praticada 

na PUC-Campinas é representado por grupos sociais de 

natureza pública ou privada da região polarizada por 
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Campinas.

Sistematizadas na Universidade, Pesquisa e 

Extensão implicam diretamente a qualidade do Ensino, 

o terceiro componente das atividades-fim universitárias.

A PUC-Campinas nasceu formando Professores 

e a imbricação com o exercício do Ensino revela uma 

trajetória de consolidação em 80 anos de história.

A concepção, o planejamento e a prática do 

Ensino-Aprendizagem consideram o Estudante como 

pessoa integral, agente ativo da sua própria formação, a 

partir de aspectos intelectuais, individuais e sociais.

O melhoramento continuado dos processos e 

recursos de Ensino, o planejamento intenso e detalhado 

a cada semestre, com envolvimento particular e coletivo 

de todos os Professores, agregados à orientação 

permanente, incluindo Cursos, Oficinas e Atendimento, 

potencializam o Ensino-Aprendizado, que se manifesta 

na qualificação dos profissionais formados pela 

Universidade. Essa competência pode ser comprovada 

no desempenho das diversas habilitações oferecidas na 

Graduação, algumas recentes, nascidas de demandas da 

atualidade, outras com um histórico que se estende por 

décadas, todas marcadas pela realização profissional 

dos Egressos. 

Planejamento, Estudos e Práticas como a 

Avaliação de Ensino, aplicada semestralmente e aberta à 

totalidade do Corpo Discente, representam importantes 

instrumentos de análise e melhoramento dos métodos 

didático-pedagógicos e desempenho dos Professores. As 

Excelência no ensino, pesquisa e extensão



Avaliações de Ensino são reconhecidas e valorizadas nas 

Auditorias Internas e Externas às quais a Universidade 

é regularmente submetida. O Ensino na PUC-Campinas 

incorpora uma dimensão plural e diversificada que só 

uma Universidade de ampla dimensão pode oferecer.

Concebidas e desenvolvidas na própria 

Universidade, aplicadas em todos os Cursos de 

Graduação, as Práticas de Formação são atividades 

eletivas, interdisciplinares, que, via flexibilização 

curricular, estimulam o desenvolvimento de habilidades 

e competências relacionadas ao comportamento 

humano e social e aquisição de conhecimentos que 

potencializam a formação integral. As Práticas de 

Formação representam um banco de recursos educativos 

que auxiliam a qualificação do profissional de nível 

superior, do cidadão consciente e responsável e do ser 

humano realizado.

O estímulo à Investigação Científica, Atividade 

Extensionista e Prática do Ensino incorporam ampla 

abertura para o mundo. Ao longo de todo período letivo, 

eventos e atividades diversos trazem para a Universidade 

informações e conhecimento de todos os segmentos 

sociais e múltiplas esferas de atividade humana. A PUC-

Campinas também mantém Programas de Intercâmbio e 

parcerias com Instituições de Ensino Superior de vários 

países, acessíveis aos Alunos e Professores.

Completam e consolidam a formação profissional 

opções de Pós-Graduação Lato Sensu, MBA e Extensão, 

em áreas diversas como Saúde, Ciências Humanas, 

Linguagens, Engenharia e Exatas, Comunicação, 



Educação, Direito e Gestão.

Segundo o Patrono da Educação Brasileira, Paulo 

Freire, todo mundo tem muito para aprender e algo para 

ensinar, conceito que orienta a produção e a difusão 

do conhecimento na PUC-Campinas, baseados na 

cooperação, na colaboração e uma vigorosa articulação 

funcional entre docentes e discentes.

___________________

ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Postgradueted Meeting... o próprio título do 

evento designa o objetivo de reunir Pesquisadores 

da Universidade, de todos os Programas de Mestrado 

e Doutorado e Alunos envolvidos com a Iniciação 

Científica e Iniciação Científica do Ensino Médio, do 

Colégio de Aplicação Pio XII. O Encontro estabelece o 

momento para a apresentação dos Projetos de Pesquisa 

que estão começando, na Língua Inglesa e também 

para trocar ideias, expor resultados preliminares dos 

trabalhos em desenvolvimento e estabelecer contato 

com Egressos da Pós-Graduação e Convidados Externos, 

representando Empresas e Instituições, bem como 

Setores Governamentais e Não Governamentais. Todos os 

resumos dos Projetos de Pesquisa, em Inglês, organizados 

em anais do evento, permanecem divulgados no site, 

formando contatos e redes a partir deste documento.

A pauta desse evento abre espaço para a discussão 

de temas relevantes para a Pesquisa, a Inovação, a 

Universidade e a Sociedade, estabelecendo excelente 

oportunidade de relacionamento de toda a cadeia de 

Pesquisa da Instituição, da Iniciação Científica Ensino 
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Médio ao Pós-Doutorando e Pesquisador, com pessoal 

externo que atua na mesma área ou áreas afi ns. Exposição 

de pôsteres sobre Pesquisas realizadas na Universidade e 

premiação de trabalhos que se destacaram no período 

também integraram o calendário de atividades do 

encontro.

O debate em torno da Comunicação Científi ca 

norteou a edição de 2020 e a edição anterior, realizada 

em 2019, que iniciou a série na PUC-Campinas, abordou 

a questão da integridade científi ca. 

O SÉCULO DOS HORIZONTES

Aos vinte e um anos, a última virada de século mal 

completou a maioridade e já acumula uma quantidade 

de mudanças radicais maior que a imaginada para o 

período.

Criticada por uns, elogiada por outros, assumida 

por todos, independentemente da vontade, a 

Globalização confi rma-se como realidade, enquanto 

remodela o perfi l do planeta. Hoje, já não se usa muito o 

termo Globalização, mas, como Sociedade, somos todos 

globais.

Desenvolvimento e incorporação de Tecnologia, 

que acompanham a Sociedade faz tempo, adquiriram 

velocidade e amplitude que impressionam. Antes 

do icônico ano 2000, o aparelho que fazia tudo era 

conhecido como Tricórdio e fi cava na mão do Sr. Spock, 

personagem da série de fi cção científi ca “Jornada nas 

Estrelas”. Hoje tem o nome de celular e está na mão de 

quase todas as pessoas para fotografar, escrever, calcular, 

trocar mensagens de voz, texto ou imagem, lembrar 

compromissos, medir o ritmo cardíaco, listar preferências 

pessoais melhor que as próprias pessoas, informar a hora 

em qualquer fuso horário, calcular coordenadas, indicar 

caminhos ou pontuar data, hora, minuto e segundo da 

ocorrência do próximo eclipse lunar. Isso tudo porque a 

Tecnologia ultrapassou a fi cção.

A articulação social exige que tudo e todos 

acompanhem as transformações. Mas a Universidade 

precisa estar na frente, preparando pessoas para conviver 

com as mudanças e acentuar aquelas que se manifestam 

nos planos econômico, tecnológico, social e cultural.

O desafi o não é pequeno, exigindo pessoal e 

recursos especiais para acrescentar à formação do 

estudante aquilo que mal começa a acontecer, como faz 

a PUC-Campinas.       
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Praça e áreas de descompressão valorizam a convivência humana





10
GLOBALIZAÇÃO

10...

Não passavam muito dessa cifra os artigos 

importados que, nos anos 1960, as pessoas encontravam 

nas poucas lojas de presentes que existiam em Campinas, 

onde se destacavam as caixinhas de música, pelo aspecto 

artesanal e uma característica exótica: eram chinesas. 

Hoje, a quantidade de lojas de presentes cresceu muito, 

assim como a oferta de produtos importados, a maior 

parte vinda da China. 

Globalização designa a fronteira que divide essas 

realidades e a presença, nos quatro cantos do mundo, 

de produtos vindos dos outros quatro cantos do mundo, 

incluindo a China, assinala só um aspecto que caracteriza 

e distingue a Sociedade contemporânea.

O ensaio empresarial para globalizar a produção 

começou antes de o Século XX terminar. Uma dessas 

medidas de renovação trocou o conceito de Empresa 

Multinacional por Empresa Transnacional, ou Global, 

substituindo o implante de unidades de produção 

completas, em diversos países, pelo espalhamento 

internacional de centros de competência responsáveis 

por um ou alguns itens da cadeia de produção, que 

convergiam para pontos de montagem, integrando 

produtos globais, oferecidos para um mercado do 

tamanho do mundo.

O efeito dominó das mudanças no modo de produzir 

foi acentuado e repercutiu em tudo, da concentração de 

capital aos hábitos de consumo.

Com as portas do mundo escancaradas ao vai e 

vem frenético de tudo e de todos, o perfil para atuar nesse 

cenário também havia que mudar e, por consequência, 

os métodos, processos e recursos para formar esses 

profissionais.

Aprimorar constantemente o modo de operar, para 

qualificar o Egresso com excelência, faz parte da história 

da PUC-Campinas. A questão, hoje, é que as mudanças são 

cada vez mais rápidas e radicais, sucateando condutas 

há pouco consideradas inovadoras, exigindo, ao mesmo 

tempo, substituições atualizadas e eficientes em uma 

Sociedade que nunca vai dormir do mesmo modo que 

acordou, porque tudo muda muito depressa.

Um dos caminhos adotados para formar 

profissionais que correspondam às demandas da 
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Globalização reside na triagem permanente dos 

Conteúdos Programáticos. Variar Ementas, substituir 

ou criar novas Disciplinas são atividades que os 

Professores e todo Assessoramento Pedagógico praticam 

regularmente. A revisão das Grades Curriculares implica 

a incorporação das mudanças que alinham os Cursos ao 

ambiente globalizado no qual o Egresso vai atuar.

Número significativo de Cursos de Graduação 

da PUC-Campinas incorpora Disciplinas centradas em 

temas internacionais ou globais.

Na Graduação em Ciências Jurídicas, recolhendo 

exemplo aleatório, nada menos que sete Disciplinas 

tratam especificamente de aspectos internacionais, 

envolvendo Direito Penal, Privado, Público e Direitos 

Humanos, abordando diferentes esferas da organização 

social, como ambiente, comércio, documentação 

internacional e outras tantas.

A inclusão dessas Disciplinas na Grade 

Curricular confirma a possibilidade de questões e 

agentes internacionais, como empresas, por exemplo, 

despontarem na agenda de atividades do Profissional de 

Direito, cuja formação precisa incluir conhecimentos e 

dar abertura para essa temática.

Universidade conectada às tendências mundiais



Não é só no Direito que a Grade Disciplinar engloba 

conhecimentos que vão muito além do regionalismo e 

das fronteiras nacionais.  

Áreas de atividade profissional aparentemente 

restritas aos contornos do País também acabam 

envolvidas pelos processos em que a distinção 

entre cenário nacional e internacional é cada vez 

mais tênue, exigindo a inclusão de Disciplinas sobre 

Transnacionalização na formação de profissionais, como 

acontece em Arquitetura, Biblioteconomia, Economia e 

Administração, citando alguns exemplos.  

Disciplinas que tratam especificamente da 

Internacionalização não representam o único meio de 

ajustar a formação de profissionais com as consequências 

e as peculiaridades da Globalização.

A mundialização da Economia e da Cultura 

define a adoção de métodos de trabalho praticados 

em diferentes países, padronizando os processos de 

fabricação, comercialização e consumo de produtos e 

serviços. 

A PUC-Campinas dedica grande atenção a essa 

faceta da Globalização, acrescentando domínio de 

métodos internacionalizados nas competências dos 
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profissionais que prepara para o universo do trabalho, 

como se verifica com o Engenheiro de Produção, cujo 

diploma implica conhecimentos de Computer Integrated 

Manufacturing (CMI), Just in Time (JIT), Kanban, Ship 

to Stock (STS) e outros tantos que a experiência 

compartilhada esparramou para diferentes lugares do 

Globo.

Busca constante de informação e conhecimento, 

envolvimento dos Professores, política de avaliação crítica 

e renovação permanente do Conteúdo Programático de 

todos os Cursos são os elementos que a PUC-Campinas 

adota para manter a formação profissional sempre 

atualizada e sintonizada com a transformação da 

Sociedade, como acontece com a Globalização.

Mantendo todos os seus Cursos alinhados com 

o presente, a Universidade também se empenha na 

instalação de opções que brotam de novos cenários, para 

responder demandas de profissionais especializados. 

Formação nas Áreas de Comércio Exterior, Logística 

e Relações Internacionais exemplifica o empenho em 

oferecer carreiras alinhadas com o universo profissional 

contemporâneo. Esses Cursos surgiram da análise das 

demandas e das oportunidades profissionais conduzidas 

pelo Corpo Gestor e Corpo Docente que, de um lado, 

sabem focalizar nichos convenientes, necessários, 

oportunos e promissores de atuação profissional e, de 

outro, reúnem competências, conhecimento e empenho 

para preparar e colocar em prática a formação dos 

melhores profissionais para atuar na contemporaneidade.

O desempenho da PUC-Campinas no campo da 

Graduação, adequando vários Cursos e implementando 

outros mais específicos, não esgota a preparação de 

profissionais competentes e capacitados para o cenário 

globalizado.  

A Pós-Graduação Lato Sensu alinha grande oferta 

de possibilidades para ampliar e consolidar a formação 

do profissional que se torna especialista em áreas 

específicas, muitas decorrentes da Globalização, ou que 

nela se consolidam.

     Além de reunir  Professores  qualificados, de 

diversas Áreas de Conhecimento, vários Cursos de 

Especialização contam com a participação de palestrantes 

que trazem no Currículo atuação em empresas de 

envergadura internacional e larga experiência de gestão.

Os Cursos de Extensão também atendem demandas 

de atualização focadas na dinâmica que caracteriza o 

mundo moderno e o cenário profissional, marcados pelos 
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componentes ou consequências da Globalização.

A abertura para o mundo, rompendo conceitos da 

Universidade hermética e insulada, transforma a PUC-

Campinas em um ponto privilegiado para o estudante 

conhecer e aprender a dinâmica contemporânea, em 

que a Globalização interfere direta ou indiretamente, 

alterando as relações sociais, particularmente aquelas 

que afetam o universo profissional, bem como o perfil 

cultural dos povos e das comunidades.

A preparação de profissionais capacitados e 

prontos para atuarem no mundo globalizado pode ser 

observada no exemplo real do proprietário associado 

de um escritório de assessoramento jurídico, localizado 

no centro nobre de São Paulo, debruçado sobre o 

computador, redigindo um parecer em Inglês, para uma 

empresa chinesa, interessada em atuar no Brasil. Atrás, 

na parede, o diploma que deu a ele base e conhecimento 

para agir com sucesso no mundo globalizado... Bacharel 

em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas.

________________

Pós-Graduação com foco na globalização
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HOJE FAZENDO O AMANHÃ

600...

No início da primeira década do século XXI, era 

essa a quantidade de startups existentes no Brasil.

A segunda década começa com um número 20 

vezes maior, emplacando 12.727 unidades desse gênero 

de negócio, sinalizando que a multiplicação vai continuar 

aquecida. 

A quantidade e, principalmente, a assombrosa 

espiral de crescimento desse modelo de empresa são 

elementos reveladores do perfil e do movimento do 

cenário profissional na Modernidade, marcado por uma 

palavra longa, mas que sintetiza e explica sua dinâmica: 

Empreendedorismo.

Definida como empresa que nasce de um modelo 

de negócio ágil e enxuto, capaz de gerar valor para o 

cliente, resolvendo problemas reais, do mundo real, 

criando solução escalável para o mercado, usando 

Tecnologia como ferramenta principal, a startup reúne 

elementos que definem a atualidade e apontam para 
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Expansão do Mescla: foco em inovação e empreendedorismo



o futuro, com destaque para Criatividade, Agilidade e 

muita Tecnologia.

A História mostra que ao, longo do tempo, a 

Academia desenvolveu e incorporou processos muito 

sólidos e eficientes para transferir conteúdos específicos 

do conhecimento humano e gerar reflexão crítica 

sobre eles. Mas transmitir e estimular a Criatividade, 

a disposição para empreender e mesmo o domínio de 

Tecnologias que estão em constante desenvolvimento e 

mutação são desafios que a Pedagogia tradicional não 

consegue superar. Os métodos adequados para resolver 

esse impasse e ajustar o Ensino à velocidade de mudança 

da Atividade Econômica precisam ser tão inovadores e 

criativos quanto os elementos a serem transferidos ao 

estudante.

A criação de métodos de formação compatíveis 

com o ambiente profissional contemporâneo é uma 

preocupação permanente, assim como sua aplicação 

representa um diferencial qualitativo da PUC-Campinas.  

Protagonismo é a palavra-chave para definir 

métodos e recursos que a PUC-Campinas emprega na 

formação de pessoas preparadas para vencer em um 

cenário econômico que multiplica por 20 uma atividade 

praticamente desconhecida há uma década, como o 

citado exemplo de startups no Brasil. 

Metodologias que estimulam o Aluno a participar 

ativamente de sua própria formação, valorizando o 

Empreendedorismo, a Cooperação, o Aprendizado 

permanente, a Reflexão Crítica e a Criatividade 

manifestam-se em todos os Cursos e Programas da 

Universidade, preparando o Profissional para agir no 

mundo em que Inovação é a palavra de ordem.

Criar e implantar condições para responder com 

eficiência o compromisso com suas atividades-fim 

configuram linha de ação que se manifesta desde que a 

Instituição nasceu, até completar 80 anos, aprimorando 

sempre esse exercício de renovação permanente, que 

reflete diretamente na capacidade de preparar pessoas 

para atuar no mundo em constante evolução.   

Em 04 de fevereiro de 2020, foi inaugurado o 

MESCLA, espaço dedicado ao incentivo da Inovação e 

do Empreendedorismo, articulando elementos diversos e 

atuando cooperativa e criativamente.

O nome MESCLA vem do propósito de misturar 

múltiplas  Áreas de Conhecimento, Academia, 

Comunidade e diferentes Agentes que atuam 

em  processos de Inovação e Empreendedorismo, 

configurando recurso pedagógico sem similaridade no 
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Ambiente Universitário padrão, com desenho pioneiro 

que empresta excelência e distinção à capacidade que 

tem a PUC-Campinas de colocar o alunado em contato 

direto com a realidade empresarial e econômica. 

Integrando o espaço Coworking e o Laboratório 

de Impressão Digital, o MESCLA começou ocupando uma 

área de 460 m2, projetada e equipada para atividades que 

promovem e efetivam o Empreendedorismo, sem deixar 

de ser, também, um ambiente conceitual, que estimula a 

criatividade, a cooperação, bem como a capacidade para 

equacionar problemas e desenvolver soluções. O sucesso 

veio imediatamente após a inauguração, definindo sua 

ampliação física, com mais 1.400 m2 de área ocupada. 

O MESCLA atraiu de imediato a atenção dos 

Estudantes e da Comunidade, colocando pessoas, 

instituições e empresas com problemas a serem 

resolvidos, ao lado de pessoas apresentando soluções, 

usando processos e espaços de compartilhamento ou 

Coworking.

     Reunindo, na fase inicial, cinco salas com 20 

posições, mais espaço compartilhado, com 20 posições, 

miniauditório com 40 lugares e sala de reunião, a área 

de Coworking faz orientação para novos negócios e 

desenvolvimento de startups, com participação de 

Professores e membros da equipe MESCLA, abordando 

Métodos de Estruturação de Projetos, Modelagem de 

Negócios e Ideação de startups.

Também integram a programação palestras e 

minicursos, presenciais ou a distância, abordando temas 

relacionados ao Empreendedorismo e Tecnologia, como 

“espaços para aprendizagem inovadora”, ou “como 

formatar seu infoproduto”.

O espaço Coworking também oferece programa de 

aceleração de startups e realiza, anualmente, a Mostra de 

Inovação e Empreendedorismo - Motiv.se, que estimula 

projetos inovadores gerados por Alunos e Professores.

Situado no mesmo conjunto ocupado pelo 

Coworking, o Laboratório de Fabricação Digital reúne 

equipamentos e programas para a construção de 

protótipos, com previsão de modernização contínua e 

atualização permanente de equipamentos e métodos 

de operação, iniciando sua atividade com um acervo 

respeitável, incluindo computadores para o desenho de 

protótipos, quatro impressoras 3D, fresadoras, máquina 

de corte a laser, termomodeladora, furadeiras de 

bancada, lixadoras, seccionadoras, máquina de costura e 

esmerilhadeira. As prototipagens são feitas em acrílico, 

MDF, plásticos para 3D e diferentes circuitos, com 



estímulo para o uso de material reciclável, reduzindo 

impactos ambientais.  

Focada na melhor preparação de seus Alunos para o 

universo do trabalho e a colaboração com a Comunidade, 

a PUC-Campinas implantou integradamente o espaço 

Coworking e o Laboratório de Fabricação Digital para 

que Estudantes, Professores, Pesquisadores, Empresas 

e a Comunidade possam compartilhar experiências e 

conhecimento, estimulando projetos de inovação. O 

MESCLA mantém, ainda, Protocolos de Cooperação e 

integração com outros Centros de Pesquisa e Inovação, 

para troca de informações, realização de Pesquisa e 

desenvolvimento conjunto de projetos, tanto quanto 

o uso compartilhado de softwares, bancos de dados e 

novas Tecnologias. 

Em pronunciamento durante a inauguração, o 

Professor Doutor Germano Rigacci Júnior, Reitor da 

PUC-Campinas, condensou a importância do MESCLA 

afirmando que representa “espaço que beneficia as 

Comunidades Interna e Externa, criando conexões 

capazes de impactarem o desenvolvimento de Campinas 

e região e com ele contribuírem, além de garantirem 

a nossos Alunos um ambiente multidisciplinar e 

colaborativo, propício para atividades inovadoras 

e empreendedoras, indo ao encontro da missão da 

Universidade de contribuir para a construção de uma 

Sociedade desenvolvida, justa e solidária”. 

Na Área da Pesquisa, o compromisso da PUC-

Campinas com a formação discente atualizada e o 

desenvolvimento social se expressa no Núcleo de 

Inovação Tecnológica - NIT, que promove e estimula a 

inovação a partir de programas e projetos capazes de 

aprimorar ambientes produtivos ou sociais, resultando 

em novos produtos, processos ou serviços, intermediando 

a propriedade intelectual e a transferência de tecnologia 

da Universidade. 

Para cumprir esse objetivo, o NIT gerencia 

a política de propriedade intelectual, inovação e 

transferência de tecnologia, associando a Pesquisa e a 

Investigação Científica praticadas na Universidade ao 

campo da Inovação que marca a contemporaneidade. 

Esse exercício, além de alinhar Programas e Projetos 

de Pesquisa ao desenvolvimento tecnológico em toda 

amplitude do termo, inclusive do ponto de vista social, 

também repercute no Ensino-Aprendizagem que prepara 

profissionais de excelência, capazes de estabelecer 

sintonia com o universo contemporâneo, não depois, mas 

durante a sua formação acadêmica.  

Trazer a realidade social e profissional para 



Vida no Campus



o interior da Universidade, estimulando o Aluno a 

estruturar nesse ambiente sua formação, da qual ele 

é protagonista, não só como beneficiário, mas como 

agente ativo, incorporando a capacidade de aprender a 

aprender, representa um desafio complexo, que a PUC-

Campinas assumiu integralmente, considerando seu 

objetivo de ajustar-se à dinâmica da Sociedade.  

Durante evento realizado na Universidade, o Grão-

Chanceler, Sua Excelência Reverendíssima Dom João 

Inácio Müller, expressou esse compromisso em uma 

única frase: “A PUC-Campinas precisa preparar os Alunos 

para responderem perguntas que serão feitas daqui a dez 

anos”.

__________________

Foto: Acervo PUC-Campinas



NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA NÚCLEO 

DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA 

O NIT foi criado em 2014, para proteger as 

criações intelectuais geradas na Universidade, visando a 

transferência para o setor produtivo, contribuindo para 

o desenvolvimento social e econômico de Campinas e 

região. Em 2019 a Universidade depositou sua primeira 

patente e outras já estão tramitando.

O novo marco legal da Ciência, Tecnologia 

e Inovação no Brasil trouxe novas possibilidades, 

ampliando a atuação e a importância dos Núcleos de 

Inovação Tecnológica presentes no ambiente acadêmico.

São atribuições do Núcleo de Inovação Tecnológica 

da PUC-Campinas:

* Gerir a Política de Propriedade Intelectual, 

Transferência de Tecnologia e Inovação da Universidade.

* Proteger as criações intelectuais geradas na 

Universidade e/ou com sua participação.

* Transferir tecnologia e conhecimento gerados na 

PUC-Campinas.

* Celebrar convênios e acordos com Instituições e 

empresas parceiras.

* Estabelecer projetos colaborativos para o 

desenvolvimento da Tecnologia e da Inovação.

* Auxiliar a captação de fomento para 

Projetos de Inovação e/ou que envolvam estímulo ao 

estabelecimento de parcerias entre Instituições de 

Ciência e Tecnologia – ICTs e Empresas.

* Incentivar soluções tecnológicas para o 

desenvolvimento de negócios inovadores no âmbito da 

Universidade.

Praça Santo Tomás de Aquino



DESCOMPRESSÃO

Sombra acolhedora, pérgula, rede de descanso, 

poltronas coloridas e confortáveis... áreas de 

descompressão emprestam um visual diferente aos 

Campi da PUC-Campinas, que adotou o sistema visando 

oferecer aos Alunos local agradável para estudar, relaxar 

e recuperar a capacidade cognitiva, mas também para 

reproduzir ambientes de trabalho modernos em que irão 

atuar os profissionais em formação.

Trabalho competitivo e empreendedor exige 

conexão permanente, criatividade e atenção, provocando 

tensões que justificam interrupções para relaxamento, 

retomada de energia ou, usando o termo mais apropriado, 

descompressão.

Ambientes como as áreas implantadas nos Campi 

da PUC-Campinas são planejados para atender essa 

demanda de descompressão, contribuindo para elevar o 

bem-estar físico e mental que reflete na produtividade.

O conceito é recente, surgiu em grandes Empresas 

de Tecnologia, como Google, Facebook e LinkedIn, e foi 

rapidamente adotado por outras Instituições, colocando 

a PUC-Campinas entre as Universidades pioneiras na 

implantação de Áreas de Descompressão.

Basicamente, são ambientes estimulantes, 

coloridos e descontraídos, convidativos à convivência, 

ao relaxamento e mesmo à diversão, como a prática 

de jogos. O conforto é fundamental, possibilitando o 

desligamento das atividades de rotina.

A Comunidade Acadêmica incorporou rapidamente 

o hábito de frequentar espaços de descompressão, 

estimulando a implantação de novas áreas na praça São 

Francisco de Assis, com 5.680 m2, e na praça São Tomás 

de Aquino, com 4.450 m2, ambas no Campus I.

São lugares para os Alunos aliviarem as tensões e 

“recarregarem as baterias”, além de viverem experiências 

que vão encontrar no universo do trabalho, cumprindo 

Estágios como estudantes ou atuando como profissionais, 

depois de formados.

Foto: Acervo PUC-Campinas
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Impressiona a quantidade de pessoas que entram 

nas Redes Sociais, por segundo!

A Pesquisa que estabeleceu essa estonteante 

relação, em âmbito mundial, foi realizada em 2020, 

indicando que, antes de aquele ano terminar, mais da 

metade da população mundial, exatos 53%, estava 

conectada pelo menos a uma dessas modalidades de 

rede.

Procurando sempre os melhores caminhos de 

comunicação com os seus públicos, a PUC-Campinas 

está presente em cinco modalidades de Rede Social, 

veiculando conteúdos referentes à Universidade, 

respeitando a linha editorial de cada plataforma.

O volume de participação é grande e variável, 

superando 130 mil seguidores no Facebook, quase 25 mil 

no Instagram, mais de 8 mil no Twitter, perto de 15 mil no 

YouTube, e mais de 96 mil no LinkedIn, de acordo com a 

contagem realizada em fevereiro de 2021.

Todavia, mais que os números, o diferencial da 

participação da Universidade reside na atenção dedicada 

às redes, enquanto veículo de comunicação, alocando 

pessoal que se ocupa do acompanhamento permanente, 

monitorando mensagens, comentários e interações, 

respondendo ou encaminhando questionamentos.

Além disso, a capacidade de eliminar 

intermediários e intermediações, própria das redes, 

tornando o usuário, simultaneamente, fonte e receptor 

do processo comunicacional, faz muita diferença, e 

implica mudanças profundas na Sociedade, cabendo aos 

agentes dedicados à formação universitária acompanhar 

e incorporar os elementos positivos desse fenômeno.

Sociedades em que a manifestação pessoal é 

intensa estimulam o compartilhamento de ideias e a 

participação efetiva em ações de interesse coletivo, 

como a preservação da natureza.

Frente ao crescimento do comportamento 

ecológico e ao voluntarismo para atuar em defesa do 

ambiente, a Universidade amplia conteúdos disciplinares 

e atividades de Ensino-Aprendizagem voltadas ao 

tema, tanto quanto desenvolve programas e projetos 

estimulando e reforçando a disposição para agir 

ecologicamente.

Foto: Acervo PUC-Campinas



O HUB Internacional para o Desenvolvimento 

Sustentável - HIDS é um exemplo significativo da 

participação da PUC-Campinas em Programas que 

colocam o conhecimento e os recursos da modernidade 

a serviço do desenvolvimento sustentável.

Primeira Instituição a se tornar parceira da 

iniciativa, em 2018, a PUC-Campinas assumiu, com 

a Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, 

o compromisso de ampliar a cooperação técnica e 

compartilhar projetos ligados à sustentabilidade no 

âmbito do HIDS.

Muito importante para reverter tendências que 

comprometem a qualidade de vida e a própria vida no 

planeta, a proposta enseja a construção de uma estrutura 

que articula e combina ações de parceria e cooperação 

entre Instituições para o desenvolvimento sustentável, 

com impacto nos eixos econômico, social e ambiental, 

contando com uma área de 8,8 milhões de metros 

quadrados, no Polo de Alta Tecnologia de Campinas. 

Ações focadas no HIDS estão relacionadas 

diretamente com os 17 objetivos de desenvolvimento 

sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações 

Unidas, compromisso assinado por 193 países, incluindo 

o Brasil.

Redes sociais e as novas vias de relacionamento



Foto: Luís Francisco Macedo

Vista aérea da área de implementação do HIDS



Idealizado para atuar como um Laboratório 

vivo, criando um modelo internacional de distrito 

inteligente e sustentável, a iniciativa alia conhecimentos 

em Tecnologia e Ecologia, recebendo, como primeira 

contribuição da PUC-Campinas, a criação de uma “Zona 

Franca de Conhecimento” com regras especiais referentes 

à propriedade intelectual e patentes.

Coleta, tratamento e reciclagem de resíduos, 

uso racional da água, fontes energéticas limpas, 

desenvolvimento de tecnologias e modelos de 

negócios inovadores, como internet das coisas, veículos 

autônomos, economia circular e compartilhada, emissão 

líquida zero de gases causadores do efeito estufa e 

soluções habitacionais são exemplos da variedade de 

ações e campos de atividade em que a PUC-Campinas 

pretende atuar, estimulando, incentivando e facilitando 

a participação de Alunos, Professores, Pesquisadores e 

Parceiros no HIDS.

Reconhecendo a importância e o efeito 

multiplicador positivo para toda a Sociedade das ações 

desenvolvidas no HIDS, o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento - BID está financiando, a fundo perdido, 

um plano geral, com a participação de equipes da 

Prefeitura de Campinas, da Unicamp e da PUC-Campinas, 

que, no âmbito do plano, coordena o modelo jurídico e 



de governança do HIDS.

A PUC-Campinas também participa ativamente 

da elaboração do projeto físico-espacial, que vai 

definir o contorno urbano da área, além de integrar os 

Grupos de Trabalho envolvidos na criação de modelos 

de negócios, diagnóstico ambiental, desenvolvimento 

de uma plataforma de avaliação de sustentabilidade e 

elaboração de um plano de comunicação para o HIDS. 

Projetos como o HIDS demonstram que a Ecologia 

tem grande importância e militância atuante de múltiplos 

setores sociais. Mas outros temas também atraem a 

atenção e a participação das gerações contemporâneas, 

como Preconceito, Racismo, Questões de Gênero, 

Ideologia, Sexualidade e Expressão Religiosa, entre 

tantos outros.

Estimulando e incentivando a reflexão e o debate, 

a Universidade trata desses temas de múltiplas formas, 

apresentando a Ciência como elemento de esclarecimento 

e referência, expondo, também, posicionamentos sociais, 

éticos e morais que norteiam ações e posicionamentos.

Disciplinas derivadas da Biologia, Sociologia, 

Antropologia e Teologia, mais aquelas que tomam a 

Filosofia como guarda-chuva, e outras observadas em 

História, Geografia e Ciências Jurídicas, levam para a 

sala de aula conhecimento e diálogo sobre problemas e 

características da Sociedade que a contemporaneidade 

se recusa a esconder.

O tratamento desses temas, em viés pedagógico, 

ajusta-se ao compromisso da PUC-Campinas com a 

formação integral do Aluno que, além do conhecimento 

funcional, contempla dimensões sociais e individuais do 

ser humano. Fora da sala de aula, debate e conscientização 

social não são menos intensos.

Durante todo o período letivo, nos dois Campi, 

múltiplas atividades promovem o comportamento 

social positivo, incentivando reflexão e valorização 

da tolerância, equidade, fraternidade, cooperação, 

aceitação e convivência harmônica com a diversidade e 

com a alteridade.



Foto: Acervo PUC-Campinas

Eventos on-line: tecnologia a favor da proximidade 



Muitas vezes, as pautas emergem do próprio 

alunado, como a série de webinars sobre racismo, 

realizada em 2020, com transmissões para a Comunidade 

Acadêmica e abertas ao público. 

Exibição de filmes, conferências, palestras e 

manifestações artísticas integram o Calendário de ações 

que colocam a Comunidade Acadêmica em contato direto 

com temas de grande relevância social, estimulando 

conhecimento, participação e posicionamento.  

Mudanças comportamentais não são as únicas que 

caracterizam a contemporaneidade. A Biologia também 

muda, inclusive na esfera humana, como acontece com 

a pirâmide etária, que registra alterações sensíveis na 

relação entre jovens e idosos.

Antes de terminar a segunda década do Século 

XXI, os idosos representavam quase 16% da população 

brasileira, com indicações de que a proporção continuará 

crescendo acentuadamente no futuro imediato.

O aumento da população idosa reflete aspectos 

positivos, como o aumento da longevidade, mas o fato de 

as pessoas viverem mais não significa que viverão bem, 

à medida que envelhecem, se a Sociedade não criar e 

consolidar condições favoráveis.

Queda da capacidade produtiva e aumento da 

Foto: Acervo PUC-Campinas

Espaço dedicado às ações de longevidade



dependência são fatores que incidem negativamente na 

posição social dos idosos e reclamam superação para 

garantir dignidade e qualidade de vida à medida que a 

idade avança.

Lançado em 2020, o projeto Vitalità constitui 

o braço operacional do Eixo Estratégico do Plano de 

Desenvolvimento Institucional da PUC-Campinas, 

focado na longevidade. Amplo no seu alcance e inovador 

na concepção, Vitalità desdobra-se em três Linhas 

Básicas de atuação. Uma delas contempla Projetos 

de Pesquisa e Inovação, bem como Atividades de 

Extensão que contribuem para o estudo de temáticas 

relevantes, propostas de produtos e soluções inovadoras 

relacionadas ao Envelhecimento e Longevidade. A 

linha batizada como Qualidade de Vida envolve idosos, 

familiares e comunidade em atividades promotoras da 

saúde, bem-estar, autonomia e independência, além 

de oferecer capacitação de profissionais por meio de 

Cursos, Treinamentos e Palestras. Empreende Sênior 

define a terceira linha, constituindo uma incubadora de 

microempresas e outras iniciativas de negócios voltadas 

para o público 60+, incluindo consultoria em projetos 

empreendedores.

No meio acadêmico, a implantação do projeto 

Vitalità já registra desdobramentos, com o oferecimento 

da Prática de Formação denominada “Envelhecimento: 

Pesquisa e Inovação”, com a coordenação do MESCLA, 

que estimula projetos inovadores em Saúde, Tecnologia 

e Longevidade, aberta à participação de todos os Alunos. 

De temas relativos ao ambiente, até a qualidade 

de vida da população 60+, é muito ampla, diversificada 

e complexa a lista de assuntos que despertam e exigem 

atenção da Sociedade contemporânea, a maior parte 

delas redundando em posicionamentos e participação 

ativa.

Desde sua fundação, a PUC-Campinas coloca-se 

como um espaço favorável e estimulante ao diálogo e à 

reflexão, norteados pela confissão católica, que assume 

valores sem impor censura, respeitando integralmente 

o livre arbítrio próprio ao ser humano. Há 80 anos, 

esse ambiente tem-se revelado favorável e positivo à 

formação intelectual, moral, ética e social do indivíduo. 

Em períodos que se mostram férteis na promoção 

do livre debate, sobre todos os temas, mas que também 

favorecem radicalismos, ameaças e retrocessos, a 

convergência entre Fé e Ciência, expressa no brasão 

da PUC-Campinas, define a medida exata de sua 

contribuição para um mundo cada vez melhor.

______________



FÉ E CULTURA

Criado em 2014, o Núcleo de Fé e Cultura constitui 

um ponto de convergência de diferentes agentes da 

Universidade, representando saberes e conhecimentos 

diversos, dispostos ao diálogo, sem imposições nem 

sobreposições, sobre temas afetos à Fé e à Cultura.

Responsável pela realização de Eventos, Colóquios 

e Debates, bem como pela publicação de documentação 

eletrônica sobre intersecções entre Fé e Cultura, mais 

o registro das apresentações efetuadas nos eventos, 

o Núcleo agrega Professores de diversas Áreas. Sua 

atuação, sobretudo em relação aos eventos, alguns com 

a participação de conferencistas estrangeiros, repercute 

na atividade universitária, contribuindo para a formação 

integral dos estudantes, boa convivência da Comunidade 

Acadêmica, aperfeiçoamento das relações com a 

Sociedade e orientação da ciência a serviço da defesa e 

da promoção da vida. 

Entre os objetivos que justificam e explicam a 

criação do Núcleo, destacam-se o fomento do debate entre 

Fé e Cultura junto às diversas Áreas de Conhecimento; 

o diálogo da Teologia e do Magistério da Igreja com as 

Ciências; a contribuição para a Formação Integral dos 

membros da Comunidade Acadêmica; a consolidação 

da Identidade Católica da Universidade, em diálogo com 

a Sociedade; e o estímulo à reflexão sobre problemas 

afetos ao desenvolvimento econômico, social e cultural, 

enfatizando a ética, visando à humanização.

O Núcleo realiza reuniões com todos os níveis 

de Gestão Universitária, incluindo Pró-Reitorias, 

Centros, Faculdades e Coordenadorias de Pesquisa e 

Extensão, coletando sugestões de atividades focadas 

na relação entre Fé e Cultura. Análises de questões 

emergentes da Cultura, para veiculação nos canais e 

meios de comunicação da Universidade e celebração 

de acontecimentos significativos, em parceria com a 

Pastoral Universitária, completam a lista de recursos e 

meios para as propostas do NFC. 

O diálogo entre Fé e Cultura proporciona a abertura 

de horizontes, por exemplo, daqueles estabelecidos pela 

cultura da técnica e do consumo, presentes na Sociedade 

em escala global, motivando alienação, materialismo e 

individualismo, que justificam o resgate do humano no 

meio social, tornando a existência no Núcleo conveniente 

e oportuna a uma Universidade pautada pela Formação 

da Pessoa, no cenário complexo da contemporaneidade.



Foto: Acervo PUC-Campinas

Cardeal Zenon Grocholewski, à direita, esteve presente 
em Colóquio que marcou a comemoração aos 25 anos da 
Constituição Apostólica Ex Corde Ecclesiae, na PUC-Cam-
pinas, em 2015 

Prefeito da Sagrada Congregação para a Educação Católica da Santa 
Sé, em Roma, Cardeal Giuseppe Versaldi, ao centro, ministrou duas 

conferências durante o Colóquio “A Educação Superior Católica à Luz 
do Instrumentum Laboris: Educar Hoje e Amanhã. Uma Paixão Que 

Se Renova”, em 2018



Universidade estimula ações de sustentabilidade



SUSTENTABILIDADE

A busca de soluções inovadoras para melhorar a 

qualidade de vida, garantir o desenvolvimento social e 

o crescimento econômico, sem agredir o ambiente, faz 

parte da Missão e do Planejamento Estratégico da PUC-

Campinas.

Para os Campi foram definidos cinco projetos 

focando Energia, Água e Resíduos, Mobilidade, Segurança 

e Tecnologia da Informação-Comunicação, que reduzem 

impactos ambientais e ampliam a sustentabilidade.

A Universidade também participa do UI 

GreenMetric World University Ranking, iniciativa da 

Universitas Indonesia, que avalia instituições do mundo 

todo em quesitos relativos à sustentabilidade, colocando 

a PUC-Campinas entre as 30 Universidades Brasileiras 

mais comprometidas com a implementação de soluções 

sustentáveis em seus campi, especialmente no que 

se refere ao consumo de energia e água, bem como 

reciclagem e tratamento de resíduos sólidos.

Além de ações efetivas, definidas no planejamento 

estratégico, a PUC-Campinas divulga, promove e 

estimula o comportamento sustentável e a adesão às 

causas ecológicas em todos os níveis da Comunidade 

Acadêmica, enfatizando a importância da contribuição 

individual para melhorar e preservar a natureza.

Foto: Acervo PUC-Campinas



COMUNIDADE

Quase sempre Comunidade reporta à imagem 

de  um grupo de pessoas, no mais das vezes com 

características particulares, restritas a espaços 

específi cos. Na verdade, a defi nição vai muito além e a 

ideia de grupo nem mesmo é o primeiro signifi cado que 

o dicionário alinha com o termo, fazendo preceder a 

noção de qualidade ou estado do que é comum, como 

registra o Aurélio, sendo possível, ainda, emprestar à 

palavra o conceito de comunhão, ou seja, disposição 

para participar, integrar e, sobretudo, contribuir.

Na PUC-Campinas, a palavra Comunidade aparece 

com muita frequência, em algumas oportunidades para 

compor terminologia designativa, como Comunidade 

Interna, referenciando pessoas que integram a 

Universidade, enquanto Estudantes, Funcionários ou 

Professores. Aparece, também, para indicar nichos 

particulares, como as Comunidades contempladas em 

Projetos, Programas e Ações de Extensão. 

Mas antes das designações específi cas, é o conceito, 

ponderando participação, integração e contribuição, 

que defi ne com mais amplitude e maior profundidade o 

sentido de Comunidade na PUC-Campinas.
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Ações solidárias
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Com este número de inscritos, distribuídos 

em cinco turmas, o Programa de Alfabetização de 

Funcionários e Suplência no Ensino Fundamental da 

PUC-Campinas preparou a agenda de atividades para 

o ano de 2020, prevendo aulas, encontros, orientações, 

material didático e transporte até Escolas Públicas para 

participação em dinâmicas de reforço e exercícios de 

avaliação. O isolamento social decorrente da Pandemia 

da Covid-19 impôs mudanças de planos. Mas o Programa 

se manteve ativo, considerando a importância que a 

Universidade atribui a todas as ações que beneficiam a 

Comunidade Interna.  

Os colaboradores que precisam consolidar o 

Aprendizado Fundamental não são muitos, mas a 

participação aumenta nos Programas voltados para 

prevenção de saúde, prática de esportes, ginástica 

laboral, vida saudável ou atividades monitoradas para 

filhos de Funcionários durante as férias, com supervisão 

de Monitores e Alunos bolsistas.

O elenco de benefícios para o corpo funcional inclui 

Transporte, Cesta Básica, Plano de Saúde, acesso a Bolsas 

de Estudo e Programas de Aprimoramento Profissional, 

entre outros, objetivando ambiente de trabalho positivo 

e bom relacionamento em todos os níveis e setores de 

trabalho.

Visando esses objetivos, em 2004 foi criado 

o projeto “No Pique da PUC-Campinas”, integrando 

Professores, Funcionários e Aprendizes em esportes, 

condicionamento físico, alongamento, treinamento 

funcional e relaxamento. 

Do mesmo modo que oferece benefícios e atenção 

para os Funcionários, a PUC-Campinas dedica atenção 

e o apoio aos Alunos de Graduação, que respondem 

pelo maior percentual da Comunidade Acadêmica. O 

envolvimento com a Universidade começa na busca de 

informações, especialmente quando realizada no Portal 

e se consolida com a inscrição para o Vestibular, abrindo 

canais de orientação e assessoramento.

A integração efetiva acontece na Acolhida aos 

Calouros que, além de orientar para a vida universitária 

em termos práticos, promove ações sociais e competições 

esportivas integrando novatos e veteranos.



Depois do período de acolhimento, no início 

de cada semestre, eventos focados no alunado se 

intensificam com apresentações artísticas e culturais, 

mais aquelas que reforçam a formação profissional, 

despertam o interesse pela investigação científica e 

oportunizam o protagonismo social.

Derivado de um amplo programa batizado 

Inter’Arte, voltado para Arte e Cultura no meio 

universitário, o projeto PUC-Cultural promove, na Praça 

de Alimentação do Campus I,  apresentações quinzenais 

de Grupos Artísticos formados por Alunos, Funcionários e 

Professores.

Alunos que integram grupos musicais participam 

do PUC-Fest, evento anual com premiação em dinheiro 

para as Bandas que mais se destacam em apresentações 

para a Comunidade Interna. 

Ao longo dos semestres letivos, exibições da 

Mostra de Cinema abordam temas relevantes e atuais, 

como Política, Tolerância Racial, Violência, Ecologia e 

outros que despertam reflexão a partir da Linguagem 

Cinematográfica.

O projeto Oficin’Arte desenvolve práticas 

dialógicas, realçando o aprendizado de habilidades, 

a criatividade e a convivência nas Oficinas de Arte e 

Artesanato, em datas comemorativas, como Páscoa e 

Natal. 

Aproveitando a infraestrutura para atividades 

esportivas existente nos dois Campi, competições 

como Puccíada e Calouríada reúnem Alunos atletas e 

torcedores, estimulando a integração social e a saúde 

associadas ao esporte. São eventos que envolvem 

Diretórios, Centros Acadêmicos, Associações Atléticas 

e Ligas, além das fanfarras que puxam as torcidas e 

animam as competições.

Tanto quanto exercício nas competições esportivas, 

reflexão e aprendizado também são oferecidos à 

Comunidade Interna, como acontece no projeto Palavra 

Livre, que promove Palestras, Fóruns e até Sabatina de 

Candidatos a cargos públicos em época de Eleição. 

O objetivo é colocar em pauta temas atuais, dando 

espaço para a participação e para o desenvolvimento 

do pensamento crítico, ajudando a formação integral da 

pessoa e a conduta participativa enquanto agente social.

Os Grupos de Vivência Cooperativa e Solidária 

estimulam a formação pessoal e social, em encontros 

semanais, circunscritos aos Centros. Os Grupos são 

formados para dialogar com estudantes que enfrentam 

dificuldades de adaptação acadêmica e/ou social, além 



de promover relacionamentos cooperativos, positivos, 

saudáveis e igualitários.

Durante o isolamento social, por conta da 

Pandemia da Covid-19, esse Projeto de Solidariedade 

desenvolveu um Programa especial, estabelecendo 

contato telefônico com estudantes que, potencialmente, 

poderiam estar em situação de vulnerabilidade 

emocional e financeira, efetivando 93 acolhimentos na 

primeira fase de implantação.

Focada na temática espiritual, por constituição 

e origem, a Pastoral Universitária realiza ações que 

contemplam a formação e o engajamento cristão.

Além do debate e do diálogo, a Pastoral estimula 

o exercício da verdadeira fraternidade cristã, envolvendo 

toda a Comunidade Universitária em ações que atendem 

necessidades e prestam auxílio com a realização de 

campanhas de arrecadação, inclusive na ocorrência de 

calamidades. 

A Comunidade Acadêmica não está limitada 

ao público que frequenta os Campi. Os Alunos que se 

formam na PUC-Campinas levam um diploma que os 

identifica como profissionais de excelência e integrantes 

de uma Comunidade unida por traços específicos. O laço 

efetivo com a Universidade permanece, sobretudo, na 
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integração do site Alumni, canal de comunicação oficial 

com ex-Alunos, que proporciona conexão, oportunidades 

e aprendizado em um ambiente exclusivo.  

O retorno de ex-Alunos ao meio universitário é 

frequente, consolidado na busca de aprimoramento 

em Programas de Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu, 

participação em eventos de interesse comum, na 

área profissional, por exemplo, ou como palestrantes, 

transmitindo aos estudantes impressões e conhecimentos 

adquiridos na vida profissional, depois da Formatura.

O envolvimento dos ex-Alunos amplia as dimensões 

da Comunidade Acadêmica, rompendo as fronteiras 

do ambiente universitário, fisicamente considerado. As 

pessoas que integram essa Comunidade guardam valores 

incorporados na vida universitária, mantêm amizades e 

ligações com colegas da sala de aula, encontram-se no 

exercício do trabalho, estão juntos na participação social 

e se identificam com a PUC-Campinas, sempre.

_________________

   

Capela Santo Tomás de Aquino: sede da Paróquia Universitária



25.900
O PRÓXIMO MAIS PRÓXIMO

25.900...

A quantidade de pessoas direta e indiretamente 

beneficiadas por uma parte dos Projetos de Extensão do 

biênio 2018/2019 não totaliza mas permite dimensionar 

o alcance das atividades sociais da Universidade.

Nascida na Igreja Católica e reconhecida 

como Instituição Comunitária de Educação Superior, 

a PUC-Campinas tem toda a sua história associada 

à responsabilidade social, seja no cumprimento da 

sua competência institucional de criar e disseminar 

conhecimento, seja no desdobramento de ações que 

atendem reclamos e necessidades da Comunidade, em 

especial na região polarizada pela cidade de Campinas.

A oferta de Bolsas de Estudo, como incentivo à 

Investigação Cientifica e às Atividades Extensionistas, é 

grande, incluindo adesão a iniciativas oficiais, como o 

Programa Universidade para Todos, ProUni, ou o fomento 

à Iniciação Científica, além das Bolsas instituídas pela 

própria Universidade, contemplando o Vestibular Social, 

ou concedidas a colaboradores e dependentes.

O objetivo da concessão de Bolsas é ampliar o 

acesso à formação superior e a PUC-Campinas vai ainda 

mais longe, estimulando e facilitando a integração ao 

ambiente universitário e atividades acadêmicas, como 

as Práticas de Formação Integrativas e Assessoria para 

consolidar conhecimentos em Língua Portuguesa e 

Matemática aos Alunos novatos. 

No cenário brasileiro, marcado por acentuada 

desigualdade social, a Bolsa de Estudo desponta como 

ferramenta importante de mobilidade social positiva, 

que distingue e valoriza o bolsista. Segundo pesquisas de 

envergadura nacional, percentual razoável da clientela 

admitida em períodos de ampliação da inclusão 

universitária é constituída por Alunos que são os primeiros 

integrantes de suas famílias com formação superior, 

rompendo uma situação de flagrante desigualdade, 

arrastada por gerações.  Fatos assim mostram que 

as consequências da inclusão universitária são tão 

evidentes quanto fundamentais para o desenvolvimento 

social, constituindo, portanto, compromisso e objetivo da 

PUC-Campinas.

Tomar a formação universitária como missão social, 
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mesmo quando condições econômicas tornam precário 

esse acesso, tem relevância e volume no compromisso 

com a Comunidade. Todavia, elas não esgotam ações 

e atividades que levam a chancela da PUC-Campinas 

nesse requisito, considerando o potencial de recursos, 

conhecimento e, antes de tudo, o voluntarismo e a 

disposição para agir em favor do próximo.

Criado em 1991, o Centro Interdisciplinar de 

Atenção à Pessoa com Deficiência - CIAPD, como é mais 

conhecido, coloca competências de diferentes Áreas 

do Conhecimento em ações articuladas que possam 

contribuir para a integração de Pessoas com Deficiência.

A preparação desse público para a inclusão no 

mundo do trabalho define a meta do Programa instituído 

em 2015 para desenvolver habilidades cognitivas, motoras 

e sociais visando a preparação, o ingresso e a permanência 

em atividades profissionais. Os resultados do Programa 

buscam garantias de remuneração, independência, 

segurança e integração social, aumentando a autoestima 

e o reconhecimento familiar. O Projeto oferece oficinas 

socioeducativas, acompanhamento e orientação de 

carreira, bem como orientação a pais e responsáveis, com 

apoio de estudantes bolsistas dos Cursos de Graduação.

Enquanto bolsistas no Campus I oferecem sua 

colaboração ao CIAPD, no Campus II, outra leva de 

Bolsistas e de Alunos matriculados na Área da Saúde 

atua nas clínicas de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia 

Ocupacional e Odontologia, atendendo a Comunidade 

com supervisão e acompanhamento docente.

Ainda na Área de Atenção à Saúde, a PUC-Campinas 

mantém o Serviço-Escola de Psicologia, criado há mais 

de 50 anos, conveniado com o Sistema Único de Saúde - 

SUS, que atende a população da região de Campinas em 

questões relacionadas à manutenção ou recuperação da 

saúde mental. 

Estudantes de Direito, orientados por Professores, 

atuam no Serviço de Assistência Judiciária Dr. Carlos 

Foot Guimarães, em homenagem a antigo docente da 

Universidade. Montado como Escritório-Modelo de 

Advocacia, o serviço proporciona atendimento jurídico 

gratuito à população de baixa renda. 

Na mesma linha de atendimento jurídico, o posto 

do Juizado Especial Cível, originalmente instalado no 

Palácio da Justiça, região central de Campinas, assegura 

acesso da população à Justiça em casos de pequena 

complexidade, segundo termos do Convênio estabelecido 

entre a PUC-Campinas e o Tribunal de Justiça de São 

Paulo, em 2005.



Situado entre as maiores unidades hospitalares 

universitárias do Brasil, o Hospital e Maternidade Celso 

Pierro, Hospital da PUC-Campinas, oferece a estrutura 

prática fundamental para os Cursos da Área da Saúde da 

Universidade, constituindo centro de referência em toda 

a região polarizada pela cidade de Campinas. 

A contribuição social na Área da Saúde é 

significativa e ocorre também em outros setores da 

competência universitária. Classificado entre os melhores 

do País, o Curso de Ciências Contábeis anualmente 

atua em conjunto com a Receita Federal, colocando o 

conhecimento de Alunos e Professores voluntários a 

serviço da população, oferecendo orientação gratuita 

para os cálculos, documentação e organização das 

Declarações do Imposto de Renda.

Na Arquitetura, a participação social ocorre, 

sobretudo, no trote solidário, quando veteranos e 

calouros se unem para ações de Urbanismo ou restauro 

em espaços públicos, como escolas e praças.

O mesmo espírito de responsabilidade social 

permeia outros Cursos, na recepção aos calouros, por 

exemplo, coletando doações em espécie, desenvolvendo 

campanhas, estimulando o alunado a incorporar o 

espírito que norteia a Universidade, estabelecendo 

relações fraternas com a Comunidade, colocando o 

próximo mais próximo.

______________
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15.228
DESAFIO

15.228...

O número indica exatamente o total de salas de 

aula, com atividade remota, abertas pela PUC-Campinas 

em 2020, para manter ativo o Processo de Ensino-

Aprendizagem, durante o afastamento social decorrente 

da Pandemia da Covid-19.

O número é significativo, mas não difere de outros 

tantos que revelam, matematicamente, o empenho de a 

Universidade continuar ativa e atuante diante do cenário 

desafiador da Pandemia.

A produção de vídeos aproximou-se de mil títulos, 

enquanto passavam dessa marca os 1.510 atendimentos 

remotos a Professores e a mais de 15 mil estudantes em 

atividades a distância, ao mesmo tempo em que os fóruns 

virtuais e videoconferências superaram a marca de 3.800 

eventos, indo além de dois milhões as visualizações em 

Redes Sociais.

Capacidade e compromisso são os termos que 

explicam a mobilização para manter ativos o Ensino, 

a Pesquisa e a Extensão, sem comprometimento da 

qualidade, implementando mais de 60 protocolos de 

proteção à saúde para atividades essenciais nos Campi.

A capacidade refere-se às dimensões, ao potencial 

de recursos e ao perfil administrativo da Universidade, 

que desenvolveu, adquiriu e aplicou muito rapidamente 

recursos de toda ordem, em especial Teletecnologia, para 

atender o Aluno, preparar e instrumentar os Professores 

e manter a atividade universitária a distância.

Alocar plataformas, digitalizar processos, ampliar 

a capacidade das Redes, produzir material de orientação 

e instrução, consolidar ambientes virtuais de Ensino-

Aprendizagem, realizar treinamentos intensivos, criar 

canais rápidos e eficientes de atendimento e consulta 

exemplificam a quantidade, a variedade e a complexidade 

de ações que a PUC-Campinas adotou para cumprir 

metas e objetivos definidos para os semestres letivos 

enquadrados no período em que a proteção das pessoas 

bloqueou atividades presenciais de Ensino.

O elemento humano mostrou-se o componente 

essencial da capacidade de adequação e resposta ao 

desafio representado pela Pandemia. Dedicação do 

Corpo Administrativo, competência dos Profissionais 



Técnicos, envolvimento total dos Professores e empenho 

incondicional dos Gestores resultou um conjunto 

articulado, capaz de equacionar problemas complexos, 

tanto quanto apresentar e executar soluções eficientes 

para superar barreiras, evitando interrupções ou lacunas 

na Atividade Universitária.

Está diretamente relacionado a esse potencial 

humano o segundo termo que explica os resultados 

obtidos pela PUC-Campinas no enfrentamento da 

pandemia: o Compromisso.

Quando o isolamento se impôs à Sociedade, a 

Universidade impôs a si mesma o Compromisso de manter 

suas atividades-fim e corresponder às expectativas da 

Comunidade Acadêmica.

Um desafio nos une... foi a divisa que pautou todo o 

processo de comunicação estabelecido entre a Instituição 

e a Comunidade Universitária, iniciado em 13 de março 

de 2020, imediatamente após o reconhecimento da 

Pandemia pela Organização Mundial da Saúde. 

Todavia, ainda mais que orientação e motivo 

para o desdobramento de esforços, arregimentação de 

recursos e envolvimento de pessoas, o compromisso 

revelou na ocasião da Pandemia, como revela agora 

e mostrará sempre, o alinhamento com os Valores, a 

Missão e a Confissão Católica, que subordinam todos os 

demais segmentos e componentes da relação entre a 

PUC-Campinas e a Comunidade, em que o bem desta é a 

razão de ser daquela.

Durante um longo período, o isolamento social 

definiu e alterou o cotidiano da Universidade de modo 

profundo e radical, exigindo alocação de recursos e muito 

empenho das pessoas para manter o compromisso com 

a continuidade das aulas e ações paralelas de relevância 

social.

O potencial de pesquisar, coletando e processando 

dados, próprio do Ambiente Acadêmico, foi dirigido 

para as questões que se impunham no momento, 

gerando informações importantes, que a Universidade 

divulgou, colaborando com a orientação das pessoas e o 

esclarecimento de dúvidas. 

Os boletins do Observatório de Campinas, 

que  estuda aspectos socioeconômicos da Região 

Metropolitana de Campinas, divulgaram dados 

importantes sobre os efeitos da Pandemia e do 

Isolamento Social, enquanto os meios de comunicação da 

Universidade levaram ao público protocolos de proteção 

e comportamento seguro em relação à proliferação do 

novo Coronavírus.



Ações práticas em favor da Comunidade também 

foram intensas, com a produção e distribuição gratuita 

de instrumentos de proteção sanitária para diversas 

instituições e campanhas de arrecadação de alimentos 

e produtos de higiene, distribuídos para as parcelas mais 

carentes da população, em conjunto com a Arquidiocese 

de Campinas.

Com a colaboração voluntária de Professores e 

Alunos, foram realizados vídeos, publicadas cartilhas 

eletrônicas com orientações de saúde e higiene, 

aconselhamento psicológico para superação de situações 

de isolamento, solidão e insegurança, apresentações 

artísticas e programas de exercícios físicos domésticos, 

entre muitas outras ações. Durante todo o período de 

isolamento social, a Universidade fez muito, para um 

grande de número de pessoas, de vários lugares, de todos 

os níveis sociais.

Marcando um período que não deixará saudade, 

mas jamais será esquecido, a Pandemia da Covid-19 

castigou severamente a população mundial, que 

venceu o desafio reagindo com espírito comunitário de 

participação, integração e contribuição, como fez a PUC-

Campinas.

________________

AMANHÃ

Editado quando a PUC-Campinas completa 80 

anos, este livro busca uma composição atualizada, um 

painel capaz de mostrar, se não todos, pelo menos muitos 

e diversos elementos que estruturam a Universidade, 

articulados com o período em que a obra veio a público.

A intenção de relacionar textos e imagens ao 

presente histórico realça noções que a publicação 

insiste em mostrar, intensificando, consequentemente, 

o emprego de palavras e termos determinados, entre 

os quais Modernidade, Contemporaneidade, mais 

outros similares ou derivados. Essa linha de conduta 

torna possível colocar em dois feixes distintos, mas 

complementares, os elementos que integram a narrativa. 

O primeiro, mais volumoso, corresponde aos 

recursos, ações e realizações que podem ser medidos, 

quantificados e descritos com a precisão da terminologia 

técnica, demonstrados em números e cifras, comparados 

para efeito de classificação e valorização. São fatos que 

se expressam em imagens e fotografias, objetos, projetos, 



volumes, programas, competências e habilidades que 

formam a Universidade em termos físicos, passíveis de 

ajustes aos tempos e aos espaços. O outro conjunto reúne 

conceitos, diretrizes e valores que emprestam razão e 

legitimidade aos itens do grupo anterior.

Orientação cristã, humanismo, responsabilidade 

social, compromisso comunitário, busca da excelência 

nas ações e da fraternidade na convivência, respeito à 

pessoa e à natureza, com inabalável senso de justiça e 

igualdade são valores que não mudam, mas qualificam e 

orientam métodos e meios que evoluem a cada dia.

O tempo vai comprometer a atualidade deste livro, 

transformando em passado as articulações do presente 

com a modernidade, narradas, descritas e valorizadas 

no texto. Números alinhados com a vanguarda serão 

superados e substituídos, como serão atualizados 

condutas e meios, ajustados a novos cenários e situações 

impostos pela dinâmica social. Muitas mudanças terão 

a própria Universidade como origem, confirmando que 

o desenho do futuro da Sociedade se faz na atualidade 

da Academia. Termos que, no texto e no contexto atual, 

transpiram inovação, serão arcaicos, associados mais à 

História que passou que ao presente que acontecerá, lá 

no futuro.

Nesses dias que ainda estão à frente, a PUC-

Campinas continuará atual, moderna e diferente, 

formando profissionais e pessoas com outros recursos, 

novos conceitos, alinhando-se proativamente às 

características da era chamada amanhã.  

Então, quando vier o momento de um novo livro, 

redatores e ilustradores terão outras referências, usarão 

palavras que talvez nem existam ainda, mostrando uma 

Universidade moderna, não como é hoje, mas como será 

no porvir.

O texto, todavia, vai trazer, também, alguma 

repetição, com outros termos, talvez, mas focando 

conceitos da Universidade que não se alteram, porque 

têm validade permanente e valor imutável, configurando 

os alicerces da evolução e do aprimoramento do que se 

expressa como moderno e atual.

Assentar a dinâmica das ações sobre a base sólida 

dos valores garante que, ao longo do tempo, a Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas será cada vez mais 

Católica e cada vez mais Universidade.

_______________
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