
Prezado professor, prezada professora.

Goiânia, 15 de julho de 2016

Estamos nos preparando para o início do segundo semestre acadêmico de 2016. Concluímos o 
primeiro semestre acadêmico, percorrido com muito trabalho e empenho, entre desafios e esperanças, 
sombras e luzes. Desejo, em primeiro lugar, lhe agradecer de coração por tudo o que fez para o cresci-
mento das pessoas, para a realização da missão educativa da PUC, para a construção de um mundo mais 
justo, fraterno e feliz. Nossa comunidade educativa se tornou mais fecunda, mais promissora e mais 
eficaz pelos seus talentos, pela sua inteligência e pela sua vida. Avançamos! Crescemos em quantidade e 
em qualidade. Por tudo, obrigado.

Cenário sociopolítico e educacional
Estamos vivendo em um contexto socioeconômico, político e educacional extremamente complexo 

no Brasil e no mundo, marcado pela instabilidade. No plano internacional, acompanhamos as dificulda-
des dos refugiados da Síria e o processo de imigração para a comunidade europeia.  Mais recentemente, 
assistimos com grande surpresa a decisão do Reino Unido de se retirar da Comunidade Europeia e ainda 
não sabemos as repercussões que essa decisão terá na constituição de um novo cenário geopolítico 
mundial. Certamente esta não é uma situação isolada. Observamos vários outros países adotando 
medidas na mesma direção. 

Nosso país, por sua vez, enfrenta uma crise econômica e uma grave crise política com o processo de 
impeachment, o que acarreta profundas repercussões também na educação, podendo dificultar o 
atingimento das metas do Plano Nacional da Educação. Enfrentamos a dura realidade do FIES, que 
passou por um grande corte de recursos, impactando a vida de milhares de jovens universitários que 
vislumbravam neste programa suas esperanças de acesso e permanência no ensino superior. 

Recentemente, dois grandes grupos privados do setor educacional anunciaram fusão e, se a transa-
ção for aprovada, concentrarão 25% das matrículas do ensino superior brasileiro. Esta situação gera 
grandes preocupações, pois não há regras claras que coloquem limites, especialmente pela forte presen-
ça de investidores estrangeiros. 

Impacto na PUC
Neste quadro de instabilidade e de insegurança observado mundo afora, a PUC Goiás não é uma 

ilha, não está isolada. Também sofremos os impactos desses momentos, mas estamos enfrentando-os 
com muita coragem.  Felizmente, com muita parcimônia, responsabilidade e criatividade temos garantido 
a estabilidade institucional. Tivemos um bom ingresso de alunos, mesmo em um quadro adverso em que 
a maioria das instituições sentiu muito as repercussões do desemprego e da recessão econômica que o 
país atravessa, registrando média de 22% de evasão de alunos. 

Ao analisarmos nossa realidade, temos a convicção de que estamos garantindo mais do que estabili-
dade; temos o acesso qualificado tanto pelo Prouni quanto pelo Vestibular Social, reafirmando nossa 
identidade comunitária e a natureza católica. Conseguimos nos manter estáveis, e ainda que com uma 
grande preocupação quanto à sustentabilidade financeira, continuamos pagando pontualmente nossos 
salários, fornecedores e mantivemos razoável capacidade de investimento em benfeitorias para a área 
acadêmica. Encerramos o semestre, novamente, com a antecipação do reajuste salarial, preocupados em 
manter os salários preservados e a valorização do nosso quadro de pessoal. 

Marcos institucionais
Neste primeiro semestre, desafios importantes foram superados e conquistas alcançadas, o que nos 

motiva a continuar seguindo nosso caminho. Realizamos em janeiro, com absoluto sucesso, a Semana de 
Integração Acadêmica e Planejamento (Siap), nesta edição especial articulada com a Rede Municipal de 
Educação de Goiânia e todos os funcionários administrativos e professores. Recebemos a visita de dom 
Angelo Vincenzo Zani, secretário da Congregação para a Educação do Vaticano, que compartilhou com a 
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comunidade acadêmica e a sociedade momentos de grande sabedoria e aprendizado. Sem dúvidas, sua 
contribuição, ao partilhar conosco o conhecimento adquirido em mais de 40 anos dedicados ao trabalho 
e ao pensamento da educação católica, sobre o tema Educar hoje e amanhã, uma paixão que se renova, 
repercutirá em nossas vidas e nas nossas atividades. Em reconhecimento a sua importância para a 
educação católica no mundo, lhe concedemos, e tivemos a grata satisfação do seu aceite, o título Doutor 
Honoris Causa da PUC Goiás, o que muito nos honra. 

Demos início a uma iniciativa inédita de aproximação com os pais e responsáveis dos nossos alunos, 
jovens que passam a ter em nossa Universidade sua segunda casa e por um período importante de suas 
vidas, com a realização do 1ª Encontro Universidade e Famílias – Construindo Vínculos, quando pudemos 
repassar informações sobre o funcionamento e estrutura da nossa instituição. O Centro de Convenções 
PUC foi cenário para a realização de três grandes colações de grau institucionais, uma nova modalidade 
oferecida pela universidade. E finalizamos uma importante etapa da reorganização acadêmica e de 
gestão, o Projeto Escolas, com a implantação da Escola de Ciências Agrárias e Biológicas, a décima e 
última a ser criada. 

Um dos pontos altos deste semestre foi a Jornada da Cidadania, evento que constitui a alma dessa 
universidade, quando nos colocamos ainda mais em diálogo com a sociedade, a serviço da vida, da 
cultura e da solidariedade. Encerramos este evento grandioso com a certeza de que contribuímos efetiva-
mente com o processo de formação de milhares de pessoas que frequentaram a Jornada, tendo ali uma 
possibilidade de formação ética, estética e cultural, que certamente não teriam outra oportunidade não 
fosse a Jornada da Cidadania. Além do processo formativo, destaca-se a quantidade de serviços presta-
dos: 564.311 atendimentos e público de 102 mil pessoas. Aqui expresso, mais uma vez, o meu mais 
profundo agradecimento pelo trabalho, pela generosidade e pela disponibilidade em colocar os seus 
talentos a serviço da vida, especialmente na Jornada. 

Defesa da ética e da verdade
Este semestre também foi de desafios no que diz respeito à construção da transparência, da verdade 

e da ética, valores que nos constituem enquanto universidade católica. Vimos alguns membros da 
comunidade acadêmica envolvidos em episódios lamentáveis, que afetam gravemente os fundamentos, 
os princípios e os valores desta instituição, mas que estão sendo enfrentados com coragem. Diante da 
banalização da ética, precisamos adotar posturas corajosas, que nos permitam sair fortalecidos destes 
momentos de adversidade. A busca da verdade, conforme nos orienta a Ex Corde Ecclesiae, deve nos 
impulsionar na construção do Projeto Pedagógico Institucional: “Quando for necessário, a Universidade 
Católica deverá ter a coragem de proclamar verdades incômodas, verdades que não lisonjeiam a opinião 
pública, mas que, no entanto, são necessárias para salvaguardar o autêntico bem da sociedade” 
(Constituição Apostólica Ex Corde Ecclesiae, 1990).

Desafios
Novos desafios nos aguardam neste semestre que se inicia. Acolher novos alunos, receber pais e 

responsáveis para informar sobre nossa universidade, e seguirmos firmes trabalhando para o alcance 
das metas do Horizonte 60, que nos preparam para as comemorações do jubileu de diamante. Também 
inauguraremos, no início de agosto, a nova unidade da PUC Idiomas, no Setor Oeste. Aliada às parcerias 
com os colégios católicos Agostiniano e Externato São José para oferta de ensino de línguas nos seus 
espaços, ampliaremos o alcance da Escola. Dentre os desafios, um dos principais é, sem dúvida, a realiza-
ção do II Congresso de Ciência e Tecnologia, a ser realizado no período de 19 a 21 de outubro, com o 
tema Ciência Alimentando o Brasil. Para o pleno êxito desta atividade, contamos com a sua participação.  
Desafios sempre existirão, mas não nos faltarão coragem e motivação suficientes para superá-los. 

 
Convocação
Na renovada convicção que a educação é uma paixão que se renova e nos renova, tenho a alegria de 

convocar cada um e cada uma a reassumir seu importante trabalho docente na PUC Goiás. Segue, com 
essa correspondência, o livreto contendo a programação da 39ª Semana de Integração Acadêmica e 
Planejamento, disponível, também, na página institucional na Internet.

Sua participação é muito importante para juntos exercermos com paixão nossa missão de educar, 
desde o Centro-Oeste brasileiro, fazendo diferença no mundo e marcando a vida das pessoas.

Feliz retorno à PUC Goiás para um bem sucedido e proveitoso semestre.
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