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Goiânia, 14 de julho de 2017
Prezado professor, prezada professora.
Com renovado entusiasmo, depois dos dias de merecido descanso, estamos nos preparando para o
início do segundo semestre acadêmico de 2017. Desejo, em primeiro lugar, agradecer de coração por seu
compromisso proﬁssional, que contribui de maneira especial para a realização da missão educativa da
PUC. A cada semestre nossa comunidade educativa recebe milhares de jovens, que querem aprender a
desenvolver seus talentos e assumir seu protagonismo. O trabalho dedicado e competente de cada um
de nós faz acontecer a transformação de nossos estudantes em proﬁssionais qualiﬁcados e cidadãos
responsáveis. Numa palavra, fazemos acontecer o milagre da educação. Por tudo, obrigado.
Terceiro mandato pontifício
À gratidão acrescento o convite caloroso para continuarmos juntos na construção da cidadania plena.
Como já sabe, a Congregação para a Educação Católica me atribuiu um novo mandato pontifício como
reitor e, no dia 23 de junho, o grão-chanceler dom Washington Cruz deu posse a mim e a toda a equipe
de reitoria para o mandato 2017-2021. Naquela intensa solenidade acadêmica, renovamos nosso compromisso de liderança a serviço do projeto pedagógico institucional, da missão evangelizadora e educadora da PUC Goiás. O início de um novo mandato é sempre momento fecundo de reﬂexão. Na ocasião
apresentei uma avaliação do mandato anterior e apontei desaﬁos e perspectivas, que enxergo no decorrer do novo mandato. Dom Washington também fez claros e preciosos apontamentos para orientar a
instituição e nosso trabalho. Alegra-me poder compartilhar com você as reﬂexões daquela solenidade no
livreto da série Pronunciamentos, que acompanha esta carta. Desejo que a semente contida naquelas
palavras possa estimular e provocar nosso esforço conjunto de planejamento do semestre e do quadriênio inteiro.
Projetos das Escolas
O primeiro semestre encerrou com a solene sessão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, na qual
foram aprovados os Projetos Pedagógicos da Escola de Comunicação e da Escola de Formação de Professores e Humanidades. Sem dúvida, foi uma sessão histórica porque consagrou o mais que decenal
esforço institucional de reorganização e busca da integração e da excelência acadêmica. Os dois projetos
aprovados são frutos maduros desses primeiros anos de experiência direta do modelo implantado. Neles
se reﬂete a vivência acadêmica dos seus colegiados, que participaram intensa e diretamente na construção das diretrizes do futuro da Escola. Esses projetos já nascem grandes. Serão referência para a gestão
do desenvolvimento daquelas unidades e, com ousadia, apontam caminhos para outras instituições. O
Projeto Pedagógico da Escola de Formação de Professores e Humanidades, por exemplo, será apresentado e discutido no Conselho Nacional de Educação em agosto, por convite daquele colegiado. Os gestores
reunidos na sessão do Conselho reconheceram a solidez do trabalho desenvolvido pelas duas Escolas e
encontraram inspiração para a elaboração dos demais Projetos, que será a tarefa central do segundo
semestre.
Novo Regimento Geral
A reorganização em Escola catalisou também a revisão e atualização da legislação institucional. Já temos
o novo Estatuto, aprovado em 2014, e em 2016 elaboramos e aprovamos o Plano de Desenvolvimento
Institucional 2017-2027. Estamos trabalhando há meses no novo Regimento Geral da PUC Goiás. Esse
documento normativo é de fundamental importância por suas implicações diretas na vida institucional e
acadêmica de todos nós. Nele encontram se regulamentados todos os procedimentos acadêmicos da gradua-

ção, da pós-graduação, da pesquisa e da extensão. Estabelecendo os direitos e os deveres de professores,
funcionários administrativos e estudantes, favorece a convivência respeitosa, que é condição essencial para
que a comunidade acadêmica seja sempre um espaço de construção e compartilhamento do conhecimento a serviço da vida. Esperamos que até o ﬁm do semestre o novo Regimento esteja aprovado e à disposição da comunidade.
PODE PUC
Todo esse esforço de consolidação da estrutura acadêmica e de renovação da cultura e dos procedimentos organizacionais nos permite olhar com mais serenidade para o difícil momento que nosso país está
vivendo. A crise política e a crise econômica afetam todos, cidadãos e instituições. Ninguém está imune à
turbulência. Seus efeitos pesam na vida pessoal, familiar e proﬁssional. Pesam também na vida institucional. Se não cuidarmos, nossos cursos podem sofrer queda no número de novas matrículas, pode aumentar a evasão. Nessas horas, à renovada solidez da instituição tem que se juntar o renovado compromisso
de cada um de nós. Cada gesto, cada ação de indivíduos e colegiados têm que ser focados na manutenção da rota com máxima concentração. Desaﬁnar ou distrair, numa tempestade dessas, pode custar
caro. Precisamos de coesão e, também, de inovação. Por isso lançamos o Programa de Desenvolvimento
Estudantil – PODE PUC. Nele nossos estudantes poderão pagar parte de seus estudos no futuro. O
programa implica na reconﬁguração do orçamento e necessita de um rigoroso sistema de controle, para
não inviabilizar a Instituição. Acreditamos, porém, que será mais um recurso decisivo para resolver a
difícil equação entre inclusão e sustentabilidade, que está no centro de nossas preocupações.
Jornada de valores
A crise que o Brasil está vivendo é, em sua raiz, uma crise de valores. Como tal, interpela radicalmente a
nossa identidade institucional. Somos uma universidade que acredita, propõe e defende um conjunto de
valores claro e deﬁnido: os valores que constituem a Boa Nova, o Evangelho. Temos que ser sinal de
esperança. Temos que ensinar esperança. O fazemos com gestos concretos e históricos. Por isso, após a
conclusão de uma respeitosa negociação, em abril renovamos o Acordo Coletivo com o Sinaae. Somos
signatários da Convenção Coletiva recém-renovada entre o SEMESG e o SINPRO. Garantimos aos docentes todos os benefícios previstos na Portaria 201/2015-CHN/GR. Acreditamos ser possível manter a
qualidade das relações de trabalho mesmo nessa desaﬁadora conjuntura. Outro gesto concreto e histórico, que testemunha nossa fé nos valores da solidariedade e da fraternidade, foi a Jornada da Cidadania.
Uma edição histórica, que recebeu mais de 160 mil visitantes e ofereceu 859 mil atendimentos gratuitos.
Nunca poderei agradecer a contento o imenso trabalho desenvolvido por milhares de professores,
funcionários e estudantes. Com certeza, nossa comunidade universitária soube ser sal e luz, mantendo
viva a esperança de que é possível fazer a diferença juntos. Convido você a relembrar esses momentos
históricos folheando nosso PUC Notícias com a Retrospectiva 2017/1, que está junto com essa carta.
Convocação
E a jornada continua. Nos espera um semestre denso de atividades acadêmicas, culturais e administrativas. Celebraremos o 58º aniversário da universidade e já estamos trabalhando intensamente para o
sucesso do III Congresso de Ciência & Tecnologia, de 18 a 20 de outubro. Na renovada convicção que a
educação é o caminho para a superação da crise de valores em que estamos mergulhados, 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 41ª Semana de Integração
Acadêmica e Planejamento, que acontecerá no período de 31 de julho a 2 de agosto. A programação
estará disponível, também, na página institucional da universidade 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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