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Aos novos puquianos
Prezado Calouro(a),

“O conhecimento te faz livre”. Por isso, comemore sua vitória no vestibular e parabéns por superar mais uma 
etapa de sua vida. Agora você inicia uma nova caminhada. Aqui na PUC-SP estamos prontos para compartilhar 
sua fase de formação, preparando-o para enfrentar os mais complexos desafios profissionais e atuar com 
sabedoria na transformação da sociedade. 

Temos 68 anos de excelência nessa tarefa – qualidade atestada nos mais diversos estudos que comparam 
instituições de ensino superior, nacionais e internacionais. Nossa graduação é a número 1 do país entre 
as universidades privadas, de acordo com o Ranking Universitário Folha (RUF); no Guia do Estudante, 
aumentamos de 27 para 30 o número de cursos estrelados; somos uma das três universidades privadas 
brasileiras (a única paulista) no ranking anual da consultoria britânica Quacquarelli Symonds (QS).

Os resultados atestam que estamos no rumo certo ao priorizar uma formação profissional de cunho 
humanista, voltada ao desenvolvimento integral de nossos alunos. O que não significa que não possamos nos 

aprimorar: em nossa gestão, temos trabalhado para 
avançar em nossa infraestrutura, para atualizar nossa 

metodologia de ensino e para ampliar as oportunidades 
de intercâmbio com instituições estrangeiras. Nosso 
objetivo é proporcionar ao graduando, cada vez mais, a 

possibilidade de construir sua própria experiência, em 
meio à pluralidade de abordagens, característica da PUC-SP.

Agora você vivenciará nossa riqueza acadêmica e comunitá-
ria e pode acompanhar a vida puquiana de todos os campi 

por meio de nossos veículos de comunicação (o jornal men-
sal PUC-SP em Notícias e o boletim eletrônico diário PUC-SP 
Acontece) e redes sociais. Compartilhe sua experiência puquia-
na no Facebook (www.facebook.com/PUCSP.Oficial), no Twitter 
(https://twitter.com/puc_sp) e no Instagram (http://instagram.
com/puc_sp).

Profa. Dra. Anna Maria Marques Cintra

Reitora 
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A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo nas-
ceu a partir da junção da Faculdade de Filosofia, Ciên-
cias e Letras de São Bento com a Faculdade Paulista 
de Direito. A data oficial de sua criação é 22 de agosto 
de 1946, quando foi reconhecida como Universidade. 
O título de Pontifícia veio em 1947, concedido pelo 
Papa Pio XII. Em 1948, as Irmãs Carmelitas doaram à 
PUC-SP o seu convento, a capela e um terreno de 18 
mil metros quadrados, na Rua Monte Alegre, onde hoje 
funciona o Prédio Sede. 

Em 1967, A PUC-SP passou a se orientar, no plano 
acadêmico, pelo documento de Buga (Colômbia) para 
as Universidades Católicas, que enfatiza a formação hu-
manista. 

Em 22 de agosto de 2006, a PUC-SP completou seis 
décadas. Ao longo desse período, nossa Universidade 
formou profissionais qualificados e comprometidos 
com as mudanças do mundo contemporâneo. 

Embora seja uma instituição de direito privado, a 
PUC-SP apresenta características singulares – é pres-
tadora de serviços públicos, católica, comunitária e fi-
lantrópica – que se materializam no mérito acadêmi-
co e no compromisso social. A qualidade dos cursos e 

História
pesquisas vem se con-
solidando ao longo 
do tempo. Criada em 
1969, a Pós-Graduação 
produz novos conheci-
mentos e qualifica do-
centes, desta universida-
de e de outras, do Brasil 
e do Exterior. 

Na luta contra o autori-
tarismo, a liberdade de co-
nhecimento passou à práti-
ca, e a autonomia do corpo 
docente firmou-se. 

Assumindo o ideal da ges-
tão democrática, desde a dé-
cada de 80, seus professores, 
funcionários e estudantes ele-
gem reitores, direções acadê-
micas e representantes nos conselhos superiores que 
definem democraticamente as políticas que regem as 
diversas áreas de atuação. 
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Conhecendo a sua Universidade

Reitoria, Conselhos
A Reitoria, órgão superior executivo, é compos-

ta pelo reitor, vice-reitor e pró-reitores (Graduação, 
Pós-Graduação, Cultura e Relações Comunitárias, 
Educação Continuada e Planejamento, Desenvolvi-
mento e Gestão). Os conselhos superiores são o 
Conselho Universitário (Consun) e o Conselho de 
Administração (Consad).

Campi
A PUC-SP possui seis campi, sendo quatro loca-

lizados na capital do Estado de São Paulo (Perdizes, 
Consolação, Ipiranga e Santana) e dois no interior 
(Sorocaba e Barueri). 

Perdizes
O campus Perdizes é sede da Reitoria e da maioria 

dos cursos de graduação e pós-graduação da PUC-SP. 
Tombado pelo patrimônio histórico, data da década 
de 1920, quando funcionava ali um convento de frei-
ras. Seu conjunto arquitetônico inclui também a Cape-
la da Universidade e o Tuca, o teatro da PUC-SP.

Rua Monte Alegre, 984 – Perdizes – São Paulo – 
SP - CEP 05014-901

Consolação
Nesse campus, funcionam os cursos de graduação 

e pós-graduação da área de Exatas e Tecnologia. Nas 
imediações do campus funciona a sede da Coorde-
nadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento 
e Extensão (Cogeae, rua da Consolação, 881. Fone: 
(11) 3124-9600).

Rua Marquês de Paranaguá, 111 – Consolação – 
SP - CEP 01303-050

Santana
O campus Santana foi aberto no primeiro semestre 

de 2005, resultado de uma parceria entre a PUC-SP e 
a Cúria Metropolitana. A PUC-SP oferece graduações 
das Faculdades de Economia, Administração, Contábeis e 
Atuariais (FEA) e de Teologia, além de cursos da Cogeae.

Rua Voluntários da Pátria, 1653 – Santana - São 
Paulo – SP - CEP 02011–300

Ipiranga
Parte integrante da PUC-SP desde 2009, tem a sua 

história diretamente ligada à formação do clero pau-
lista. Atualmente, o campus oferece cursos de gradu-
ação e pós-graduação, frequentados tanto por religio-
sos quanto leigos.

Av. Nazaré, 993 – São Paulo – SP – CEP 04263-
100

Sorocaba
O campus Sorocaba reúne os cursos de Medi-

cina, Enfermagem e Biologia, além das atividades 
da residência médica. Ao lado do campus fica o 
Hospital Santa Lucinda, unidade suplementar da 
PUC-SP (Rua Cláudio Manoel da Costa, 57. Fone: 
(15) 3212-9900).

Rua Joubert Wey, 290 – Sorocaba – SP - CEP 
18030-070

Barueri
O campus Barueri, na Grande São Paulo, resulta de 

uma parceria firmada entre a PUC-SP e a Prefeitura 
local. Inaugurado durante as comemorações dos 60 
anos da Universidade, em 2006, oferece cursos de gra-
duação e de educação continuada

Av. Sebastião Davino dos Reis, 786 – Barueri – SP 
– CEP 06414-007
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Uma Universidade Comunitária

A identidade da PUC-SP é o seu diferencial 
frente a outras instituições particulares – uma 
universidade comunitária e democrática. Tais 
características implicam um modo próprio de 
administrar, ensinar, pesquisar, conviver e com-
prometer-se com a realidade social.

A PUC-SP abre espaços para o estudante participar 
da vivência universitária e contribuir com sua gestão 
e, dessa forma, realizar sua educação humana e pro-
fissional.

Ao falar dessa instituição, destacam-se as relações 
humanas sustentadas pelos valores de respeito entre 
todos, responsabilidade frente à função de cada um e 
competência de todos que participam desta comuni-
dade.

A PUC-SP tem como missão desenvolver e aprimo-
rar a educação para uma cidadania solidária e fraterna. 
As atividades que ela desenvolve abarcam a comuni-
dade interna (estudantes, funcionários e professores) 
e a comunidade externa, fundadas na preocupação e 
no cuidado com o bem estar das relações humanas e 
profissionais. Um primeiro relatório social foi apre-
sentado em outubro de 2007, PUC-SP Uma Univer-
sidade Comunitária, expondo os serviços prestados 

à comunidade interna e externa. Em 2008, foi elabo-
rado livro sobre serviços comunitários destinados à 
comunidade interna: Carisma e Ação da Universidade 
comunitária: experiências da PUC-SP.

Você, que é recém-chegado a esta universidade, está 
sendo convidado a fazer parte de nossa prática comu-
nitária, como sujeito ativo e responsável, contribuindo 
para a construção de uma instituição de qualidade nas 
práticas acadêmicas e na convivência social. Para uma 
efetiva integração na Universidade, você contará com 
os seguintes serviços comunitários dentre outros:

1. Política de Atendimento Comuni-
tário - PAC
Pertencente à Pró-reitoria de Cultura e Relações Co-
munitárias - PROCRC, o PAC conta com uma equipe 
interdisciplinar de agentes educacionais, coordenada 
por um Psicólogo; supervisionada, no Campus Perdizes, 
por uma Assistente Social, tendo mais 02 Psicólogas e 
01 Pedagoga, sendo duas destas profissionais com for-
mação em Psicopedagogia.  Em acordo com as dire-
trizes da PROCRC, compreende que a educação deve 
contemplar o ser humano em suas múltiplas dimensões 
(comunitária, social, cultural, econômica, psicológica, 
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física, espiritual e biológica). Assim, tem como missão 
ser a referência institucional e a porta de entrada para 
acolher, reconhecer, orientar, mediar e elaborar as situ-
ações e os casos que necessitem de atendimento psico/
sócio/comunitário. 

Seu foco de atuação se consolida em:

        • Acompanhamento de alunos (as) com necessi-
dades educacionais especiais: relacionados a questões 
psicossociais; psicopedagógicas (dificuldades no proces-
so de aprendizagem); culturais; a demandas específicas 
(casos de alunos com dislexia e outras demandas que 
ensejam atendimento diferenciado), entre outros.

        • Atenção às pessoas com deficiências física, visu-
al ou auditiva;

        • Ações que se consolidem em benefícios com-
plementares aos (às) alunos (as) bolsistas, na perspecti-
va da Lei nº 12.868/2013 (Filantropia);

        • Mediação de conflitos entre pessoas ou grupos, 
de modo a favorecer a convivência entre os integrantes 
da comunidade.

O PAC tem como objetivo, por meio dos atendimen-
tos, proporcionar aos indivíduos a possibilidade da 
ressignificação e a busca de maior sentido e amplitude 
perante suas vivências e demandas, por meio de enca-
minhamentos e acompanhamentos efetuados por esse 
trabalho interdisciplinar.

O Setor é responsável, ainda, pelo desenvolvimento de 
ações na área de Esportes, contando para tanto com 01 
Agente de Eventos Esportivos, formado em Educação 
Física e 01 Auxiliar de Eventos Esportivos. 

Como suporte às equipes de trabalho conta, também, 
com 01 Auxiliar Administrativo.

O PAC atende nos seguintes campi: Campus Perdizes, 
Prédio ERBM (Edifício Reitor Bandeira de Mello), andar 
Térreo, sala 63-G, de 2ª a 6ª feira, das 09h00 às 23h00, 
no Campus Marquês de Paranaguá, das 11h00 às 14h00, 
telefones (11) 3670-8035 ou 8544, e-mail: pac.procrc@
pucsp.br; e, no Campus Sorocaba, no Prédio da Faculda-
de, 1º andar, sala 108, telefone (15) 3212-9900. 

Nos demais Campi os atendimentos são realizados 
mediante agendamento prévio ou, em acordo com as 
demandas apresentadas pelas direções e coordenações 
locais. 

EQUIPE:

Sandra Eloiza Paulino – Supervisora do PAC/PROCRC 
Araci Queiroz – Agente Educacional 
Maria Rosilda da S. Wiira – Agente Educacional 
Mônica Nascimento – Agente Educacional

2. Bolsas de Estudos
MODALIDADES DE BOLSAS DE ESTUDO 

E FINANCIAMENTO ESTUDANTIL OFERE-
CIDOS NA GRADUAÇÃO

A concessão de bolsas de estudo é uma das principais 
formas de inclusão na Uni versidade, a qual, também, 
integra a política de formação e aperfeiçoamento 
con tínuo de docentes e funcionários. Exige não só 
uma normatização clara, processos democráticos de 
seleção, mas também o acompanhamento do aluno 
bolsista, de forma a propiciar sua permanência e 
vivência no campus. A Bolsa concedida é de natureza 
pessoal e intransferível e a sua manutenção está 
adstrita ao bom desem penho acadêmico do aluno 
e manutenção da condição financeira, de acordo 
com os critérios estabelecidos pelo Ministério 
da Educação e pela Instituição. A Funda ção São 
Paulo, mantenedora da PUC-SP, na qualidade de 
entidade filantrópica, par ticipa dos projetos sociais 
do Governo Federal, ofertando vagas para bolsas 
ofere cidas pelo Programa Universidade para Todos – 
PROUNI e oferecendo aos alunos a oportunidade de 
adesão ao Fundo de Financiamento Estudantil - FIES.  

•	 Bolsas PROUNI: são oferecidas bolsas integrais 
100% para alunos de baixa ren da, como parte 
do Programa do Governo Federal, através do 
Ministério da Educa ção (MEC). Os candidatos 
devem realizar a prova do ENEM do ano letivo 
corrente, inscrever-se no processo seletivo do 
MEC e submeter-se aos critérios de seleção. 
Além disso, deve comprovar renda per capita 
familiar de até um salário mínimo e meio. Todas 
as informações e dúvidas poderão ser obtidas 
no endereço eletrônico: http://prouniportal.mec.
gov.br . Os estudantes que ingressam através 
do PROUNI têm a bolsa desde a matrícula e 
são dispensados do vestibular da PUC-SP, pois a 
classificação é feita pela nota do ENEM, sendo a 
Universidade responsável pela ve rificação de toda 
documentação declarada pelo candidato. 

•	 Bolsas FUNDASP: a Fundação São Paulo 
mantém uma política consolidada para a concessão 
de Bolsas de Estudo aos alunos, por meio de Editais 
publica dos semestralmente. São ofertadas Bolsas 
de Estudo institucionais aos alunos cujo perfil 
socioeconômico atende a Lei da Filantropia (Lei nº 
12.101 de 27 de Novembro de 2009 e alterações) 
e concedidas bolsas de estudo integrais 100% e 
parciais 50%. Para as bolsas integrais 100%, o aluno 
deverá comprovar renda per capita de até um 
salário mínimo e meio, já para as bolsas parciais 
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50%, de verá comprovar renda per capita de até 
três salários mínimos. A abertura dos referidos 
Editais é amplamente divulgada através dos meios 
de comunicação da Universidade, e ainda, no site 
da própria Universidade: http:// www.pucsp.br 
 

•	 Bolsas Mérito Acadêmico:  no percentual 
100%, caso o aluno tenha sido classificado em 1º 
lugar no Vestibular Unificado de Verão e de 50%, 
caso o aluno tenha sido aprovado em 1º lugar, 
em cada curso, desde que seja egresso de Escola 
Pública e não tenha concluída nenhuma graduação. 
Os candidatos que efetuarem matrícula em um 
dos cursos oferecidos e não houver formação da 
respectiva turma, terá garantida sua bolsa de estudos 
(50% de desconto) em qualquer outro curso que 
o candidato optar no mesmo processo seletivo.  

•	 FIES – Financiamento Estudantil do MEC: O Fundo 
de Financiamento Estudan til (FIES) é um programa 
do Ministério da Educação (MEC) destinado 
à concessão de financiamento a estudantes 
regularmente matriculados em cursos superiores 
presenciais não gratuitos e com avaliação positiva 
nos processos conduzidos pelo MEC, não se 
confundindo, portanto, com bolsa de estudos. 
Assim, a adesão dos alunos ao FIES ocorre após o 
ingresso na Universidade, portanto devem prestar 
o Vestibular e realizar a matrícula. Para maiores 
informações, consulte a Portaria Nor mativa nº 10, 
de 30 de abril de 2010, bem como o site do Ministério 
da Educação: http://sisfiesportal.mec.gov.br  
A partir do 2º ano letivo, a Instituição oferece, 
ainda, outras modalidades de bolsas, tais 
como: Monitoria, Estágio e Iniciação Científica, 
cujas informações podem ser obtidas na 
nossa página eletrônica: http://www.pucsp.br 

3. A Pastoral Universitária (PU) 

 Propõe encontros para a construção de uma ami-
zade dentro da vida cotidiana da universidade. Atua 
em dois campi (Perdizes e Consolação), presta servi-
ço a toda comunidade acadêmica, interage com alunos, 
professores e funcionários nos diversos segmentos da 
Universidade, despertando forças vivas que nela atu-
am por meio de um diálogo constante entre fé e ra-
zão, à luz da mensagem cristã. 

   Na universidade a PU organiza grupos de estu-
dantes e grupos de professores. Dentre os serviços 
específicos que oferece estão a celebração eucarística 
semanal e/ou mensal nos horários estabelecidos pelos 

campi; orientação espiritual, confissão, preparação aos 
sacramentos do batismo e do crisma; retiros e en-
contros de formação; missas de formatura; missa em 
memória de funcionários e parentes falecidos; batiza-
dos, casamentos; grupo de reflexão bíblica. No âmbito 
acadêmico, auxilia e promove debates sobre os mais 
variados temas ligados direta ou indiretamente à reli-
gião; assessora os alunos na preparação e apresenta-
ção de trabalhos acadêmicos que fazem referência à 
fé cristã, à teologia e a atuação social da Igreja; realiza 
encontros com alunos de outros países que fazem in-
tercâmbio na universidade. 

  Uma experiência importante da PU é de volun-
tariado com reconhecimento acadêmico ou apenas 
como atividade educativa. Desenvolvem-se campa-
nhas (como a Coleta de Alimentos e a Campanha do 
Agasalho, entre outras) e também projetos de serviço 
e de atuação social em colaboração com as Pastorais 
Sociais da Igreja. Os projetos são desenvolvidos em 
parceria com os grupos de estudantes e organismos 
da universidade, como, por exemplo, a Puc-Júnior, Nú-
cleo de Trabalhos Comunitários e algumas Faculdades.

  A PU oferece atendimento, no campus Perdizes, 
diariamente de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h, 
na sala 63, Térreo, Edifício Reitor Bandeira de Mello 
(Prédio Novo). Neste campus encontra-se também 
um Espaço de Convivência. No campus Consolação, o 
atendimento é realizado nas quartas-feiras das 17h às 
19h e, na última quarta-feira do mês celebra-se uma 
Santa Missa.

Você também pode contatar a PU pelos tel. 3670-
8557 e 3670-8038 ou pelo e-mail: pastoralpuc@
pucsp.br. 
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Cursos de Graduação da PUC-SP 

O conceito de graduação vem sendo revisto no 
Brasil desde 1996, resultante de modificações 
impostas pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. As alterações têm sido, 
ainda, intensificadas pelo enorme processo 
de transformação que vem impactando a 
sociedade brasileira nos últimos anos.
Diante desse quadro, o curso de graduação não 
se restringe atualmente a uma formação estrita e 
especializada. Ele objetiva a aquisição de múltiplas 
competências, desenvolvidas em longo prazo, visando, 
sobretudo, à conscientização do futuro profissional 
quanto à dimensão social da carreira escolhida. 

A formação de profissionais qualificados e cidadãos 
comprometidos com a transformação social, a partir 
de uma visão humanista, é uma marca da PUC-SP desde 
sua origem. Para cumprir essa missão, historicamente 
a Universidade apostou na qualificação do corpo 
docente: cerca de 85% de seus professores possuem 
titulação em nível de mestre, doutor, pós-doutor ou 
livre-docente.

Além da qualidade do quadro docente, outra marca da 
graduação na PUC-SP é o estímulo que a instituição dá 
ao desenvolvimento de uma postura investigativa nos 
alunos, por meio de projetos de iniciação científica, 
trabalhos de conclusão de curso e da participação em 
grupos de pesquisa. 

Quem começa a fazer um curso superior normalmente 
imagina que apenas assistirá a aulas – ou seja, receberá 
pronto de seus professores todo o conteúdo. Mas 
para a PUC-SP, integrar o ensino à pesquisa desde a 

graduação é 
fundamental: 
o estudante 
que investiga 
p o d e 
desenvolver 
habilidades 
a l é m 
d a q u e l a s 
que ele 
apreende 
na mo-
dal idade 
de ensi-

no. Com a pesquisa científica, precisa ser curioso 
e se envolver em um saber que não se adquire 
passivamente. Desta forma, o aluno formado pela 
Universidade adquire uma postura ativa, importante 
para sua vida profissional – seja no mercado de 
trabalho ou na carreira acadêmica.

Para valorizar a pesquisa na graduação, a PUC-
SP possui um Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica (Pibic), que oferece bolsas tanto 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) quanto do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (Cepe) da própria Universidade.

Além da pesquisa, a postura ativa dos alunos também 
é incentivada por meio da aproximação com a prática 
profissional. Alguns cursos possuem empresas juniores 
(Consultoria PUC Jr-FEA; Psico PUC Jr.; e-PUC Jr., na 
área de Tecnologia da Informação; Prisma Consultoria 
Internacional, na área de RI), da Agência PUC 
Comunicação (Publicidade), do jornal-laboratório 
Contraponto (Jornalismo) e das Ligas de Especialidades 
da Medicina. Nesses órgãos, os estudantes realizam 
atividades práticas supervisionadas por docentes.

A PUC-SP ainda facilita o contato dos estudantes com 
o mercado de trabalho por meio da Coordenadoria 
Geral de Estágios (CGE). O setor mantém convênio 
direto com mais de 8 mil instituições que oferecem, 
regularmente, oportunidades de estágio, trainees 
e vagas efetivas. Durante o ano, essas instituições 
também promovem palestras e ações de recrutamento 
em todos os campi. A CGE ainda realiza, anualmente, a 
Semana de Recrutamento, reunindo um grande número 
de empresas e órgãos públicos de forma a aproximar 
essas organizações e os alunos da Universidade. 

Portanto, aliada a uma base teórica, coloca-se a 
dimensão prática, devendo haver entre ambas estreita 
articulação. O vinculo necessário entre ensino, 
pesquisa e extensão é assegurado pelo Projeto 
Pedagógico Institucional - PPI – Diretrizes para a 
Graduação da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, que orienta a elaboração dos projetos 
pedagógicos dos cursos de cada Unidade, bem como 
do Projeto Institucional para Formação de Professores 
da Educação Básica e dos Cursos Superiores de 
Tecnologia.
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Faculdades e Cursos

Cursos Campus Grau

Faculdade de Ciências 
Sociais

Ciências Sociais Perdizes Bacharel

Geografia Perdizes Bacharel/Licenciatura

História Perdizes Bacharel/Licenciatura

Relações Internacionais Perdizes Bacharel

Turismo Perdizes Bacharel

Serviço Social Perdizes Bacharel

Faculdade de Filosofia, 
Comunicação, Letras

e Artes

Comunicação das Artes do Corpo Perdizes Bacharel

Comunicação em Multimeios Perdizes Bacharel

Jornalismo Perdizes Bacharel

Publicidade e Propaganda Perdizes Bacharel

Filosofia Perdizes Bacharel/Licenciatura

Letras: Inglês/Português (Tradutor) Perdizes Bacharel

Letras: Língua Espanhola Perdizes Licenciatura

Letras: Língua Francesa Perdizes Licenciatura

Letras: Língua Inglesa Perdizes Licenciatura

Letras: Língua Portuguesa Perdizes Licenciatura

Arte: História, Crítica e Curadoria Consolação e Ipiranga Bacharel

Superior de Tecnologia em 
Secretariado Perdizes Tecnológico

Superior de Tecnologia em 
Conservação e Restauro

Consolação e Ipiranga Tecnológico

Faculdade de Ciências 
Humanas e da Saúde

Psicologia Perdizes Formação de 
Psicólogo

Psicologia Barueri Formação de 
Psicólogo

Fonoaudiologia Perdizes Bacharel

Fisioterapia Perdizes Bacharel

Faculdade de Direito Direito Perdizes Bacharel
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Cursos Campus Grau

Faculdade de 
Economia, 
Administração, 
Contábeis e Atuariais

Administração Perdizes Bacharel

Administração Santana Bacharel

Administração Barueri Bacharel

Administração Ipiranga Bacharel

Ciências Atuariais Perdizes Bacharel

Ciências Contábeis Perdizes Bacharel

Ciências Contábeis Ipiranga Bacharel

Ciências Econômicas Perdizes Bacharel

Ciências Econômicas Barueri Bacharel

Estatística Perdizes Bacharel

Superior de Tecnologia em Marketing Santana Tecnológico

Superior de Tecnologia em Comércio 
Exterior Santana Tecnológico

Superior de Tecnologia em Gestão 
Ambiental Santana Tecnológico

Faculdade de 
Educação

Pedagogia Perdizes Licenciatura

Pedagogia Ipiranga e Santana Licenciatura

Faculdades de 
Ciências Exatas e 
Tecnologia

Ciência da Computação Consolação Bacharel

Engenharia Civil Consolação Bacharel

Engenharia Elétrica Consolação Bacharel

Engenharia Biomédica Consolação Bacharel

Engenharia de Produção Consolação Bacharel

Física (ênfase em Física Médica) Consolação Bacharel/Licenciatura

Matemática Licenciatura Consolação Licenciatura

Superior de Tecnologia em Jogos Digitais Consolação Tecnológico

Sistema de Informação Consolação Bacharel

Tecnologia e Mídias Digitais Consolação Bacharel

Faculdade de Ciências 
Médicas e da Saúde

Ciências Biológicas Sorocaba Bacharel/Licenciatura

Enfermagem Sorocaba Bacharel

Medicina Sorocaba Bacharel

Faculdade de  Teologia         Teologia Santana e Ipiranga Bacharel
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A admissão inicial nos cursos de Graduação se faz por 
meio de processo seletivo dos candidatos que tenham 
concluído o ensino médio ou equivalente e sido 
classificados no limite das vagas fixadas para cada curso.  

Modalidades de Cursos de Graduação 
 
1. Bacharelado 
2. Licenciatura 
3. Superior de Tecnologia 

Vias de Ingresso

1. Vestibular 
O Vestibular destina-se aos candidatos que concluí-
ram o Ensino Médio ou equivalente para ingresso no 
1º ano dos Cursos de Graduação. A matrícula inicial é 
efetivada a partir da convocação dos candidatos clas-
sificados no processo seletivo, no limite das vagas fi-
xadas para cada curso/turno/Campus. 

2. Transferência
A transferência destina-se aos estudantes regulares 
de outras Instituições de Ensino Superior (IES), devi-
damente reconhecidas, nacionais ou estrangeiras, para 
o mesmo curso ou cursos afins. A matrícula inicial é 
efetivada a partir da convocação dos candidatos clas-
sificados no processo seletivo, no limite das vagas fi-
xadas para cada curso/turno/Campus. 

3. Portadores de diploma de curso superior
O processo seletivo destinado a portadores de di-
ploma de curso superior obtido em IES reconheci-
da está condicionado à existência de vagas remanes-
centes do Vestibular. A matrícula inicial é efetivada a 
partir da convocação dos candidatos classificados 
no processo seletivo, no limite das vagas fixadas 
para cada curso/turno/Campus. 4. Matrícula Especial 
 
4. Matrícula Especial
A matrícula Especial é destinada aos interessados 

por disciplinas ou atividades pedagógicas dos vários 
cursos de Graduação oferecidos pela PUC-SP e se 
classifica em duas categorias:a) a destinada aos inte-
ressados que, independentemente de sua escolari-
dade básica, demonstrem capacidade para cursar as 
disciplinas ou atividades pedagógicas de sua escolha 
em processo seletivo específico;b) a destinada aos 
interessados que comprovem vinculação com outra 
IES na qual pretendam aproveitar as disciplinas ou 
atividades pedagógicas cursadas.A matrícula especial 
é condicionada à existência de vagas nas disciplinas/
atividades solicitadas e não dá direito ao estudante à 
renovação da matrícula. 

5. Intercâmbio Internacional
O Intercâmbio Internacional refere-se ao programa de 
cooperação internacional firmado entre a PUC-SP e 
Instituições de Ensino de outros países, possibilitando 
aos estudantes da PUC-SP e aos estudantes estrangei-
ros realizarem estudos em outra IES, por um semestre 
ou ano. Os critérios para aceitação são fixados pela 
Assessoria de Relações Institucionais e Internacionais 
– ARII da PUC-SP. 

6. Convênio PEC-GO Programa de Estudan-
tes-Convênio de Graduação
PEC-G destina-se à formação e qualificação de es-
tudantes estrangeiros por meio de oferta de vagas 
gratuitas em cursos de graduação em Instituições de 
Ensino Superior - IES brasileiras, nos turnos matutino 
ou integral. O PEC-G constitui um conjunto de ati-
vidades e procedimentos de cooperação educacional 
internacional, preferencialmente com os países em 
desenvolvimento, com base em acordos bilaterais vi-
gentes e caracteriza-se pela formação do estudante 
estrangeiro em curso de graduação no Brasil e seu 
retorno ao país de origem ao final do curso (Decreto 
nº 7.948/2013). A inscrição e a pré-seleção dos can-
didatos são realizadas nas repartições consulares ou 
missões diplomáticas brasileiras. A seleção final dos 
candidatos é feita pelos Ministérios das Relações Ex-
teriores e da Educação, em Brasília. 

Ingresso nos cursos de Graduação
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7. PROUNI
O Programa Universidade para Todos - Prouni tem 
como finalidade a concessão de bolsas de estudo inte-
grais e parciais em cursos de graduação e sequenciais 
de formação específica, em IES privadas. Criado pelo 
Governo Federal em 2004 e institucionalizado pela 
Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 2005 oferece, em 
contrapartida, isenção de tributos àquelas instituições 
que aderem ao Programa.

Dirigido aos estudantes egressos do ensino médio 
da rede pública ou da rede particular na condição 
de bolsistas integrais, com renda familiar per capita 
máxima de três salários mínimos, o Prouni conta com 
um sistema de seleção informatizado e impessoal, que 
confere transparência e segurança ao processo. Os 
candidatos são selecionados pelas notas obtidas no 
Exame Nacional do Ensino Médio - Enem conjugando-
se, desse modo, inclusão à qualidade e mérito dos 
estudantes com melhores desempenhos acadêmicos.

Ingresso nos cursos de Sequenciais
 

Cursos Sequenciais
O processo seletivo para os cursos Sequenciais é des-
tinado aos candidatos que tenham concluído o curso 
médio, ou equivalente, e selecionados de acordo com 
as normas fixadas para cada curso. A matrícula inicial 
é efetivada a partir da convocação dos candidatos 
classificados no processo seletivo, no limite das vagas 
fixadas para cada curso/turno/Campus. 

 
Modalidades de Cursos Sequenciais
1. Complementação de estudos com destinação 
coletiva 
2. Complementação de estudos com destinação 
individual
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Normas e procedimentos escolares

A inserção oficial do aluno na vida acadêmica, 
desde o ato da matrícula até a expedição 
do diploma é orientada por normas e 
procedimentos que são estabelecidas pela 
Universidade em seu Estatuto e Regimento 
Geral.

Matrícula Inicial 
A matrícula inicial é o ato que vincula o candidato 
aprovado em processo seletivo à PUC-SP. O estudante 
matriculado passa a fazer parte do cadastro geral da 
PUC-SP e recebe um número (Registro Acadêmico 
– RA) que o identifica no decorrer de toda a vida 
escolar. 

Renovação de Matrícula
A renovação de matrícula destina-se aos estudantes 
que têm vínculo com a PUC-SP para prosseguimento 
dos seus estudos. Ela é realizada a partir do segundo 
período da vida acadêmica do estudante e deve ser 
renovada semestral ou anualmente, de acordo com 
o regime didático de cada curso. Os procedimentos 
para a renovação da matrícula são divulgados 
semestralmente pela Secretaria de Administração 
Escolar – SAE, de acordo com os prazos fixados no 
Calendário Escolar Geral da Universidade. 

1. Matrícula Acadêmica

A matrícula acadêmica é um procedimento escolar 
obrigatório para a renovação da matrícula voltado para 
a escolha do plano de estudos (disciplinas e turmas) 
do estudante para o período letivo subsequente. 
Os procedimentos para a realização da matrícula 
acadêmica são divulgados semestralmente pela SAE, 
de acordo com os prazos fixados no Calendário 
Escolar Geral da Universidade.

2. Confirmação da Matrícula
A confirmação da matrícula é um procedimento 
acadêmico-financeiro realizado pela PUC-SP para a 
confirmação automática da matrícula dos estudantes 
após o vencimento regular do primeiro boleto do 

semestre (janeiro e julho). 

Para o aluno ter a matrícula confirmada 
automaticamente, ele deve fazer a matrícula acadêmica 
(plano de estudos) dentro do prazo previsto no 
Calendário Escolar Geral da Universidade, efetuar o 
pagamento do boleto da primeira parcela do semestre 
até a data do seu vencimento, ou ter direito à bolsa de 
estudos, e não possuir débito.

3. Regularização da matrícula
A regularização da matrícula é um procedimento 
acadêmico-financeiro realizado pelo estudante para 
renovar sua matrícula após o prazo da confirmação 
automática. Os procedimentos para a regularização 
são divulgados semestralmente pela SAE, de acordo 
com os prazos fixados no Calendário Escolar Geral 
da Universidade.
Para o aluno regularizar a matrícula, ele deve fazer 
a matrícula acadêmica (plano de estudos), efetuar o 
pagamento da primeira parcela do semestre, ou ter 
direito à bolsa de estudos, e não possuir débito.

4. Alteração da Matrícula
A alteração da matrícula consiste na modificação do 
plano de estudos do aluno após a confirmação de sua 
matrícula. A alteração, de regra, deve ser solicitada 
pelo aluno, podendo resultar no trancamento, na 
inclusão ou na mudança de turma de disciplinas. No 
caso de fechamento ou divisão de turmas, a alteração 
da matrícula dos alunos poderá ser solicitada pela 
Coordenação do Curso. Os procedimentos para a 
solicitação de alteração da matrícula são divulgados 
semestralmente pela SAE, de acordo com os prazos 
fixados no Calendário Escolar Geral da Universidade.

5. Trancamento da matrícula
O trancamento da matrícula é a interrupção temporária 
dos estudos concedida ao estudante por um ato de 
liberalidade da IES. Na PUC-SP, o trancamento da 
matrícula é regulamentado pelo Regimento Geral 
(arts. 179 a 183) e previsto no Contrato de Prestação 
de Serviços Educacionais da Graduação. 
O trancamento deve ser solicitado pelo estudante no 
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prazo previsto no Calendário Escolar Geral da PUC-
SP, podendo ser concedido pelo período máximo de 
02 (dois) anos, para a maioria dos cursos, ou de 01 
(um) ano para os cursos Superiores de Tecnologia, a 
partir do segundo período letivo do aluno no curso. 
É vedado o trancamento da matrícula no primeiro 
período letivo do curso.
A contagem do período de trancamento de matrícula 
é feita a partir da matrícula inicial na PUC-SP e não 
é considerada para efeito do tempo máximo para a 
integralização do curso.
Esgotado o prazo de trancamento da matrícula sem 
a solicitação de reabertura, a matrícula é cancelada, 
cessando qualquer vínculo do estudante com o curso 
e com a PUC-SP, sem prejuízo da aplicação das normas 
administrativo-financeiras da PUC-SP.
 
6. Reabertura da matrícula
A reabertura da matrícula consiste no retomada 
aos estudos interrompidos pelo aluno por motivo 
de trancamento da matrícula ou abandono de curso, 
observando-se as normas acadêmicas e administrativo-
financeiras da PUC-SP. Os procedimentos para a 
solicitação da reabertura da matrícula são divulgados 
semestralmente pela SAE, de acordo com os prazos 
fixados no Calendário Escolar Geral da Universidade. 

7.Reopção de curso
É facultado ao estudante da PUC-SP solicitar reopção 
ou mudança de curso, observados os Editais das 
Faculdades e os prazos previstos no Calendário 
Escolar Geral da Universidade.
A inscrição dos candidatos à reopção de curso fica 
subordinada às seguintes condições:
a) que o requerente tenha sido aprovado para o 2º 
ano do curso de origem, para os casos de cursos 
anuais; ou
b) que o requerente tenha cursado, com 
aproveitamento, no mínimo 30 (trinta) créditos, no 
caso de cursos semestrais.
Os critérios para aprovação da reopção são fixados 
pelas Faculdades, que podem adotar o sistema de 
classificação, quando o número de candidatos superar 
o de vagas, ou o de seleção, mesmo quando esse 
número for menor.

8.Transferência de Campus
A transferência de Campus é a mudança do local de 
estudos realizada pelo estudante cujo curso é oferecido 
em mais de uma filial. A transferência de Campus 
deve ser solicitada e justificada pelo estudante e está 
condicionada à disponibilidade de vagas. Compete ao 
Coordenador do Curso a análise do pedido.

9.Transferência de turno
A transferência de turno é a mudança do turno 
realizada pelo estudante cujo curso é oferecido em 
mais de um horário. A transferência de turno deve ser 
solicitada e justificada pelo estudante. Compete ao 
Coordenador do Curso a análise do pedido.

10.Cancelamento da matrícula
O cancelamento da matrícula consiste na cessação do 
vínculo do estudante com a IES, observando-se as normas 
acadêmicas e administrativo-financeiras e o Contrato 
de Prestação de Serviços Educacionais da PUC-SP. 

O cancelamento da matrícula pode ser solicitado 
pelo estudante a qualquer momento, no caso 
de desistência formal do curso, ou realizado 
por iniciativa da IES, de acordo com o seu 
estatuto, regimento, normas acadêmicas ou 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

O cancelamento da matrícula inicial, solicitado antes 
do início das aulas, dá direito ao estudante à devolução 
de 75 % (setenta e cinco por cento) do valor total 
da matrícula e de 100% (cem por cento) do valor 
das demais parcelas pagas. Para a via de ingresso 
Vestibular, se o cancelamento é solicitado após o 
início das aulas e até a última chamada do Processo 
seletivo, o estudante tem direito à devolução de 50% 
(cinquenta por cento) do valor total da matrícula 
e de 100% (cem por cento) do valor das demais 
parcelas pagas. O estudante convocado na última 
chamada do Vestibular têm 72 (setenta e duas) horas 
a partir da efetivação da matrícula para proceder 
ao cancelamento, com direito à devolução de 50% 
(cinquenta por cento) do valor total da matrícula. 
Ocorrendo o cancelamento da matrícula após esse 
prazo, o estudante deve pagar todas as parcelas 
vencidas até a data da formalização do cancelamento. 

Sistemas de Avaliação
O processo contínuo de avaliação do ensino e 
aprendizagem do estudante é definido pelos Conselhos 
das Faculdades e está previsto no Projeto Pedagógico 
de cada curso (http://www.pucsp.br/graduacao).
 
1. Revisão de nota e frequência 
Ao estudante é assegurado o direito à solicitação de 
revisão de nota e frequência nos casos de reprovação 
ou questionamento do resultado obtido, observados 
os prazos previstos no Calendário Escolar Geral 
da Universidade. Ao final do processo de avaliação 
compete ao professor a decisão sobre a aprovação ou 
não do estudante, cabendo recurso à Coordenação 
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do curso e, se necessário, ao Conselho da Faculdade.
 
2. Regime domiciliar 
O regime domiciliar é um regime de exceção, previsto 
legalmente, onde são atribuídos ao estudante exercícios 
domiciliares como compensação da ausência às aulas.  
 
O regime domiciliar está previsto no Decreto-Lei nº 
1044/69 (afecções congênitas ou adquiridas, infecções, 
traumatismo ou outras condições mórbidas) e na Lei nº 
6202/75 (gravidez). Na PUC-SP, ele foi regulamentado 
pelas Resoluções da Reitoria nº 80/80 (requerimento 
do benefício) e nº 03/96 (Representação Desportiva 
Nacional). 
 
O regime domiciliar deve ser solicitado pelo aluno 
ou por seu representante no início do período de 
afastamento e mediante a apresentação de laudo 
médico. 
 

Componentes curriculares
Os componentes curriculares são todas as atividades 
obrigatórias previstas nos Projetos Pedagógicos dos 
Cursos 
 
1.Disciplina

É o conjunto de estudos e atividades correspondentes 
ao desdobramento de uma matéria sob a forma de 
programa a ser desenvolvido num período letivo.

2. Atividades Complementares

As atividades complementares são um conjunto de 
atividades didático-pedagógicas, estabelecidas nos 
Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação de 
acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, 
que complementam a formação social e profissional 
do estudante. Essas atividades correspondem a um 
componente curricular obrigatório. Os Coordenadores 
dos cursos são responsáveis pela avaliação e validação 
das horas das atividades realizadas para que elas sejam 
incorporadas nos históricos escolares dos estudantes.

3. Estágio Supervisionado (in loco)

O estágio in loco é um ato educativo escolar 
supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, 
que visa à preparação para o trabalho produtivo 
dos estudantes (Lei nº 11.788/2008). O estágio nos 
cursos de Graduação pode ser um componente 
curricular obrigatório desde que previsto em seus 
Projetos Pedagógicos. Os Coordenadores dos cursos 
ou os Supervisores de Estágio são responsáveis pela 

avaliação e validação das horas do estágio para que 
elas sejam incorporadas nos históricos escolares dos 
estudantes.

4. Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 
(Enade) é a avaliação do desempenho dos estudantes 
dos cursos de Graduação, realizada pelo Ministério da 
Educação com a finalidade de aferir o desempenho dos 
estudantes em relação aos conteúdos programáticos 
previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais de seus 
respectivos cursos, suas habilidades e competências. 

O Enade é aplicado aos alunos ingressantes e 
concluintes dos cursos de Graduação com uma 
periodicidade máxima trienal, de acordo com o 
calendário divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). É 
acompanhado de instrumento de levantamento do 
perfil dos estudantes (questionário socioeconômico) e 
é considerado um componente curricular obrigatório 
dos cursos, devendo constar do histórico escolar de 
todos os estudantes a participação ou a dispensa da 
prova (Lei n° 10.861/2004 e Portaria Normativa do 
MEC nº 40/2007, republicada em 29/12/2010).

A identificação e a inscrição dos estudantes dos cursos 
convocados para o Enade é de responsabilidade da IES. 

5. Trabalho final do Curso

O trabalho final do curso, também conhecido 
como Trabalho de Conclusão do Curso, Projeto 
Experimental, Monografia, entre outros, é um tipo 
de trabalho acadêmico utilizado para a avaliação final 
dos Graduandos. O trabalho final do curso deve ser 
considerado um componente curricular obrigatório a 
ser realizado sob a supervisão docente e de acordo 
com as Diretrizes Curriculares Nacionais e os Projetos 
Pedagógicos dos Cursos. 

Aproveitamento de Estudos
O aproveitamento de estudos consiste na dispensa 
de disciplinas com o aproveitamento dos estudos 
realizados em outra IES ou na própria PUC-SP em 
outro curso ou grade curricular. 

O aproveitamento de estudos realizados em outra 
IES, nacional ou estrangeira, pode ser solicitado pelo 
estudante mediante a apresentação do histórico 
escolar, dos critérios de avaliação e do conteúdo 
programático das disciplinas ou atividades a serem 
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aproveitadas, não podendo exceder 1/3 
(um terço) da carga horária total do curso. 
Para o aproveitamento de disciplinas/
atividades realizadas no estrangeiro, os 
documentos exigidos devem ser traduzidos 
por tradutor juramentado. 

O aproveitamento de estudos realizados 
na PUC-SP pode ser solicitado pelo aluno 
mediante a aprovação na disciplina ou 
atividade. 

Em ambos os casos, a solicitação deve ser 
feita nos prazos previstos no Calendário 
Escolar Geral da Universidade, cabendo 
ao Coordenador do curso analisar o 
aproveitamento de estudos.

Aproveitamento de 
Conhecimentos e 
Competências
O aproveitamento de conhecimentos e 
competências consiste na dispensa de disciplinas 
com extraordinário aproveitamento nos estudos 
adquirido pelo estudante fora do ambiente 
escolar. O aproveitamento deve ser solicitado 
pelo estudante e demonstrado por meio de provas 
e outros instrumentos específicos de avaliação, 
fixados pelos Conselhos das Faculdades, e aplicados 
por meio de banca examinadora especial.

Integralização do Curso
A integralização do curso é o cumprimento ou a 
conclusão de todas as exigências curriculares. Os 
prazos mínimo e máximo para a integralização dos 
cursos de Graduação estão previstos em seus Projetos 
Pedagógicos. De regra, o prazo máximo equivale à 
duração regular do curso acrescida de 50% desse 
tempo (por exemplo: um curso com a duração de 04 
anos ou 08 semestres pode ser concluído, no máximo, 
em 06 anos ou 12 semestres). Não são considerados 
para a contagem desse prazo os períodos letivos sem 
matrícula ou com matrícula trancada.

O não cumprimento de todas as exigências curriculares 
dentro do prazo máximo para a integralização do curso 
acarreta o cancelamento da matrícula do estudante, 
sem prejuízo da aplicação das normas administrativo-
financeiras da PUC-SP. Neste caso, o retorno ao curso 
somente é possível com a participação em um novo 
processo seletivo.

Colação de Grau
A colação de grau consiste no juramento solene e 
na imposição do grau acadêmico de Graduação 
aos formandos (Bacharel, Tecnólogo, Psicólogo 
ou Licenciado). Trata-se do último ato acadêmico 
praticado pelos estudantes da Graduação e requisito 
para a expedição do Certificado de Conclusão do 
Curso e do Diploma.

A colação de grau pode ser solicitada pelo aluno, após 
a conclusão do curso, ou marcada compulsoriamente 
pelo Diretor da Faculdade, logo após o encerramento 
do período letivo. Para a realização da colação de 
grau são imprescindíveis a integralização do curso 
por parte do estudante e a liberação da auditoria 
acadêmica da SAE. 
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Normas Financeiras / 2015

Cursos de Graduação
Apresentamos os principais aspectos financeiros da 
relação estudante-universidade, tais como a forma 
de calcular a semestralidade, as datas de vencimento 
e procedimentos referentes à matrícula, com base 
no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, 
assinado no ato da matrícula. 

Regime financeiro
A Universidade adota o Regime Financeiro semestral 
ou anual de cobrança, de acordo com o Projeto 
Pedagógico do curso, sendo a semestralidade ou 
anuidade paga em até 06 (seis) ou em até 12 (doze) 
parcelas mensais sucessivas, conforme o caso. 
O aluno que cursar disciplinas em mais de um 
campi da Universidade, receberá, mensalmente, 
mais de um boleto, ou seja, os boletos serão 
separados com a cobrança respectiva pelas 
disciplinas cursadas em cada campus.
O cálculo das mensalidades é feito com base em 
todas as atividades (disciplinas) cursadas em cada 
período letivo do curso, de acordo com seu Projeto 
Pedagógico. 

Valor da mensalidade

•	 O Edital de Mensalidades é publicado nos 
quadros de aviso da Universidade e os 
valores de cada curso são calculados com 
base nas atividades pedagógicas previstas. 

Alteração de plano de estudos
Se autorizadas alterações de plano de estudos 
(trancamento ou inclusão de disciplinas) após a data 
de emissão de qualquer boleto, havendo alteração 
financeira, o acerto das mensalidades ocorrerá somente 
na emissão dos boletos dos meses subsequentes. 

O cálculo para esses casos será feito através do valor 
da nova semestralidade, diminuindo os valores já 
gerados, dividindo o saldo pelos meses restantes até 
o final daquele semestre. 

Reajustes de mensalidades

Os valores das mensalidades estão sujeitos aos 
reajustes legais  conforme  Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais.

Data do vencimento
1.	  A data de vencimento de cada mensalidade 

ocorrerá sempre no dia 5 (cinco) de cada mês. 

Pagamento
1.	 Os pagamentos efetuados até o dia 1º do 

mês serão - por mera liberalidade - objetos 
de um desconto por antecipação, conforme 
discriminado no boleto. Este desconto pode 
ser suspenso/cancelado sem prévio aviso.

2.	 Até a data do vencimento o pagamento poderá 
ser efetuado em qualquer agência bancária. 
Após o vencimento, a mensalidade só poderá 
ser paga no banco emitente do boleto no prazo 
máximo de até 20 dias do vencimento, sendo o 
valor acrescido de 1% de juros de mora (pro 
rata die), 2% de multa e atualização monetária, 
de acordo com a variação acumulada do IPC/
FIPE. Após 20 dias do vencimento, deverá ser 
retirado outro boleto, devidamente atualizado, 
via internet através do portal acadêmico.

3.	 O boleto da mensalidade será enviado 
pelos Correios, ou por e-mail, ao endereço 
fornecido e mantido atualizado pelo aluno,  
que, não recebendo em até  dois dias úteis de 
antecedência ao vencimento,  deverá retirar a 
2ª via na Universidade ou via Internet, através 
do portal do aluno. Caso queira utilizar o 
desconto de 3%, deverá pagar até o primeiro 
dia útil do mês. O aluno que não cumprir 
este quesito arcará com todos os encargos 
referentes ao atraso. 

Parcelas vencidas
As parcelas vencidas poderão ser encaminhadas para 
Escritórios de Cobrança, ficando a cargo do discente 
os encargos cabíveis. 
Matrículas
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A confirmação de matrícula ocorrerá de acordo com a 
periodicidade do curso: semestral ou anual, conforme 
detalhado no Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais. O escalonamento de matrículas seguirá 
o Calendário Geral da Universidade.

Cancelamento de matrícula
O cancelamento de matrícula inicial dos alunos deverá 
ser solicitado na SAE – Secretaria de Administração 
Escolar. A Universidade devolverá o valor da matrícula, 
retendo 25% para cobrir despesas administrativas, 
desde que a solicitação formal seja manifestada antes 
do início oficial das aulas. 
a) Para ingressantes via Vestibular: após o início 
oficial das aulas e até a última chamada do processo 
seletivo, a devolução do valor da matrícula será de 
50%. Os alunos convocados na última chamada 
terão 72 horas para efetivar o cancelamento, com a 
devolução de 50% do valor da matrícula. Ocorrendo 
o cancelamento de matrícula após a última chamada 
do processo seletivo, o aluno deverá quitar todas as 
parcelas vencidas, com cálculo proporcional dos dias 
corridos, até a data da formalização da desistência, 
que deverá ser solicitada na SAE – Secretaria 
de Administração Escolar, através de formulário 
específico para este fim.

b) Para ingressantes por outras vias ( transferência, 
portador de diploma, seqüencial e especial )  o aluno 
que solicitar o cancelamento de matrícula terá direito 
à devolução do valor pago correspondente à matrícula, 
sendo retido pela Universidade 25% para cobrir 
despesas administrativas, desde que a solicitação 
formal seja manifestada antes do início oficial das 
aulas. Se essa solicitação for feita após o início 

oficial  das aulas, o aluno deverá quitar todas as parcelas 
vencidas, com cálculo proporcional dos dias vencidos, 
até a data da formalização da desistência, que deverá 
ser solicitada na SAE – Secretaria de Administração 
Escolar. 

Trancamento de matrícula
O trancamento de matrícula suspende a continuidade 
dos estudos nas atividades que o aluno encontra-
se matriculado e deve obedecer ao Calendário 
Geral da Universidade, formalizado na SAE em 
formulário especificamente destinado para este 
fim. O trancamento de matrícula não quita débitos 
anteriores,  devendo o aluno pagar todas as parcelas 
vencidas, com cálculo proporcional da semestralidade 
, até a data de sua formalização.

Abandono ou Desistência
No caso de desistência do curso ou abandono das 
aulas, sem a prévia formalização do trancamento ou 
cancelamento de matrícula conforme descrito acima, 
o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais não 
será  suspenso, devendo o aluno se responsabilizar pelo 
pagamento das mensalidades até o final do período 
letivo,  ou até que seja formalizado o trancamento  ou 
cancelamento .
As normas financeiras aqui detalhadas se aplicam em 
geral a todos os estudantes dos cursos de Graduação, 
respeitadas as especificidades dos contratos efetivados 
em anos anteriores, podendo ser alteradas a juízo da 
Universidade ou de sua mantenedora, sempre que 
houver necessidade. Fundasp/Contas a Receber 
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Educação Continuada
A educação continuada na PUC-SP é desenvolvida em 
duas áreas: cursos de Especialização, Aperfeiçoamento 
e Extensão, voltados para estudantes e para 
profissionais e público em geral e programas de Pós-
Graduação. 

 
Cogeae
A Coordenadoria Geral de Especialização, 
Aperfeiçoamento e Extensão da PUC-SP (COGEAE) é 
responsável pelos cursos e atividades de especialização, 
aperfeiçoamento, aprimoramento e extensão da 
Universidade.

Especialização e Aperfeiçoamento
Em um mercado de trabalho que se apresenta cada 
vez mais competitivo é fundamental destacar-se dos 
padrões comuns. A busca pela qualificação se torna 
uma ferramenta primordial para a complementação 
da graduação, formação pessoal e profissional. 
Os cursos de Especialização e Aperfeiçoamento 
da PUC-SP, há mais de 30 anos - sempre em 
sintonia com as necessidades do mercado de 
trabalho - qualificam profissionais interessados 
nas áreas de Administração, Antropologia, Artes, 
Ciências da Religião, Comunicação, Contabilidade, 
Controladoria, Direito, Economia, Educação, 
Filosofia, Geografia, História, Jornalismo, Línguas, 
Linguística, Literatura, Marketing, Maturidade, Política, 
Psicologia, Saúde, Sociologia, Tecnologia e Teologia. 
Excelência no ensino, tradição e inovação. Conheça os 
cursos em www.pucsp.br/cogeae.

Cursos de Línguas e Cursos de Extensão
A internacionalização dos mercados e o avanço das 
tecnologias fazem do conhecimento de línguas uma 
ferramenta indispensável para a complementação 
da formação acadêmica, pessoal e profissional. 
A Coordenadoria Geral de Especialização, 
Aperfeiçoamento e Extensão da PUC-SP oferece cursos 
de Línguas com a mais alta qualificação acadêmica para 
estruturar sua formação no conhecimento de idiomas. 
Essa mesma excelência está presente nos cursos 
de Extensão que ampliam as perspectivas de sua 

graduação com cursos fundamentados em pesquisas 
continuamente desenvolvidas por professores da 
instituição. Conheça os cursos em www.pucsp.br/cogeae.

Pós-Graduação 
Stricto sensu da PUC-SP tem 3.700 alunos 
matriculados nos níveis de Mestrado e Doutorado 
nos diferentes Programas.

Até o ano de 2013, foram titulados 17.758 mestres 
acadêmicos, 256 mestres profissionais e 5.513 
doutores pela PUC-SP, o que demonstra o dinamismo 
do setor, e o esforço coletivo do corpo docente, 
discente administrativo, de Coordenadores de 
Programas e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, bem 
como o apoio decisivo da Reitoria e das Agências 
Públicas de Fomento. Com esses números, a PUC-SP 
situa-se entre as universidades que mais
vem titulando mestres e doutores no país, incluindo 
as instituições públicas.

Os Programas de Pós-Graduação stricto 
sensu são destinados à formação de pesquisadores, 
docentes para o ensino superior e profissionais de 
mercado, conferindo títulos de mestre (acadêmico e 
profissional) e doutor. A pós-graduação da PUC-SP 
reúne 30 Programas de Estudos Pós-Graduados, todos 
integrantes do Sistema Nacional de Pós-Graduação.

•	 Administração
•	 Ciências Contábeis e Atuariais
•	 Ciências da Religião
•	 Ciências Sociais
•	 Comunicação e Semiótica
•	 Direito
•	 Economia
•	 Economia da Mundialização e do 

Desenvolvimento
•	 Educação: Currículo
•	 Educação: Formação de Formadores
•	 Educação: História, Política, Sociedade
•	 Educação Matemática
•	 Educação nas Profissões da Saúde
•	 Educação: Psicologia da Educação
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•	 Engenharia Biomédica
•	 Filosofia
•	 Fonoaudiologia
•	 Geografia
•	 Gerontologia
•	 História
•	 História da Ciência
•	 Língua Portuguesa
•	 Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem
•	 Literatura e Crítica Literária
•	 Psicologia Experimental: Análise do 

Comportamento
•	 Psicologia: Psicologia Clínica
•	 Psicologia: Psicologia Social
•	 Relações Internacionais – Programa San Tiago 

Dantas (PUC-SP, UNESP e UNICAMP)
•	 Serviço Social
•	 Tecnologias da Inteligência e Design Digital
•	 Teologia

A inscrição para o processo seletivo é semestral,
em períodos estabelecidos pelo Calendário Geral
da Universidade.

Acesse: www.pucsp.br/pos
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Apoio, Extensão e Serviços

Assessoria de Comunicação 
Institucional – ACI

A Assessoria de Comunicação Institucional (ACI) 
é responsável pela comunicação jornalística interna e 
externa da Universidade e pela preparação de gesto-
res para relacionamento com a mídia.  

Cabe aos jornalistas atender diariamente a impren-
sa de todo o país, indicando professores e pesquisa-
dores para repercutirem fatos de relevância política, 
social e econômica por meio de entrevistas.

A equipe também é responsável pela produção e 
gerenciamento do conteúdo jornalístico divulgado no 
site da Universidade, produção do jornal mensal PUC-
-SP em Notícias e do boletim eletrônico diário Acon-
tece na PUC-SP, encaminhado a alunos, professores e 
funcionários. A ACI é ainda responsável pelo gerencia-
mento e produção de conteúdo diário para as redes 
sociais da PUC-SP no Facebook, Instagram e Twitter, 
alcançando quase 50  mil internautas. 

A ACI está localizada na sala T-34 (térreo, Prédio 
Sede, campus Monte Alegre). Informações pelo tele-
fone (11) 3670-8002, imprensa@pucsp.br e pelo site 
www.pucsp.br/assessoria-de-comunicacao-institucio-
nal

Ambulatório Médico
O ambulatório médico funciona na sala S-14 do 

prédio velho e atende alunos, professores e funcioná-
rios.  Atende primeiros socorros, faz curativos, além 
de serem fornecidos gratuitamente medicamentos em 
casos de emergência.

ARII – Assessoria de Relações 
Institucionais e Internacionais

A cooperação internacional tem se firmado como 
um dos grandes diferenciais da PUC-SP. Várias ativida-
des internacionais ocorrem regularmente na Universi-
dade, como eventos internacionais, pesquisas em cola-

boração com instituições estrangeiras e intercâmbios 
de estudantes e professores. A PUC-SP possui convê-
nios com 134 instituições no exterior, em 39 países.

Estudantes de graduação da PUC-SP podem reali-
zar, durante um semestre acadêmico, intercâmbio de 
estudos em prestigiosas instituições de ensino supe-
rior de diversos países, com possibilidade de aprovei-
tamento de disciplinas. Podem também conviver com 
estudantes intercambistas de diversas nacionalidades, 
que realizam estudos na PUC-SP.

Além do intercâmbio semestral, o estudante de 
graduação da PUC-SP pode se beneficiar de várias 
oportunidades de experiências internacionais, como 
o programa de duplo diploma (para alunos do curso 
de Relações Internacionais), cursos de curta duração 
e de idiomas no exterior, visitas técnicas e estágios 
internacionais.  
 
Campus Perdizes 
Sala P-67 – Edifício Cardeal Mota 
Horário de funcionamento: 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h 
Tel.: (11) 3670.8011/ 8498 
E-mail: dci-arii@pucsp.br  
Site: www.pucsp.br/arii 

Bibliotecas
Nas 8 unidades que mantém, e que integram o sis-

tema de bibliotecas da PUC-SP, a Universidade se res-
ponsabiliza pela preservação, atualização e difusão do 
conteúdo de um dos mais completos acervos do país 
em títulos e diversidade, cujo valor histórico e cultural 
pode ser qualificado como inestimável. A presença de 
obras raras, que remontam aos séculos XVII e XVIII, 
convive com as facilidades viabilizadas pela informática. 
Sem sair de casa, o usuário pode consultar, via inter-
net, o Catálogo On-line, onde estão cadastrados livros, 
teses, dissertações, monografias, periódicos, CD, VHS e 
DVD, interligando os acervos existentes em todas as 
unidades deste Sistema, por meio de um programa es-
pecífico para gerenciamento de bibliotecas. O acesso 
é feito pelo endereço www.pucsp.br/biblioteca. Esse 
programa proporciona, ainda, ao usuário realizar a re-
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novação de empréstimos e reserva de itens; bem como 
receber avisos da data de devolução, do empréstimo 
em atraso e de reserva disponível. 

Os acervos das oito bibliotecas contam com cerca 
de 742.400 volumes em diferentes suportes e dentre 
esses 8.883 títulos de periódicos. A biblioteca do Cam-
pus Monte Alegre mantém Coleções Especiais prove-
nientes de acervos particulares de renomadas perso-
nalidades do meio acadêmico ou de relevante atuação 
na vida pública. Destacamos as doações do Dr. Hélio 
Bicudo que contêm livros e vasta documentação reuni-
da durante sua trajetória profissional ressaltando a área 
de Direitos Humanos.

A partir do portal da biblioteca, também é possível 
acessar bases de dados de publicações da Universidade, 
como: revistas eletrônicas; Biblioteca Digital Sapientia 
que contém a versão eletrônica das dissertações e te-
ses que são defendidas na Universidade. 

Além das bases locais oferece também o acesso in-
tegral ao Portal de Periódicos da Capes que é uma bi-
blioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições 
de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção 
científica internacional. Ele conta com um acervo de 31 
mil títulos com texto completo, 130 bases referenciais, 
seis bases dedicadas exclusivamente a patentes, além 
de livros, enciclopédias e obras de referência, normas 

técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual. 

As bibliotecas trabalham no sentido de atenderem 
aos diversos segmentos da comunidade, oferecendo os 
serviços:

• Empréstimo domiciliar restrito a usuários ligados 
à PUC-SP; 

• Empréstimo entre Bibliotecas (EEB) com outras 
Instituições;

• Normalização bibliográfica; 

• Levantamento bibliográfico; 

• Treinamento dos recursos informacionais; 

• Visita monitorada; 

• Comutação bibliográfica; 

• SCAD; 

• Atendimento específico aos portadores de necessi-
dades especiais, entre outros.

Assim como o serviço de malote que é uma coopera-
ção entre as bibliotecas do Sistema no sentido de suprir 
e facilitar a demanda dos usuários de cada Campus, esse 
serviço é restrito aos professores e alunos da PUC-SP. 
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Centro de Documentação e Infor-
mação Científica da PUC-SP – CE-
DIC 

O CEDIC foi criado em 5 de setembro de 1980, 
como o Centro de Documentação da PUC-SP, com a 
finalidade de apoiar a pesquisa, o ensino e a extensão. 
Constitui-se num espaço de preservação de diferentes 
tendências e expressões da memória social brasileira.

Seu acervo - parte do qual já foi nominada patrimônio 
da América Latina - encontra-se aberto para consulta a 
todos os alunos e pesquisadores da PUC-SP, bem como 
ao público em geral. De natureza diversificada e com te-
máticas abrangentes, seu acervo reúne uma vasta docu-
mentação sobre a história e a organização da sociedade 
brasileira, suas relações com a América Latina e Central. 
São conjuntos documentais textuais, iconográficos e so-
noros produzidos por movimentos sociais ligados à Igre-
ja, movimentos estudantis, culturais, urbanos e rurais, de 
educação e por direitos humanos, além dos gerados pelas 
atividades e projetos acadêmicos da própria PUC-SP, cor-
respondendo a mais de 900 mil itens. 

Além disso, o CEDIC presta serviços especializados 
de microfilmagem, digitalização de documentos e mas-
terização de depoimentos orais. Oferece ainda cursos 
e estágios, estes últimos particularmente voltados para 
alunos de Graduação da PUC-SP, capacitando-os para 
atuar na área de preservação do patrimônio documental.

Para informações mais detalhadas, consulte nossa 
página na Internet: http://www.pucsp.br/cedic.

Centro de Ex-Alunos 
Puquianos: sempre ligados à PUC-SP! 

A PUCSP tem um setor que cuida de estudantes que 
já saíram ou estão saindo da Universidade, o Setor de 
Ex-alunos.

Nossa missão é promover a interlocução entre os ex-
-alunos, ou egressos com a Universidade, para que o vín-
culo e o carinho que aprendemos a ter pela instituição 
se perpetuem para além dos nossos muros.

Entre as atividades que desenvolvemos, temos: loca-
lização de turmas de formatura; divulgação de cursos, 
eventos e notícias; intercâmbios e parcerias; desenvolvi-
mento de projetos com participação de ex-alunos, ser-
viços de empregabilidade e mercado de trabalho; mídia: 
comunicação através das mídias e redes sociais: blog, 
twitter, facebook, site institucional da PUCSP.

Depois de se formar, você continua a fazer parte da 

comunidade universitária e pode participar de ativida-
des, projetos e eventos da PUC-SP com seus colegas 
e professores; desenvolver e aperfeiçoar sua formação 
profissional, participando de outros cursos de educação 
continuada (Cogeae, Pós-Graduação) que a Universida-
de oferece. 

Nossa alegria maior é saber que a Universidade conti-
nua como um caminho importante para seus estudantes 
e para seus ex-alunos. Fortalecendo este vínculo, a Uni-
versidade cumpre seu principal papel, ser a ponte entre o 
conhecimento e o futuro, afinal, não existe sentido para 
nossa Universidade sem nossos alunos e ex-alunos!    

Contatos: 

Tels. (11) 3670-8287, exalunos@pucsp.br, http://www.
pucsp.br/ex-alunos. 

Clínica Psicológica
A Clínica Psicológica “Ana Maria Poppovic” da Facul-

dade de Ciência Humanas e da Saúde da PUC-SP é uma 
clínica de serviços à comunidade: oferece trabalhos clí-
nicos (diagnóstico, orientação, psicoterapia, encaminha-
mento) às pessoas de todas as idades,  individualmente 
ou em grupo, família e casal, em diversas modalidades e 
abordagens de atendimento, com intervenções na comu-
nidade e em outras instituições. 

Ao mesmo tempo em que responde às demandas da 
população e instituições, é o lócus da formação clínica 
dos estagiários do Curso de Psicologia da Faculdade de 
Ciências Humanas e da Saúde da PUC-SP, psicólogos 
inscritos no Aprimoramento Profissional Clínico-Ins-
titucional, de alunos do Curso de Serviço Social e dos 
profissionais que se reciclam cursando a Especialização 
em Psicopedagogia ou em Terapia Familiar e de Casal, 
oferecidas pela COGEAE (Coordenadoria Geral de Es-
pecialização, Aperfeiçoamento e Extensão) da PUC-SP. 

A Clínica Psicológica “Ana Maria Poppovic”, como clí-
nica de ensino e serviço, tem por objetivo  dar suporte 
à integração da formação acadêmica, prestação de servi-
ços e pesquisas.

Comissão Própria de Avaliação
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é responsá-

vel pela coordenação da autoavaliação institucional da 
Universidade. Foi instituída pelo Sistema Nacional de 
Avaliação do Ensino Superior (SINAES) – Lei Federal 
10861/2004 –, que definiu sua criação em todas as insti-
tuições de ensino superior do país.  Na PUC-SP, a CPA 
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instalou-se em 2004, e é formada por docentes, estudan-
tes, funcionários e representantes da sociedade civil. 

A autoavaliação institucional, como previsto pela refe-
rida Lei, é um processo permanente de análise e reflexão 
sobre todas as dimensões da Instituição, como Ensino, 
Pesquisa, Políticas de pessoal, Infraestrutura, Organização 
e Gestão, entre outras. Há espaço para participação de 
toda comunidade puquiana em diferentes situações de 
coleta de dados para reafirmar a condição de excelência 
da Universidade.

Informações sobre a CPA da PUC-SP e sobre os tra-
balhos de autoavaliação institucional realizados constam 
do endereço: http://www.pucsp.br/cpa. 

Coordenadoria Geral de Estágios – CGE
CGE - Coordenadoria Geral de Estágios realiza a 

gestão acadêmico-administrativa da atividade de es-
tágio na Universidade. Tem como objetivos: zelar pela 
qualidade acadêmica dos estágios, garantindo seu cará-
ter essencialmente pedagógico na formação profissio-
nal do estudante; propor políticas para a atividade de 
estágio na Universidade; orientar as unidades acadêmi-
cas no cumprimento das diretrizes para a atividade de 
estágio da PUC-SP e da legislação vigente; favorecer a 
inserção dos estudantes no mercado de trabalho, me-
diando à relação entre a universidade e as organizações 
de trabalho.

Os eixos articuladores da CGE são as diretrizes para 
as atividades de Estágios da PUC-SP e a legislação fede-
ral sobre estágios.

A CGE administra os contratos e convênios para a 
realização de estágios em diversas organizações e tam-
bém o Programa Bolsa Estágio (PBE).

Divulga oportunidades de estágio, vagas efetivas e 
programas de trainees e orienta alunos nas questões 
relativas à inserção no mercado de trabalho e ao de-
senvolvimento profissional.

Acesse e cadastre-se em nosso Sistema de Opor-
tunidades, disponível no site: http://www.pucsp.br/esta-
gios/.

Coordenadoria de Concursos e 
Vestibulares

Responsável pela elaboração de projetos ligados a 
vestibulares e a concursos em geral,com mais de 15 
anos de experiência, presta serviços a várias institui-
ções de ensino e procura inovar nessa área buscando 

sempre atender, da melhor forma possível, tanto as 
instituições que nos solicitam quanto aos candidatos.

Nessa perspectiva, inclui-se a elaboração das provas 
que objetivam medir mais as competências e habilidades 
adquiridas do que o conhecimento acumulado, fazendo 
com que o candidato tenha um desempenho mais con-
dizente com as necessidades do mundo moderno. Acesse  
http://www.vestibular.pucsp.br, para maiores informações.

Educ
A EDUC – Editora da PUC-SP – atua com o objetivo 

de difundir a produção universitária e de intervir nos 
debates mais amplos da sociedade. Com projeto pró-
prio, pretende colaborar com o projeto acadêmico da 
Universidade, fortalecendo uma linha editorial que re-
presente a PUC-SP no que a caracteriza como universi-
dade comprometida ao mesmo tempo com a qualidade 
de sua pesquisa e ensino e com sua responsabilidade 
social. Para tanto, publica livros – de autores com filia-
ções diversas e de diferentes áreas de atuação – e re-
vistas científicas, divulgando o conhecimento produzido 
na Universidade e trazendo para dentro dela debates 
que se colocam na sociedade. A fim de acompanhar a 
tendência do livro virtual, deu início, em 2013, à comer-
cialização de alguns de seus livros também na versão 
eletrônica (e-book). Suas publicações são comercializa-
das por intermédio de distribuidores e de livreiros de 
vários estados brasileiros, assim como através dos sites 
das livrarias Cia dos Livros, Saraiva, Cultura e Cortez, 
entre outras. 

Acesse www.pucsp.br/educ, para maiores informa-
ções e para conhecer nosso Catálogo de publicações.

Escritório Modelo “Dom Paulo 
Evaristo Arns”

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA FA-
CULDADE DE DIREITO DA PUC-SP

ASSESSORIA JURÍDICA POPULAR - ASSIS-
TÊNCIA JURÍDICA GRATUITA - MEDIAÇÃO 
DE CONFITOS

O Escritório Modelo Dom Paulo Evaristo Arns, 
Unidade de Prática Jurídica Faculdade de Direito da 
PUC-SP, disponibiliza serviços jurídicos gratuitos à po-
pulação desfavorecida social e economicamente.

Desenvolve projetos de natureza social e atua for-
temente em diversas comunidades na defesa de ques-
tões/causas coletivas, fomentando políticas públicas 
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- especialmente relacionadas às “minorias” sociais - 
num trabalho de diálogo direto com o Poder Público.

Presta Assessoria Jurídica Popular, Assistência Jurídi-
ca Gratuita e faz Mediação de Conflitos.

Sua atuação tem como base a proteção, a garantia e 
a conscientização de Direitos, no contato direto com 
a população e com o aluno, através da prática mul-
tiprofissional e interdisciplinar. Veículo importante de 
difusão do conhecimento acadêmico, no auxílio real 
do exercício da cidadania.

Coordenado por professores da Faculdade de Direito, 
auxiliados por estudantes/estagiários, acompanhados por 
uma equipe altamente qualificada de advogados orienta-
dores, oferece também apoio e atendimento psicológico 
e social. Orientar, assessorar, defender, mediar e postular 
em juízo em prol da população socialmente vulnerável 
são os objetivos do Escritório Modelo.

Alinha-se com os princípios da dignidade humana 
e da sustentabilidade planetária, busca meios de erra-
dicação das desigualdades sociais e promove a convi-
vência pacífica e harmônica entre os indivíduos.

Com 17.900 ações judiciais propostas e 65 comuni-
dades atendidas, beneficiando mais de 48.000 famílias, é 
reconhecidamente um dos maiores polos de provoca-
ção judicial para defesa e realização de direitos no Brasil. 
Favorecer o amplo acesso à Justiça é sua meta principal. 

Horário de Atendimento:
2ª a 6ª feira: 13h30 às 15h30
Horário de Funcionamento:
2ª a 6ª feira: 8h00 às 18h00

Endereço:
Rua João Ramalho, 295
Perdizes - São Paulo - SP
CEP: 05008-001
E-mail:esc.modelo@pucsp.br

Telefones:
(11) 3873 3200 / 3873 5789
Fax: (11) 3862-9778
Página: http://www.escritoriomodelo.pucsp.br

Composição da coordenação
• Prof. Nelson Saule Júnior - Supervisor Jurídico
• Profa. Ana Amélia Mascarenhas Camargos  

Coordenadora
• Profa. Gabriela Zancaner Brunini - Coordenadora
• Profa. Celeste Maria Gama Melão - Coordenadora

Laboratórios
Diversas áreas de ensino e pesquisa, na graduação 

e pós-graduação, contam, na PUC-SP, com um conjun-
to de Laboratórios que abrange as áreas de Línguas, 
Jornalismo, Computação, Comunicação e Semiótica, 
Física, Anatomia, Biologia, Enfermagem, Medicina, En-
genharia Elétrica e Informática.

A Divisão de Tecnologia da Informação - DTI, locali-
zado no sub-solo do Edifício Reitor Bandeira de Mello 
, reúne salas de aula informatizadas e laboratórios vol-
tados ao acesso à internet, que são disponibilizados a 
alunos e professores.

NTC
O Núcleo de Trabalhos Comunitários desenvolve, 

junto aos segmentos excluídos da sociedade, projetos 
de ensino, pesquisa e extensão, como a implantação 
de brinquedotecas, alfabetização de jovens e adultos, 
programas de educação e apoio a crianças e adoles-
centes em situação de risco pessoal e social, além de 
estimular a formação de educadores populares e so-
ciais, com base na filosofia freireana.

Ouvidoria
A Ouvidoria da PUC-SP atende os membros da Comu-

nidade Universitária estimulando a manutenção e contí-
nuo aperfeiçoamento da natureza humanista da Instituição.

Acolhe a comunidade externa e interna (alunos, pro-
fessores e funcionários), realiza os encaminhamentos ne-
cessários e auxilia na resolução e prevenção de conflitos.

A Ouvidoria atua de forma isenta e independente, com 
caráter mediador e estratégico. É um importante agente 
para a melhoria e organização dos processos de trabalho 
da instituição. Além disso, caracteriza-se como um setor 
que busca favorecer o diálogo, promover a comunicação 
entre as instâncias da universidade, sendo um  instrumen-
to de democracia participativa e transparente.

Os princípios norteadores de seu atendimento são 
o respeito, a ética, a solidariedade e o sigilo.

Ouvidora: Profa. Dra. Altair Cadrobbi Pupo (Lila Pupo

Localização: Sala TF-1 - Edifício Reitor Bandeira de 
Mello (Térreo do Prédio Novo)

Horário de atendimento: das 9h às 21h.

Tels: (11) 3670-8083 / (11) 3670-8491

ouvidoria@pucsp.br - http://www.pucsp.br/ouvidoria
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Praça de Alimentação
Após passar por uma reforma, o Res-

taurante Universitário do Campus Perdi-
zes foi reinaugurado em junho de 2005, 
passando a funcionar nos moldes de uma 
Praça de Alimentação, com opções que 
satisfazem a gostos variados. O restauran-
te funciona no sistema de bufê (expresso 
e por quilo). Além dele, funcionam quatro 
quiosques que oferecem serviços de lan-
chonete, café, pizzaria e venda de sanduí-
ches naturais.

TV PUC
A TV PUC é o setor de produção audiovisu-
al profissionalizada da PUC São Paulo. É uma 
das mais antigas e ativas TVs universitárias 
do Brasil.

A equipe da TV PUC realiza programas de 
TV, vídeos e mídia interativa, para difusão ampla ou 
restrita.

A TV PUC tem produzido documentários e progra-
mas de TV para várias emissoras, levando adiante o 
espírito critico e a preocupação social tradicionais na 
PUC SP. Já ganhou muitos prêmios na área. 

Participa da gestão e programação de um canal de 
TV, o Canal Universitário de São Paulo www.cnu.org.
br (que pode ser assistido na NET canal 11 e VIVO 
canal 71 ou 187 (Digital), na cidade de São Paulo.  Em 
seu site http://tv.pucsp.br/puc/ publica boa parte de 
sua produção.

Sua posição estratégica na PUC SP  entre os seto-
res diretivos e os cursos de comunicação (Jornalismo, 
Multimeios, Publicidade e Propaganda, Artes do Cor-
po, programa de pós-graduação em Comunicação e 
Semiótica) faz com que a TV PUC intermedeie a rela-
ção com  outras emissoras, tais como a TV Cultura e 
FUTURA, onde acontecem concursos e possibilidade 
de exibição de trabalhos dos alunos. A TV PUC tem 
seu próprio processo seletivo para o auxílio na pro-
dução de TCCs (Trabalhos de Conclusão de Curso). 

Junto com demais setores da PUC realiza, no âm-
bito interno, vídeos de cunho institucional e  progra-
mas de TV para divulgação científica e de Educação à 
Distância.A sua equipe de trabalho possui sete estagi-
ários de comunicação e mais corpo técnico profissio-
nal . A colaboração entre profissionais e estudantes, 
e ainda a presença de free lancers oferecem preciosa 
oportunidade de qualificação dos jovens e de renova-

ção de procedimentos e inventividade na linguagem 
por parte dos profissionais.  

DERDIC - Divisão de Educação e 
Reabilitação dos Distúrbios da 
Comunicação

A Derdic / PUC-SP – Divisão de Educação e Reabi-
litação dos Distúrbios da Comunicação, Unidade Su-
plementar da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, é um órgão complexo, com ordenação admi-
nistrativa própria, subordinada à Fundação São Paulo 
e articulada academicamente à Faculdade de Ciências 
Humanas e da Saúde. 

A Derdic tem como missão “educar surdos, prestar 
atendimento e tratamento a pessoas com alterações 
de audição, voz e linguagem, formar profissionais e 
realizar pesquisas para que todos os envolvidos nas 
atividades institucionais possam assumir o papel de 
agentes transformadores no processo de participação 
na sociedade.”

Fundada em 1954, a Derdic, hoje, compreende a Es-
cola de Educação Bilíngue para Surdos, a Clínica de 
Audição, Voz e Linguagem Prof. Dr. Mauro Spinelli e 
o Centro Audição na Criança. Seus 123 profissionais 
oferecem formação educacional e atendimento clíni-
co de excelência a uma clientela majoritariamente de 
baixa renda. As atividades clínicas são realizadas atra-
vés de convênio SUS, como Centro Especializado em 
Reabilitação (CER II) na Rede da Secretaria Municipal 
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da Saúde de São Paulo, para pacientes com deficiên-
cia auditiva e intelectual. Seus profissionais produzem 
pesquisa com padrão internacional e prestam assesso-
ria a empresas, órgãos públicos e organizações afins.

A Escola atende 100 crianças e adolescentes surdos 
em programas de educação regular; 80 jovens surdos 
nos campos da orientação e qualificação profissional 
(Aprendiz Surdo) e uma média de 650 alunos ouvintes 
e surdos em cursos livres de Língua Brasileira de Si-
nais. Na área clínica, a organização presta atendimento 
a 8 mil pacientes por ano e concede, por meio de con-
vênio com o SUS, 2.400 aparelhos auditivos a pessoas 
de todas as faixas etárias.

Essas atividades fazem da Derdic um centro de re-
ferência em seus campos de atuação.

Visite nosso site: www.pucsp.br/derdic
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Cultura e Lazer
TUCA (Teatro da Universidade 
Católica)

O TUCA completa 50 anos em 2015, durante esse 
ano apresentará programação comemorativa. É reco-
nhecido como um marco cultural da cidade de São 
Paulo.

 Apresenta sempre uma programação diversificada, 
trazendo artistas consagrados de diversas regiões do 
país e oferendo espaço também para novos talentos e 
para formação do artista. Em seu palco aconteceram 
grandes shows de Elis Regina, Chico Buarque, Toqui-
nho, Tom e Vinicius e o início do movimento Tropica-
lista com Caetano Veloso.

Seu prédio é tombado pelo Patrimônio Histórico 
desde 1998, por sua importância como espaço de re-
sistência democrática, tanto cultural quanto política. 
Após sofrer dois incêndios em 1984 e ser reformado 
em 2003, preserva as marcas da história em suas pa-
redes, revelando, em contraste com o tijolo aparente, 
partes do revestimento original. O teatro possui o 
Centro de Documentação e Memória, onde podemos 
ter acesso à inúmeros documentos, manifestos, fotos, 

cartazes e laudos da censura federal emitidos durante 
a ditadura.

Possui 2 salas de espetáculo , TUCA e TUCARENA. 
Também comporta em suas instalações uma sala de 
ensaio e a Sala Paulo Freire, onde acontecem cursos, 
palestras, eventos institucionais e acadêmicos. Como 
espaço de teatro, tem recebido ótimos espetáculos, 
como: “A Alma Boa de Setsuan” com Denise Fraga, 
“Ensina-me a Viver” com Glória Menezes, “Adultérios” 
com Fábio Assunção, “Hamlet” com Thiago Lacerda e 
o infantil “Pedro e o Lobo” com Giulia Gam, “Tribos” 
com Antônio Fagundes, “Antes de Mais Nada”, com 
Fulvio Stefanini e Karen Rodrigues, “Através de Um 
Espelho”, com Gabriela Duarte e “Improvável” com 
os Barbixas. 

Professores, alunos e funcionários da PUC-SP pa-
gam R$ 10,00 em todas as peças em cartaz, uma for-
ma de atrair e proporcionar um bom entretenimento 
à comunidade acadêmica.

Não deixe de conhecer o TUCA. Confira nossa 
programação através do site http://www.teatrotuca.
com.br/.
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CUCA (Coral da Universidade 
Católica)

O grupo é formado na sua maioria por alunos e 
ex-alunos e está aberto para receber também profes-
sores e funcionários, além de componentes da comu-
nidade externa da universidade. 

Nestes 40 anos de trabalho comunitário, desde 
1973, sob a regência de seu fundador, regente Renato 
Teixeira Lopes, o CUCA já se apresentou em Festivais 
e Encontros de caráter nacional e internacional e tem 
como principal característica, desenvolver um traba-
lho ligado à pesquisa artística e à divulgação da cultura 
musical, através de um repertório que abrange obras 
de diversos estilos e épocas.

O CUCA começou como uma atividade ligada aos 
centros acadêmicos, quando o país vivia o momento da 
ditadura e precisava escolher para quem cantar. Nesta 
época, significava para os alunos uma forma de expres-
são num tempo de proibição das expressões políticas. 

Hoje o Coral está vinculado a PROCRC – Pró-Rei-
toria de Cultura e Relações Comunitárias e possui 40 
componentes, todos voluntários. No CUCA passaram 
pessoas que buscaram simplesmente a oportunidade 
de socialização através da música, como outras tantas 
pessoas que descobriram sua musicalidade através do 
canto coral e procuraram o aperfeiçoamento como 
cantores solos, instrumentistas e/ou optaram pela fa-
culdade de música de outras universidades na forma-
ção de regência.

Para participar da seleção de vozes de 
2014, inscreva-se enviando mensagem para: 
luciaesteves@terra.com.br

Maiores informações: http://www.pucsp.br/cuca. 

Museu da Cultura
O Museu da Cultura (subsolo prédio velho), que 

integra a Faculdade de Ciências Sociais, visa o diálo-
go com os diversos saberes de dentro e de fora da 
Universidade. Busca articular atividades de pesquisa e 
extensão e aproxima-se do ensino por meio de mo-
nitorias, oficinas, estágios e iniciações científicas. Seu 
espaço, inaugurado em 1999, abriga uma pequena ga-
leria de exposições e uma saleta de guarda de acervo 
composto por coleções de objetos indígenas e outros 
de interesse das ciências sociais, além de biblioteca e 
arquivo sobre cultura, arte, museologia e memória da 
Faculdade de Ciências Sociais. 

O Museu da Cultura oferece exposições e mostras 
temporárias na sua galeria interna. Dispõe de um pátio 
arborizado sempre ocupado por estudantes e pesqui-
sadores conversando, estudando ou em pequenas reu-
niões, onde também organiza, em parcerias com diver-
sos setores da universidade, mesas redondas, palestras, 
exibições de filmes e vídeos, pequenas apresentações 
musicais, lançamentos de livros e revistas, performan-
ces, e o que mais puder ser inventado, conforme pode 
ser visto em http://www.pucsp.br/museudacultura

Localização:

R. Monte Alegre 984, subsolo do Prédio Sede, acesso 
pelo corredor S-23

Contato:

Tel. (11) 36708559 / 36708331

museudacultura@pucsp.br
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Calendário geral

http://www.pucsp.br/calendario
Acesse:


