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Apresentação

A Missão da Pastoral Universitária se concretiza à medida que ela 
amplia seu espaço de atuação, nos quais, promove a participação 
de todos aqueles que buscam desenvolver seu potencial humano 
e intelectual, fundamentando-se em valores cristãos que os 
façam comprometidos com a construção de uma sociedade justa 
e humana.

A Coordenadoria de Pastoral Universitária da PUC-SP, nesse 
espírito, sob a coordenação do Padre Rodrigo Pires Vilela da Silva, 
também, professor da Faculdade de Teologia, passou a oferecer 
no segundo semestre de 2016, Cursos Livres de Cultura Grega e 
Latina como um serviço prestado, gratuito, aos estudantes de 
graduação que procuraram a Pastoral Universitária.

A proposta foi muito bem acolhida pela comunidade de 
estudantes. E contou com a adesão parceira de professores 
colaboradores que, gratuitamente, ministraram aulas de Latim e 
Grego; com o Centro de Estudos para Aprendizagem de Línguas – 
CEAL  da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes – 
FAFICLA PUC-SP; e com a disponibilidade de estudantes moni-
tores em sala de aula.

Diante da demanda interna, a Pastoral Universitária, em 2017, 
ofertará novas turmas nos períodos intermediários: matutino (12h 
às 13h30) e noturno (18h30 às 19h30). Por isso, os interessados 
deverão fazer sua inscrição conforme as orientações que seguem.

Objetivo

Promover uma ação pastoral, através de múltiplas iniciativas no 
campo acadêmico e comunitário, que provoque um encontro 
pessoal e comprometido dos participantes com valores humanos 
e cristãos por meio do conhecimento e da cultura.  

Perfil do Público Destinatário

Os Cursos Livres se destinam a todo e qualquer membro da 
comunidade universitária que esteja interessado, particular-
mente aos estudantes de graduação, cujo critério é estar vincula-
do à PUC-SP por meio do Registro Acadêmico (RA) e/ ou Matrícula 
Funcional (CRACHÁ), se for funcionário da PUC-SP.

Áreas e Horários dos Cursos Livres

Latim I: segundas-feiras, das 13h00 às 14h30.
Latim II: sextas-feiras, das 12h00 às 13h00.
Latim II: sextas-feiras, das 18h30 às 19h30. 
Grego II: quartas-feiras, das 13h00 às 14h30.

Período

Março a junho de 2017.
Previsão do início das aulas para o dia 22/03/17.

Corpo Docente

• Prof. Pe. Rodrigo Pires Vilela da Silva – Faculdade de Teologia
• Prof. Ethore Quaranta – Faculdade de Ciências Sociais
• Prof. Antonio Marchionni – Faculdade de Ciências da Religião
• Prof. Cassiano – Faculdade de Educação

Metodologia

Formação de 04 (quatro) turmas específicas com total de 25 
vagas disponíveis. As aulas serão ministradas uma vez por 
semana, a princípio, no Campus Monte Alegre, em Perdizes, 
podendo se estender a outra Unidade, se for o caso.

Critérios e Inscrições

Os interessados deverão fazer sua inscrição, apenas, numa 
turma específica do dia, horário e nível de aprendizagem que 
melhor se adeque. Será aceita somente uma inscrição por 
candidato através do e-mail indicativo da turma. Após início 
das aulas, havendo disponibilidade de vagas, será feita uma 
nova chamada. 

O período para se inscrever será de 20/02/2017
a 20/03/2017 através do link: https://goo.gl/tNJzl0 

Informações
Coordenadoria de Pastoral Universitária da PUC-SP
Secretaria: Sala 63 – Piso Térreo – Prédio Novo 
Fone: 3670-8557
E-mail: lclassicas.past@pucsp.br 

Espaço de Convivência São Tomás de Aquino
(antiga lojinha da PUC)
Piso Térreo – ao lado do Espaço Educ.
Fone: 3670-8389

Centro de Estudos para Aprendizagem da Língua – CEAL
Sala 67/69 - Piso térreo - Prédio Novo
Fone: 3670-8253

REALIZAÇÃO:
Coordenadoria de Pastoral Universitária da PUC-SP.

APOIO:
Centro de Estudos para Aprendizagem de Línguas – CEAL/FAFICLA-PUC-SP

Divisão de Tecnologia da Informação – DTI/PUC-SP.

inscreva-se
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