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Prof. Clemente Ivo Juliatto 
 
 Uma solenidade de posse, como esta, é ocasião oportuna, antes de 
tudo, de manifestar profunda gratidão àqueles que findam seus mandatos e 
passam a faixa de seus cargos, com o respectivo comando, a outros colegas. 
Assim, em nome da comunidade acadêmica da PUCPR, digo-lhes, 
muitíssimo obrigado. A Instituição sente-se honrada por ter tido o 
privilégio de contar com seus nomes entre aqueles que têm dedicado uma 
porção significativa e preciosa de seu tempo e de sua vida à construção 
desta Universidade. É gratificante ver que seus nomes passam às páginas 
da história desta casa. 
 
 Concomitantemente, folgo em expressar a confiança da Instituição 
naqueles que, a partir de agora, assumem algum cargo de gestão acadêmica 
na PUCPR, como decanos, diretores de câmpus ou coordenadores de curso. 
Certamente, foi por boas razoes que seus nomes foram apontados e 
escolhidos. As muitas qualidades pessoais e profissionais dos senhores e 
das senhoras motivaram tal escolha, de modo que este voto de confiança já 
significa, por parte da Universidade, o prazenteiro reconhecimento da 
competência de cada um. 
 

Ao acolhê-los e ao agradecer-lhes antecipadamente a sua valiosa 
disposição em contribuir e colaborar com a PUCPR, tomo a liberdade de 
lhes recordar alguns pontos que considero fundamentais a respeito de sua 
condição de gestores acadêmicos à qual vocês são elevados, sobretudo na 
nova configuração da estrutura que a Universidade assume a partir de 
agora.  

 
Primeiro. Preferimos fazer e entregar novas portarias de designação 

a todos os mandatários universitários, antigos e novos. Após esclarecedora 
consulta do setor jurídico da Instituição, assim o fizemos, por achá-lo mais 
conveniente. Alguns, que ainda não encerraram seus mandatos, por razões 
de ordem pessoal, ou de ajuste aos novos cargos, preferiram encerrá-los, 
para se dedicarem a outras atividades. Outros assumem agora mandatos 
diferentes dos que anteriormente exerciam, até em funções decorrentes da 
nova estrutura adotada. Então, por questão de ordem prática, uma vez que 
todas as portarias deveriam mesmo ser refeitas, em função da mudança de 
nomenclatura dos setores, preferimos zerar tudo e começar vida nova, com 
novos mandatos, para todos os mandatários, a partir de hoje. 



2 

 

Segundo. Peço, encarecidamente, aos decanos das novas escolas, aos 
diretores de câmpus e coordenadores de curso que cuidem muito bem do 
que lhes compete, que exerçam com muito carinho todas as suas 
atribuições. Zelem pelo bom andamento do seu setor; façam cumprir, até 
com rigor, os calendários e horários, os programas e as avaliações 
acadêmicas. Mantenham sempre abertas as portas dos seus escritórios, para 
atender bem aos seus estudantes. Apóiem e acompanhem os seus 
professores, exijam deles boa didática e indiquem para a contratação, 
quando necessário, apenas profissionais titulados, com pós-graduação 
stricto sensu, ou que a estejam cursando. Enfim, cuidem bem do seu 
departamento. Acredito que estou sendo bastante claro e posso contar com 
o bom desempenho de todos. 

 
Terceiro. Quando se utiliza a expressão gestão acadêmica, deve-se 

considerar que se trata de uma expressão composta de substantivo e de 
adjetivo. O substantivo é gestão, isto é, tarefa a ser executada; o adjetivo é 
acadêmica, isto é, a maneira como tal tarefa deve ser entendida. Vocês não 
serão simples gestores, mas gestores acadêmicos: isso porque escola não é 
fábrica, nem comércio, nem empresa em sentido estrito, mas uma 
instituição muito peculiar, que faz da educação sua matéria prima. Eis por 
que escola não é simples negócio, porquanto aqui o termo negócio é meio e 
não fim. Digo mais: tratando-se de educação, a palavra negócio deveria vir 
sempre entre aspas, para significar apenas uma metáfora e jamais uma 
aplicação substantiva do termo. Em consequência, o gestor acadêmico, em 
qualquer nível, deve sim ser um gestor, mas antes de tudo, deve ser 
autêntico educador. São bem conhecidos os equívocos que podem ocorrer 
no campo educacional, quando os gestores acadêmicos se limitam a ser 
meros burocratas da educação. Se assim se comportarem, quem sai 
perdendo são os alunos, os professores e a própria escola e, por tabela, toda 
a sociedade. Na PUCPR, isso não pode acontecer jamais! Nesta casa, 
quando falamos em negócio, em corporativo, em empresa, em produto, em 
comitês e outras expressões de uso comum na economia, precisamos ter 
clareza de que se trata de meios e não de fins. A bem da verdade, esses 
termos são pouco acadêmicos. Mantenedora e Academia são entidades 
complementares e não irmãs separadas. Ambas precisam conversar mais 
sobre educação, fim último de uma universidade. O prestigiamento 
recíproco torna-se importantíssimo. Com honestidade, só trilharemos o 
caminho da excelência que, tanto buscamos, se o percorrermos em 
conjunto. Também entre nós, vale a expressão popular de que a união faz a 
força. O que aqui realizamos, devemos fazê-lo sempre de maneira muito 
acadêmica e educativa. Daí porque insiro o meu veemente apelo: sejam 
todos gestores acadêmicos, sejam sempre e muito especialmente 
educadores. 
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Quarto. O quarto ponto a que vou referir-me diz respeito à 
orientação ideológica da universidade. Nossa instituição é uma 
Universidade Católica, além de uma instituição distinguida pelo Vaticano 
com o honroso título de pontifícia. Creio ser isso o suficiente para dizer que 
dispomos de um direcionamento básico para nos orientar em nossas 
atividades acadêmicas. Isso, em nenhum momento nos diminui; pelo 
contrário, nos enaltece, pois a Igreja Católica, além de ter sido fundadora 
das primeiras universidades, e de incontáveis outras, como a nossa, sempre 
foi a grande propulsora do conhecimento. Não somos, portanto, uma 
instituição leiga que, por livre escolha, pode ser e fazer o que bem 
entender. Com certeza, não existe ciência católica e ciência leiga. Ciência é 
sempre ciência, independentemente de onde venha e de quem a produza. 
Entretanto, qualquer ciência, para merecer este sagrado nome, deverá, 
acima de tudo, estar comprometida com a verdade. Exatamente por isso 
muitas instituições universitárias adotaram como lema a palavra veritas, 
verdade, como o fez, por exemplo, a conceituada universidade de Harvard, 
onde tive a oportunidade de fazer o meu pós-doutorado como um Fulbright 
Scholar, estudando, durante um ano, a qualidade da educação superior; ou 
“ad verum ducit”, conduz ao verdadeiro, lema da nossa co-irmã, a PUC do 
Rio Grande do Sul. Aqui nesta casa, adotamos como lema: “Scientia, Vita 
et Fides”: ciência, vida e fé; ou seja, a ciência a serviço da vida e da fé. 
Assim sendo, as linhas do nosso ensino, da nossa pesquisa e da nossa 
extensão precisam ser condizentes com o que acreditamos e proclamamos. 
Até mesmo por questão de honestidade científica para com nossos 
estudantes, precisamos ensinar todos os autores, crentes e não crentes, 
acima de tudo por serem verdadeiros cientistas e, como tais, sempre 
honestos e nunca tendenciosos. O que não podemos fazer é adotar uma 
linha ideológica atéia, pois isto contradiz a nossa própria essência e 
orientação institucional. Assim, uma linha dominantemente nietzscheniana 
na Filosofia, ou marxista na Sociologia ou no Serviço Social ou mesmo 
freudiana na Psicologia, porque isso não condiz com a nossa orientação 
católica, ou mesmo de uma universidade moderna. E se, de fato, se 
verificarem tais linhas, precisamos rapidamente redirecioná-las. Assim 
devemos proceder, até por questão de honestidade científica, pois existe 
coisa muito melhor do que uma ideologia distorcida! Jesus é, de longe, bem 
melhor do que Marx, por exemplo. A nossa Paróquia Universitária Jesus 
Mestre exibe um belíssimo painel de Cristo Pantocrator, pintado por 
Cláudio Pastro, o maior artista sacro do país, atualmente responsável pela 
decoração da Basílica Nacional de Aparecida, e também doutor honoris 
causa de nossa Universidade. Jesus diz de si mesmo: “Eu sou o caminho, a 
verdade e a vida”. Esse mural nos aponta com suficiente clareza o caminho 
a seguir. 
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Quinto. O quinto ponto que desejo enfatizar diz respeito ao 
dinamismo da estrutura institucional. O que caracteriza as instituições 
humanas, de um modo geral, é a tensão permanente e necessária entre 
tradição e inovação. Se mantida a tradição, sem a necessária inovação, a 
instituição fica estagnada e se mumifica; em caso contrário, perdendo-se a 
preciosa tradição e incentivando-se apenas a inovação, a instituição perde 
sua identidade. Portanto, devemos considerar estes dois processos como 
aspectos indissociáveis e complementares: há elementos que permanecem 
ao longo do tempo e que garantem a identidade institucional; e há outros 
que são flexíveis e mutáveis, podendo e até devendo ser adaptáveis às 
novas demandas e aos desafios inéditos que se apresentam em cada 
contexto. As mudanças implicam, certamente, dois tipos de atitudes: uma 
atitude reativa, como resposta da instituição às solicitações internas e 
externas de seu entorno; e outra atitude de antecipação e pró-ativa, que 
corresponde às novas propostas e desejos da instituição.  

 
Sexto. O sexto ponto ao qual desejo reportar-me, também central 

nesta solenidade, é o da substituição dos Centros Universitários por 
Escolas, mudança que se realiza neste momento da história da PUCPR, e 
que se insere no contexto que estamos abordando. Quero insistir em que se 
trata não apenas de uma nova nomenclatura, mas de uma nova disposição 
da estrutura de setores, serviços e instâncias acadêmicas da Universidade. 
Assim, a criação das Escolas marca uma fase decisiva na história da 
Instituição, uma fase em que tradição e inovação precisam caminhar 
juntas. As nove unidades acadêmicas, criadas pelo Conselho Universitário 
que hoje estão sendo realizadas, substituem os Centros de Ciências em 
vigor, de pouca compreensão em alguns ambientes. São elas: Escola de 
Arquitetura e Design; Escola de Ciências Agrárias e Medicina Veterinária; 
Escola de Comunicação e Artes; Escola de Direito; Escola de Educação e 
Humanidades; Escola Politécnica; Escola de Medicina; Escola de 
Negócios; Escola de Saúde e Biociências. 

 
O conceito de Escola, a ser utilizado nesta casa a partir de agora, 

mais atualizado e mais compreensível, também para os parceiros 
internacionais, é, sem dúvida, significativo também em vários outros 
aspectos. Ressalto apenas alguns: 

 
A. O termo Escola recorda-nos muito a propósito, a nossa realidade. 

Somos, antes e acima de tudo, uma comunidade educativa. Este é o nosso 
negócio (entre aspas, naturalmente). É para esta estrutura que vocês estão 
sendo convidados a serem não apenas gestores, mas gestores acadêmicos. 
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B. o termo Escola recorda-nos, ainda, a forma como devemos 
construir nossos relacionamentos institucionais e nossas relações 
interpessoais, incluindo as relações entre gestores e professores, entre 
professores e estudantes e entre os colaboradores de todo o tipo. Afinal, 
somos uma comunidade de mestres e discípulos irmanados na busca da 
verdade, conforme a melhor definição de universidade já formulada. 

 
C. O termo Escola faz-nos ter consciência de que nosso trabalho está 

voltado unicamente à aprendizagem. Numa escola, todos aprendem. E ai de 
quem não aprende, ou acha que não precisa aprender, por se considerar 
sabedor de tudo!... Por isso, insistimos em que o professor seja o humilde 
servidor da aprendizagem dos seus alunos e que o gestor acadêmico seja o 
dedicado servidor do trabalho educativo dos professores. 

 
D. Por fim, o conceito de Escola permitirá maior nível de integração 

entre cursos idênticos ou que têm algo em comum; assim, se favorece a 
aproximação entre professores de mesmas áreas ou afins. Permitirá também 
maior integração dos câmpus e reforçará a ideia central de que somos 
membros de uma mesma e única universidade. Além disso, este conceito 
facilitará entre nós as práticas de intercâmbio e de interdisciplinaridade. 

 
Creio que estas considerações sublinham a importância da inovação 

que está sendo introduzida agora na PUCPR. Sem me alongar mais, reitero 
minha gratidão àqueles que levaram a bom termo seus mandatos; renovo 
meu voto de confiança nos novos gestores acadêmicos, hoje empossados; e 
faço-lhes este apelo veemente: esforcem-se muito para elevar o padrão 
educacional da instituição; cuidem bem dos nossos estudantes; apoiem seus 
professores para que sejam educadores dedicados aos alunos e zelem pela 
orientação científica e sadia de sua especialidade. 

  
Empenhemo-nos em conjunto para fazer da PUCPR aquilo que 

sempre foi nosso propósito fundamental: construirmos uma autêntica 
escola, casa de educação, templo da sabedoria e da verdade: em suma,  
uma world class university. Tomemos, pois, os meios apropriados para que 
isso aconteça. 

 
Com toda a honestidade, achei que devia abordar estes pontos. 

Obrigado a todos pela atenção dispensada. 


