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24º ENCONTRO DE EX-ALUNOS  

COMEMORA 67 ANOS DA PUC-SP NO TUCARENA 

 

Adesões até 26/9/13! 

 

O Centro de Ex-Alunos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP - 
promove o 24° Encontro de Ex-alunos em comemoração aos 67 anos da Universidade, 
dia 3 de outubro de 2013, 5ªfeira, às 19h30, no TUCARENA.  

O Encontro é aberto a todos os ex-alunos da PUC-SP, formados em todos os cursos. 

Na ocasião serão homenageados professores e ex-alunos, de diversas áreas, das turmas 
de 63, 68, 73, 78, 83, 88, 93, 98, 03 e 08, que completam, respectivamente, 50, 45, 
40, 35, 30, 25, 20, 15, dez e cinco anos de formatura.  
 
Todos os anos, o Centro de Ex-Alunos prepara um encontro para homenagear ex-alunos, 
professores e grandes personalidades, comemorando o aniversário de fundação da 
Universidade, com a participação dos gestores da Universidade e convidados especiais 
como autoridades eclesiásticas e governamentais, em um evento que traz, além das 
homenagens, um coquetel de confraternização e apresentações artísticas. 
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Para participar, os ex-alunos da Universidade, seus colegas, amigos e familiares devem 
fazer as adesões. 

Adesão (R$20,80 por pessoa): 

·Bradesco (nº 237) – ag 3394-4 - C/C 132220-6, Lapa 
·Nominal para a Fundação São Paulo (CNPJ 60.990.751/0001-24) 

Após o depósito, é necessário confirmar a adesão por fax (3670-8549) ou por e-mail:  
exalunos@pucsp.br, incluindo seu nome e telefone. 
 
Sugestão de estacionamentos (não conveniados): rua Monte Alegre, 681, 835, 850  e rua 
Ministro Godoy, 829/71. 

 
 
LISTAS DE TURMAS 
 
Para reunir as turmas nos encontros anuais que realiza, o Centro de Ex-Alunos oferece um 
cadastro online para atualizar os contatos com os “puquianos”: 
http://www.pucsp.br/ex-alunos/cadastro/index.html 
 

 
Site, Blog, Twitter e Facebook  

O Centro de Ex-Alunos busca a integração dos 250 mil egressos de seu banco de dados, com a 
Universidade. Criou um site, um blog, um Twitter e um Facebook para ampliar sua rede de 
relacionamentos e facilitar o encontro de colegas e turmas para planejar os encontros 
anuais, desenvolver parcerias e intercâmbios institucionais e internacionais, além de 
conectar os ex-alunos com as notícias e eventos da PUC-SP. Saiba mais acessando 
www.pucsp.br/ex-alunos 
Envie seus comentários e sugestões para: http://blog.pucsp.br/ex-alunos 
Twitter:http://twitter.com/#!/ExAlunos_PUCSP 
Facebook: http://www.facebook.com/exalunospucsp 
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