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A melhor estrutura na região de Rio Claro/SP, com
o que há de mais moderno no curso de medicina.

•  Laboratórios com microscópios e mesa anatômica 3D com atlas humano.
•  Manequins e cenários para simulações realísticas e estágios obrigatórios no SUS.
•  Recursos videográficos, sala de aula virtual e plataformas de conteúdo on-line.
•  Possibilidades de intercâmbio dentro e fora do Brasil.
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Claretiano
 é  m u i t o

m a i s Medicina
Formação médica com prática
desde o primeiro semestre

INSCRIÇÕES ABERTAS
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RIO CLARO/SP
0800 722 6450 • (19) 2111 6000
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Os Missionários Claretianos chegam ao Brasil no dia 19 de novembro 

de 1895, mas é somente em 1922 que é criada a Província Claretiana no 

Brasil. Com esta criação, iniciava, também, um novo ciclo de atuação dos 

Missionários Claretianos em terras brasileiras, marcado pela expansão 

e a criação de novas frentes missionárias. O aumento de missionários 

brasileiros colocava um novo e premente desafio: era necessário oferecer-

lhes formação aqui mesmo no Brasil. Rio Claro, ao lado de Guarulhos e de 

Curitiba, era a resposta a este desafio e ciclo.  Sendo assim, em 1929, nascia 

a Comunidade de Rio Claro.
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Rio Claro, distante 184 km da “Casa-Missão” de São Paulo 

e constituída como Comunidade pelos Padres 

Inácio Botta, Mariano Frias, Pedro Manzárraga 

Olavarrieta, Frederico Jurczik e Jesus Ballarin, foi 

escolhida para abrigar o que os documentos 

da época chamavam de “Instituto de Estudos 

Superiores dos alunos professos destinados ao 

sacerdócio”. O local escolhido era afastado 

da área urbana, todavia, nos anos seguintes, 

a cidade de Rio Claro e a outrora chácara dos 

Missionários Claretianos viram-se abraçadas pela 

área urbana em expansão. A modernidade começa a 

mostrar sua face.

Desde seus primórdios, podemos afirmar, então, que a Comunidade de Rio 

Claro nasceu com uma distintiva vocação “à formação”, daí a sua importância 

durante estes 90 anos de existência. Seus claustros e paredes guardam, 

no silêncio revelador da história, os sonhos de honrosos, sonhadores e 

verdadeiros filhos de Santo Antonio Maria Claret.

Nos dias de hoje, sua vocação à formação segue mais viva do que nunca, pois 

seus prédios, antigos e novos, abrigam um Colégio, um Centro Universitário, 

sem esquecer, é claro, de uma rádio, uma TV e um provedor de internet. Os 

anos se passaram, as transformações arquitetônicas e urbanísticas mudaram 

tremendamente, mas a vocação primeira se manteve firme: a formação!

Que Deus e o Imaculado Coração de Maria, por meio da intercessão de 

Santo Antonio Maria Claret, continue abençoando a Comunidade de Rio 

Claro, hoje representada pelos Missionários CMF, pelos seus inúmeros e 

dedicados colaboradores e, de modo muito especial, os novos sonhadores 

de um mundo novo que andam pelos seus novos e antigos claustros, nossos 

estudantes. A todos que ajudaram a construir esta belíssima história, nosso 

muito obrigado!

Marcos Aurélio Loro, CMF – Superior ProvincialED
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O antigo Seminário Claret da Chácara Paraíso, em 

Rio Claro, leva-nos a recordar, saudosamente, a 

história dos 90 anos da presença dos Missionários 

Claretianos na Cidade Azul.

Nós, que ingressamos no Seminário Claret na década 

de 1960, tivemos a oportunidade de conviver com al-

guns missionários que nos contavam as histórias des-

de a compra da Chácara do Teixeirão (de uns 90 hecta-

res), em 1926, até sua inauguração, em 1929.

Nos anos 1960, com o crescimento da cidade de Rio 

Claro, os Missionários Claretianos viram-se obriga-

dos a fazer o primeiro loteamento da chácara e, logo 

depois, sucessivos loteamentos que foram sendo 

implantados, até o imóvel chegar ao estado atual.

O primeiro edifício do Seminário Claret de Rio 

Claro, construído entre 1926 e 1929, acolheu o 

antigo Escolasticado, para estudantes de filosofia 

que se destinavam ao sacerdócio na Congrega-

ção Claretiana; no final da década de 1930, foram 

para Curitiba/PR; e, por fim, as instalações foram 

destinadas ao seminário menor, com os adoles-

centes e jovens vocacionados. 

Com o aumento das vocações, ainda nos anos 

1930, foi construído o segundo prédio, nos fun-

dos. Nos anos 1960, foi construído o terceiro pré-

dio, que possibilitou a divisão dos estudantes de 

acordo com a idade e tempo de estudos. Essa rea-

lidade perdurou até 1968.

Após o Concílio Vaticano II, encerrado em 1965, 

a Igreja Católica e as entidades religiosas tiveram 

grandes mudanças e transformações que altera-

ram, substancialmente, a antiga rotina e os traba-

lhos até então estabelecidos no processo forma-

tivo para a vida religiosa e sacerdotal. No Brasil, 

RESENHA HISTÓRICA                 
DO SEMINÁRIO CLARET DE RIO CLARO

essa época coincidiu com a ditadura militar, que 

também trouxe grandes mudanças na vida social 

da nação brasileira e nos diversos segmentos da 

Igreja e entidades religiosas.

O Seminário Claret, ao longo de seus 90 anos, tor-

nou-se um marco referencial para milhares de jo-

vens, hoje bispos, missionários, sacerdotes, irmãos 

religiosos, ex-seminaristas e leigos que, irmanados 

com o mesmo espírito de Santo Antonio Maria 

Claret, cada qual ao seu modo, continuam dando 

testemunho e sendo mensageiros do Reino de Deus.

Os diretores do Seminário Claret, seguindo as orien-

tações dos Governos Geral e Provincial da Congre-

gação, foram buscando alternativas para o melhor 

aproveitamento de suas instalações. Em 1996, 

ocorreu a grande transformação do antigo Semi-

nário Claret, que passou a abrigar as instalações do 

Claretiano – Colégio, Claretiano – Centro Universitário, 

da TV Claret e Rádio Claretiana FM. Graças aos tra-

balhos e esforços dos diretores e inúmeros colabo-

radores, foi reforçada a presença dos Missionários 

Claretianos em Rio Claro e região.

Além das atividades já citadas, os Claretianos es-

tão presentes em diversas atividades nas várias 

paróquias da cidade e região, tais como as Paró-

quias São Pedro e São Paulo, o Projeto Social Es-

portivo e na área da saúde.

Celebrando os 90 anos de presença Claretiana 

em Rio Claro, podemos dizer, como nosso santo 

fundador, Santo Antonio Maria Claret, “que tudo 

seja para a maior glória de Deus e a salvação da 

humanidade”.

Ir. Hely Vaz Diniz, CMF – Rio Claro, março de 2019
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19
29

1937
Construção do segundo 

prédio do Seminário 
Claret

ESTÁ EM CURSO UMA 
SÉRIE DE REFORMAS 
VISANDO À ABERTURA 
DO CLARETIANO
– MEMORIAL DE RIO 
CLARO, SENDO ESTE 
O PONTO ALTO DAS 
COMEMORAÇÕES DOS 
90 ANOS DA ABERTURA 
DO SEMINÁRIO 
CLARET.

Aqui começa a nossa 
história! Acompanhe a 
linha do tempo ao longo 
das próximas páginas

TENDO COMO 
OBJETIVO 

RECUPERAR 
E PRESERVAR 

A MEMÓRIA 
HISTÓRICA DA 

PRESENÇA DOS 
MISSIONÁRIOS 
CLARETIANOS  

EM RIO CLARO, 

MEMORIAL

Escolasticado Claret 
Chácara Paraíso

Rio Claro/SP

que eram vivenciados na casa até o ano 2000. 

Nesse primeiro andar, haverá a reprodução de um 

quarto semelhante ao ocupado pelos padres na 

época do Seminário Claret.

Ademais, todo esse edifício está passando por 

ajustes em sua estrutura, com reformas que 

objetivam valorizar a arquitetura original que 

ainda hoje se mostra como uma das mais belas de 

toda a cidade de Rio Claro. Exemplo disso pode 

ser visto nos corredores, já com nova iluminação, 

que exaltam a construção da época.

No segundo prédio, que fora erguido ao longo 

dos anos 1930, será montada a linha do tempo da 

Rede Claret de Comunicação, posto que hoje sua 

sede está instalada nesse espaço. Além da linha 

do tempo, as antigas janelas serão adaptadas, se 

tornando nichos onde serão expostos materiais 

históricos da TV e Rádio.

No prédio dos laboratórios, está sendo preparado 

um espaço próprio para exposição dos avanços da 

tecnologia. Nele, os visitantes poderão observar 

o desenvolvimento de computadores, celulares, 

máquinas de escrever, câmeras filmadoras etc. 

Para auxiliar, uma linha do tempo relaciona os 

principais eventos ligados à tecnologia com o seu 

desenvolvimento pelo Claretiano.

O projeto foi iniciado em meados de 2018, e sua 

primeira fase foi marcada por intensas pesquisas a 

fim de recuperar informações e dados indispensáveis 

para contar a história dos Missionários Claretianos 

em Rio Claro. O mesmo processo estende-se com 

o levantamento de objetos que se constituirão no 

acervo do Memorial.

Tratando especificamente do Memorial, ele se 

constituirá de uma série de espaços espalhados 

por todos os prédios que hoje são ocupados pelo 

Claretiano – Centro Universitário, pelo Claretiano 

– Colégio e também pela Rede Claret de 

Comunicação. Em cada local, será retratada uma 

parte da história e das atividades realizadas pelos 

Missionários Claretianos nos últimos 90 anos.

A memória do Seminário Claret será abrigada 

no prédio histórico, o primeiro a ser construído. 

Além da linha do tempo do Seminário Claret, esse 

espaço contará com móveis da época, paramentos 

e demais objetos religiosos da época, livros usados 

no Seminário Claret, além das quatro imagens mais 

antigas da casa.

Ainda no prédio histórico, o primeiro andar será 

ocupado com plotagens retratando diversos 

ambientes da época do Seminário Claret, 

trazendo também peças da época que auxiliarão 

na compreensão dos momentos e realidades 
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Nascimento de Santo 
Antonio Maria Claret 
em Sallent, Espanha

Chegada dos Missionários 
Claretianos no Brasil, em 
São Paulo

Formação do 
Povoado de São João 
Batista do Rio Claro

Cidade de São João Batista 
do Rio Claro passa a ter o 
nome de Rio Claro

Santo Antonio Maria Claret, com mais cinco padres, 
fundam a Congregação dos Missionários Filhos do 
Imaculado Coração de Maria, em Vic, na Espanha

Missionários Claretianos compram a 
Chácara Paraíso em Rio Claro e constroem 
o prédio do Seminário Claret

Falece Santo Antonio Maria Claret na Abadia 
de Fontfroid, na França, após perseguições 
político-religiosas na Espanha

Abertura do Seminário Claret, 
em Rio Claro, batizado de 
Escholasticado Claret
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No Colégio, além da sua linha temporal, haverá um 

“Memorial dos Uniformes”, onde serão expostos os 

diversos modelos utilizados desde a fundação do 

Colégio Integrado até a atualidade.

O orquidário, na praça do Colégio, será revitalizado, 

e o corredor que dá acesso a ele se tornará a 

Galeria Pe. Gonzales, contando com imagens 

das orquídeas estudadas pelo padre Missionário 

Claretiano, incluindo uma chapa metálica com a 

imagem da orquídea descoberta por ele.

No prédio da biblioteca, haverá a linha do tempo 

do Claretiano – Centro Universitário, retratando os 

principais acontecimentos desde a fundação da 

Sociedade Rioclarense de Ensino até o momento 

atual. Os logos antigos da faculdade, desde a época 

da FACCO – Faculdade de Ciências Contábeis, 

serão reproduzidos, havendo, ainda, um expositor 

com objetos que marcaram a sua história.

MEMORIAL

Seminaristas participam das 
forças militares durante a 
Revolução Constitucionalista

Missionários Claretianos assumem 
a Paróquia de Nossa Senhora da 
Saúde, por eles erguida em Rio Claro

Governo Provincial dos 
Missionários Claretianos transfere 
para Rio Claro o Seminário Menor

Início da construção do terceiro 
prédio do Seminário Claret, que 
abrigaria o Seminário Maior

Missionários Claretianos celebram 
missas na comunidade do bairro 
da Saúde

Novas diretrizes educacionais brasileiras 
para o ensino básico exigem adequações na 
formação oferecida no Seminário Menor

Missionários Claretianos 
constroem o segundo edifício 
para abrigar o Seminário Menor

É inaugurada a Capela do 
Seminário Menor, no segundo 
edifício recém-construído
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SEMI
As atividades dos Missionários Claretianos em Rio 

Claro tiveram seu início em 1929, quando fora inaugurado 

o Escholasticado Claret, nome dado ao Seminário Claret, 

espaço de formação para sacerdotes e religiosos que 

manteve suas atividades até o ano 2000.

Com o crescimento de Rio Claro, Missionários 
Claretianos loteiam o terreno do Seminário Claret, 
dando origem aos bairros Cidade Claret e Jardim Claret

É fundada a Sociedade Rioclarense de 
Ensino, entidade com fins educacionais

Início da revisão de todo o processo de formação dos padres 
e irmãos, transformando, gradativamente, a rotina dos 
Seminários, incluindo a abertura à comunidade externa

Seminário Claret de Rio Claro passa a abrigar a 
formação filosófica da Congregação Claretiana

Seminário Claret abre missas dominicais 
à comunidade externa, contrastando 
com o fechamento pré-Conciliar

Credenciamento da Faculdade de Educação Física 
de Batatais, que depois veio a se tornar Faculdades 
Integradas Claretianas de Batatais

19
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19
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19
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Por meio dos registros históricos da Congregação, é 

possível sabermos que os primeiros contatos com 

a cidade ocorreram anos antes, em decorrência 

da passagem dos irmãos missionários para 

comercialização da Revista Ave-Maria. Foi em uma 

dessas visitas que a Chácara Paraíso fora oferecida à 

Congregação, tendo sido comprada em 1926.

Em 1934, com a transferência das atividades do 

Seminário Menor para Rio Claro, teve início a 

primeira ampliação do prédio, com a construção 

do segundo edifício. Importante destacar que é no 

interior dessa ampliação que surgiu a nova capela, 

inaugurada em 1938, bem como a grande sala de 

aula que serviu aos estudantes durante quase todo  

o período em que o Seminário Claret esteve aberto 

desde então.

        

O Seminário Claret era um local fechado. A 

comunidade externa não tinha acesso ao interior 

do terreno sem a devida autorização dos padres, 

o que conferia um aspecto misterioso à estrutura 

e à formação dos futuros missionários em si. Ainda 

assim, era comum o serviço comunitário de auxílio 

aos padres da cidade, atendimento de confissões e 

participações nos eventos religiosos de Rio Claro.

Nos anos 1950, devido à grande entrada de jovens, 

teve início uma nova etapa de ampliação, e foi 

construído o terceiro edifício do Seminário Claret, 

o que deu a ele sua forma quase que definitiva. Em 

1968, ocorreu o primeiro processo de loteamento 

da Chácara, processo este que está na origem dos 

bairros Jardim Claret e Cidade Claret e que teve 

continuidade ao longo da década seguinte.

 Outro marco importante se deu em 1971, quando 

a formação filosófica da Congregação passou a ser 

oferecida em Rio Claro. Nessa mesma década, em 

1978, o Padre José Gonzalez fundou o Orquidário 

Claret, participando ativamente de exposições 

de orquídeas por todo o Brasil, tornando-se um 

nome de referência dentro e fora do país, sendo 

responsável não apenas pelo descobrimento de 

uma nova espécie de orquídea, mas pelo estudo 

e catalogação das espécies.

        

De modo geral, os anos 1970 foram marcantes 

para a história do Seminário Claret também 

pelas transformações internas. Com as aberturas 

promovidas pelo Concílio Vaticano II, a 

dinâmica e a rotina do Seminário Claret 

foram profundamente alteradas. A ação 

de leigos e leigas passou a ser frequente 

no interior do Seminário Claret, e o 

contato dos seminaristas e padres 

com a comunidade externa foi sendo 

gradativamente ampliado.

Muitos habitantes de Rio Claro ainda 

se recordam das festas juninas e festi-

vais promovidos pelos seminaristas,  

que contavam com a participação da 

comunidade rioclarense. Os serviços aos 

FACCO obtém o reconhecimento do 
Ministério da Educação para seu 
Curso de Ciências Contábeis

Padre José Gonzalez volta para o 
Seminário Claret, que deu origem às 
exposições de Orquídeas pelo Brasil

Começa a funcionar, no interior do Seminário Claret, 
o Postulantado de Irmãos, destinado a formação 
específica dos Irmãos religiosos da Congregação

Pela segunda vez, os Missionários Claretianos 
assumem a Paróquia Nossa Senhora da Saúde, 
onde permanecem até o final de 1980

Sociedade Rioclarense de Ensino cria a 
Faculdade de Ciências Contábeis (FACCO), 
autorizada pelo MEC

Início das atividades da Pastoral Vocacional para promover a 
animação vocacional, realizando encontros vocacionais e outras 
atividades culturais no interior do Seminário Claret

Confira um 
documentário 
especial sobre 
a história do 
Seminário Claret

https://claretia.no/90anos
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hospitais, asilos e apoio às paróquias foram 

ampliados nessa época e durante toda a década 

de 1980. Foi também ao longo desse período que 

a Pastoral Vocacional passou a contar com apoio 

de leigos e leigas, algo que se manteve até o 

fechamento do Seminário Claret.

        

Em 1982, o Filosofado deixou de ser oferecido 

em Rio Claro, sendo transferido para Ribeirão 

Preto. Desse modo, o prédio voltou a ser ocupado 

apenas pelas atividades do Seminário Claret, mas 

já com uma intensa redução no número de jovens 

vocacionados. A partir de 1984, em decorrência 

de orientações do MEC que vetavam estudos 

internos, os seminaristas passaram a estudar fora 

do Seminário Claret, principalmente nos Colégios 

Joaquim Ribeiro e Chanceler Raul Fernandes.

Em 1990, é fundada a Casa de Retiros, no prédio 

onde até então funcionava o Seminário Menor. 

A partir de então e durante os anos seguintes, 

a Casa abrigou diversos retiros promovidos por 

paróquias e movimentos religiosos de Rio Claro e 

região. A Casa de Retiros foi desativada em 1996.

NO ANO

EM DECORRÊNCIA DO 
CRESCIMENTO DAS 
ATIVIDADES ENVOLVENDO 
A FACULDADE E O 
COLÉGIO, O SEMINÁRIO 
CLARET, COM TODA A SUA 
ESTRUTURA FORMATIVA, 
É TRANSFERIDO PARA A 
COMUNIDADE DE CAMPINAS, 
ENCERRANDO, ASSIM, 
A FASE DE FORMAÇÃO 
DOS MISSIONÁRIOS 
CLARETIANOS NA CIDADE 
DE RIO CLARO.

,

Seminaristas Capela

Seja um missionário Claretiano
Ser padre é uma vocação que vai além da 
celebração de missas. É viver a fé cristã a todo 
vapor para levar as boas novas aos quatro cantos 
do mundo!
Faça parte dessa aventura pela vida e 
surpreenda-se com uma carreira inspirada no 
carisma missionário dos Claretianos.

AVEN
TURE
-SE

AVEN
TURE
-SE

“Ide por todo o mundo, pregai o
        evangelho a toda criatura.” (Mc 16,15)

serclaretiano.com.br
(31) 99416 0126 • (16) 98108 2511

/missionariosclaretianos

#serclaretiano
#serclaretiano#serclaretiano

A Pastoral Vocacional teve o ingresso de leigos e leigas que atuaram de 
maneira mais próxima aos seminaristas por meio de reuniões e atividades 
às quintas-feiras e dos ENVOCLAS (Encontros Vocacionais Claretianos)

A Sociedade Rioclarense de 
Ensino funda a Faculdade de 
Tecnologia de Rio Claro (FATERC)

Transferência do Filosofado para Ribeirão 
Preto, deixando apenas o Seminário 
Menor funcionando em Rio Claro

Atendendo a mudanças na legislação que proíbem 
estudos internos, os seminaristas passam a estudar fora 
do Seminário Claret, no Colégio Joaquim Ribeiro

Comunidade Claretiana celebra 50 anos do Seminário Claret em 
missa presidida por D. Aniger Francisco de Maria Melillo, bispo 
diocesano de Piracicaba, com a presença de autoridades

Claretianos assumem a Paróquia 
São José Operário, no bairro do São 
Miguel, em Rio Claro
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Missionários Claretianos começam
a celebrar missas na comunidade do 
bairro da Saúde, onde construiriam
a Capela de Nossa Senhora da Saúde

Igreja Nossa Senhora da Assunção, no 
bairro de Cascalho, em Cordeirópolis

Mesmo com o modelo fechado de formação, 

os padres, irmãos e também seminaristas sem-

pre desenvolveram atividades que podem ser 

enquadradas dentro do que chamamos de 

“Trabalhos Apostólicos”. Entendemos que esse 

termo é aplicado para atividades próprias de 

evangelização da comunidade externa.

Enquadra-se aqui o apoio dos Missionários 

Claretianos à formação das paróquias de Rio 

Claro. Na primeira fase do Seminário Claret      

pré-conciliar, o maior destaque foi a contribuição 

no bairro da Saúde, onde, desde 1946, padres e 

irmãos realizavam um intenso trabalho apostólico, 

que teve como fruto a construção da antiga 

capela de Nossa Senhora da Saúde, no local onde 

hoje se encontra a matriz paroquial.

É possível encontrarmos relatos de uma ação 

mais intensa também na Paróquia Bom Jesus, 

no bairro do Estádio. Era comum os padres 

prestarem auxílio aos párocos de todas as 

paróquias da época, substituindo-os em épocas 

de férias ou ainda ministrando os sacramentos 

aos doentes e nas exéquias.

Também eram comuns atividades desenvolvidas 

pelos padres nas paróquias da cidade e da região, 

auxiliando os párocos ao longo da Semana Santa 

na pregação das novenas dos padroeiros e de 

retiros. Igualmente frequente era o apoio dado 

pelos Missionários Claretianos nas ausências dos 

padres diocesanos.

Nessa primeira fase, pré-Concílio Vaticano II, as 

atividades externas desenvolvidas pelos irmãos 

Claretianos assumem a Paróquia
São José Operário, em Rio Claro

Nossa Senhora da Conceição de Ipeúna

É fundada a Casa de Retiros 
no prédio do Seminário Menor

Os Claretianos adquirem a Sociedade Rioclarense de 
Ensino, que mantinha as Faculdades Unidas de Rio Claro 
(URC), o Colégio Integrado Universitário e a TV Rio Claro

A Sociedade Rioclarense de Ensino obtém concessão de 
TV e abre a TV Rio Claro com retransmissão do sinal da TV 
Educativa do Rio de Janeiro (TVE) para Rio Claro

A Sociedade Rioclarense de Ensino se reestrutura e 
unifica a FACCO com a FATERC, criando as Faculdades 
Unidas de Rio Claro – URC

A TV Rio Claro faz a 1ª Transmissão de debate ao 
vivo entre candidatos a prefeito de Rio Claro e 
dos jogos do time de basquete da cidade

Ocorre a primeira transmissão do 
Carnaval de Rio Claro, obtendo excelente 
repercussão na comunidade local

A PRINCIPAL ATIVIDADE 
DOS MISSIONÁRIOS 
CLARETIANOS 
QUANDO CHEGARAM 
A RIO CLARO ERA 
A FORMAÇÃO DOS 
FUTUROS RELIGIOSOS 
E SACERDOTES. ANTES 
DA REALIZAÇÃO DO 
CONCÍLIO VATICANO 
II (1962-1965),                
A ESTRUTURA DO 
SEMINÁRIO CLARET 
ERA FECHADA, NÃO 
SENDO PERMITIDA A 
ENTRADA DE LEIGOS 
E LEIGAS EM SEU 
INTERIOR. ISTO MUDOU 
RADICALMENTE COM 
O CONCÍLIO, QUE 
PROPORCIONOU 
UMA ABERTURA DO 
SEMINÁRIO CLARET.
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eram consideravelmente mais restritas, posto 

que ainda não tinham autorização para atividades 

pastorais, concentrando-se apenas em trabalhos 

internos.

Com a abertura do Seminário Claret na época 

pós-Concílio, muitas pessoas da comunidade 

passaram a procurar os padres no próprio 

Seminário Claret a fim de fazerem suas confissões 

ou ainda buscando outros sacramentos. O 

trabalho externo, porém, nunca foi interrompido 

e o apoio às comunidades católicas de Rio Claro 

se manteve inalterado.

As atividades dos Missionários Claretianos não 

ficaram restritas apenas à cidade de Rio Claro, mas se 

espalharam por toda a região. Ipeúna, Corumbataí, 

Santa Gertrudes e Cascalho tiveram uma intensa 

presença dos Missionários Claretianos.

 

Ainda nos anos 70, os Missionários Claretianos 

assumiram efetivamente a Paróquia Nossa 

Senhora da Saúde. Mesmo permanecendo 

poucos anos a sua frente, é inegável a valiosa 

contribuição que deram a essa comunidade.

Em 1988, também como resultado do trabalho 

apostólico realizado no bairro de São Miguel, 

assumiram a Paróquia São José Operário, que 

até então era uma Capela da Paróquia Nossa 

Senhora Aparecida.

Nessa comunidade, desenvolveram intenso tra-

balho por vários anos e fundaram, já nos anos 90, 

a Capela de Santo Antonio Maria Claret, no bairro 

Mãe Preta.

No começo do novo século, mais precisamente 

em 2002, os Claretianos assumiram a Paróquia do 

Espírito Santo, no bairro do Guanabara, em Rio 

Claro. Tratava-se, na ocasião, de uma das regiões 

mais carentes da cidade, onde além da atividade 

apostólica, os Claretianos realizavam também 

diversas ações sociais.

Em 2016, com o desmembramento da Paróquia 

Espírito Santo, os Missionários Claretianos assu-

mem uma nova comunidade: a Paróquia São 

Pedro e São Paulo, no Inocoop, onde permane-

cem até os dias atuais.

VALE DESTACAR QUE, 
MESMO ASSUMINDO 
ATIVIDADES 
PAROQUIAIS, OS 
CLARETIANOS EM 
NENHUM MOMENTO 
DEIXARAM DE AUXILIAR 
OS PÁROCOS DAS 
DEMAIS COMUNIDADES 
DA CIDADE, BEM 
COMO MINISTRAR 
SACRAMENTOS EM 
HOSPITAIS E VELÓRIOS 
OU AINDA ATENDER 
ÀS PESSOAS QUE OS 
PROCURAM.

Claretianos assumem a Paróquia 
Espírito Santo

Claretianos assumem a Paróquia São 
Pedro e São Paulo

Cria-se a Fundação Claret para promover a educação 
e a cultura nos meios de comunicação sob a 
responsabilidade dos Missionários Claretianos

Criação da nova Comunidade dos Missionário Claretianos em 
Rio Claro. Na ocasião, padres e seminaristas passam a morar 
na nova Casa Pastoral, situada na esquina do Seminário

Missionários Claretianos fundam a Capela de Santo 
Antonio Maria Claret, no bairro da Mãe Preta, em Rio 
Claro. A Capela pertence à Paróquia São José Operário

A Ação Educacional Claretiana (EDUCLAR) assume a URC no lugar da 
Sociedade Rioclarense de Ensino e funda o Colégio Integrado Universitário 
de Rio Claro, oferecendo formação de 2º Grau e técnico profissionalizante

A TV Rio Claro cria o Troféu Presença para destacar 
e premiar as empresas, instituições, o comércio e 
pessoas que contribuem para o crescimento de Rio Claro

Inauguração do Prédio da 
Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental (até o 5º Ano)
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Os Missionários Claretianos se estabeleceram 

em Rio Claro, em 1929, abrindo um Seminário 

Claret para formação de futuros padres e irmãos 

religiosos. Até o ano 2000, ano em que o 

Seminário Claret foi transferido para a cidade 

de Campinas, os Claretianos tiveram em Rio 

Claro as diversas etapas de formação sacerdotal 

que englobava desde a educação básica até a 

Filosofia e Teologia. Além disso, também abrigou 

a formação dos Irmãos Religiosos.       

Com isso, é possível afirmar que, desde que 

chegaram a Rio Claro, os Claretianos se de-

dicaram à educação. Assim, o trabalho educativo 

em Rio Claro ganha um contorno mais amplo 

quando, em 1996, eles assumem a Sociedade 

Rioclarense de Ensino, então mantenedora do 

Colégio Integrado Universitário, da TV Rio Claro 

e da URC (Faculdades Unidades de Rio Claro), 

sendo esta o fruto de uma fusão da tradicional 

FACCO (Faculdade de Ciências Contábeis de Rio 

Claro) com a FATERC (Faculdade de Tecnologia de 

Rio Claro).

No mesmo ano em que assumiram o controle da 

Sociedade Rioclarense de Ensino, os Missionários 

Claretianos transferiram a URC para as depen-

dências do antigo Seminário Claret. No ano 

seguinte, 1997, a Ação Educacional Claretiana – 

TRABALHO EDUCATIVO GANHA CONTORNO MAIS AMPLO APÓS 
CLARETIANOS ASSUMIREM A SOCIEDADE RIOCLARENSE DE ENSINO.

EDUCLAR assume a função de Mantenedora da 

URC que, em 1998, passa a se chamar UNICLAR 

(União das Faculdades Claretianas).

Tem início um período de grande expansão 

com abertura de diversos cursos, como Direito, 

Administração, Comunicação Social e Sistemas 

de Informação. Outros cursos foram abertos 

ao longo dos anos seguintes, e a estrutura do 

antigo Seminário Claret passou por reformas 

e ampliações constantes para atender a uma 

demanda crescente no número de alunos.

Em 2002, a UNICLAR tem sua nomenclatura 

alterada para Faculdades Integradas Claretianas, 

nome esse com que ficou efetivamente conhecida 

na cidade e na região. Em 2012, com a formação 

do Claretiano – Rede de Educação, há uma nova 

mudança de nome, passando a ser chamada de 

Claretiano – Faculdade.

Em 2017, o Claretiano – Faculdade é credenciado 

a receber o curso de Medicina, cuja primeira 

turma teve início em 2018. Ainda nesse ano, 

um novo marco: o Claretiano – Faculdade dá 

início ao credenciamento visando se tornar 

Centro Universitário, tendo recebido nota 

máxima do Ministério da Educação, o que 

comprova a excelência da atividade dos 

Missionários Claretianos na educação 

em Rio Claro.

Além do ensino superior, os Mis- 

sionários Claretianos atuam também na 

educação básica, por meio do Claretiano 

– Colégio. O colégio foi fundado em 

1977 com o nome de Colégio Integrado 

Universitário, sendo o braço de educação 

básica da Sociedade Rioclarense de Ensino.

EDUCAÇÃO

São abertos os cursos 
de Letras e Secretariado 
Executivo Trilíngue

Com a ampliação das atividades envolvendo a Faculdade e o 
Colégio, o Seminário Claret é transferido para a Comunidade 
Claretiana de Campinas com toda estrutura formativa

Com o credenciamento do Centro Universitário Claretiano 
de Batatais, a UNICLAR de Rio Claro e São Paulo passa a se 
chamar Faculdades Integradas Claretianas

Autorizada a abertura dos cursos de Direito, 
Administração, Sistema da Informação e 
Comunicação Social na UNICLAR – Rio Claro

O Provedor Claretianas contrata 
um link que trouxe a presença da 
Embratel na cidade

19
97

20
05

20
12

20
17

Ocorre a unificação das Faculdades Claretianas de Rio Claro, Batatais 
e São Paulo. A URC passa a se chamar oficialmente UNICLAR – União 
das Faculdades Claretianas – Unidade Rio Claro
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O COMPROMISSO COM A VIDA É 
UMA CARACTERÍSTICA BASILAR 
DA REDE DE EDUCAÇÃO, 
INSPIRADA NOS VALORES ÉTICOS, 
CRISTÃOS E NO CARISMA CLARETIANO

MISSÃO

Complexo morfofuncional com integração de
várias áreas do curso de Medicina

Laboratório sala bilíngue

Microscópios ópticos modernos com projeção
para estudos individuais e em grupo

Faculdades Integradas Claretianas passam a oferecer o curso 
Normal Superior, além de inaugurar o prédio da Biblioteca, 
ampliando também a quantidade de salas de aula

Ministério das Comunicações aprova 
a concessão de emissora de rádio, que 
recebe o nome de Claretiana FM 106,5

20
02

20
03

Alteração do nome do Colégio para Colégio Inte-
grado Claretiano. Implantação do Sistema Anglo de 
Ensino em substituição ao Etapa Sistema de Ensino

Início da oferta de cursos na modalidade a distância 
pelo Centro Universitário Claretiano de Batatais, 
tendo em Rio Claro um polo de apoio presencial

Faculdades Integradas 
Claretianas implantam a Comis-
são Própria de Avaliação (CPA)

Fundação Claret passa a ser Mantenedora de 
todo o complexo de comunicação dos Missionários 
Claretianos (Rádio, TV e Provedor de internet)

20
03

20
04

Claretiana FM 106,5 faz 
sua primeira transmissão 
com música e jornalismo

“Capacitar a pessoa humana para o exercício profissional e para o compromisso 

com a vida, mediante a sua formação integral: missão essa que se caracteriza 

pela investigação da verdade, pelo ensino e difusão da cultura, inspirada nos 

valores éticos e cristãos e no carisma Claretiano que dão pleno significado à 

vida humana” (PEC, 2012, p. 17).
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HOJE, O CLARETIANO – CENTRO UNIVERSITÁRIO
DE RIO CLARO OFERECE OS CURSOS DE:

•    ADMINISTRAÇÃO
•    BIOMEDICINA
•    CIÊNCIAS CONTÁBEIS
•    COMÉRCIO EXTERIOR
•    COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA
•    DIREITO
•    EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO E LICENCIATURA)
•    ENGENHARIAS: ELÉTRICA, MECÂNICA E MECATRÔNICA
•    ESTÉTICA
•    FISIOTERAPIA
•    GASTRONOMIA
•    GESTÃO FINANCEIRA
•    LOGÍSTICA
•    MEDICINA
•    NUTRIÇÃO
•    PEDAGOGIA
•    RECURSOS HUMANOS
•    PRODUÇÃO DE CERVEJA
•    SERVIÇO SOCIAL

CONHEÇA ALGUNS DOS DIFERENCIAIS DO 
CLARETIANO – COLÉGIO DE RIO CLARO:

•    MODERNA INFRAESTRUTURA
•    SISTEMA ANGLO DE ENSINO
•    APP CLARETIANO
•    SALA DE AULA VIRTUAL
•    PROJETO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA (PETE)
•    INICIAÇÃO CIENTÍFICA
•    AÇÕES SOLIDÁRIAS

Ao adquirirem a Sociedade Rioclarense de  

Ensino, em 1996, os Claretianos também 

assumiram a direção do Colégio. Em 1997, 

este fora transferido para as dependências 

do Seminário Claret, após uma ampla reforma 

e adequação do espaço para atender, com a 

máxima qualidade, todos os alunos.

Em 2005, o nome “Integrado” desaparece, dando 

lugar a uma nova nomenclatura: “Colégio Anglo 

Claretiano”, em decorrência da implantação do 

Sistema Anglo de Ensino em todos os níveis. Com 

a formação, em 2012, do Claretiano –  Rede de 

Educação, ocorre a última adequação do nome, 

sendo denominado “Claretiano – Colégio”.

Trata-se de uma instituição escolar que, além de 

fazer parte do Claretiano – Rede de Educação, 

compõe um conjunto de Colégios presentes em 

mais de 60 países: uma experiência iniciada há 

mais de 160 anos por Santo Antonio Maria Claret. 

Tudo isso comprova a excelência e a dedicação 

dos Missionários Claretianos com a educação em 

Rio Claro, sempre de acordo com sua Missão.

Por meio dela, é possível afirmarmos que, no 

ensino, além da formação intelectual do aluno, visa 

também à formação da “pessoa” como um todo. 

Prepara as crianças e os jovens, despertando suas 

habilidades, potencialidades e competências 

para enfrentar desafios com um conhecimento 

atualizado, consistente e eficaz. claretiano.edu.br
VESTIBUL AR • INSCREVA-SE

0800 722 6450 • (19) 2111 6000

RIO CLARO
AV E N I D A  S A N T O  A N T Ô N I O  M A R I A  C L A R E T,  1 7 2 4
C I D A D E  C L A R E T

Atendimento
via WhatsApp
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CONFIRA

DESCONTOS
ESPECIAIS NA SUA 

MENSALIDADE*

NO ENADE **

CONSECUTIVOS7ANOSM
EL

HOR  FACULDADE  EAD

Abertura do Projeto Terra Nova com ações 
socioassistenciais em prol da comunidade, nos 
bairros Jardim Novo I e II na cidade de Rio Claro

Lançamento da Sala de Aula Virtual 
(SAV) do Claretiano para os cursos 
presenciais e também a distância

Alteração da denominação de 
Colégio Integrado Claretiano para 
Colégio Anglo-Claretiano

Missionários Claretianos criam 
a Rede Claret de Comunicação

Inaugurado o Complexo 
Poliesportivo Padre Elias Leite

Parceria com a Fundação Padre Anchieta (TV Cultura), 
leva o sinal da TV Rio Claro a 30 municípios, para 1,5 
milhão de pessoas

A TV Rio Claro 
passa a ser TV 
Claret

Faculdades Integradas 
Claretianas começam cursos 
livres da Faculdade da 3ª Idade
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Em 1990, a Sociedade Rioclarense de Ensino 

recebe, do Ministério das Comunicações, a 

concessão de um canal de televisão denominado 

TV Rio Claro. O objetivo principal dessa ação era 

retratar o cotidiano e os problemas de Rio Claro, 

chamada de Cidade Azul devido à cor sempre 

azul de seu céu. Porém, o que criou um elo de 

identidade entre a comunidade e a TV Rio Claro 

foram as transmissões esportivas, principalmente 

do basquete local.

Também merece destaque a intensa programação 

jornalística, que adquiriu confiança e credibilidade 

com a população da cidade, o que fez a TV Rio 

Claro crescer e se estabilizar.

        

Em 1996, os Missionários Claretianos assumiram 

a Sociedade Rioclarense de Ensino, adotando 

o controle da TV Rio Claro. Válido destacar que 

a ação dos Missionários Claretianos junto nos 

meios de comunicação tem inspiração direta 

na postura incansável de seu fundador, Santo 

Antonio Maria Claret, que colocou sua vida a 

serviço da evangelização, utilizando todos os 

meios possíveis.

Com a ação dos Claretianos, a programação da TV 

Rio Claro foi ampliada e diversificada. Surgiram 

programas esportivos e de entretenimento, co-

berturas sociais e também a transmissão do 

horário eleitoral gratuito com os candidatos da 

cidade. Fora isso, programas religiosos também 

fizeram parte da grade, com destaque para o pri-

meiro deles: “Momentos de Reflexão”.

Em 2005, a presença dos Missionários Claretianos 

na comunicação se ampliou com a concessão da 

CO
MU

NI
CA

ÇÃ
O

TV Rio Claro
– Canal 19 UHF

TV Rio Claro
– Canal 19 UHF

TV Rio Claro
– Canal 19 UHF

TV Rio Claro

COMO 
CONSEQUÊNCIA, 
A PARTIR DE 
2005, A TV RIO 
CLARO PASSOU 
A UTILIZAR 
TAMBÉM A 
ESTRUTURA 
DO PRÉDIO DA 
AVENIDA 16, 
MAIOR E MAIS 
MODERNA.

O CRESCIMENTO 
DA GRADE FOI 

ACOMPANHADO POR 
INVESTIMENTOS 

EM EQUIPAMENTOS 
E TAMBÉM NA 

ESTRUTURA FÍSICA 
PARA QUE ESTES 

PUDESSEM SE 
ADEQUAR ÀS NOVAS 

DEMANDAS.
rádio Claretiana FM 106,5. Rapidamente, 

a rádio ganhou ouvintes graças a sua 

programação diversificada, pautada 

por músicas de qualidade, informações 

jornalísticas e entretenimento.

        

Uma grande transformação ocorreu 

em 2007, quando a TV Rio Claro passou 

a ser chamada de TV Claret. Mais do 

que uma mudança de nome, nesse 

ano, a programação da TV passou a 

ser regional, graças à parceria com a 

Fundação Padre Anchieta, mantenedo-

ra da TV Cultura de São Paulo. Assim, 

os conteúdos produzidos nos estúdios 

da TV Claret atingiam um público 

superior a 1,5 milhão de habitantes 

TV Claret

TV Claret

Portaria Ministerial autoriza abertura do bacharelado e licenciatura 
em Educação Física e dos tecnólogos em Logística, Recursos Humanos, 
Processos Gerenciais e Gestão Ambiental

Têm início as transmissões da TV Claret para as regiões de Rio Claro, Piracicaba, Limeira, 
Araras, São Pedro, Leme, Pirassununga, Águas da Prata, Descalvado, Santa Rita do Passa 
Quatro, Santa Cruz das Palmeiras, Torrinha e Brotas

Primeira transmissão do telejornal 
“Região Notícias”, que marcaria a fase 
regional da emissora

Site da TV Claret é modernizado e a emissora 
começa a disponibilizar reportagens em seu portal, 
ampliando ainda mais seu alcance e relevância

Governo Federal cria a Empresa Brasil de Comunicação 
(EBC), que passa a gerir os serviços de radiodifusão pública, 
inclusive das emissoras de rádio e televisão federal

Rádio Claretiana
FM 106,5

TV Claret
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distribuídos em mais de 30 municípios, tendo 

antenas retransmissoras e links de comunicação 

espalhados por essas cidades.

Novos investimentos foram feitos, com uma progra-

mação ainda mais diversificada. Sem deixar de lado 

a importância do jornalismo e dos programas reli-

giosos, incluíram-se programas infantis, ambien-

tais, voltados ao público feminino etc.

        

Acompanhando o crescimento da internet, em 

2006, o site da emissora entrou no ar. Já no ano 

seguinte, com a ascensão da banda larga, era 

possível assistir aos vídeos das reportagens pelo 

próprio site da emissora. Outro marco histórico 

ocorre em 2008 com a transmissão ao vivo do 

carnaval de Rio Claro pela internet.

        

A partir de 2015, teve início o processo de 

digitalização, fazendo com que a transmissão 

em HD chegasse em Rio Claro e região. Para 

tanto, houve grande investimento não apenas 

em equipamentos mais modernos, mas também 

na construção de uma nova torre, com 70 metros 

de altura, localizada ao lado da Floresta Estadual 

Navarro de Andrade.

        

Atualmente, a TV Claret tem parceria com a EBC 

(Empresa Brasil de Comunicação) e também com 

a TV Século 21. A parceria com a EBC, que é uma 

instituição pública inclusiva e cidadã, faz com que 

COMUNICAÇÃO a TV Claret possa cumprir sua missão de valorizar a 

cultura, a informação e a educação. Válido lembrar 

que a EBC tem autonomia para definir produção, 

programação e distribuição de conteúdos que 

hoje são voltados a programas jornalísticos, edu-

cativos, culturais e de entretenimento.

 

A partir da parceria com a TV Século 21, é possível 

oferecer um conteúdo cultural e também religioso, 

sendo esse último o foco principal dessa emissora, 

que também preza pelos valores e confiabilidade 

nas informações que apresenta a seu público.

 

Com todo o desenvolvimento e parcerias, a TV 

Claret mantém sua identidade e busca sempre 

valorizar os temas locais e regionais. Atualmente, 

a TV Claret e a Claretiana FM, juntamente com  

a Rádio Claretiana FM Batatais (105,7 MHz) e o 

portal de notícias (www.tvclaret.com), formam a 

Rede Claret de Comunicação.

EM 

TODA A ESTRUTURA DA REDE    
EM RIO CLARO FOI TRANSFERIDA 
PARA O COMPLEXO ONDE JÁ 
FUNCIONAVA O CLARETIANO 
– CENTRO UNIVERSITÁRIO E O 
CLARETIANO – COLÉGIO.
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Faculdades Integradas Claretianas abrem 
os cursos tecnólogos em Comércio Exterior 
e Gestão Pública

Faculdades Integradas Claretianas abrem novos cursos 
de Ciências Biológicas, Engenharias, Serviço Social e 
Comunicação Social (Jornalismo)

Faculdades Integradas Claretianas abrem os cursos 
tecnólogos em Redes de Computadores, Tecnologia em 
Sistemas para Internet e Análise e Des. de Sistemas

TV Claret faz a primeira transmissão do 
Carnaval de Rio Claro ao vivo pela internet

TV Claret é reconhecida como emissora 
de utilidade pública

Toda programação da TV Claret passa a ser 
disponibilizada ao vivo pela internet após a 
modernização do portal da emissora
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OBRAS E
AÇÕES SOCIAIS
A dedicação para as obras e ações voltadas ao social 

nascem a partir do ideal missionário da Congregação 

de anúncio do Evangelho por todos os meios 

possíveis, bem como os princípios de respeito aos 

direitos humanos em prol da construção de uma 

sociedade mais justa e fraterna. Essas afirmações já 

eram presentes na vida e na obra de Santo Antonio 

Maria Claret.

       

Além disso, o trabalho e ação social fundamentam-se 

na própria definição de que todos os seres humanos, 

enquanto criaturas de Deus, refletem a face de seu 

Criador. Sendo assim, há uma dignidade intrínseca 

ao ser humano. As ações sociais atuam para a 

reconstrução dessa dignidade e reconhecimento 

dos seres humanos como protagonistas de sua 

própria história com o destino que os levem a ter 

uma vida plena e com sentido.

Os objetivos gerais da atividade dos Claretianos 

com a ação social são educar para transformar; 

promover a estruturação do caráter; fortalecer 

vínculos familiares; orientar para conquista da 

cidadania; incentivar permanência escolar, o cui-

dado pela vida, a saúde do corpo e da mente e o 

respeito pela natureza; criar oportunidades para 

inclusão social; estimular para autonomia com 

profissionalização e empregabilidade; alimentar 

o sonho pelo mundo melhor; ensinar que a vida é 

um dom de Deus.

A partir do testemunho de Santo Antonio Maria 

Claret, os missionários Claretianos desenvolvem 

diversas obras e serviços de caridade e promoção 

humana. A origem desses trabalhos remonta ao 

processo de discernimento trazido pelo Vaticano II, 

reafirmando a presença da Igreja no Mundo (GS 1).

Também o Papa Francisco convida todos os cristãos 

para assumirem um papel social a serviço da 

humanidade em uma atitude caracterizada pela 

“saída” rumo às periferias.

        

Com tudo isso, é evidenciada a importância das 

obras e ações sociais da Congregação, que se 

enquadram dentro do espírito missionário de Santo 

Antonio Maria Claret e estão em consonância com o 

magistério eclesiástico e com as exigências próprias 

do nosso tempo.

MEC autoriza a oferta do curso 
de Estética nas Faculdades 
Integradas Claretianas

Missionários Claretianos entregam a 
Paróquia Nossa Senhora da Assunção, 
em Cascalho, para a Diocese de Limeira

Inaugurado novo prédio com 
laboratórios para atender aos 
cursos das Engenharias

TV Claret firma parceria com 
a Rede Século 21, emissora 
católica

TV Claret firma parceria com a 
Empresa Brasil de Comunicações para 
transmissões culturais e políticas

Formação do Claretiano – Rede de Educação, 
unindo todas as unidades educativas, 
pertencentes aos Missionários Claretianos

Abertura do Centro Social 
e Esportivo Claretiano 
Terra Nova

Encerramento das 
atividades do Provedor 
Claretianas



3332

EM 

OS PROJETOS INTERNOS 
SÃO CONSTITUÍDOS POR 
OFICINAS CULTURAIS, 
INFORMÁTICA, ATIVIDADES 
LIGADAS DIRETAMENTE 
À EDUCAÇÃO, 
CAPOEIRA, PRÁTICAS 
ESPORTIVAS, DANÇA, 
MUSICALIZAÇÃO, CULTURA 
URBANA E TAMBÉM A 
ATUAÇÃO DO PROJU                   
(PROJETO JURÍDICO).

A ação social dos Claretianos em Rio Claro está 

presente desde a chegada dos Missionários, em 

1929, sendo que diversas iniciativas foram feitas 

em prol da comunidade, principalmente dos mais 

carentes. Contudo, esse ideal se torna ainda mais 

visível com o Projeto Claretiano Terra Nova.

Tendo seu início em 2005, o Projeto Claretiano Terra 

Nova visa ao auxílio na promoção da população 

carente nos bairros Jardim Novo I e II. A ação se dá 

por meio da assistência social e jurídica, na área 

da saúde e também na educação. As ações são 

realizadas no Centro Social e Esportivo Claretiano 

Terra Nova, um espaço amplo em um terreno de 

18.000 m2, doado através de contrato de comodato 

pela Prefeitura de Rio Claro e inaugurado no dia 16 

de março de 2012.

No Terra Nova, os Missionários Claretianos, em uma 

parceria com a Secretaria de Ação Social, Fundação 

Municipal de Saúde e Unidade de Saúde da Família, 

atendem por volta de 3000 pessoas por mês, 

sendo atendidos, diariamente e de maneira fixa, 

aproximadamente 200 crianças e adolescentes.

Claretiano – Faculdade de Rio 
Claro obtém autorização para 
oferecimento do curso de Medicina

Programa 
Adicional 
Bilíngue

Após credenciamento no MEC, 
tornou-se Claretiano – Centro 
Universitário

TV Claret e Rádio Claretiana FM 106,5 têm 
suas instalações transferidas para o edifício 
do Claretiano – Centro Universitário

São autorizados os Cursos 
Bacharelados em Nutrição 
e Terapia Ocupacional

TV Claret passa a transmitir sua programação em HD 
em meio à instalação da nova torre de transmissão.
25 anos de fundação da TV

Faculdades Integradas Claretianas 
tem a nomenclatura alterada para 
Claretiano – Faculdade

Alterada a denominação 
de Colégio Claretiano 
para Claretiano – Colégio

Primeiro aplicativo 
da TV Claret e 
Claretiana FM
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* O desempenho do Claretiano no ENADE resultou na nota 4 de IGC – Índice Geral de Curso, conforme última publicação em dezembro de 2018. Para mais informações, acesse o site.

Claretiano
mais

por você.A faculdade
que é

0800 34 41 77 • (16) 3660 1777

V E ST I B U L A R  •  I N SCR E VA -S E

claretiano.edu.br
Atendimento
via WhatsApp

de 110
polos pelo Brasil

Encontre o polo 

mais perto de você

Con�ra, também, os cursos de
2ª Graduação e Pós-graduação.

Mais de 30 cursos
de Graduação.

NO ENADE *

CONSECUTIVOS7ANOSM
EL

HOR  FACULDADE  EAD



Rio Claro / SP • Av. Santo Antônio Maria Claret, 1724 • Cidade Claret

(19) 2111 6000
CLARETIANO.EDU.BR/RIOCLARO/90ANOS

Veja como os 
90 anos da presença 

Claretiana em Rio Claro 
transformaram sonhos 

em realidade


