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Áreas verdes 
são desfrutadas 
como espaço de 
confraternização 
e de estudo

Cultivo de ervas aromáticas no ambiente 
do Campus pelo Curso de Nutrição

Centro de Pesquisa e Conservação da Natureza 
– São Francisco de Paula (RS) – Parceria entre a 
PUCRS e Universidade de Tübingen

Áreas arborizadas e 
ajardinadas predominam em 
todo o ambiente do Campus

Banca da Editora Universitária da PUCRS 
está presente todos os anos na Feira do 
Livro de Porto Alegre
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Educação em Ciências e Matemática (FAFIS)
Engenharia e Tecnologia de Materiais (FENG)

2002
Biologia Celular e Molecular (FABIO)
Economia do Desenvolvimento (FACE)

2012
Biotecnologia Farmacêutica (mestrado 
profissionalizante – FFARM) 

2000
Gerontologia Biomédica

2001
Direito (FADIR)

2002
Biologia Celular e Molecular (FABIO)

2004
Pediatria e Saúde da Criança (FAMED)

2005
Ciência da Computação (FACIN)

2007
Engenharia e Tecnologia de Materiais (FENG)

2008
Ciências Criminais (FADIR)

2009
Administração (FACE)
Ciências Sociais (FFCH)

2012
Economia do Desenvolvimento (FACE)
Educação em Ciências e Matemática (FAFIS)

2000
Faculdade de Educação Física 

 

e  Ciências do Desporto (FEFID)

2004
Inaugurado o Campus Viamão/RS

2007
Instituto de Bioética (IB)

Encerradas as atividades 

 

do Campus Zona Norte

2008
Instituto do Cérebro do RS (InsCer-RS)

2010
Campus Viamão tem atividades 
acadêmicas transferidas  
para Porto Alegre

2013

Encerradas as atividades do 
Campus Uruguaiana/RS

2000

2014
Instituto do Petróleo e dos Recursos Naturais (IPR)

Instituto de Eletrônica e Telecomunicações (IETelecon) 

2015
Administração

1993
Ciência da Computação (FACIN)
Teologia (FATEO)

1994
Comunicação Social (FAMECOS)

1995
Pediatria e Saúde da Criança (FAMED)

1997
Ciências Criminais (FADIR)

1998
Administração e Negócios (FACE)

1999
Ciências Sociais (FFCH)
Engenharia e Tecnologia de Materiais 
(FENG)
Engenharia Elétrica (FENG)
Gerontologia Biomédica (IGG)

1991
Zoologia (FABIO)

1994
Psicologia (FAPSI)

1995
Filosofia (FFCH)

1998
Serviço Social (FSS)

1999
Comunicação Social (FAMECOS)
Gerontologia Biomédica (IGG)
Medicina e Ciências da Saúde (FAMED)

1991

Faculdade de Direito (Uruguaiana/RS)

1993
Faculdade de Ciências Aeronáuticas 
(FACA)
Faculdade de Farmácia (FFARM)

1996
Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo (FAU)

1997
Faculdade de Enfermagem, Nutrição 
e Fisioterapia (FAENFI)

Instituto de Pesquisas Biomédicas (IPB)

Instituto de Pesquisa  
e Desenvolvimento (IDEIA)

1998
Instituto do Meio Ambiente (IMA)

1999
Inauguração do Campus Zona Norte 
(Porto Alegre)
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Instituto de Toxicologia e Farmacologia (INTOX)
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uma construção colaborativa
Há uma evidente relação entre a qualidade de vida de 

uma determinada sociedade e a excelência das suas 

universidades. Propostas e ações que promovem o 

bem-estar social originam-se da união de esforços 

da comunidade universitária. Com profunda satisfa-

ção, cabe reconhecer que este é o caso da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 

Nesta edição do Relatório Social da PUCRS e do 

Hospital São Lucas, são apresentadas marcantes 

iniciativas e numerosas e diversas práticas con-

solidadas que visam ao desenvolvimento social, 

ambiental, científico, cultural e econômico de Por-

to Alegre, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Nele 

também se reafirma o compromisso de colaborar 

para um futuro melhor, pautado pela justiça e pelo 

respeito. Como universidade católica e de tradição 

educativa Marista, a espiritualidade, a fraternidade, 

o voluntariado e a solidariedade complementam 

os valores fundamentais já mencionados, que 

orientam a Missão institucional.

O avanço do conhecimento e o contínuo e sempre 

progressivo aperfeiçoamento das TICs – Tecnologias 

da Informação e da Comunicação –, bem como 

as práticas e os empreendimentos de caráter 

educativo, formativo e de assistência à saúde 

são um constante desafio para assegurar uma 

maior responsabilidade social e um compromisso 

solidário adequados ao tempo presente. 

Os meus agradecimentos a quantos, com de-

nodado esforço e generosa participação, têm 

dedicado parte do seu tempo, do seu saber e das 

suas habilidades à construção colaborativa dos 

resultados aqui apresentados, que redundam na 

melhoria da qualidade de vida e no bem-estar 

individual, familiar e social.

Ir. Joaquim Clotet
reitor

MENSAGEM DO REITOR
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PERFIL INSTITUCIONAL

confessional católica e comunitária, tendo como 

Chanceler o Arcebispo de Porto Alegre. O título 

de Pontifícia, outorgado pelo Papa Pio XII, em 1º de 

novembro de 1950, significa a marca de união e de 

filial devotamento à Santa Sé. Constitui-se fisica-

mente pelo Campus, em Porto Alegre, capital do 

Rio Grande do Sul, e por outra unidade em Viamão, 

na Região Metropolitana.

Em 66 anos, a PUCRS graduou mais de 156 mil 

alunos e é reconhecida pelo Ministério da Educação 

como a terceira melhor universidade privada do 

Brasil, nos quesitos graduação, mestrado e douto-

rado, conforme o Índice Geral de Cursos (IGC) 2014.

 › Saiba mais sobre a Universidade em
www.pucrs.br 

PUCRS

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul, mantida pela União Brasileira de Educação 

e Assistência (UBEA), é uma instituição de ensino 

superior, de pesquisa e de extensão, constituída por 

um conjunto de unidades (faculdades, institutos, 

órgãos suplementares), que promove a formação 

profissional e científica de pessoal de nível supe-

rior, a realização de pesquisa teórica e prática nas 

principais áreas do saber, o armazenamento e a 

divulgação de seus resultados e a promoção de 

atividades de extensão e comunitárias.

A PUCRS está entre as mais tradicionais institui-

ções de ensino superior do Brasil. O marco inicial 

foi o Curso Superior de Administração e Finanças, 

criado em março de 1931, e a equiparação a univer-

sidade ocorreu em 9 de novembro de 1948.

Entidade privada sem fins lucrativos, mantém 

vínculo jurídico com sua mantenedora, a UBEA, en-

tidade jurídica de direito privado. É uma instituição 
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HOSPITAL SÃO LUCAS

Situado no Campus da PUCRS, o Hospital São 

Lucas (HSL) iniciou suas atividades em 1976 com 

a missão de desenvolver assistência, ensino e 

pesquisa em saúde. A busca da excelência, em 

caráter interativo, nestas três linhas de ação, 

tem levado o HSL, nos seus 38 anos de exis-

tência, a permanecer atualizado com o que há 

de mais moderno e eficiente em equipamentos, 

tecnologias e gestão. O HSL é um hospital geral, 

de natureza filantrópica, que assiste pacientes 

adultos e pediátricos, abrangendo praticamente 

todas as especialidades médicas. 

 › Saiba mais sobre o HSL em
www.pucrs.br/hsl 

Entrada da Biblioteca Central Irmão José Otão, no Campus.



PLANO ESTRATÉGICO

CONQUISTAS EM 2014 

de Pós-Graduação. A pesquisa foi feita no Rio Grande 

do Sul junto a gestores empresariais e profissionais 

liberais dos principais municípios com participação 

igual ou superior a 0,5% do PIB gaúcho. O estudo é 

realizado desde 1999 pela Qualidata Informações 

Estratégicas e publicado todos os anos em parceria 

com o Jornal do Comércio, de Porto Alegre.

• Quatro professores da PUCRS foram considerados 

Distinguished Educators 2014 pela Apple, em re-

conhecimento às ações inovadoras realizadas em 

sala de aula, com uso da tecnologia da empresa. 

As ações fazem parte do projeto LabsMóveis, da 

Pró-Reitoria Acadêmica, que disponibiliza recursos 

tecnológicos (notebooks e tablets) para estimular 

a interação do aluno com conteúdo e exercícios 

disponíveis em meio digital, com o objetivo de 

complementar a aprendizagem. Os professores se-

lecionados na PUCRS são Ana Elisabeth Figueiredo 

e Raquel da Luz Dias, da Faculdade de Enfermagem, 

Nutrição e Fisioterapia; Sônia Maria Bonelli, da Fa-

culdade de Educação; e Eduardo Campos Pellanda, 

da Faculdade de Comunicação Social.

Janeiro
• Universidade é destaque em ranking de gestão am-

biental. Instituição mais bem colocada no quesito 

Educação, na edição 2013 do Greenmetric World 

University Ranking, organizado pela Universidade 

da Indonésia. A avaliação compara os esforços das 

instituições de ensino com os temas de sustenta-

bilidade e gestão ambiental em seus campi. Para 

o ranking geral, são verificados dados de energia, 

infraestrutura, gestão de resíduos, uso de água, 

transporte e educação. Considerando todas as 

categorias, a PUCRS está na 151ª colocação entre 

os 301 participantes em todo o mundo.

Março
• Prêmio Campeãs da Inovação Revista Amanhã. A 

Universidade ocupa a 9ª posição no ranking geral 

e é líder no setor de Educação.

• Universidade foi premiada duas vezes no evento que 

apresentou a pesquisa Marcas de Quem Decide 2014. 

Ficou em 1º lugar na lembrança e preferência em 

Ensino Superior Privado e na lembrança em Ensino 

Missão
A PUCRS, fundamentada nos direitos humanos, nos princípios do Cristianismo e na tradição 

educativa marista, tem por Missão produzir e difundir conhecimento e promover a formação 

humana e profissional, orientada pela qualidade e pela relevância, visando ao desenvolvimento 

de uma sociedade justa e fraterna.
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PLANO ESTRATÉGICO
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Maio
• PUCRS é a 2ª melhor Universidade da Região Sul 

e do Estado, atrás da UFRGS; a 13ª no País e a 

38ª entre as 300 melhores da América Latina, 

segundo o ranking Top Universities, divulgado 

no mês de maio pela Quacquarelli Symonds (QS), 

do Reino Unido. Publicado desde 2011, o ranking 

avalia universidades públicas e privadas, baseado 

em indicadores como reputação acadêmica, re-

putação de empregabilidade, profissionais com 

doutorado, artigos publicados, citações por artigo 

e impacto na internet.

Setembro
• PUCRS é a Melhor Universidade Privada do Brasil 

(e a 18ª entre todas as instituições), de acordo com 

o Ranking Universitário Folha (RUF). A Instituição 

é, também, a 1ª entre as Privadas do Brasil nos 

quesitos Pesquisa e Inovação, e a 1ª Privada da 

Região Sul em Ensino, Avaliação de Mercado e 

Internacionalização. Os cursos de Engenharia 

Química, Engenharia Civil, Engenharia de Con-

Visão 
Em 2015, a PUCRS será referência nacional e 

internacional pela qualidade do ensino e pela re-

levância das pesquisas, com a marca da inovação 

e da gestão sustentável, promovendo a formação 

integral dos alunos e contribuindo para o desen-

volvimento científico, cultural, social e econômico.

Princípios de Gestão 
• Qualidade com sustentabilidade.

• Inovação e empreendedorismo.

• Integração de ensino, pesquisa e extensão.

• Responsabilidade Social e Ação Solidária.

• Relacionamento com a Sociedade.

trole e Automação e Ciências da Computação se 

destacam como os primeiros no País no quesito 

Avaliação de Mercado, junto a outras instituições.

• O Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS (MCT) 

recebeu o Certificado de Excelência 2014 do site 

colaborativo TripAdvisor (www.tripadvisor.com.

br), que reúne informações, relatos e dicas para 

turistas de todo o mundo. Esta é a segunda clas-

sificação positiva do MCT no TripAdvisor. Em 2013, 

foi agraciado com o Prêmio Travellers’ Choice™.

Dezembro
• Prêmio de Melhor Incubadora do país para a 

Incubadora RAIAR no Prêmio Nacional de Empre-

endedorismo Inovador, promovido pela Anprotec, 

em parceria com o Sebrae.

PERFIL INSTITUCIONAL 11
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Dimensão Institucional

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  
E PRÁTICAS DE GOVERNANÇA

A PUCRS reafirma o seu posicionamento ba-

seado na qualidade, que deve permear todas 

as suas opções estratégicas e a sua gestão. 

Nesse sentido, a estrutura organizacional e as 

práticas de governança da Universidade primam 

pela participação democrática de todas as suas 

partes interessadas.

Em consonância com a missão marista, que 

tem como objetivo formar cidadãos capazes de 

transformar a realidade na qual estão inseridos, 

tendo uma sólida formação humano-cristã , a 

Universidade e o Hospital mantêm com a Pro-

víncia Marista do Rio Grande do Sul uma relação 

profissional, fraterna e de diálogo permanente, 

visando sempre ao atingimento da visão de 

futuro das Entidades.

Luiz Fernando Molz Guedes, 
professor da Faculdade de Engenharia 
e membro da Ouvidoria Institucional da 
PUCRS, sobre o Projeto Energizar: 

Gostei de todas as edições do Ener-

gizar e achei-as muito importantes e 

interessantes. Identifico-me por estar 

trabalhando há um longo período na PUCRS. Tive 

emoções particularmente especiais ao ouvir 

determinados depoimentos, pois os mesmos 

trouxeram lembranças de momentos marcantes. 

Considero o Energizar significativo por propor-

cionar às pessoas, aos que vivem o dia a dia da 

Universidade ou aos que já viveram, recordar 

um pouco das suas experiências, das vivências, 

além do lado técnico e do vínculo de trabalho 

com a Instituição. O projeto destaca um pouco 

do convívio entre os colegas e, junto aos alunos, 

como os colaboradores se sentiram e como se 

sentem ao trabalhar na Universidade.”



14 a 35 anos

1.312

1.528

36 a 60 anos

2.023

1.597

Acima de 60 anos

411

128

GESTÃO DE PESSOAS

DADOS FUNCIONAIS

Público Interno
A PUCRS e o Hospital São Lucas disponibilizam suas informações institucionais por meio de seu estatuto 

e regimento interno, bem como nos documentos de planejamento e gestão. As informações contidas neste 

relatório são auditadas por auditoria externa, o que garante a confiabilidade dos dados publicados.

Universidade e Hospital investem na educação continuada, no desenvolvimento humano-social e na 

qualidade de vida no trabalho.

Gênero

TOTAL 3.746
PUCRS

TOTAL 3.253
HSL

Faixa etária

Relação de gênero  
e cargos de chefia

PUCRS  
83

HSL  
27

PUCRS 
75

HSL 
57

Valorização da Diversidade

Programa SOMAR
A Universidade e o HSL reconhecem sua obriga-

ção ética de combater todas as formas de discrimi-

nação e de valorizar as oportunidades oferecidas 

pela riqueza da diversidade da nossa sociedade. 

Assim, são oportunizados espaços para inclusão 

de pessoas com deficiência no quadro funcional.

54 PUCRS

89 HSL

pessoas com deficiência

TOTAL 3.746
PUCRS

TOTAL 3.253
HSL

TOTAL 158
PUCRS

TOTAL 84
HSL

13

PUCRS 
1.567

HSL 
2.392

PUCRS 
2.179 

HSL 
861



Trabalho na recepção e na secretaria do Museu, e estou fazendo o curso 

para Assistente Administrativo no Polo Marista de Formação Tecnológica. 

A experiência tem sido muito legal e gratificante, porque adquiro novos 

conhecimentos. Desde o início fiquei entusiasmado, e meus pais incentivaram bastante. 

Eles têm orgulho de mim. O que eu mais curto é o contato com várias pessoas diferentes. 

Também é bom ganhar o meu dinheiro, poder ir ao cinema, comprar roupas, pagar a aca-

demia de ginástica. Agora estou economizando para comprar um celular. Eu já conhecia o 

Museu, mas nunca imaginei que um dia trabalharia aqui. É uma oportunidade muito boa.”

delon urbano, 16 anos, 2º ano do Ensino Médio  
do Colégio Marista Ir. Jaime Biazus, participante do Programa  
Jovem Aprendiz no Museu de Ciências e Tecnologia.

Compromisso com Desenvolvimento Profissional e a Empregabilidade
Além de promover a capacitação contínua, a PUCRS oferece a seus funcionários benefícios e auxílios 

que possibilitam aprimorar seus conhecimentos, gerando impacto positivo em sua empregabilidade, inde-

pendentemente da utilização em sua função atual. 

569
pessoas

Menos de
10 anos

1.935
pessoas

2.311
pessoas

318
pessoas

54
pessoas

1.049
pessoas

10 a 
19 anos

504
pessoas

20 a 
29 anos

205
pessoas

30 a 
39 anos

53
pessoas

40 anos 
ou mais

1
pessoa

Tempo de serviço

PUCRS  
11 anos

HSL  
7 anos

Tempo médio de permanência 
na Instituição

Jovem Aprendiz
Dentro do que prevê a Lei 10.097/2000, regulamentada pelo Decreto 5.598/2005, 

a PUCRS busca promover a aprendizagem de jovens através da inclusão destes, 

nas funções administrativas da Universidade e do Hospital São Lucas.

82 PUCRS

63 HSL
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qualificação funcional  –  professores

Doutorado 770

Mestrado 528

Especialização 76

Superior Completo 43

total de professores 1.417

qualificação  –  técnicos administrativos 

PUCRS HSL

Doutorado 22 22

Mestrado 54 20

Especialização 76 79

Superior Completo 449 649

Superior Incompleto 568 79

Ensino Médio Completo 660 1.946

Ensino Médio Incompleto 89 120

Ensino Fundamental Completo 150 223

Ensino Fundamental Incompleto 179 115

total 2.247 3.253

total de técnicos 
administrativos 5.500

CUIDADOS COM SAÚDE, SEGURANÇA E CONDIÇÕES DE TRABALHO

A Universidade e o Hospital São Lucas ampliam o 

compromisso com a promoção do desenvolvimento 

social junto ao público interno através do desenvol-

vimento de um conjunto de estratégias e progra-

mas. Todas as ações possibilitam a melhoria das 

condições de vida e trabalho de seus funcionários. 

PROJETO INDICADOR

sipat – Semana Interna 
de Prevenção a Acidentes 
de Trabalho.

662  
participantes

cultivando a vida – Apoio, 
aconselhamento e formação. 
Aprofunda o entrosamento, a 
convivência e o cultivo espiritual 
e religioso. 

280  
participantes

vida e trabalho – oportunida-
de de integração, formação, con-
vívio e reflexão, voltado à equipe 
dos Serviços Operacionais. 

61  
participantes

Planejamento de Vida  
e Preparação para a Aposentadoria

Respeitando o tempo e a história com a Instituição, 

a PUCRS, por meio do Programa REVER – Tempo 

de Planejar, possibilita um espaço aberto para 

aproximação e manutenção de relações com a 

Universidade, compreendendo a importância desse 

vínculo para a qualidade de vida. 
Programa rever  |  20 participantes

recursos humanos – totais gerais

Total de Técnicos Administrativos 
PUCRS e HSL 5.500

Total de Professores 1.417

total de funcionários pucrs e hsl 6.917

Tanto a Universidade quanto o Hospital São Lucas 

desenvolvem processos de qualificação de seu 

corpo funcional acerca da saúde e segurança no 

ambiente de trabalho, a fim de garantir o bem-estar 

físico, mental e social de seu corpo funcional.

DIMENSÃO INSTITUCIONAL 15



Participei de diversas capacitações oferecidas pela Universidade e 

pelo Hospital, como o Projeto Reflexões; Espiritualidade do cuidador: 

cuidando de si e do outro; e Curso de Gestão Hospitalar no SUS, entre 

outros. Essas oportunidades contribuíram para o meu conhecimento e crescimento 

profissional, como momentos de reconhecimento e valorização. Na relação com 

os colegas, procuro sempre trocar informações e experiências adquiridas, pois 

considero de extrema importância incentivar os colaboradores a se qualificarem. 

Sempre que possível, em nossas reuniões internas, divulgo programas que visam 

à integração e ao desenvolvimento de competências da equipe.”

márcia tigre, supervisora do Setor de Hotelaria  
do Hospital São Lucas da PUCRS.

CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

A PUCRS e o Hospital São Lucas proporcionam 

e estimulam meios que possibilitem a educação 

continuada de seus professores e técnicos admi-

nistrativos, garantindo a constante qualificação 

do corpo funcional e maior envolvimento com os 

princípios da Instituição. 

Internas

Participantes

Horas

Participantes

Horas

Externas Total

7.737

22.924

926

10.584

8.663

33.508

15.916

58.951,8

440

8.380

16.356

67.331,8

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM EDUCAÇÃO

262       bolsas para professores e seus dependentes

1.119  bolsas para técnicos administrativos e seus dependentes 
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integração de novos funcionários

capacitação de novos gestores

outras capacitações por áreas 
específicas

870

134

14.912

CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HSL

(participantes)

projeto reflexões

programa institucional de integração

fórum de gestão e lideranças

vida e trabalho

116

403

181

61

CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PUCRS

(participantes)



COMUNICAÇÃO, ENGAJAMENTO E RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

A PUCRS compreende a importância do envolvimento e do diálogo com todas as suas partes interessadas. 

Nesse sentido, consolida a sua atuação em algumas frentes, que passam pela comunicação e o relacio-

namento com os públicos internos e externos e pela importante representação institucional em órgãos 

públicos e privados de alcance local, regional, nacional e internacional.

O engajamento das partes interessadas envolve diálogo entre a organização e uma ou mais de suas 

partes envolvidas, ajudando a Universidade a abordar sua responsabilidade social ao fornecer uma base 

sólida para suas decisões. Essas iniciativas possibilitam a formação de parcerias que permitem atingir 

objetivos mutuamente benéficos. 

Ouvidoria
As denúncias, bem como todas as manifestações 

que são apresentadas à Ouvidoria, são encami-

nhadas aos setores envolvidos e, tão logo esses 

respondam, envia-se retorno aos demandantes. A 

Ouvidoria mantém contato estreito com as Unidades 

Universitárias, sempre acompanhando a tramitação 

e a evolução das solicitações.

Representações em Órgãos 
Públicos e Privados

571         representações

Comunicação e Marketing
Os veículos de comunicação, internos e externos, 

e as ações de Relações Públicas e de Assessoria de 

Imprensa/Jornalismo possibilitam a comunicação 

e o relacionamento com a sociedade.

Uma das estratégias adotadas pela Assessoria de 

Comunicação, em parceria com a Editora (EDIPUCRS) 

é a redução na tiragem de alguns impressos ins-

titucionais e a disponibilização destes conteúdos 

através de mecanismos digitais. A adoção dessa 

prática possibilita redução do número de impressões, 

minimizando o impacto ambiental causado pela 

geração de resíduos. 

PUCRS HSL

Atendimentos 
presenciais  
e por telefone

545 Atendimentos  
presenciais 2.297

Atendimentos  
via e-mail 482 Pesquisa  

de satisfação 6.008

Denúncias 84

Atendimentos  
pelo Serviço de 
Atendimento ao 
Cliente (sac)

338.316

Elogios 18 Fale Conosco 2.283

Informações 261 Mensagem  
ao paciente 119

PUCRS NA IMPRENSA

Veiculação espontânea de notícias na mídia 
(TV, rádio, web, jornais)

12.500

MÍDIAS E REDES SOCIAIS

Portal PUCRS Notícias (visualizações) 27.508.714

Facebook (seguidores) 41.915

Twitter (seguidores) 15.770

DIMENSÃO INSTITUCIONAL 17
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Dimensão Ensino

a pró-reitoria acadêmica coordena e super-

visiona o ensino nos cursos de graduação e de 

pós-graduação, no que se refere a atividades 

docentes e discentes, e a currículos. Seus ob-

jetivos são: 

• Promover e incentivar o aperfeiçoamento 

e a melhoria dos processos de ensino e de 

aprendizagem; 

• Primar pelo bom atendimento ao corpo do-

cente e discente, com vistas à integração da 

comunidade acadêmica; 

• Promover a atualização didático-pedagógica 

continuada dos docentes de graduação e de 

pós-graduação;

• Analisar e avaliar as propostas de currículos 

de graduação e de pós-graduação; 

• Propiciar a atualização sistemática da infra-

estrutura de apoio aos cursos de graduação 

e de pós-graduação; 

Késia Rocha, 
20 anos, aluna do 8º semestre do 
Curso de Enfermagem, participante do 
Programa de Educação Tutorial — PET/
Redes Saúde Indígena. 

Durante muito tempo, a saúde era va-

lorizada somente após a doença ter-

-se instalado. Por isso, estabeleceu-se 

o conceito de saúde como ausência de doença. 

Atualmente, luta-se por desconstruir essa visão 

míope e consolidar na prática o seu significado: 

completo bem-estar físico, mental e social. Nesse 

sentido, o PET proporcionou-me essa desconstru-

ção ao aproximar-me do Sistema Único de Saúde. 

A experiência foi riquíssima. Na convivência com 

colegas de outros cursos da área da saúde, tutores/

preceptores e, principalmente, com os indígenas, 

notei o quanto é necessário despir-se dos próprios 

conceitos e valorizar a simplicidade do cotidiano da 

vida das pessoas, pois só assim é possível enxergar 

o indivíduo holisticamente. O PET contribuiu para 

ampliar a minha visão sobre o que é ser Enfermeira, 

enriquecendo ainda mais a minha graduação.”



• Propor e acompanhar estratégias de avaliação 

dos processos acadêmicos e de formação de 

profissionais qualificados para o ensino, a pesqui-

sa e o desenvolvimento científico e tecnológico. 

Para a qualificação profissional, a Pró-Reitoria 

vale-se do seu Programa de Qualidade na Gestão 

da Aula Universitária, assegurando constante apri-

moramento do corpo docente e discente da Univer-

sidade, o que pode ser comprovado pelas avaliações 

sistemáticas e pelos resultados do Enade e da Capes.

CENÁRIO DA GRADUAÇÃO

As principais ações realizadas pela Pró-Reitoria 

Acadêmica, no âmbito da Coordenadoria de Ensino, 

estiveram voltadas à consolidação da qualidade 

dos cursos. Foram organizadas em programas e 

projetos institucionais, com públicos e finalidades 

específicas, fortalecendo-se em suas comple-

mentaridades, o Programa Qualidade na Gestão 

da Aula Universitária, o Projeto LAPREN, o Projeto 

LabTEAR e o Programa + Saber. 

Avaliação Institucional
Alinhada ao Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), a PUCRS desenvolve 

processos de autoavaliação com a comunidade 

interna e integra-se à avaliação externa, conduzi-

da pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC).

A avaliação interna é realizada pelas Comis-

sões Própria e Técnica de Avaliação (CPA/CTA) e 

seus resultados subsidiam o planejamento para o 

contínuo aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa 

e da extensão. Informações sobre avaliações em 

andamento e seus resultados podem ser obtidas 

em www.pucrs.br/autoavaliacao. 

Quanto à avaliação externa, destacam-se os resul-

tados divulgados em 2014 pelo INEP/MEC. No Índice 

Geral de Cursos (IGC), a PUCRS obteve o conceito 4, 

posicionando-se como a terceira melhor universidade 

privada do país. O IGC é um indicador de qualidade 

de instituições de educação superior que considera, 

em sua composição, a qualidade dos cursos de gra-

duação e de pós-graduação (mestrado e doutorado).

Em 2013, na mais recente divulgação da Avalia-

ção Trienal da CAPES, a Universidade avançou na 

Pós-Graduação Stricto Sensu, passando a contar 

com um curso com conceito Capes 7 e dez progra-

mas com conceito Capes 6, confirmando a posição 

da PUCRS entre as melhores do país.

total de alunos matriculados 
na graduação
número de cursos de graduação 
vigentes
linhas de formação
total de alunos que concluíram  
a graduação 
total de alunos diplomados  
desde 1933

22.802

52

10

3.463

156.849

GRADUAÇÃO   2014

O ENADE no portal PUCRS
A PUCRS disponibiliza uma página especial no site 

da Universidade (www.pucrs.br/enade), no qual é 

possível obter orientações sobre a importância do 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

na trajetória acadêmica e profissional do aluno, 

informações gerais sobre o exame, dados sobre 

edições anteriores e o cronograma do ano. 

19

http://www.pucrs.br/autoavaliacao
http://www.pucrs.br/enade


CENÁRIO DA PÓS-GRADUAÇÃO

*Alunos beneficiados com bolsas (integrais ou de 50%) ou taxas.

Cenário da Pós-Graduação
A PUCRS finalizou 2014 com 24 Programas de Pós-Graduação 

Stricto Sensu, recomendados pela Coordenação de Aperfeiçoamen-

to de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC), os quais reúnem 21 

Doutorados, 23 Mestrados Acadêmicos e um Mestrado Profissional. 

A avaliação mais recente da Capes/MEC coloca a Universidade 

na 4ª posição no País (conforme avaliação trienal 2010-2012, 

comparando todas as IES brasileiras com pelo menos 10 Pro-

gramas de Pós-Graduação avaliados), com 11 Programas com 

excelência internacional (notas 6 e 7) e seis Programas com 

excelência nacional. Em relação à Pós-Graduação Lato Sensu, 

a PUCRS iniciou 57 cursos em 2014, envolvendo 1.448 alunos. 

Avaliação interna 
Atendendo ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), a PUCRS realiza bienalmente a Avaliação dos 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu. Na avaliação de 

2014, a média de satisfação foi de 4,2 em uma escala de 1-5. 

SUBSÍDIOS ECONÔMICO-FINANCEIROS AOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO  
E PÓS-GRADUAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO

alunos matriculados nos 
programas de pós-graduação

Lato Sensu 2.604
Stricto Sensu 2.376

total 4.980

cursos de pós-graduação  
em andamento

Lato Sensu 57

Stricto Sensu 52

alunos diplomados na  
pós-graduação até 2014
Lato Sensu 33.977

Stricto Sensu 10.938

total 44.915

novos cursos de pós-graduação

Lato Sensu 17

premus – programa de residência 
multiprofissional

Total de alunos no Programa 38

PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

tipo de benefício total de beneficiados 
2014

Bolsa Mérito 130

Bolsa Diplomados 871

CREDPUC – Crédito Educativo da PUCRS 1.270

Probolsas 227

Bolsa Familiar 1.606

PROED – Crédito da PUCRS 435

BPA – Bolsa Para Alunos 479

Bolsa Técnico Administrativo e Dependente 1.119

Bolsa Professor e Dependente 262

total 6.399

PROGRAMAS CONVENIADOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

tipo de benefício total de beneficiados 
2014

PROUNI 4.756

FIES 2.236

PIBIC/CNPq* 349

Programa de Educação Tutorial 
(pet Saúde)

104

Programa de Educação Tutorial 
(sesu/mec)

60

total 7.505
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ProUni
A PUCRS aderiu ao Programa Universidade para Todos (ProUni), 

do Governo Federal, desde a sua implantação, em janeiro de 2005. 

Ao longo dos anos, os bolsistas têm acesso a todos os programas e 

oportunidades comuns aos demais estudantes, o que contribui para 

sua distinção nos estudos e na conquista de láureas acadêmicas.

AÇÕES INCLUSIVAS E DE RELACIONAMENTO

PROJETO LOGOS APRENDIZAGEM SEM FRONTEIRAS

lapren lepnee

Laboratório de 
Aprendizagem

Laboratório de Ensino 
e Atendimento a Pessoas 
com Necessidades 
Educacionais Específicas

5.882
atendimentos

12 
alunos atendidos

 › Saiba mais sobre o logos – Aprendizagem 
sem Fronteiras em www.pucrs.br/logos

Centro de Atenção Psicossocial (cap)
O Centro de Atenção Psicossocial (CAP) oferece 

apoio e orientação para que alunos, professores 

e familiares possam dar conta das demandas li-

gadas aos processos de crescimento pessoal e 

profissional. Propõe-se a minimizar dificuldades que 

interfiram no processo ensino-aprendizagem, que 

exige do aluno maturidade, atitudes e habilidades 

para além da construção do conhecimento teórico. 

Representação Estudantil 
A Universidade reconhece a importância da repre-

sentação e da política estudantil como uma oportuni-

dade de aprendizado e prática de cidadania e educação 

plena. As atividades são acompanhadas e apoiadas com 

o repasse de recursos financeiros através de convênio, 

com a liberação de espaços para ações culturais, so-

ciais e esportivas, e com as providências necessárias 

às eleições para as executivas das entidades. 

Atualmente, são 22 Centros e Diretórios Acadê-

micos com executivas eleitas, bem como o Diretório 

Central de Estudantes (DCE); todos organizados com 

estatutos próprios e com representação no Conse-

lho Universitário e no Colegiado de cada Faculdade.

total de alunos atuantes 
na gestão dos diretórios 148 alunos 

atendimentos em 2014

FAMILIARES

PROFESSORES

75

239

ALUNOS

PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA

2.209

25

*Dados levantados em outubro de 2014

NÚMERO  DE ALUNOS*
Alunos laureados em 2013/2 e 2014/1 3 

Alunos com contrato de trabalho na PUCRS 89 

Estagiários
Unidades Acadêmicas 1.409

TECNOPUC 21

Programa de Bolsas de Pesquisa para alunos de Graduação nas várias modalidades 162 

Alunos egressos em cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu 57

Programa de Educação Tutorial (pet) 63

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (pibid) 102

Programa de Mobilidade Acadêmica 58

bolsistas  
beneficiados 

pelo prouni 
em 2014: 

4.756
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FUTUROS ALUNOS E DIPLOMADOS

O Programa Diplomados é um importante canal 

de relacionamento entre a PUCRS e os egressos 

da Graduação e da Pós-Graduação (Stricto Sensu). 

PROGRAMA FUTUROS CALOUROS

Blitz do Vestibular 3.000 abordagens realizadas

Feira das Profissões/
Open Campus 9.109 visitantes

Painel das Profissões  
nas Escolas 1.334 participantes

Projeto Acalanto 1.100 participantes

PUCTUR 1.960 participantes

Stand de Calouros 3.242 participantes

A PUCRS compreende a necessidade e a importân-

cia de se conhecerem, de forma ampla e profunda, 

os níveis de expectativas e de satisfação dos alunos 

e dos já graduados, além de seus interesses e pre-

ferências. Esse aspecto passa a ser determinante 

tanto para a manutenção de alunos, quanto para a 

captação de novos. Há ênfase especial para a educa-

ção continuada, já que a formação profissional não 

se resume a uma única passagem pela universidade. 

Número de ações realizadas 404

Alunos beneficiados com Bolsa Diplomados 
(PUCRS e Diplomados Externos) 958

Número de diplomados nos cursos de  
Pós-Graduação 964

Número de participantes no Momento  
Formandos 2.224

Número de diplomados participantes em  
Cursos de Extensão 432

Pré-Grad
Construir conhecimentos e relacionar diferentes áreas do saber são os principais pilares do Programa de 

Pré-Graduação da Universidade (Pré-Grad). O Programa proporciona aos alunos do Ensino Médio experiências 

em ambiente universitário. Durante três meses, eles participam de vivências práticas em cada Faculdade ou 

departamento que visitam. Nos locais, são promovidas atividades para novos aprendizados, ajudando no de-

senvolvimento humano e acadêmico dos futuros universitários. Ao final do Pré-Grad, os estudantes podem 

participar de uma outra seleção para continuar no Programa, desta vez como bolsistas de iniciação científica. 

Assim, os jovens têm a oportunidade de conhecer a atividade profissional antes de ingressar nos cursos.

 › Saiba mais sobre o Programa Diplomados 
em www.pucrs.br/diplomados

Estudante do Ensino Médio vivencia o ambiente universitário 
no Pré-Grad com atividade no Museu de Ciências e Tecnologia.

PROGRAMA DIPLOMADOS
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INSERÇÃO DO ALUNO NO MERCADO DE TRABALHO

O Escritório de Carreiras é um espaço dedicado aos alunos de graduação, pós-graduação e diplomados 

da PUCRS e tem por finalidade orientá-los quanto ao planejamento da carreira e capacitá-los para o desen-

volvimento das competências necessárias ao mercado de trabalho. Além disso, tem como objetivo construir, 

de forma conjunta, um plano de carreira que contemple a realização pessoal e profissional dos alunos. A 

Feira de Carreiras, evento anual de relacionamento entre alunos com empreendimentos e consultoria de 

seleção de pessoal, já se tornou uma tradição no Campus. 

INTERNACIONALIZAÇÃO

A internacionalização é imprescindível para a qualificação da Universidade. O incremento, na PUCRS, ocorre 

pelo incentivo à mobilidade acadêmica (interna e externa) de docentes e discentes e por meio de parcerias 

em pesquisa, ampliando as oportunidades de experiências acadêmicas e de gestão em nível internacional. 

Programa de Mobilidade Acadêmica
O Programa de Mobilidade Acadêmica visa prepa-

rar os alunos para atuar em um mundo globalizado. 

Inclui Mobilidade IN (alunos estrangeiros na PUCRS) 

e Mobilidade OUT (alunos da PUCRS no Exterior). Os 

destinos mais procurados em 2014 foram Estados 

Unidos, Reino Unido, Portugal, Espanha e Alemanha. 

No PMA IN, a maioria dos alunos estrangeiros foi 

oriunda do México, Espanha e Chile. A PUCRS firmou 

convênios com Instituições de Angola, o que trouxe 

12 alunos para cursar graduação.  

Ao chegarem de universidades estrangeiras, os 

estudantes realizam seus estudos, participam de 

aulas de Língua Portuguesa para Estrangeiros e de 

atividades de integração que os apresentam à cultura 

nacional e regional. Entre elas estão Churrasco no 

Piquete, Coquetel de Recepção, Tour na PUCRS, Pas-

seio com Linha Turismo de Porto Alegre, Festa Junina, 

entre outros. Eles são acompanhados dos Amigos 

Universitários, que são alunos ou diplomados da PUCRS 

que auxiliam, de forma voluntária, na adaptação dos 

estudantes internacionais durante sua estada.

 › Saiba mais sobre o Programa de Mobilidade 
Acadêmica em www.pucrs.br/aaii/pma

Mobilidade IN 69 ALUNOS

Mobilidade OUT 311 ALUNOS

Ciência Sem Fronteiras
A PUCRS participou de todos os editais lançados 

pelo Ciência sem Fronteiras para alunos de graduação.

em 2014, 152 alunos da pucrs foram 
para o exterior através desse programa.
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Programa de Educação Tutorial (pet)
O PET busca, entre outros objetivos, garantir ao 

estudante de graduação uma qualificação extra, que 

favoreça tanto a autonomia acadêmica quanto a pro-

fissional, com ênfase nos princípios da educação 

tutorial e da relação entre ensino, pesquisa e extensão.  

A PUCRS possui cinco grupos PET nos cursos de Quími-

ca, Psicologia, Letras, Ciências Biológicas e Informática. 

Os cursos promovem a interação entre os grupos e 

entre bolsistas e não bolsistas, de modo a desenvol-

ver trabalhos interdisciplinares e viabilizar o efeito 

multiplicador do PET sobre a comunidade acadêmica.

CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOCENTE E DISCENTE

Capacitação Docente
O Programa Qualidade na Gestão da Aula Universitária englobou atividades diversificadas de edu-

cação continuada, tais como o Seminário de Capacitação Docente, cursos sobre temas relacionados à 

docência, cursos destinados aos novos docentes, cursos sobre demandas das Faculdades, assessorias 

às Faculdades e outras ações. 

INTEGRAÇÃO ENSINO – EXTENSÃO

Primando pela indissociabilidade entre ensino e extensão, a PUCRS desenvolve programas que unem 

os saberes da área do ensino às práticas no campo da extensão universitária. Os programas permitem 

qualificar e ampliar a formação dos alunos e gerar resultados sociais voltados ao desenvolvimento das 

comunidades participantes.

CAPACITAÇÃO 
DOCENTE

661 
professores 
capacitados

CAPACITAÇÃO 
DISCENTE

233 alunos 
capacitados

Alunos 792

Oficinas 47

Cursos 12

pet saúde pet sesu/mec

Total de alunos bolsistas 104 60

Total de cursos 9 5

Capacitação Discente
O Programa + Saber, destinado à capacitação dis-

cente, consolidou suas ações no primeiro semestre 

com a oferta de quatro atividades interdisciplinares, 

visando estimular o protagonismo do aluno. Parti-

ciparam dos encontros alunos de diferentes áreas.

Projeto Interação
Tem como objetivo promover a inserção dos aca-

dêmicos de graduação da PUCRS em comunidades de 

difícil acesso, com precárias condições de saúde e em 

situação de vulnerabilidade social. Busca agregar conhe-

cimentos, desenvolver habilidades voltadas à dimensão 

social e comunitária, contribuindo, dessa forma, para 

a formação humana e profissional dos acadêmicos e 

para o desenvolvimento da responsabilidade social. 
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EDUCAÇÃO CONTINUADA

Educação a Distância

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM EAD

Número de cursos realizados 5

Número de matriculados 275

OFICINAS MOODLE
Número de oficinas realizadas 7

Número de professores capacitados 86

CURSOS DE EXTENSÃO EM EAD
Número de cursos realizados 36

Número de alunos matriculados 908

Número de concluintes 670

PARQUE ESPORTIVO

Em 2014, o Parque Esportivo da PUCRS, prestou 

atendimentos a 34.830 pessoas. 

ACERVO 
(LIVROS, PERIÓDICOS, TESES, 
DISSERTAÇÕES, FOLHETOS E 

MATERIAIS MULTIMÍDIA)

ACESSOS DE USUÁRIOS 
DA UNIVERSIDADE

ACESSOS DE VISITANTES DA 
COMUNIDADE EXTERNA

EMPRÉSTIMO DOMICILIAR 
(EXEMPLARES)

VISITAS ORIENTADAS/
CAPACITAÇÕES

1.128.959

41.604

17.042

188.145

5.720

INDICADORES

A Educação Continuada na PUCRS possibilita a 

realização de cursos de extensão, pós-graduação 

(especialização) e de complementação de estudos, 

conhecidos como Certificação Adicional.

EVENTOS ESPORTIVOS

Número de eventos esportivos realizados 104

Total de participantes 16.084

Destinado a práticas de diversas modalidades 

esportivas, o Parque Esportivo da PUCRS possi-

bilita uma estrutura que abriga não só atividades 

da própria Universidade como também oferece 

serviços ao público em geral.

CURSOS DE EXTENSÃO

Cursos ofertados 447

Cursos realizados 303

Alunos matriculados 6.307

Alunos concluintes 5.497

BIBLIOTECA CENTRAL IRMÃO JOSÉ OTÃO

Sendo um dos espaços de interação da Univer-

sidade com a sociedade, o acervo disponibilizado 

pela Biblioteca Central da PUCRS possibilita o 

acesso à informação tanto para a comunidade 

universitária como para os demais públicos com 

os quais a Universidade se relaciona. 

 › Faça uma visita virtual  
ao ambiente da Biblioteca Central em  
www.pucrs.br/biblioteca/visitavirtual/

 › Conheça os espaços do Parque Esportivo 
acessando www.pucrs.br/parqueesportivo
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Dimensão Pesquisa

a pesquisa realizada na pucrs está compro-

metida com o avanço do conhecimento, visando 

contribuir para o desenvolvimento científico e 

tecnológico. A busca da excelência na pesquisa 

está alicerçada no estímulo à produção científica e 

tecnológica de qualidade e relevância e na forma-

ção de recursos humanos altamente qualificados 

e capazes de atender às demandas da sociedade. 

O constante investimento em infraestrutura e em 

qualificação de docentes tem permitido a consoli-

dação e a criação de estruturas de pesquisa em to-

das as áreas do saber, que viabilizam a integração 

de pesquisadores, alunos de pós-graduação e de 

graduação, com foco na geração do conhecimento 

e em resultados inovadores. Na busca da relevân-

cia do conhecimento, a Universidade interage com 

empresas, governo e organizações da sociedade 

civil, promovendo tanto o desenvolvimento de 

pesquisas conjuntas quanto a transferência da 

tecnologia gerada na PUCRS. 

Rodrigo Krug,
diretor da Cliever, com suas impressoras 

3D. Sua startup está instalada na Raiar, 
eleita a Melhor Incubadora do Brasil, em 

2014, pela Anprotec e o Sebrae.

A Incubadora Raiar foi a ferramenta 

que encontrei para facilitar o processo 

de criação da minha empresa. Na Raiar 

obtive soluções que me ajudaram a transformar 

a Cliever em um negócio sustentável, que hoje 

gera empregos. O Tecnopuc é um ambiente gi-

gante, onde circulam milhares de pessoas por dia, 

e esse movimento é o grande diferencial do local 

em que minha empresa está inserida atualmente. 

Às vezes, pergunto-me como teria sido se tivesse 

começado em uma sala comercial. Certamente, 

teria encontrado mais dificuldades, pois grande 

parte dos obstáculos que enfrentei até aqui fo-

ram resolvidos batendo na porta das empresas 

que estão ao meu redor. Esse ecossistema, que 

a Raiar e o Tecnopuc oferecem, certamente 

contribui para a consolidação de uma empresa.”



A PESQUISA NA UNIVERSIDADE

Programas de Bolsas
A Iniciação Científica da PUCRS possibilita o acesso a cinco programas de bolsas, que têm como finalidade 

incentivar alunos da graduação a participarem do desenvolvimento de projetos de pesquisa:

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

CENTROS

GRUPOS

LABORATÓRIOS

NÚCLEOS

21

366

111

65

GRADUAÇÃO

Alunos beneficiados com bolsas

PÓS-GRADUAÇÃO

TOTAL

1.045

1.678

2.723

participação de alunos  
em projetos de pesquisa

estruturas de 
pesquisa na pucrs

457docentes atuando em 
projetos de pesquisa

1.144PROJETOS DE PESQUISA 
EM ANDAMENTO

TIPO DE BOLSA/INCENTIVO
TOTAL DE ALUNOS 
BENEFICIADOS COM 

BOLSAS

Bolsa para Aluno/PUCRS (BPA) 458

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (PIBIC/CNPq) 345

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
(PIBITI/CNPq)

91

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (PROBIC/Fapergs) 270

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Tecnológica e Inovação (PROBITI/Fapergs) 69

NÚMERO DE BOLSAS DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

NÚMERO DE TRABALHOS 

INSCRITOS NO SALÃO DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

665*

787

* Uma bolsa pode ser usufruída por 
mais de um aluno no decorrer de 12 
meses; porém, em momentos distintos.
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PESQUISA E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE

À medida que as universidades interagem mais com diferentes atores sociais, desenvolvem novas for-

mas de integração com esses públicos, por meio de uma ampla gama de serviços diversificados. Cada vez 

mais, a academia é instada a desenvolver soluções para problemas enfrentados pelos setores produtivos 

por meio de pesquisas, projetos e assessorias.

Nesse contexto, as universidades passam a ter de estabelecer relações mais próximas com organizações 

de vários setores, oriundas de diversos segmentos sociais, políticos e econômicos, sendo que a integração 

entre ensino, pesquisa e extensão pode ser importante elemento e uma possibilidade de oferta de novos 

serviços para a sociedade. 

Rede INOVAPUCRS
O foco de atuação da Universidade, por meio da INOVAPUCRS, está orientado para a promoção de esforços 

multidisciplinares na busca de soluções para as demandas da sociedade em termos de desenvolvimento 

econômico, social, ambiental e cultural.

UNIDADE PRODUÇÃO

Agência de Gestão Tecnológica Projetos de Pesquisa contratados 35

Centro de Inovação Interações de organizações com o CI 138

IDEIA – Instituto de Pesquisa  
e Desenvolvimento

Protótipos desenvolvidos sob encomenda 25

Demandas de Interação Universidade-Empresa 53

Consultas Técnicas 34

Núcleo  
Empreendedor

Eventos realizados 50

Participantes 6.033

Modelos de Negócios Entregues no Torneio 
Empreendedor 63

Incubadora de Base  
Tecnológica Raiar

Empresas graduadas 9

Empresas incubadas 26

Pessoas envolvidas 142

TECNOPUC
Organizações instaladas 124

Pessoas envolvidas 6.157

ETT Patentes requeridas 9
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Inovação e Desenvolvimento

INTERDISCIPLINARIDADE

A PUCRS realiza o Fórum de Interdisciplinaridade, que em seus encontros possibilita a discussão de temas 

emergentes na sociedade, estimulando a Universidade no desenvolvimento da pesquisa interdisciplinar.

PESQUISA COM EXTENSÃO (PEC-DES)

O Programa de Apoio à Pesquisa com Extensão Comunitária na área de desenvolvimento social (PED-DES) visa 

estimular a realização de pesquisas com extensão comunitária e que promovam educação, saúde, assistência e de-

senvolvimento social e/ou ambiental na perspectiva da inclusão social e da cidadania. Em 2014, foram desenvolvidos 

sete projetos a partir das Faculdades de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia; Informática; Psicologia e Serviço Social.

Comitê de Ética  
em Pesquisa (cep):
a. Encontro – Conselho Nacional 

de Ética em Pesquisa (Conep);

b. Capacitação Sistema Comitê de 

Ética em Pesquisa/Conep.

ÉTICA NA PESQUISA

A PUCRS mantém o Escritório de Ética em Pesquisa (EEP). A ele estão vinculados setores que, em 2014, 

promoveram e/ou participaram das seguintes atividades:

• Desenvolvimento do Startup 

Garagem, pela Incubadora 

Raiar, com o objetivo de ofe-

recer um espaço para que 

novos empreendedores pos-

sam amadurecer suas ideias 

de negócio, acompanhados por 

especialistas e profissionais 

do mercado. A iniciativa gerou 

uma série que foi ao ar durante 

um mês na emissora RBS TV.

• Inauguração do Espaço MicroG 

Empreendedor, primeira iniciati-

va de um laboratório acadêmi-

co (Centro de Microgravidade da 

PUCRS) dentro de uma empresa 

instalada no Tecnopuc (Lifemed 

e Toth).

• Recebimento do Prêmio de Me-

lhor Incubadora do país para 

Incubadora Raiar, no Prêmio 

Nacional de Empreendedoris-

mo Inovador, promovido pela 

Associação Nacional de Entida-

des Promotoras de Empreendi-

mentos Inovadores (Anprotec), 

em parceria com o Sebrae.
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Comitê de Bioética  
Clínica (cbc):
c. Ciclo de palestras em Bioética 

Clínica: “Até que ponto os pais 
têm direito de decidir por seus 

filhos?”

Comissão de Ética no 
Uso de Animais (ceua):
d. 13º Congresso da Sociedade 

Brasileira de Ciências em Ani-
mais de Laboratório;

e. 2º Encontro Latino-America-
no de Ciências em Animais de 
Laboratório.
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Dimensão Extensão

Participar das operações do Projeto 

Rondon foi uma experiência transfor-

madora. Com os professores e alunos 

da nossa Universidade, pude compartilhar do 

espírito de união e do trabalho em equipe que 

enriqueceram minha vivência enquanto docen-

te. Com as comunidades, mais do que aprender 

sobre o significado da extensão, conheci a 

realidade do nosso País, seus problemas, ne-

cessidades e desafios. Tive verdadeiras lições 

de cidadania, de esperança e de vida. Foi um 

grande privilégio ter representado a PUCRS 

em ações tão especiais do Projeto Rondon no 

Piauí, Maranhão e Minas Gerais.”

Kellen Fraga da Silva, 
professora da Faculdade de Administração, 
Contabilidade e Economia, atuou como 
supervisora de alunos na edição 2014 do 
Projeto Rondon. 

O SABER DA UNIVERSIDADE  
A SERVIÇO DA SOCIEDADE
Responsável pela coordenação e execução de 

atividades que envolvem o relacionamento com 

as comunidades interna e externa da Universi-

dade, a Extensão na PUCRS fomenta ações na 

área de ensino de extensão, cultura, esporte e 

desenvolvimento social, constituindo um proces-

so de interação entre Universidade e Sociedade. 

Operação Catopê, do Projeto Rondon, no município 
de Luislândia (MG), ocorrida em julho de 2014.
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PESSOAS ATENDIDAS

ATENDIMENTOS 
REALIZADOS

UNIDADES ACADÊMICAS 
PARCEIRAS NA REALIZAÇÃO 
DAS AÇÕES E PROJETOS DE 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

TOTAL DE ALUNOS 
EXTENSIONISTAS

indicadores codes

7.494

27

32.838

13

CENTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

A extensão comunitária na PUCRS compreende 

ações dirigidas prioritariamente à comunidade 

externa nas áreas de saúde, educação, assistência 

social, inclusão, cidadania e desenvolvimento local 

e meio ambiente. Estas ações expressam neces-

sidades sociais e a sensibilidade da Universidade 

face a essas demandas, sendo oferecidas de forma 

gratuita e, no caso da Assistência Odontológica, 

por meio de um valor simbólico. 

SAÚDE

serviços, programas, 
projetos e ações indicador

Assistência Odontológica 61.278   
atendimentos 

GERON – Saúde e qualidade  
de vida para os idosos

3.592   
atendimentos

SAPP – Serviço de Atendimento  
e Pesquisa em Psicologia

980  
pessoas atendidas

Serviços de Saúde no Centro  
de Extensão Vila Fátima

43.726   
atendimentos

571 Ações de extensão universitária 
realizadas;

9.044  Participações de alunos em 
atividades de extensão;

582.342  Atendimentos realizados nas 
atividades de extensão.

participação das unidades acadêmicas  
na extensão universitária:

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

A Coordenadoria de Desenvolvimento Social da PUCRS (Codes) tem a missão de alinhar conceitos, estratégias 

e prioridades relacionadas ao Desenvolvimento Social em todas as instâncias da Universidade, garantindo a 

harmonização com a Política de Desenvolvimento Social Institucional e a Filosofia Marista. 

Graduação 894 Pós-Graduação 57

ALUNOS EM ATIVIDADES NO CENTRO

O Centro de Extensão Universitária Vila Fátima, no Bairro Bom Jesus, em Porto Alegre, é um posto de 

saúde, com médicos, enfermeiros e técnicos. A integração à PUCRS possibilita atividades de cerca de mil 

alunos de graduação e de pós-graduação todos os anos, oferecendo diversos recursos à comunidade.
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O Instituto de Cultura da PUCRS possibilitou 
a participação de mais de 33.170 pessoas em 
suas ações de cultura e música.

INCLUSÃO, CIDADANIA E 
DESENVOLVIMENTO LOCAL

projetos, ações e serviço indicador

Projeto Rondon

3.984 participantes/
atendimentos

16 alunos 
participantes/
extensionistas

SAJUG – Serviço de  
Atendimento Jurídico  
Gratuito

2.906 pessoas 
atendidas

Serviço Social e Jurídico  
no Centro de Extensão  
Vila Fátima

799 pessoas 
atendidas

Semana de  
Desenvolvimento  
Socioambiental

373 participantes/
atendimentos

1.800 visitantes na 
Feira de Economia 
Solidária

Incubadora de Empreendi-
mentos Solidários e Tecnolo-
gia Social – Projeto Travessia: 
aproximando a Universidade 
e Comunidade na Integração 
ao Mundo do Trabalho

90 participantes

805 atendimentos

6 empreendimentos 
assessorados

Incubadora de Empreendi-
mentos Solidários e Tecnolo-
gia Social – Café Solidário

213 participantes/
atendimentos

Incubadora de Empreendi-
mentos Solidários e Tecnolo-
gia Social – Grupos de Estudo

100 participantes/
atendimentos

CIÊNCIA, CULTURA E MEIO AMBIENTE

programas e projetos indicador

Projeto Sobremesa  
Musical 2.060 expectadores

Programa Museu  
Itinerante (Promusit) 65.871 visitantes

Programa Escola  
Ciência (Proesc)

12.068 visitantes

261 escolas visitantes
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

programa e serviços indicador

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
Show de Bola

134 crianças e 
adolescentes atendidos 

26.258 atendimentos 

670 familiares atendidos

Assessoramento e Defesa 
e Garantia de Direitos – 
Fortalecimento dos Espaços 
de Controle Social na Política 
de Assistência Social 

1.105 atendimentos

784 participantes

CENTRO DE PASTORAL E SOLIDARIEDADE

A formação humana e profissional, provida pela PUCRS, deve destacar-se pela ênfase na evangelização 

com base no respeito aos direitos humanos, na justiça, na solidariedade, na democracia e na paz, orientada à 

valorização da pessoa. A Universidade tem o compromisso de oportunizar espaços para que a cooperação, 

o diálogo, a inclusão e o respeito à diversidade sejam exercitados por todos. 

As ações desenvolvidas pelo Centro de Pastoral e Solidariedade da PUCRS seguem linhas de atuação 

nas áreas de relacionamento, espiritualidade, solidariedade e formação.

programa de voluntariado

NÚMERO DE PESSOAS 
BENEFICIADAS 7.040

100NÚMERO DE INSTITUIÇÕES 
CADASTRADAS

176NÚMERO DE 
VOLUNTÁRIOS

grupo universitário marista

NÚMERO DE ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS 04

45TOTAL DE 
PARTICIPANTES

campanha do agasalho

NÚMERO DE AÇÕES 
DESENVOLVIDAS 03

1.560TOTAL DE PESSOAS 
BENEFICIADAS

EDUCAÇÃO

serviços, programas, 
projetos e ações indicador

NEJA – Núcleo de Educação 
de Jovens e Adultos

24 escolas da rede 
pública de ensino

87  participantes/
atendimentos nos cursos

5.600 alunos da rede 
pública de ensino 
beneficiados

NEPAPI – Núcleo de 
Estudos e Pesquisas sobre 
Aprendizagem e Processos 
Inclusivos

117 participantes/
atendimentos

Projeto InterAção
792  alunos 
participantes/
atendimentos

 › Encontre todos os projetos e ações  
desenvolvidos pela Pastoral em   
www.pucrs.br/pastoral

TOTAL DE 
PARTICIPANTES

fé e cultura

331
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Dimensão Saúde

HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS

Situado no Campus da Universidade, o Hospital São 

Lucas (HSL) desenvolve suas ações de assistência, 

ensino e pesquisa de forma articulada e pautada 

pela filosofia e missão maristas. Tem como dire-

trizes o crescimento com autossustentação e a 

contribuição para a melhoria da qualidade de vida 

e saúde da comunidade. O HSL também representa 

para a Universidade um espaço para a realização 

de práticas acadêmicas e de construção de novos 

conhecimentos na área de saúde, levando sua 

contribuição para a sociedade.

Leonardo Kroth, 
nefrologista e coordenador da Organização de 
Procura de Órgãos do HSL (OPO 2) com sua equipe.

 O trabalho da Organização de Procura 

de Órgãos (OPO) é de fundamental im-

portância para a realização de trans-

plantes, e tem ajudado a salvar muitas vidas. 

Essa mobilização permitiu ao Hospital São Lucas 

passar da média de seis doadores ao ano, entre 

2007 e 2011, para 18, em 2013. A equipe visita 

todas as UTIs do Hospital, desenvolve protocolos 

e atua no treinamento dos funcionários.  Ao 

todo, são atendidos 28 hospitais no Rio Grande 

do Sul, auxiliando instituições que nunca tive-

ram doador, como nos municípios de Gravataí, 

Tramandaí, Torres e Capão da Canoa. Também 

são promovidos treinamentos e palestras em 

hospitais, universidades e escolas técnicas, 

principalmente da área da saúde, bem como 

campanhas em toda a comunidade.”



Mulher  
57%

Homem  
43%

Gênero

Procedência

PÚBLICO ATENDIDO
de

st
aq

ue HSL premiado por captar maior número de órgãos no RS
A organização Via Vida - Pró-Doações e Transplantes homenageou, em abril de 

2014, o Hospital São Lucas por ter captado o maior número de doadores de órgãos 

no RS no ano anterior. No período, foram efetivados 18 doadores. O resultado foi 

obtido com o trabalho da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos, Tecidos 

e Transplantes (Cihdott). 

indicadores 

INTERNAÇÕES 26.266

331.916CONSULTAS

EXAMES 2.514.051

20.484CIRURGIAS

3.253PARTOS

ATENDIMENTOS 
REALIZADOS 

EM URGÊNCIA/
EMERGÊNCIA

118.387Demanda da assistência 
paciente-dia

SISTEMA ÚNICO 
DE SAÚDE

PARTICULARES 
E CONVÊNIOS

(%)

64,38

35,62

Porto Alegre 69

Região Metropolitana 20

Interior do Estado do Rio Gran-
de do Sul 10

Outros Estados 1

local (%) local (%)
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ouvidoria

Atendimentos presenciais 2.297

Pesquisa de satisfação 6.008

Atendimentos realizados  
pelo SAC  338.316

Fale conosco 2.283

Mensagem ao paciente 119

Doação de Órgãos
Organização de Procura de Órgãos (OPO 2), si-

tuada no Hospital, promoveu o 3º Encontro do Dia 

Nacional da Doação de Órgãos do HSL — PUCRS. A 

situação da doação e do transplante de órgãos no 

mundo, os modelos de procura de órgãos, o pro-

tocolo de morte encefálica e a entrevista familiar 

estiveram entre os temas abordados.

estrutura e áreas de atendimento

Leitos (internação) 495

Leitos UTI 104

Leitos UCI  49

Total de leitos 648

Consultórios 106

Salas de Cirurgia 17

Salas de Parto 3 

Funcionários efetivos 2.665

Médicos credenciados 1.200

Médicos contratados 243

Médicos residentes 201

Pessoas atendidas 
diariamente 18.000

atendimentos pastoral da saúde 

PACIENTES/
FAMILIARES

28.175

2.187FUNCIONÁRIOS

COMUNHÕES 2.374

3.229UNÇÕES

208MISSAS
Je

n
if
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r 

C
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ta
n

o
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biblioteca infantil 

Livros 3.677

Pessoas beneficiadas 1.054

Feira do Livro Infantil homenageia 
sua mentora 

Promovida em parceira com a Faculdade de Le-

tras, ocorre anualmente a Feira do Livro Infantil do 

HSL, que, em 2014, chegou à 11ª edição. A atividade 

contou com a presença do Patrono da Feira do Livro 

de Porto Alegre, Airton Ortiz, e houve uma homena-

gem especial à ex-Pró-Reitora Acadêmica da PUCRS, 

Solange Medina Ketzer, mentora e ex-coordenadora 

do projeto. Foi descerrada uma placa dando seu 

nome à Biblioteca Infantojuvenil do Hospital. 

Ações de Pesquisa
O Hospital fortaleceu a institucionalização da modalidade assistencial “Ensaios Clínicos”, mediante atua-

ção do Centro de Pesquisas Clínicas, promovendo aproximação da indústria farmacêutica com os serviços 

assistenciais e pesquisadores afins aos respectivos projetos, bem como estimulando outros serviços a 

ingressarem na modalidade. Dezesseis serviços desenvolveram 

Ações de Ensino
O Programa de Integração Ensino-Serviço, envolvendo o HSL, a Pró-Reitoria Acadêmica e dez Cursos da 

área da saúde, contempla a melhoria contínua do acolhimento aos alunos e de sua inserção nos processos 

da assistência, bem como a construção interdisciplinar de protocolos assistenciais. 

O Hospital participa do Pró-Residência, programa promovido pelos Ministérios da Educação e da Saúde, 

viabilizando a obtenção de bolsas concedidas pelo Governo Federal as quais deram sustentação a aproxi-

madamente 60% das 201 bolsas de Residência Médica no Hospital. 

O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde (Premus), com 38 bolsas do Pró-Residência, é 

desenvolvido em parceria com os Cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social, 

Farmácia, Odontologia, Física Médica e Educação Física.

Professora Solange Ketzer, com a placa em 
sua homenagem, idealizou a Feira do Livro 
Infantil do Hospital São Lucas.

194 PROJETOS.

DIMENSÃO SAÚDE 37



B
ru

n
o

 T
o

d
es

ch
in

i

Dimensão Ambiental

Pedro Maria de Abreu Ferreira, 
professor da Faculdade de Biociências, vinculado ao 
Instituto do Meio Ambiente e coordenador do Centro 
de Pesquisas e Conservação da Natureza Pró-Mata 

Em tempos de preocupação universal 

com o meio ambiente, penso que o Pró-

-Mata represente a relevância que esse 

tema tem para a PUCRS. Ao mesmo tempo em 

que é gerador de pesquisa científica qualificada, 

sala de aula ao ar livre e área de conservação da 

biodiversidade, o Centro encanta a todos que são 

submetidos à experiência de conhecê-lo. Pernoitar 

na sede do Pró-Mata e caminhar por suas trilhas 

são experiências únicas. Tenho carinho especial 

por esse local ímpar, onde desenvolvi meu pri-

meiro projeto de iniciação científica. Também 

tenho especial apreço pelas atividades didáticas 

realizadas há quase 20 anos nas suas florestas 

e campos. Ensinar e aprender junto à natureza 

propiciam momentos ricos e inesquecíveis.”

a universidade, ao se caracterizar como 

um lócus privilegiado das atividades de ensino 

e de produção de conhecimento e partícipe de 

ações de desenvolvimento do país, precisa estar 

comprometida com a proteção do meio ambiente. 

Entendendo ser este um tema imprescindível ao 

bem-estar e à qualidade de vida do conjunto da 

sociedade no qual a Instituição se insere, a PUCRS 

faz um minucioso diagnóstico dos aspectos am-

bientais do seu Campus e do seu entorno.

A operação e a manutenção da Universidade 

requerem a adequação aos critérios de proteção 

e preservação do meio ambiente, com ações que 

atendam às boas práticas de conservação am-

biental e que se constituam em exemplos para 

alunos, professores, técnicos administrativos e 

visitantes que circulam pelo Campus diariamente.



INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE 

Criado para apoiar, incentivar e promover atividades relacionadas com o meio ambiente na Universidade e 

na comunidade que a envolve. Sob sua responsabilidade está o Centro de Pesquisa e Conservação da Natureza 

Pró-Mata. Situado na região nordeste do Rio Grande do Sul, abrange parte dos municípios de São Francisco 

de Paula, Maquiné e Itati. Possui uma área aproximada de 3.100 hectares, com campos nativos, florestas e 

montanhas e um mosaico de vegetação em diferentes estágios de sucessão ecológica. O projeto do local foi 

desenvolvido na Universidade a partir da ideia de se criar uma Área de Conservação, proposta pela Universi-

dade de Tübingen, da Alemanha, com a qual a PUCRS possui um convênio de cooperação desde 1983.

tema indicador resultado 
em 2014

Água Consumo de água potável 165.013 m³

Energia
Quantidade anual de energia 
elétrica consumida

51.048.068 
kWh

Materiais

Consumo de papel A4 95.820 kg

Descarte de lâmpadas 7.790  
unidades

Quantidade de resíduos 
eletrônicos descartados

18.217 kg

Resíduos/
Quantidade 
de resíduos 
produzidos 
por ano

Laboratórios e clínicas 6.490,19 kg

Lixo seco 3.640 m³

Madeira 250 m³ estéreo

Metais 53.289 kg

Orgânico 1.395 m³

Pilhas e bateria 136 kg

Papel e papelão 936 m³

Podas e arbóreos 812 m³  
estéreo

Pesquisa/
Ações

Projetos de pesquisa com 
foco no Desenvolvimento 
Sustentável

39

Ensino/Ações
Disciplinas de graduação 
com foco no Desenvolvi-
mento Sustentável

57

Extensão/
Ações

Ações/projetos de extensão 
com foco no Desenvolvi-
mento Sustentável 

06

Capacitações 
de Professores 
e Técnicos 
Administrativos

Número de capacitações 
realizadas em Programas 
de Eficiência Energética

02

Total de participantes 54

PROJETO CAMPUS + VERDE

Gestão da Água
O processo de gestão da água potável iniciou no 

ano de 2000, com o monitoramento das contas e do 

consumo no Campus. Desde então, várias iniciativas 

foram implementadas para reduzir o consumo e 

mitigar os impactos ambientais causados pelo 

consumo desse recurso natural.

Eficiência Energética
O Projeto tem como missão levar às pessoas, 

de forma criativa e coerente, práticas eficientes 

de sustentabilidade, conscientizando-as sobre o 

impacto que hábitos do dia a dia causam no am-

biente acadêmico e na comunidade. Visa, também, 

incentivar a comunidade universitária a adotar pro-

cedimentos que impactem positivamente as suas 

famílias, ambientes de trabalho e toda a sociedade. 

39
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE O  
RELATÓRIO SOCIAL 

 
Ilmos. Srs. Conselheiros e Diretores da 
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA 
 
1. Examinamos as informações físicas e financeiras que integram o Relatório Social da 

UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA, composto pelas 
informações relativas à Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e 
Hospital São Lucas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, 
elaboradas sob responsabilidade de sua administração, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as informações contidas 
neste Relatório, com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de 
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o 
objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, e, no caso, 
as informações físicas e financeiras que integram o Relatório Social, estão livres de 
distorção relevante. 

 
2. As informações financeiras, que tenham correlação com as demonstrações 

contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2014, foram objeto de exames quando 
de nossa auditoria sobre as referidas demonstrações e sobre as quais emitimos 
relatório de opinião dos auditores independentes, sem ressalvas, em 30 de março de 
2015. 

 
3. As informações físicas e as demais informações financeiras, que não tenham 

correlação com as demonstrações contábeis, foram confirmadas junto aos controles 
internos da Entidade, incluindo relatórios gerenciais, quadros estatísticos, 
indicadores de gestão e outras informações obtidas junto à administração, 
especialmente com relação às políticas administrativas e operacionais. 

 
4. Em nossa opinião, as informações físicas e financeiras que integram o Relatório 

Social são fidedignas e refletem adequadamente os gastos em atividades internas e 
externas decorrentes de programas e projetos da UNIÃO BRASILEIRA DE 
EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA, considerando as Mantidas Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul e Hospital São Lucas. 

 
 

Porto Alegre, 25 de setembro de 2015. 
 

 
Juenemann & Associados   Alexandre dos Santos Valente 
 Auditores e Consultores   Sócio – Responsável Técnico 
    CRC-RS nº. 1.979            Contador - CRC/RS nº. 052.679/O-0 
        CVM nº. 3.786 



A PUCRS é mantida pela União Brasileira 
de Educação e Assistência – UBEA

Av. Ipiranga, 6681 – CEP 90.619-900 
Porto Alegre – RS – Brasil 
Fone: (51) 3320.3500 – Fax: (51) 3339.1564 
www.pucrs.br/relatoriosocial2014




