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compromisso com o progresso 
e a qualidade de vida

A sociedade do conhecimento provoca mudan-

ças que desafiam e impactam a Educação Superior. 

Por sua vez, as universidades são estimuladas 

a integrar-se ao processo de transformação da 

sociedade, atuando em temas relevantes para o 

desenvolvimento social, a solidariedade e a justiça. 

Segundo a UNESCO, as universidades são chama-

das a desempenhar um papel sem precedentes 

no crescimento das nações, na redução das de-

sigualdades e nas questões ambientais e sociais.

Nesse contexto, a PUCRS assume, por meio 

de seu posicionamento estratégico – Inovação e 

Desenvolvimento –, o compromisso de ser uma 

instituição impulsionadora do progresso da região 

e da melhoria da qualidade de vida, atuando dire-

tamente no processo de crescimento equilibrado 

e sustentável da sociedade gaúcha e brasileira.

A presente publicação traduz o esforço con-

junto empreendido pela Universidade em formar 

cidadãos responsáveis, autônomos, inovadores 

e solidários. Completa-se, desse modo, o círculo 

virtuoso do estreito relacionamento estabelecido 

com representantes do setor público e privado 

para a promoção do ensino de qualidade, da pes-

quisa científica de impacto e do investimento em 

recursos avançados na área da saúde.

As informações e conquistas apresentadas 

neste documento decorrem do engajamento e do 

élan das pessoas que integram a Universidade e o 

Hospital São Lucas. A cada uma, dirijo meu cordial 

agradecimento pela destacada contribuição ao 

bem-estar da sociedade e pela ótima disposição 

para enfrentar novos desafios.

Ir. Joaquim Clotet
reitor

MENSAGEM DO REITOR
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PERFIL INSTITUCIONAL

mantenedora, a União Brasileira de Educação e As-

sistência – UBEA, entidade jurídica de direito privado.

É uma instituição confessional católica e comu-

nitária, tendo como Chanceler o Arcebispo de Porto 

Alegre. O título de Pontifícia, outorgado pelo Papa Pio 

XII, em 1º de novembro de 1950, simboliza a marca de 

união e de filial devotamento à Santa Sé. Constitui-se 

fisicamente pelo Campus Central, em Porto Alegre, 

capital do Rio Grande do Sul, e por outra unidade 

do Tecnopuc, em Viamão, na Região Metropolitana.

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

PUCRS

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Gran-

de do Sul (PUCRS), alicerçada na sólida tradição 

educativa marista, atua de forma alinhada com as 

demandas da sociedade, em vista da construção 

de um futuro melhor. Por meio de seu posiciona-

mento estratégico, assume o compromisso de 

gerar inovação e desenvolvimento, em todas suas 

dimensões - social, ambiental, cultural, econômica 

e científica -, valorizando, acima de tudo, as pessoas, 

cuja formação e ampliação de conhecimentos são 

a própria razão de ser da Universidade.

Histórico e estrutura
A PUCRS teve como marco inicial o Curso Superior 

de Administração e Finanças, criado em março de 

1931, tendo sido equiparada à condição de universi-

dade em 9 de novembro de 1948. Entidade privada 

sem fins lucrativos, mantém vínculo jurídico com sua 
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HOSPITAL SÃO LUCAS

Situado no Campus da PUCRS, o Hospital São Lu-

cas é um hospital geral de natureza filantrópica, que 

assiste pacientes adultos e pediátricos, abrangendo 

praticamente todas as especialidades médicas. Suas 

atividades tiveram início em 1976, e a missão deste 

empreendimento de saúde e conhecimento consiste 

em promover a vida por meio de ações qualificadas e 

integradas de assistência, ensino e pesquisa em saúde.

O HSL se mantém atualizado com o que há de mais 

moderno e eficiente em equipamentos, tecnologias e 

gestão. Norteado pelos valores maristas, promove o 

respeito às pessoas e aos clientes, que constituem a 

razão de ser de todas as ações que desenvolve. O hos-

pital tem nos seus colaboradores o potencial inovador 

e realizador da Instituição. 

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

Alunos no Campus.



MARCO REFERENCIAL DA PUCRS

CONQUISTAS EM 2015

Maio
• Campeãs de Inovação - A PUCRS foi eleita a mais 

inovadora no segmento educação do prêmio 

Campeãs da Inovação 2014, promovido pela re-

vista Amanhã, que contempla as 50 empresas de 

destaque no tema da região Sul do Brasil. A Uni-

versidade ficou na 10ª colocação no ranking geral.

Diretor da Tecnopuc, Rafael Prikladnicki, e diretora 
de Inovação e Desenvolvimento, Gabriela Ferreira.

Março
• Marcas de Quem Decide - A PUCRS foi a marca 

mais lembrada e a preferida na categoria Ensino 

Superior Privado na pesquisa Marcas de Quem 

Decide 2015. Para compor o estudo, foram co-

letadas as opiniões de 650 empresários, execu-

tivos e formadores de opinião, em 47 municípios 

de todas as regiões do Rio Grande do Sul, o que 

representa um universo estimado em 300 mil 

gestores. A coleta ocorreu entre novembro de 

2014 e janeiro de 2015. O estudo é realizado há 17 

anos pela Qualidata Informações Estratégicas e 

publicado em parceria com o Jornal do Comércio, 

de Porto Alegre.

• Top of Mind – RS e Porto Alegre - A PUCRS e o Museu 

de Ciências e Tecnologia (MCT) foram agraciados, 

nas categorias Universidade Privada e Museu, 

com o prêmio Top Of Mind – As Marcas de Porto 

Alegre, promovido pela revista Porto Alegre é TOP, 

publicação do Grupo Amanhã. A premiação foi 

criada em 1991 e traz uma pesquisa de lembrança 

espontânea de marcas no mercado gaúcho.

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul é uma instituição comunitária de educação supe-
rior, que atua no ensino, na pesquisa e na extensão, em permanente interação com a sociedade, visando à 
formação de cidadãos responsáveis, autônomos, inovadores e solidários, com vistas ao desenvolvimento 
científico, cultural, social e econômico. Como instituição integrante da sociedade civil, a PUCRS reconhece 
os valores democráticos e republicanos do Estado de Direito, respeitando os direitos fundamentais e a 
dignidade da pessoa humana. É regida por seu Estatuto, por seu Regimento Geral e pelas normas jurídicas 
em vigor, tendo como referência de sua identidade a fé cristã e a tradição educativa marista, e atuando 
constantemente na promoção e proteção do ser humano, da vida e do ambiente.
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MARCO REFERENCIAL DA PUCRS

CONQUISTAS EM 2015

Junho
• QS University Rankings - A PUCRS foi reconhecida 

como a melhor universidade privada da região Sul e 

a 3ª do País segundo o QS University Rankings 2015. 

Entre as universidades brasileiras, incluindo públicas 

e privadas, a Instituição se encontra na 14ª colocação. 

Na América Latina, aparece na 38ª colocação, entre 

todas as instituições.

• Top of Mind - A PUCRS conquistou o Top of Mind no 

Rio Grande do Sul na categoria Universidade Privada, 

distinção concedida pelo Grupo Amanhã, em parceria 

com a Segmento Pesquisas. O Top of Mind completou 

25 anos em 2015 e reuniu mais de 1,2 mil pessoas, com 

idade entre 16 e 65 anos, que responderam à pergunta 

“Quando eu falo em... qual é a primeira marca que você 

lembra? ”. A pesquisa contemplou as categorias Grande 

Empresa do Rio Grande do Sul, Produtos, Serviços, 

Comunicação, Top Corporativo e Top Executivo.

• Prêmio Docência do Ensino Superior - Nove professo-

res da Faculdade de Administração, Contabilidade e 

Economia da PUCRS receberam o Prêmio Docência do 

Ensino Superior, concedido pelo Conselho Regional de 

Missão
A PUCRS, fundamentada nos direitos humanos, 

nos princípios do cristianismo e na tradição educativa 
marista, tem por Missão produzir e difundir conheci-
mento e promover a formação humana e profissional, 
orientada pela qualidade e pela relevância, visando ao 
desenvolvimento de uma sociedade justa e fraterna.

Visão de Futuro
Em 2022, a PUCRS, em conformidade com 

a sua Missão, será referência internacional 
em Educação Superior por meio da Inova-
ção e do Desenvolvimento social, ambiental, 
científico, cultural e econômico.

Administração do RS (CRA-RS). Foram agraciados os 

professores Cleiton Tambellini Borges, Jorge Augusto 

Elias, José Henrique Paniagua, Paulo Cesar Santos 

Chiechelski, Alziro Cesar de Morais Rodrigues, Cezar 

Augusto Kruger, Elvisnei Camargo Conceição, Augusto 

Aiquel Vaz Costa e Belmiro José Nascimento. O prêmio 

é entregue aos administradores que prestam relevan-

tes serviços à classe, atuando no ensino superior e 

pela contribuição na formação dos profissionais, no 

desenvolvimento da ciência e na evolução da sociedade.

Docentes da Administração receberam  
reconhecimento público.
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Setembro
• Prêmio Capes de Teses - Três teses defendidas 

na PUCRS foram agraciadas com o Prêmio Ca-

pes de Tese 2015. Os autores são: Mártin Perius 

Haeberlin, do Programa de Pós-Graduação em 

Direito, sob orientação do professor Thadeu 

Weber; Luís Fernando Munaretti da Rosa, do PPG 

em Filosofia, orientado pelo professor Cláudio 

Gonçalves de Almeida; e Marta Ribeiro Hents-

chke, do PPG em Medicina e Ciências da Saúde, 

orientada pelo professor Carlos Eduardo Poli de 

Figueiredo. A distinção é concedida às melhores 

teses de doutorado defendidas e aprovadas nos 

cursos reconhecidos pelo MEC, considerando 

originalidade e qualidade.

• Ranking Universitário Folha - De acordo com o 

Ranking Universitário Folha (RUF), a PUCRS é a 

2ª Melhor Universidade Privada do Brasil (e a 20ª 

entre todas as instituições) e a Melhor Universi-

dade Privada da Região Sul. A Instituição consta 

ainda no RUF como a 1ª entre as Privadas do Brasil 

no quesito Inovação, a 2ª Privada do País em 

Pesquisa e a 1ª Privada da Região Sul em Ensino 

e Internacionalização.

• Guia do Estudante – Saúde e Bem-Estar - A PUCRS 

foi reconhecida como a Melhor Universidade Privada 

do País na categoria Saúde e Bem-Estar segundo 

o Prêmio Melhores Universidades do Guia do Es-

tudante Abril. A distinção foi publicada no Guia do 

Estudante Profissões Vestibular 2016. Para a publi-

cação, o prêmio foi conquistado devido à excelente 

estrutura oferecida pela PUCRS para os alunos dos 

cursos da área da saúde, que envolvem a Medicina, 

Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Educação Física 

e Odontologia.

• Guia do Estudante – Cursos cinco estrelas - Na 

avaliação de cursos de graduação, realizada pelo 

Guia do Estudante Abril, a PUCRS teve 18 cursos 

com cinco estrelas (excelentes) e 18 com quatro es-

trelas (muito bons). A lista foi publicada no Guia do 

Estudante Profissões Vestibular 2016. Receberam 

cinco estrelas os seguintes cursos: Administração, 

Ciência da Computação, Ciências Aeronáuticas, 

Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Direito, 

Enfermagem, Engenharia da Computação, Far-

mácia, Filosofia, Fisioterapia, Jornalismo, Medicina, 

Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, 

Serviço Social e Sistemas de Informação.

Outubro
• Prêmio Inventor 2015 – Petrobras - O grupo coor-

denado pela diretora da Faculdade de Química da 

PUCRS (Faqui), Sandra Einloft, ganhou o Prêmio 

Inventor 2015 da Petrobras. A distinção foi dada 

ao projeto Poli (líquidos iônicos), com base em 

estruturas uretano. O projeto trata da obtenção 

de novos materiais poliméricos.

• Times Higher Education – Citations - A PUCRS é 

a 2ª Universidade no Brasil no quesito Citations 

segundo o World University Rankings 2015-2016 

da Times Higher Education. O resultado mostra 

o impacto da pesquisa realizada na Instituição 

através de citações em base de dados. A PUCRS 

ocupa também o 3º lugar no País na categoria 

Industry Income, que mede a interação da PUCRS 

com as empresas na área de pesquisa e inovação. 

Na América Latina, ocupa a 7ª posição na categoria 

Citations e a 5ª na Industry Income. A Universidade 

foi a única privada gaúcha citada no ranking.

• Prêmio Pesquisador Gaúcho - O professor da 

Faculdade de Administração, Contabilidade e 

Economia da PUCRS Marcelo Gattermann Perin 

recebeu o troféu de Pesquisador Destaque nas 

áreas de Economia e Administração, concedido 

pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Gran-

RELATÓRIO SOCIAL 2015   |   PUCRS E HOSPITAL SÃO LUCAS10



de do Sul (Fapergs). Perin é professor titular nos 

cursos de Mestrado e Doutorado do Programa 

de Pós-Graduação em Administração da Univer-

sidade. Atua nas áreas de Administração, com 

ênfase em Marketing, Orientação para Mercado, 

Orientação para Aprendizagem, Marketing Estra-

tégico, Inovação e Performance Organizacional.

Novembro
• Prêmio Santander Empreendedorismo - O projeto 

Alientronics, liderado pelo diplomado e aluno do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Com-

putação da PUCRS Felipe Melz, foi o ganhador do 

Prêmio Santander Empreendedorismo. A ideia do 

trabalho, orientado pela professora Naira Liber-

mann, é realizar monitoramento automatizado e 

em tempo real das condições de operação de pneus 

de caminhão, auxiliando na redução de custos.

Projeto do mestrando Felipe Meiz recebeu  
prêmio nacional.

• Prêmio São Paulo de Literatura - A jornalista e aluna 
da Oficina de Criação Literária da PUCRS Débora 
Ferraz foi agraciada com o Prêmio São Paulo de 
Literatura 2015. Na ocasião, foram escolhidos os 
melhores romances em língua portuguesa de todo 
o País. Débora venceu na categoria Melhor Livro de 
Romance do Ano – Autor Estreante com menos de 40 
anos, com a obra Enquanto Deus Não Está Olhando.

Dezembro
• Times Higher Education - A PUCRS está entre as 

melhores universidades do mundo dentro das eco-

nomias emergentes internacionais, segundo o ranking 

The Times Higher Education BRICS & Emerging Econo-

mies. A Universidade é a primeira colocada entre as 

instituições públicas e privadas gaúchas, ocupando 

a 125º colocação. Foram avaliadas instituições de 

ensino superior de 48 países emergentes, desta-

cando itens como pesquisa, ensino, transferência de 

conhecimento e atividade internacional.
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Dimensão Institucional

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  
E PRÁTICAS DE GOVERNANÇA

A PUCRS tem como um dos seus objetivos estratégicos 

preparar a comunidade Universitária para os desafios da so-

ciedade. Ele está relacionado com a formação de lideranças 

institucionais, sejam gestores, professores, pesquisadores, 

técnicos administrativos ou alunos, capazes de enfrentar 

os novos desafios da sociedade contemporânea, por meio 

de uma análise crítica do cenário que está posto, propondo 

e executando estratégias inovadoras que consolidem a 

Instituição como uma Universidade de excelência, contri-

buindo para a inovação e o desenvolvimento do nosso País.

Esse direcionamento está em harmonia com a missão 

que inspira a atuação marista de evangelizar, segundo o 

carisma marista, formando cidadãos comprometidos com 

a promoção da vida. Tanto a Universidade quanto o Hospital 

São Lucas mantêm uma relação profissional, fraterna e 

de diálogo com a Província Brasil Sul Amazônia, visando 

sempre ao atingimento da visão de futuro das Entidades.

Adão Velci dos Santos, 64 anos, 
vigilante, integrante do Setor de Serviços Operacionais

Tenho duas filhas, Ângela, de 38 anos, e 

Elisângela, de 35, que tiveram a oportu-

nidade de cursar a graduação em Peda-

gogia com o incentivo oferecido pela Universidade. 

Se eu não trabalhasse aqui, não teria condições de 

oferecer esse benefício a elas. O apoio foi e está 

sendo importante, pois a Ângela está cursando o 

Mestrado e, a Elisângela, o Doutorado, as duas na 

área da Educação. Como pai, é um orgulho muito 

grande. Como funcionário, participei do projeto Vida 

e Trabalho. Foi um encontro de união, que valorizou 

bastante os funcionários. Eu e outros colegas vimos 

que professores e técnicos têm grande respeito por 

nós, e aprendemos mais sobre os irmãos maristas, 

visitando a residência deles e sendo muito bem re-

cebidos. Posso dizer que, em 22 anos de Casa, vivi 

a cada dia uma nova experiência.”



14 a 35 anos

1.249

1.605

36 a 60 anos

1.980

1.636

Acima de 60 anos

363

132

GESTÃO DE PESSOAS

Faixa Etária

Público Interno
A PUCRS disponibiliza informações institucionais por meio de seu estatuto e regimento interno, bem como 

nos documentos de planejamento e gestão. Estratégias de treinamento e desenvolvimento dos funcionários 

são realizadas também voltadas à integração funcional, ao conhecimento da filosofia e dos valores maristas.

DADOS FUNCIONAIS

TOTAL 3.592
PUCRS

TOTAL 3.373
HSL

Relação de gênero  
e cargos de chefia

PUCRS  
119

HSL  
40

PUCRS 
104

HSL 
65

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, a PUCRS oportuniza espaços para inclusão 

de pessoas com deficiência em seu quadro funcional.

87 PUCRS

90 HSL

pessoas com deficiência

TOTAL 3.592
PUCRS

TOTAL 3.373
HSL

TOTAL 223
PUCRS

TOTAL 105
HSL

Gênero

13

PUCRS 
1.506

HSL
2.493

PUCRS 
2.086 HSL

880



Compromisso com Desenvolvimento Profissional e a Empregabilidade
A PUCRS promove capacitação contínua e oferece a seus funcionários benefícios e auxílios para que 

aprimorem seus conhecimentos, impactando positivamente sua empregabilidade, independentemente da 

utilização em sua função atual. 

Tanto a Universidade quanto o Hospital São Lucas desenvolvem processos de qualificação do corpo fun-

cional acerca da saúde e segurança no ambiente de trabalho, a fim de garantir o bem-estar físico, mental 

e social de seu corpo funcional.

Tempo de serviço

PUCRS  
11 anos

HSL  
7 anos

Tempo médio de permanência 
do profissional 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 dos 

mesmos nas funções administrativas da Universidade e do Hospital São Lucas.

83 PUCRS

71 HSL

qualificação funcional – professores

Doutorado 760

Mestrado 478

Especialização 48

Superior Completo 44

total de professores 1.330

recursos humanos – totais gerais

Total de Técnicos Administrativos  
PUCRS e HSL e INSCER 5.635

Total de Professores 1.330

total de funcionários pucrs e hsl 6.965
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qualificação – técnicos administrativos 

PUCRS HSL

Doutorado 26 20

Mestrado 52 17

Especialização 74 83

Superior Completo 454 694

Superior Incompleto 547 66

Ensino Médio Completo 665 2.048

Ensino Médio Incompleto 98 129

Ensino Fundamental Completo 159 211

Ensino Fundamental Incompleto 187 105

total 2.262 3.373

total de técnicos administrativos 5.635

CUIDADOS COM SAÚDE, SEGURANÇA E CONDIÇÕES DE TRABALHO

A Universidade e o Hospital São Lucas ampliam o seu 

compromisso com a promoção do desenvolvimento 

social junto ao seu público interno através do desen-

volvimento de um conjunto de estratégias e programas. 

Todas as ações realizadas possibilitam a melhoria das 

condições de vida e trabalho de seus funcionários. 

PROJETO INDICADOR

sipat – Semana Interna de Prevenção a 
Acidentes de Trabalho.

850  
participantes

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

298  
participantes

vida e trabalho – Oportunidade de 
integração, formação, convívio e reflexão, 

voltado à equipe dos Serviços Operacionais. 

116  
participantes

programa vida com qualidade – Ações que 

buscam valorizar a vida, visando um clima  

de harmonia e bem-estar.

466  
participantes

Planejamento de Vida e 
Preparação para a Aposentadoria

A PUCRS, por meio do Programa REVER, possibilita 

um espaço aberto para aproximação e manutenção 

de relações com a Universidade, compreendendo a 

importância desse vínculo para a qualidade de vida 

do trabalhador. Programa rever | 37 participantes

PUCRS: Considerados os jovens aprendizes, professores e técnicos 

administrativos (obras e projetos).

HSL e INSCER: Considerados os funcionários horistas, jovens 

aprendizes e técnicos administrativos.
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Equipes operacionais durante atividade no 
projeto Vida e Trabalho.
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CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

A PUCRS e o Hospital São Lucas proporcionam e estimulam meios que possibilitem a educação continuada 
de seus professores e técnicos administrativos, garantindo a constante qualificação do corpo funcional e 
maior envolvimento com os princípios da Instituição.

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM EDUCAÇÃO

1.049  bolsas para técnicos administrativos e seus dependentes 
 217  bolsas para professores e seus dependentes

COMUNICAÇÃO, ENGAJAMENTO E RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

O Plano Estratégico da PUCRS 2016-2022 traçou como um dos seus Objetivos Estratégicos “Contribuir, no 
contexto da interação Universidade-Empresa-Governo-Sociedade, para o desenvolvimento social, ambiental, 
cultural e econômico”. Este objetivo está relacionado com a inserção, cada vez mais efetiva, da Universidade no 
tecido social da comunidade da qual faz parte, buscando maior interação e sinergia nas ações com os demais 
atores relevantes no contexto da quádrupla hélice (Universidade-Empresa-Governo-Sociedade), tendo em 
vista o protagonismo no desenvolvimento integral da região e na melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

Representações em Órgãos Públicos e Privados
Entre as formas de relacionamento com a sociedade, a Universidade é representada, por meio de professores, 

pesquisadores e técnicos administrativos, em órgãos públicos e privados (agências, associações, conselhos, fóruns, 
fundações, entre outros), desde o âmbito local ao internacional. Em 2015, houve o total de 502 representações.

RELATÓRIO SOCIAL 2015   |   PUCRS E HOSPITAL SÃO LUCAS16
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407

75

116

290

projeto reflexões

programa institucional de integração

fórum de gestão e lideranças

vida e trabalho

projeto energizar

CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PUCRS

(participantes)

integração de novos funcionários

outras capacitações por áreas 
específicas

860

15.397

CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HSL

(participantes)



Ouvidoria
A Ouvidoria Institucional é um canal de comunicação 

entre a comunidade e a PUCRS, visando maior transpa-
rência, melhoria contínua e fortalecimento das relações, 
sempre garantindo a análise e a resposta às questões 
recebidas. No Hospital São Lucas, a missão é ser um 
canal direto e isento na relação entre o cliente da assis-
tência e o Hospital, assegurando integridade, respeito 
e transparência, apoiando a melhoria dos processos e 
buscando a satisfação dos clientes.

PUCRS HSL

Atendimentos 
presenciais e por 
telefone

720 Atendimentos presen-
ciais 2.438

Atendimentos via 
e-mail 550 Pesquisa de satisfação 11.611

Denúncias 111
Atendimentos pelo 
Serviço de Atendimen-
to ao Cliente (sac)

329.081

Elogios 34 Fale Conosco 1.678

Informações 260 Mensagem ao paciente 76

PUCRS NA IMPRENSA

Veiculações espontâneas de notícias na 
mídia (TV, rádio, jornais e internet)

11.264

MÍDIAS E REDES SOCIAIS

Portal PUCRS Notícias 
visualizações 21.657.584

Facebook 
fãs 66.505

Twitter 
seguidores 17.569

CEPUC

Classificação de eventos Nº de eventos Nº de participantes

Internos 2.151 196.910

Externos 161 188.824

VERSÕES IMPRESSAS NÚMERO ESTIMADO  
DE LEITORES 

Revista PUCRS (bimestral) 155.000

Revista Pocket Mundo PUCRS 
(quinzenal) 20.400

Revista Reflexões (anual) 600

Relatório Social (anual) 600

Parque Esportivo
Destinado a práticas de diversas modalidades es-

portivas, possibilita uma estrutura que abriga não só 
atividades da própria universidade como também oferece 
serviços ao público em geral.

Em 2015, houve 34.928 atendimentos. 

EVENTOS ESPORTIVOS

Número de eventos esportivos realizados 127

Total de participantes 17.375

Comunicação e Marketing
A Assessoria de Comunicação e Marketing da 

PUCRS (Ascom) é um órgão vinculado diretamente à 
Reitoria e visa o gerenciamento estratégico das ações 
de comunicação institucional e mercadológica da 
Universidade. Assessora a Administração Superior e 
orienta as Unidades Universitárias em seus processos 
de interação e diálogo com os diferentes públicos. As 
responsabilidades da Ascom incluem as seguintes 
atividades: relacionamento com a imprensa; comuni-
cação digital; publicações institucionais; comunicação 
publicitária; fotos institucionais; e relacionamento 
institucional (relações públicas).

Centro de Eventos da PUCRS (CEPUC)
Consiste em uma área de locação de espaços físicos e 

de equipamentos para a realização de eventos externos 
e internos da Universidade. É mais um canal de contato 
com a sociedade.
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Dimensão Ensino

tendo em vista a missão da universidade de di-

fundir conhecimento e promover a formação humana 

e profissional, orientada pela qualidade, as principais 

ações realizadas pela Pró-Reitoria Acadêmica, no âm-

bito da Coordenadoria de Ensino, estiveram voltadas 

à consolidação da qualidade dos cursos. 

O Programa de Inovação na Educação Superior 

englobou atividades diversificadas de educação 

continuada, tais como o Seminário de Desenvolvi-

mento Acadêmico, Encontros Temáticos, oficinas de 

formação docente, cursos sobre temas relacionados 

à docência, cursos destinados aos novos docentes, 

cursos sob demandas das Faculdades, assessorias 

às Faculdades e outras ações. 

Entre as atividades organizadas e realizadas em 

2015, destacam-se:

• 6 cursos do Programa de Inovação na Educação 
Superior: Docência na educação superior da PU-
CRS – Novos docentes; Concepções pedagógicas 

Leunice Oliveira, 
Professora na Escola de Humanidades – 
Curso de Pedagogia – e coordenadora  
do Núcleo de Estudos em Cultura  
Afro-brasileira e Indígena (Neabi) 

Há um compromisso social e político em 
relação à discussão sobre diversidade 
e diferenças étnico-raciais e de gênero. 

Trabalhei por muito tempo na periferia urbana e vi 
que a maioria das repetências e evasões eram de 
crianças negras. Ao assumir o trabalho na Univer-
sidade, tracei como foco a formação de educadores 
em prol da justiça social, buscando o reconhecimento 
e a valorização da cultura africana, afro-brasileira 
e indígena. Isso repercutiu na inserção do tema no 
currículo do Curso de Pedagogia e na inclusão nos 
Projetos Pedagógicos (PPCs) de todos os Cursos de 
Graduação da PUCRS, na criação do Grupo de Pes-
quisa EducomAfro e, em 2014, no Núcleo de Estudos 
em Cultura Afro-brasileira e Indígena (Neabi). Essas 
iniciativas visam ampliar o respeito e a tolerância 
a diferentes culturas que, se desconhecidas, são 
rechaçadas e tratadas a partir de estereótipos, re-
forçando estigmas. O debate está aberto, e o Neabi 
é uma referência dentro da Universidade.”



do modelo semipresencial da PUCRS; Elaboração 
de instrumentos de avaliação: questões objeti-
vas; e Elaboração de instrumentos de avaliação: 
questões dissertativas. 

• 7 oficinas de formação docente: Metodologia De-
sign Thinking aplicada à Educação Superior; Desa-
fios na relação Professor-Aluno; Metodologias Ati-
vas: Pesquisa em Sala de Aula - Disciplina Trabalho 
Integrado em Saúde; Elaboração de instrumentos 
de avaliação: questões objetivas – Faculdade de 
Medicina; Elaboração de instrumentos de avaliação: 
questões objetivas; Moodle Avançado; Thinking 
about the role of assessment in Academic English.

• 5.875 atendimentos a alunos no Laboratório de 
Aprendizagem (Lapren), sendo 2.810 com auxílio 
de monitor e 3.065 sem auxílio de monitor.

• 30 oficinas sobre conteúdos específicos, minis-
tradas pela equipe do Lapren: duas de oficinas 
de Língua Portuguesa para 20 alunos e 28 ofi-
cinas de Matemática para 288, totalizando 308 
participações.

• Assessoria às Faculdades para oferta/implan-
tação de 17 disciplinas de graduação em língua 
inglesa, nos dois semestres.

• Apoio ao projeto e oferta de três novos cursos: 
Gastronomia, Ciência e Inovação de Alimentos, 
Escrita Criativa, todos oferecidos no vestibular 
2016/1.

• Pesquisa de instituições de referência relacio-
nadas à inovação e ao empreendedorismo em 
cenário nacional e internacional.

CENÁRIO DA GRADUAÇÃO

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, conduzida pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC). Informações sobre avaliações em andamento e seus 

resultados estão em www.pucrs.br/autoavaliacao. 

Quanto à avaliação externa, destacam-se os resultados divulgados em 2015 pelo INEP/MEC. No Índice Geral 

de Cursos (IGC), a PUCRS obteve o conceito 4. Isso garantiu a posição de quarta 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 graduação e de pós-graduação (mestrado e doutorado).

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

21.801

56

10

3.560

160.409

GRADUAÇÃO   2015

Primeira aula prática do novo curso  
superior de Gastronomia.
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Na avaliação dos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, a Universidade conta com um curso com 

conceito Capes 7 (Medicina e Ciências da Saúde) e dez programas com conceito Capes 6, confirmando a 

posição da PUCRS dentre as melhores do país.

CENÁRIO DA PÓS-GRADUAÇÃO

Cenário da Pós-Graduação
A PUCRS finalizou 2015 com 24 Programas de Pós-Graduação 

Stricto Sensu recomendados pela Coordenação de Aperfeiçoa-

mento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC). 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 Programas de Pós-Graduação 

avaliados), com 11 Programas com excelência internacional (notas 

6 e 7) e seis Programas com excelência nacional.

 22  doutorados 

23  mestrados acadêmicos

 1  mestrado profissional

Avaliação interna da Pós-Graduação
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 2015, a média de satisfação 

foi de 4,2 em uma escala de 1-5.

EDUCAÇÃO CONTINUADA

A PUCRS oferece mais de 400 opções de cursos, entre Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização), Ex-

tensão e Certificação Adicional. Além disso, para quem é diplomado em instituições de ensino superior, a 

PUCRS possibilita a realização de disciplinas isoladas em cursos de graduação.

PÓS-GRADUAÇÃO

alunos matriculados nos 
programas de pós-graduação
Lato Sensu 3.109
Stricto Sensu 2.226

total 5.335
cursos de pós-graduação  
em andamento

Lato Sensu 73
Stricto Sensu 46

alunos diplomados na  
pós-graduação até 2015

Lato Sensu 34.563
Stricto Sensu 11.647

total 46.210
novos cursos de pós-graduação

Lato Sensu 53

premus – programa de  
residência multiprofissional

Total de alunos no Programa de 
Residência Multiprofissional 38

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO  
MODALIDADE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Número de cursos realizados 4
oficinas moodle

Número de oficinas realizadas 12
Número de professores capacitados 88

cursos de extensão em ead
Número de cursos realizados 36
Número de concluintes 672

CURSOS DE EXTENSÃO
Cursos realizados 338

Alunos concluintes 5.426
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SUBSÍDIOS ECONÔMICO-FINANCEIROS AOS ALUNOS DE  
GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

tipo de benefício total de 
beneficiados 2015

Bolsa Mérito 139

Bolsa Diplomados – Graduação 884

Bolsa Diplomados – Pós-Graduação 1.187

Bolsa Diplomados – Externo 53

CREDPUC – Crédito Educativo da PUCRS 1.016

Probolsas 102

Bolsa Familiar 1.418

PROED – Crédito da PUCRS 997

BPA – Bolsa para Alunos 339

Bolsa para Técnico Administrativo e Dependente 1.049

Bolsa para Professor e Dependente 217

total 7.401

PROGRAMAS CONVENIADOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

tipo de benefício total de  
beneficiados 2015

ProUni – Programa Universidade para 
Todos

4.383

FIES – Fundo de Financiamento  
Estudantil (MEC)

2.078

Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica – Pibic/CNPq*

259

Programa de Educação Tutorial 
(PET Saúde)

104

Programa de Educação Tutorial  
(Secretaria de Educação Superior /MEC)

60

Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes)

1.970

total 8.854

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

ProUni – Programa Universidade para Todos
NÚMERO DE ALUNOS*

Alunos laureados em 2014/2 e 2015/1 10 

Bolsistas contratados pela PUCRS 90 

Estagiários
Unidades Acadêmicas 1.169

TECNOPUC 21

Programa de Bolsas de Pesquisa para alunos de Graduação nas várias modalidades 148 

Alunos egressos cursando Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado/Doutorado) 98

Programa de Educação Tutorial (PET) 59

Programa de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 98

Programa de Mobilidade Acadêmica 33

*Dados levantados em setembro de 2015

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

5.875
atendimentos

12 
alunos atendidos

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

Centro de Atenção Psicossocial (cap)
O CAP oferece orientação a alunos, professores 

e familiares para demandas ligadas ao crescimento 

pessoal e profissional.

atendimentos realizados em 2015

FAMILIARES

PROFESSORES

38

65

ALUNOS

PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA

1.180

38
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FUTUROS ALUNOS E DIPLOMADOS

A PUCRS compreende a necessidade e a importância de se conhecer, de forma ampla e profunda, os 

níveis de expectativas e de satisfação dos alunos e dos já graduados, além de seus interesses e preferên-

cias. Esse aspecto passa a ser determinante tanto para a manutenção de alunos, quanto para a captação 

de novos. Há ênfase especial na educação continuada, já que a formação profissional não se resume a uma 

única passagem pela universidade.

AÇÕES DE CAPTAÇÃO

Open Campus 3.000 visitantes

Projeto Acalanto 2.000 participantes

Stand de Calouros 1.600 participantes

Atividades em colégios 
públicos e privados 26.600 participantes

Programa Aliança Marista 8.632 participantes

Tem como objetivo fortalecer a interação com os 

egressos da Graduação e da Pós-Graduação (Stricto 

Sensu), constituindo-se num importante canal de 

relacionamento entre a PUCRS e a Sociedade.

PROGRAMA DIPLOMADOS

Representação Estudantil
A Universidade reconhece a importância da representação e da política estudantil como uma oportunidade 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, sociais e esportivas, 

e com as providências necessárias às eleições para as executivas das entidades. 

Os 22 Centros e Diretórios Acadêmicos, bem como o Diretório Central de Estudantes (DCE), estão organizados 

com estatutos próprios e com representação no Conselho Universitário e no Colegiado de cada Faculdade e Escola.

Total de alunos atuantes na gestão dos diretórios 98 alunos 

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

Número de ações realizadas 35

Alunos beneficiados com Bolsa Diplomados 
(PUCRS e Diplomados Externos) 2.124

Número de diplomados nos cursos de  
Pós-Graduação 547

Número de participantes no Momento  
Formandos 2.500

Número de diplomados participantes em  
Cursos de Extensão 5.034

Programa de Pré-Graduação  
(Pré-Grad)

O Programa proporciona aos alunos do Ensino 

Médio experiências em ambiente universitário. Duran-

te três meses, participam de vivências práticas em 

cada Faculdade ou departamento visitado. Ao final, 

podem participar de outra seleção para continuar 

no Pré-Grad como bolsistas de iniciação científica. 

Assim, os jovens têm a oportunidade de conhecer a 

atividade profissional antes de ingressar nos cursos. 
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INSERÇÃO DO ALUNO NO MERCADO DE TRABALHO

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

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

vimento das competências necessárias ao mercado de trabalho. Também tem como propósito fortalecer o 

elo entre os alunos da PUCRS e o mundo dos negócios. Além disso, objetiva construir, de forma conjunta, um 

plano de carreira que contemple a realização pessoal e profissional de seus alunos. 

Anualmente, o Escritório promove a Feira de Carreiras, no Campus da Universidade, aproximando estudantes, 

diplomados e representantes de grandes empresas que apresentam a sua cultura organizacional, divulgam 

vagas e oportunidades, explicam os processos seletivos e identificam futuros talentos.

INTEGRAÇÃO ENSINO – EXTENSÃO

A PUCRS desenvolve programas que unem os saberes da área do ensino às práticas no campo da exten-

são universitária. Os programas permitem qualificar e ampliar a formação dos alunos e gerar resultados 

sociais voltados ao desenvolvimento das comunidades participantes.

Programa de Educação Tutorial (pet)
O PET busca, entre outros objetivos, garantir ao estu-

dante de graduação uma qualificação extra, que favoreça 

tanto a autonomia acadêmica quanto a profissional, 

com ênfase nos princípios da educação tutorial e da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A 

PUCRS possui cinco grupos PET nos cursos de Química, 

Psicologia, Letras, Ciências Biológicas e Informática, com 

atividades que contribuem para a formação cidadã dos 

estudantes “petianos” e para o desenvolvimento social 

das comunidades nas quais os projetos são desenvolvidos. 

Os cursos promovem a interação entre os grupos e entre 

bolsistas e não bolsistas, de modo a desenvolver traba-

lhos interdisciplinares e viabilizar o efeito multiplicador 

do PET sobre a comunidade acadêmica.

Além do PET, são desenvolvidos: o Programa Institucio-

nal de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid); o Programa 

de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da 

Saúde - Premus/Hospital São Lucas; e o Programa de 

Integração Ensino-Assistência Hospital São Lucas (Integra).

pet saúde pet sesu/mec

Total de alunos bolsistas 104 60

Total de cursos 9 5

Programa de Educação Tutorial (PET) Psicologia.
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INTERNACIONALIZAÇÃO

A PUCRS estabelece como uma das diretrizes do Plano Estratégico vigente até 2022 a Promoção da 

Internacionalização e da Interculturalidade. Essa diretriz tem, entre os seus objetivos, o de desenvolver par-

cerias institucionais internacionais, o qual está relacionado com a identificação e a efetivação de parcerias 

estratégicas internacionais em nível institucional, em áreas consideradas críticas para o posicionamento e a 

visão de futuro da Universidade. As áreas identificadas são: o meio empresarial, no contexto do Tecnopuc; o 

segmento de pesquisa e formação interdisciplinar, no contexto da área acadêmica; e o segmento da área de 

negócios, no contexto da Escola de Negócios.

“Escolhi o Brasil para estudar e aprender uma nova língua. Já havia visitado 

o Uruguai antes. Gosto muito da América Latina. É um continente com am-

biente e vida completamente diferentes da Europa. Aqui, os professores são 

próximos, e podemos até adicioná-los no Facebook. Na França, eles mantêm distância dos 

alunos. Quando eu não sabia me comunicar em português, os colegas sempre ajudaram. 

Aqui é possível estudar e aproveitar a vida. Sempre falo aos meus amigos franceses que 

essa experiência tem sido maravilhosa.”

charlotte hilaire – 21 anos, aluna de Informação e Comunicação da Universidade Paul 
Valery – Montpellier (França) – Mobilidade na PUCRS, na Faculdade de Comunicação Social, 
entre Julho/2015 e Julho/2016 .
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em 2015, um estudante de mobilidade, 
oriundo da university of central 
florida, dos eua, realizou um estágio 
no tecnopuc, na empresa dell.

Programa de Mobilidade Acadêmica
O Programa de Mobilidade Acadêmica (PMA) inclui 

Mobilidade IN (alunos estrangeiros na PUCRS) e Mobi-

lidade OUT (alunos da PUCRS no Exterior). Os destinos 

mais procurados em 2015 foram Portugal, Espanha e 

Alemanha. No PMA IN, a maior parte dos estrangeiros 

foi oriunda do México, da Espanha e da França. 

A PUCRS participou de todos os editais lançados 

pelo programa Ciência sem Fronteiras para alunos 

de graduação e, em 2015, teve 181 alunos no exterior 

através deste programa em 14 países diferentes.

Ao todo, 279 alunos de graduação da PUCRS realiza-

ram intercâmbio acadêmico nas diversas modalidades 

oferecidas, enquanto 76 estudantes de graduação 

de Universidades estrangeiras estudaram na PUCRS. 

Destes, 75 foram de instituições conveniadas e um 

de uma instituição não-conveniada. 

Mobilidade IN 76 ALUNOS

Mobilidade OUT 279 ALUNOS

Saiba mais sobre o Programa de Mobilidade Acadêmica em  
www.pucrs.br/aaii/pma
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CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOCENTE

O Programa de Inovação na Educação Superior 

englobou atividades diversificadas de educação con-

tinuada, tais como o Seminário de Desenvolvimento 

Acadêmico – realizado ao final do segundo semestre 

letivo, encontros temáticos, oficinas de formação 

docente, cursos sobre temas relacionados à docência, 
CAPACITAÇÃO 

DOCENTE
593 professores 
capacitados

cursos destinados aos novos docentes, cursos sob 

demandas das Faculdades, assessorias às Faculdades 

e outras ações.

BIBLIOTECA CENTRAL IRMÃO JOSÉ OTÃO

A Biblioteca Central Irmão José Otão atende a 

comunidade acadêmica da Universidade e a comu-

nidade externa, disponibiliza acervo físico e eletrô-

nico com materiais multimídia e on-line: e-books, 

bases de dados, periódicos, teses e dissertações, 

vídeos, imagens, patentes e jornais. Destacam-se, 

para acesso da comunidade discente e docente da 

Universidade, os e-books com as coleções: “e-Book 

Academic Collection” (EBSCO), “Biblioteca Virtual 

Universitária” da Editora Pearson e a “Minha Biblio-

teca”. Promove atividades de capacitação no uso 

dos recursos e serviços da Biblioteca e também 

visitas orientadas ao público acadêmico da PUCRS 

e ao externo: escolas de ensino fundamental e mé-

dio, outras universidades e comunidade em geral.

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

1.560.145

41.604

16.711

157.942

3.476

INDICADORES

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

Biblioteca Central Ir. José Otão.
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Dimensão Pesquisa

na pesquisa, a pucrs desenvolve ações em todas 

as áreas do conhecimento, tendo maior visibilidade 

nacional e internacional nas áreas de humanidades 

e sociais aplicadas. O campo de ciências da saúde e 

biológicas tem apresentado forte crescimento nos 

últimos anos, reflexo de consistentes investimentos 

na formação acadêmica dos docentes. Finalmente, 

nas áreas técnico-científicas, a PUCRS apresenta 

núcleos de forte atuação junto a empresas no 

desenvolvimento de pesquisa aplicada. 

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento 

(Propesq) atua de forma direta na consolidação de 

uma visão de Universidade empreendedora, desen-

volvendo uma série de ações coordenadas pela Rede 

INOVAPUCRS, dentre as quais se destacam o Parque 

Científico e Tecnológico (Tecnopuc), a Agência de Gestão 

Tecnológica e a Incubadora RAIAR. Essas ações visam 

posicionar a Universidade como um vetor no processo 

de desenvolvimento econômico e social da região.

Maria Eduarda Amaral – 25 anos,
Mestranda no Programa de  

Pós-Graduação em Biologia Molecular e 
Celular, da Faculdade de Biociências.

Sou natural de Santa Vitória do Palmar 
(RS) e, ao vir para Porto Alegre, cursei o 
Ensino Médio no Colégio Rosário. Estudei 
Biomedicina na UFRGS e, para obter a 

habilitação em Toxicologia, escolhi fazer o estágio 
de 700 horas no Laboratório de Toxicologia Analítica, 
da PUCRS, por toda a estrutura oferecida. Após 
colar grau, passei cinco meses nos EUA, estudando 
inglês e frequentando seminários no Instituto do 
Câncer Dana-Farber, para amadurecer a ideia 
de mestrado. De volta ao Brasil, vim para o Intox 
fazer o Pega – Programa de Extensão e Gestão de 
Atividades de Formação Continuada. Ao final de 
2015, ao ser aprovada na seleção de mestrado em 
dois programas, optei pelo PPG em Biologia Celular 
e Molecular, por oferecer uma melhor base para o 
que desejo como futura pesquisadora e para o meu 
projeto sobre a identificação de fármacos para o 
tratamento de câncer de mama.”



PESQUISA NA PUCRS

Programas de Bolsas
A Iniciação Científica constitui uma das possibilidades de atuação dos estudantes de graduação em proje-

tos de pesquisadores com expertise nas diferentes áreas do conhecimento, buscando o envolvimento direto 
desses alunos com a atividade de pesquisa. Nesta perspectiva, a Iniciação Científica objetiva, além da forma-
ção, a capacitação e qualificação de recursos humanos voltados para a pesquisa científica. Atualmente, são 
disponibilizados cinco programas de bolsas:

TIPO DE BOLSA/INCENTIVO
TOTAL DE ALUNOS 

BENEFICIADOS  
COM BOLSAS

Bolsa para Aluno/PUCRS (BPA) 339

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (Pibic/CNPq) 259

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Pibiti/CNPq) 63

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (Probic/Fapergs) 161

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Tecnológica e Inovação (Probiti/Fapergs) 40

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

CENTROS

GRUPOS

LABORATÓRIOS

NÚCLEOS

21

379

118

60

GRADUAÇÃO

Alunos beneficiados com bolsas

PÓS-GRADUAÇÃO

TOTAL

1.213

1.763

2.976

participação de alunos  
em projetos de pesquisa

estruturas de 
pesquisa na pucrs

503docentes atuando em 
projetos de pesquisa

1.469PROJETOS DE PESQUISA 
EM ANDAMENTO

NÚMERO DE BOLSAS DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

728*

* Uma bolsa pode ser usufruída por 
mais de um aluno no decorrer de 12 
meses; porém, em momentos distintos.

NÚMERO DE TRABALHOS 

INSCRITOS NO SALÃO DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

863
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A PESQUISA NA RELAÇÃO COM GOVERNO, EMPRESAS E SOCIEDADE 

Com relação aos grandes desafios da Educação Superior, destacam-se a inovação, a interdisciplinaridade e 

a internacionalização, determinantes para a excelência nacional e internacional, nas atividades de formação e 

de pesquisa. O fortalecimento da cultura da inovação e da interação entre Governo, Universidade, Empresas e 

Sociedade promove uma sinergia que é considerada elemento fundamental para viabilizar o desenvolvimento 

científico e tecnológico de um país, impulsionando a economia. A PUCRS busca ser lembrada pelo meio em 

que atua como uma Universidade inovadora e de excelência, com ensino conectado à pesquisa científica de 

impacto, oferecendo soluções para transformar a sociedade e influenciar positivamente o futuro das pessoas. 

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 (AGT) Projetos de pesquisa contratados 51

Centro de Inovação Interações de organizações com o CI 122

Ideia – Instituto de Pesquisa e 
Desenvolvimento

Protótipos desenvolvidos sob encomenda 16

Demandas de Interação Universidade-Empresa 71

Consultas Técnicas 31

Núcleo Empreendedor

Eventos realizados 66

Participantes 6.202

Modelos de Negócios Entregues no Torneio Empreendedor 64

Incubadora de Base Tecnológica Raiar

Empresas Graduadas 6

Empresas Incubadas 22

Pessoas Envolvidas 120

Tecnopuc
Organizações Instaladas 124

Pessoas Envolvidas 6.422

Escritório de Transferência de 
Tecnologia (ETT) Patentes Requeridas 11

RELATÓRIO SOCIAL 2015   |   PUCRS E HOSPITAL SÃO LUCAS28



1) Inovação e Desenvolvimento
nhador do Prêmio Santander 
Universidades na categoria Em-
preendedorismo.

2) Pesquisa

• Elaboração do Catálogo de Pes-
quisas PUCRS 2016, divulgando 
todas as estruturas de investi-
gação da Universidade nos cam-
pos da ciência, da tecnologia e 
da inovação;

• Implantação da Plataforma Ex-
perta para acompanhamento 
da produção científica da Uni-
versidade;

• Acesso aos laboratórios do Ins-
tituto IDEIA para as empresas 
do Tecnopuc.

• Inauguração do Global Tecno-
puc, empreendimento voltado 
à sinergia e à conexão entre 
diferentes públicos, em outubro 
de 2015, em parceria com a HP.

• O Evento “Um decênio de his-
tória na gestão da Proprieda-
de Intelectual e Transferência 
de Tecnologia” reconheceu 81 
profissionais da Universidade 
por suas patentes, programas 
de computador e direitos auto-
rais concedidos no Brasil e no 
exterior.

• O Projeto Alientronics, lidera-
do pelo diplomado e aluno do 
Programa de Pós-Graduação 
em Ciência da Computação da 
PUCRS, Felipe Melz, foi o ga-

de
st

aq
ue

s

Performance de artistas foi uma das atrações na 
inauguração do Global Tecnopuc, em outubro.
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INTERDISCIPLINARIDADE

A Coordenadoria de Pesquisa Interdisciplinar articula o planejamento e as ações que visam promover a integração 
entre diferentes saberes e modalidades de abordagem dos problemas complexos de relevância social. Além disso, 
busca facilitar a identificação dos temas nucleadores da cooperação interdisciplinar e aproximar as competências 
diversas e complementares. Dentre as ações desta Coordenadoria destacam-se o Fórum de Interdisciplinaridade, 
com edições mensais, uma disciplina transversal aos Programas de Pós-Graduação, denominada “Estudos sobre 
Complexidade e Interdisciplinaridade” e o “Programa de Apoio à Integração entre Áreas – Edital Praias”, concedendo 
bolsas de iniciação científica e recursos financeiros para iniciativas em pesquisa interdisciplinar.

PESQUISA COM EXTENSÃO (PEC-DES)

O Programa de Apoio à Pesquisa com Extensão Comunitária na área de desenvolvimento social (PEC-DES) visa 
estimular a realização de pesquisas com extensão comunitária e que promovam educação, saúde, assistência e 
desenvolvimento social e/ou ambiental na perspectiva da inclusão social e da cidadania. No ano de 2015, foram 
desenvolvidos sete projetos a partir das Faculdades de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia; de Informática; de 
Psicologia; de Serviço Social; e de Biociências.

ÉTICA NA PESQUISA

O Escritório de Humanidades e Ética em Pesquisa (EHE), vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e De-
senvolvimento da PUCRS, nasceu da necessidade acadêmica e social de deliberação fundamentada na correção 
e adequação ética relativas a todas as ações e exercício da produção e difusão do conhecimento reunidos em 
termos de pesquisa, tal como se efetua na Universidade. Possui a função de ser um espaço articulador no âmbito 
da Universidade. Neste sentido, deverá receber as contribuições dos comitês, gerenciar suas demandas em busca 
da qualificação ética da Universidade e apoiar a publicação de trabalhos oriundos das atividades dos comitês. Os 
comitês poderão cooperar entre si diretamente ou através do Escritório.
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Dimensão Extensão

A experiência de atendimento aos 
moradores da Vila Bom Jesus, com 
as orientações nutricionais e projetos 

interdisciplinares com outros cursos da saúde, 
tem gerado muito aprendizado para mim. Pôr 
em prática o que aprendo sobre saúde pública e 
ajudar pessoas em uma comunidade vulnerável 
me alegra muito. A supervisão das atividades é 
ótima, e o retorno dos pacientes é extremamente 
satisfatório. Integrar uma iniciativa de extensão 
nos tira da zona de conforto. Agrega bagagem 
pessoal e profissional. O choque de realidade 
ensina a sermos mais humildes, principalmente 
com o nosso conhecimento, para aproximá-lo 
da linguagem dos pacientes. Muita gente tem 
preconceito, medo, mas eu recomendo essa 
oportunidade proporcionada pela PUCRS e pela 
nutricionista que nos dá todo o apoio no local. 
Não tem como aprender isso em sala de aula. 
Somente vivendo.”

Mateus Oliveira de Lagos – 21 anos, 
Estudante do 7º semestre de Nutrição – 
Realiza estágio curricular no Centro de 
Extensão Universitária Vila Fátima.

A extensão universitária contribui para a con-
solidação da formação integral dos estudantes, 
podendo ser percebida como fator de atratividade, 
atualização e diferenciação do processo de ensino 
e aprendizagem, cristalizando a indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão. 
    O desenvolvimento das ações de extensão, como 
uma das formas de expressão da Responsabili-
dade Social da Universidade, visa propiciar uma 
educação transformadora em que são estabe-
lecidas conexões entre a Universidade e outros 
setores da sociedade. Isto se amplia por meio da 
curricularização da extensão, possibilitando que a 
aprendizagem ocorra também através de vivências 
profissionais e interdisciplinares.

A PUCRS prestou 741.176 
atendimentos na modalidade 
de extensão em 2015



COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

A Coordenadoria de Desenvolvimento Social (Codes) atua na extensão com foco em desenvolvimento, e 
tem como objetivo principal fomentar a extensão curricular, auxiliando professores e unidades acadêmicas 
no desenvolvimento de ações capazes de gerar uma educação transformadora, com forte interação social 
e cultural entre universidade e sociedade.

Destaques
• Interação direta com a Rede Extensionista, formada por professores representantes de todas as Unidades Acadêmi-

cas da PUCRS, dinamizando a comunicação entre Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários e Faculdades;

• Três propostas inscritas no Edital ProExt foram contempladas com recursos financeiros do Ministério da Edu-
cação para serem executadas a partir de 2016. O Programa de Extensão Universitária (ProExt) tem o objetivo 
de apoiar as instituições de ensino superior no desenvolvimento de programas ou projetos de extensão que 
contribuam para a implementação de políticas públicas;

• Realização de Feiras Agroecológicas no Campus. Foram 11 edições, envolvendo 16 organizações/produtores, 
totalizando 33 famílias que expuseram e comercializaram seus produtos aos alunos, funcionários e profes-
sores da Instituição. A iniciativa foi efetivada por meio de parceria entre Incubadora Social e demais setores da 
Universidade, como o Tecnopuc e a Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia.

CENTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

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

com profissionais de diversas áreas. A integração ao Ensino possibilita atividades de cerca de mil alunos de 

graduação e de pós-graduação todos os anos, oferecendo diversos recursos à comunidade.

TOTAL DE ATENDIMENTOS 
REALIZADOS

TOTAL DE ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS

indicadores da coordenadoria de 
desenvolvimento social

6.010

200

7.518 Participações de alunos em  
atividades de extensão;

participação das unidades  
acadêmicas na extensão universitária:

463 Ações de Extensão Universitária 
realizadas;

378.605 Atendimentos realizados nas 
atividades de extensão.

Graduação 1.140 Pós-Graduação 69
ALUNOS EM ATIVIDADES NO CENTRO

31



DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA PUCRS

 A extensão universitária possibilita aos alunos 

da PUCRS vivências em ações curriculares e extra-

curriculares, preferencialmente interdisciplinares, 

multidisciplinares e transdisciplinares. As atividades 

desenvolvem-se nas áreas temáticas da comunicação, 

da cultura, dos direitos humanos e justiça, do meio 

ambiente e saúde, da tecnologia e produção e do 

trabalho. Desta forma, a Universidade gera desen-

volvimento social, etapa essencial para que as ações 

de extensão atinjam seu objetivo de sociabilização do 

conhecimento e aproximação com a sociedade.

serviços, programas, 
projetos e ações indicador

NEPAPI – Núcleo de Estudos e 
Pesquisas sobre aprendizagem e 
processos inclusivos

41  
participantes 

35  
escolas da rede 

pública de ensino

SAÚDE
serviços, programas, 

projetos e ações indicador

Assistência Odontológica 60.472 
atendimentos 

GERON – Saúde e qualidade  
de vida para os idosos

16.365 
atendimentos

SAPP – Serviço de Atendimento  
e Pesquisa em Psicologia

515 
pessoas atendidas

Serviços de Saúde no Centro  
de Extensão Vila Fátima

41.543 
atendimentos

ASSISTÊNCIA SOCIAL
programa de 

assessoramento e defesa 
e garantia de direitos

indicador

Projeto Fortalecimento dos 
Espaços de Controle Social 
na Política de Assistência 
Social – executado 
pela Coordenadoria de 
Desenvolvimento Social

3.588 
atendimentos

2.062 
participantes

Projeto Travessia: 
aproximando a Universidade 
e Comunidade na Integração 
ao Mundo do Trabalho – 
executado pela Incubadora 
de Empreendimentos 
Solidários e Tecnologia Social

8 empreendimentos 
assessorados

109  
participantes

1.133  
atendimentos

INCLUSÃO, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL

projetos, ações e serviço indicador

Projeto Rondon
1.155 participantes/atendimentos

16 alunos

SAJUG – Serviço de Atendimento Jurídico Gratuito 2.715 pessoas atendidas

Serviço Social e Jurídico no Centro de Extensão Vila Fátima 1.074 atendimentos

Incubadora de Empreendimentos Solidários e  
Tecnologia Social – Café Solidário 134 participantes/atendimentos

Incubadora de Empreendimentos Solidários e  
Tecnologia Social – Feira Agroecológica 11 edições

EDUCAÇÃO
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CIÊNCIA, CULTURA E MEIO AMBIENTE

programas e projetos indicador

Instituto de Cultura

1.690 expectadores
Projeto Sobremesa Musical

6.000 expectadores
Concertos PUCRS

Museu de Ciências e  
Tecnologia

261.234 visitantes

11.881 visitantes pelo 
PROESC - Programa Escola Ciência

CENTRO DE PASTORAL E SOLIDARIEDADE

Um processo de formação integral consiste em desenvolver e despertar as capacidades e riquezas mais 

profundas de cada pessoa que frequenta a PUCRS como estudante ou profissional. Isso requer abertura 

para aprender a pensar com autonomia, reconhecendo os valores humanos e institucionais que estão 

presentes em cada uma das ações promovidas pela Universidade; ser solidário e ter espírito colaborativo; 

admirar e respeitar o mundo, a vida e tudo o que é humano; e comprometer-se com a construção de uma 

sociedade justa e fraterna. As ações promovidas pelo Centro de Pastoral e Solidariedade seguem os valores 

maristas, com linhas de atuação nas áreas de relacionamento, espiritualidade, solidariedade e formação.

programa de voluntariado

NÚMERO DE PESSOAS 
BENEFICIADAS

NÚMERO DE INSTITUIÇÕES 
CADASTRADAS

5.480

45

167NÚMERO DE 
VOLUNTÁRIOS

grupo universitário marista

NÚMERO DE ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS

TOTAL DE 
PARTICIPANTES

campanha do agasalho

NÚMERO DE AÇÕES 
DESENVOLVIDAS

TOTAL DE PESSOAS 
BENEFICIADAS

 › Saiba mais em: www.pucrs.br/pastoral

TOTAL DE PARTICIPANTES

fé e cultura

04

38

02

1.390

521

Concerto no Salão de Atos, prédio 04, Campus Central.
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Programa Universitários em Pastoral na Casa do Excepcional  
Santa Rita.
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NÚMERO DE ENCONTROS 
PROMOVIDOS 07
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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 diretrizes o 

crescimento com autossustentação e a contribuição 

para a melhoria da qualidade de vida e saúde da comu-

nidade. 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.

Eliane Ferreira, 32 anos, 
Técnica de Enfermagem no Hospital São Lucas.

 Embora já sendo mãe e profissional 

da saúde, fiquei nervosa quando, no 

posto de saúde, foi diagnosticada uma 

gestação de risco, devido à minha hipertensão. 

Pedi, então, para ser encaminhada para o Hospital 

São Lucas, onde fiz o acompanhamento pré-natal. 

Além de trabalhar aqui, tenho confiança na Insti-

tuição. Dei à luz meus dois primeiros filhos nesse 

local, por indicação de amigos, antes mesmo de 

ser funcionária. A Lívia é a terceira. Desde o início, 

o atendimento foi acolhedor e humanizado. No 

parto, como não sentia muita dor, pude prestar 

atenção em tudo que ocorria. Minha filha nasceu 

no tempo certo, com todos os cuidados neces-

sários. Foi extremamente perfeito.”
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HSL - Campus Central.



Procedência

PÚBLICO ATENDIDO

indicadores 

INTERNAÇÕES 26.500

349.767CONSULTAS

EXAMES 2.667.321

20.535CIRURGIAS

3.352PARTOS
ATENDIMENTOS 

REALIZADOS EM 
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

115.881

Demanda da assistência 
paciente/dia

SISTEMA ÚNICO 
DE SAÚDE

PARTICULARES 
E CONVÊNIOS

63,20%

36,80%

Gênero

Mulher  
57%

Homem  
43%

estrutura e áreas de atendimento

Leitos (internação) 502

Leitos UTI 104

Leitos UCI 49

Total de leitos 655

Consultórios 106

Salas de Cirurgia 17

Salas de Parto 3

Funcionários efetivos 2.815

Médicos credenciados 1.200

Médicos residentes 224

Pessoas atendidas 
diariamente 19.200

PORTO ALEGRE

REGIÃO 
METROPOLITANA

70%

20%

INTERIOR DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL

9%

OUTROS ESTADOS
1%
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biblioteca infantil 

Livros 4.001

Pessoas beneficiadas 2.249

DESTAQUES EM 2015

Hospital alcança a marca de 1,5 mil 
transplantes renais realizados

O Hospital São Lucas da PUCRS (HSL) celebrou, em 

2015, a realização do transplante renal de número 

1.500. O procedimento ocorreu no dia 2 de dezembro 

e foi realizado intervivos, ou seja, a partir da doação do 

órgão pela irmã do paciente. As cirurgias de transplan-

tes mantêm-se em gradativo crescimento no Hospital, 

com média anual de 100 intervenções dessa natureza, 

evidenciando o trabalho de referência dos Serviços de 

Cirurgia do Transplante e de Nefrologia. Desde 2002, 

o HSL é o único hospital no Rio Grande do Sul a realizar 

transplantes renais intervivos com retirada do rim por 

meio de videolaparoscopia. O procedimento oferece 

benefícios ao doador, como melhora da qualidade de vida 

em relação a outras técnicas, cicatriz menor, redução 

da dor no pós-operatório e possibilidade de alta precoce.

Atividades festivas alegram 
crianças internadas

O Setor de Recreação, da Pediatria do Hospital São 

Lucas da PUCRS, promove eventos voltados às crianças 

internadas e às que já foram atendidas e mantêm vínculo 

com a Instituição. Durante o ano, foram realizadas festas 

Feira do Livro Infantil do HSL.
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atendimentos pastoral da saúde 

PACIENTES/
FAMILIARES

31.399

2.543FUNCIONÁRIOS

COMUNHÕES 2.976

3.798UNÇÕES

213MISSAS
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Novo equipamento de Radioterapia.

C
am
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de Páscoa, Dia das Crianças, Halloween e Natal. Nas 

atividades, são entregues presentes, obtidos por meio 

de doações, e organizadas apresentações artísticas. Os 

pequenos também participam da Feira do Livro Infantil 

do HSL, promovida pela Faculdade de Letras da PUCRS.

Leitos de UTI são ampliados
Em 2015, foram abertos 20 leitos de tratamento 

intensivo para atender aos casos graves da Emergên-

cia. Ao todo, o Hospital conta com 104 leitos adultos, 

pediátricos e neonatais em Unidades de Tratamento 

Intensivo (UTIs).

Novo equipamento de Radioterapia 
beneficia pacientes com câncer

Entrou em operação em 2015 o mais moderno ace-

lerador linear do Sul do País voltado ao tratamento de 

tumores. O Trilogy realiza a radiocirurgia estereotáxica 

extracraniana (SBRT), indicada para casos de câncer 

de pulmão. A técnica é uma alternativa terapêutica, 

apresentando resultados de controle local do tumor 

e sobrevida semelhantes aos da cirurgia. A nova tec-

nologia, instalada no Serviço de Radioterapia, traz mais 

agilidade, precisão e conforto ao tratamento. O equi-

pamento também pode ser usado para tratar câncer 

de mama e de próstata, tumores ginecológicos e de 

cabeça e pescoço. A compra do Trilogy foi viabilizada 

por meio de verba obtida junto ao Ministério da Saúde.

Hospital participa da campanha 
“Coração na Batida Certa”

No Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Car-

díacas e Morte Súbita, 12 de novembro, o Hospital 

São Lucas da PUCRS (HSL) participou da campanha 

nacional “Coração na Batida Certa”. As atividades 

programadas buscaram educar a população sobre 

a importância da prevenção, do diagnóstico e do 

tratamento das arritmias cardíacas, que podem 

provocar morte súbita e acidente vascular cerebral 

(AVC). A promoção é da Sociedade Brasileira de 

Arritmias Cardíacas (Sobrac). No HSL, a iniciativa foi 

voltada aos funcionários e teve a participação de 

alunos e médicos da Instituição, que distribuíram 

folhetos e esclareceram dúvidas aos interessados.

DIMENSÃO SAÚDE 37
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Dimensão Ambiental

Marcelo Almeida, 26 anos, 
diplomado em Engenharia Mecânica, em 2015. 

A preocupação com a escassez de energia 
é cada vez maior, fazendo surgir tecnolo-
gias voltadas ao seu uso sustentável. Esse 

contexto inspirou o meu Trabalho de Conclusão, 
que consistiu no desenvolvimento de Janelas Inte-
ligentes, que não absorvem o calor e reduzem o 
aquecimento em ambientes internos. Isso aumenta 
a eficiência dos equipamentos de ar condiciona-
do, diminuindo o consumo de energia elétrica. No 
projeto, tive o apoio constante do meu orientador, 
professor Claudio Frankenberg, aproveitei todo o 
conhecimento adquirido na graduação, e obtive 
novos aprendizados. Além disso, a PUCRS disponi-
bilizou espaço em laboratório para os experimentos, 
e os responsáveis técnicos sempre se dispuseram 
a ajudar. Esse engajamento e apoio à inovação por 
parte da Universidade me motivam, agora graduado, 
a transformar o projeto em produto comercial.”

na definição de seu posicionamento estraté-
gico, adotado no ano de 2015, a PUCRS assume o 

compromisso junto à sociedade de ser uma Universi-

dade geradora de Inovação & Desenvolvimento social, 

ambiental, cultural e econômico. Esse ato endossa 

ações que há anos vêm sendo promovidas – além 

de novas iniciativas – no sentido de preservar o meio 

ambiente e implementar projetos institucionais e edu-

cacionais que visam ao respeito e ao uso sustentável 

dos recursos naturais. 

A materialização dos trabalhos dedicados à dimensão 

ambiental está em exemplos como a sua inserção para 

o enriquecimento da grade curricular, com a disciplina 

de Estudos Socioambientais, do curso de Pedagogia 

da Escola de Humanidades; a atuação do Comitê de 

Gestão Ambiental; o Projeto USE – Uso Sustentável 

de Energia. Além desses, há mais de 20 anos existe 

o Centro de Pesquisas e Conservação da Natureza 



Pró-Mata, localizado na cidade de São Francisco de 

Paula (Região Serrana no Nordeste do RS), onde há duas 

décadas são promovidas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão sob a condução do Instituto do Meio Ambiente.

TEMA INDICADOR 2015

Água Consumo de água potável 168.000 m³

Energia

Quantidade anual 
de energia elétrica 
consumida

51.207.204 
kwh

Número de programas 
de tecnologias limpas 
desenvolvidas e/ou 
aplicadas

55

Materiais

Consumo de papel A4 73.882 kg

Descarte de lâmpadas
13.100 

unidades

Quantidade de resíduos 
eletrônicos descartados

31.250 kg

Lixo seco 2.996 m³

Madeira 112 m³

Metais 32.462 kg

Orgânico 960 m³

Pilhas e Bateria 202 kg

Papel e papelão 1.787 m³

Podas e arbóreos 700 m³

INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS
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Pró-Mata, São Francisco de Paula, RS. Araucárias integram a paisagem do Pró-Mata,  

em São Francisco de Paula, RS.

(continuação)

TEMA INDICADOR 2015

Pesquisa/
Ações

Projetos de pesquisa com 
foco no Desenvolvimento 
Sustentável

41

Ensino/Ações

Disciplinas de 
graduação como foco 
no Desenvolvimento 
Sustentável

57

Extensão/
Ações

Ações/projetos de 
Extensão com foco 
no Desenvolvimento 
Sustentável 

77

Capacitações 
de Professores 
e Técnicos 
Administrativos

Número de capacitações 
realizadas com foco 
no Desenvolvimento 
Sustentável

37

Total de participantes 650

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 2015, 
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 2015, 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 
2016. 

 
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, 29 de junho de 2016. 
 

 
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/institucional/relatorio-social


