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IMPACTO DA NOSSA TRANSFORMAÇÃO

Ao nos aproximarmos dos 70 anos de 

atuação na Educação Superior no Rio Gran-

de do Sul, decidimos colocar em prática 

um dos mais importantes movimentos de 

transformação da nossa história. Estamos 

promovendo mudanças expressivas no mo-

delo de ensino e na trajetória de formação 

dos nossos estudantes porque entendemos 

que a sociedade contemporânea exige res-

postas das universidades para enfrentar os 

desafi os do presente e do futuro.

Mais do que a inauguração de novos es-

paços no Campus e a adoção de novas 

metodologias de ensino, nos propusemos 

a formar para a sociedade cidadãos ca-

pazes de impulsionar o desenvolvimento 

das pessoas, das ciências, da tecnologia e 

das organizações. Esses movimentos estão 

alicerçados na força da nossa tradição, da 

nossa identidade, da vocação para a inova-

ção e o desenvolvimento. 

Entendemos que gerar transformação na 

vida das pessoas e na sociedade sempre 

foi nosso propósito enquanto instituição 

católica e marista. Isso se refl ete nas práti-

cas diárias e no que está registrado neste 

Relatório Social. São números e resultados 

mensuráveis que sintetizam uma centena 

de realizações e sentimentos impossíveis 

de registrar, desde o sorriso do nosso estu-

dante na sala de aula ao abraço carinhoso 

nos pacientes do Hospital São Lucas, da 

presença atenta e acolhedora de nossos 

professores e técnicos administrativos à 

dedicação permanente a cada paciente que 

procura o Instituto do Cérebro.

Nosso Relatório Social permanece trazen-

do o que de melhor procuramos construir 

para o benefício coletivo. Convidamos você 

a conhecer esse conteúdo e um pouco mais 

da nossa Universidade. Boa leitura!
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PERFIL INSTITUCIONAL

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 as suas 

dimensões – social, ambiental, cultural, econômica e 

científi ca –, 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 universidade em 9 de novembro de 1948. 

Entidade privada sem fi ns lucrativos, mantém 

vínculo jurídico com sua mantenedora, a União 

Brasileira de Educação e Assistência – Ubea, en-

tidade jurídica de direito privado. A Universidade 

é qualifi cada como Instituição Comunitária de 

Educação Superior (Ices) pela Portaria no 632, 

de 30 de outubro de 2014.

É uma instituição confessional católica e comu-

nitária pautada pela tradição educativa marista e 

tem como Chanceler o Arcebispo de Porto Ale-

gre. O título de Pontifícia, outorgado pelo Papa 

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

marca de união e de fi lial devotamento à Santa 

Sé. A Universidade constitui-se fi sicamente pelo 

Campus Central, em Porto Alegre, capital do Rio 

Grande do Sul, e por outra unidade do Parque 

Científi co e Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc), 

em Viamão, na Região Metropolitana.

 › Saiba mais em <www.pucrs.br>.
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HOSPITAL SÃO LUCAS 

 Situado no Campus da PUCRS, o Hospital São Lucas (HSL) é um hospital geral de natureza 

filantrópica, que atende pacientes adultos e pediátricos, abrangendo praticamente todas as espe-

cialidades médicas. Suas atividades tiveram início em 1976, e a missão desse 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 atual 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 hospital tem nos seus colaboradores o potencial 

inovador e realizador da Instituição.

 › Saiba mais em <https://www.hospitalsaolucas.pucrs.br/>.
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 INSTITUTO DO CÉREBRO DO RIO 
GRANDE DO SUL

O Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul 

– PUCRS (InsCer-RS) busca associar tecnologia 

de ponta e pesquisa aplicada em benefício do 

paciente. A instituição constitui uma proposta 

inovadora, interdisciplinar e multi-institucional 

que permite que pesquisadores de diferentes 

áreas e domínios se reúnam em torno de um 

objetivo comum: promover o cuidado com a 

vida, por meio de inovação, ensino, pesquisa e 

assistência, em prol da saúde e do bem-estar 

das pessoas. 

Mantido pela União Brasileira de Educação e 

Assistência (Ubea), o InsCer-RS é conduzido por 

uma equipe de neurocientistas renomados mun-

dialmente e está comprometido com o desafio 

de prestar serviços de diagnóstico de imagem de 

alta qualidade, mediante o desenvolvimento e o 

emprego de tecnologias inovadoras. Conta com 

a participação dos pesquisadores e docentes da 

PUCRS, a fim de estabelecer um elo forte entre 

investigação científica e assistência médica. 

O Instituto atua em três frentes: a pesquisa; o 

Centro de Produção de Radiofármacos e o Cen-

tro de Imagem. A integração dessas três frentes 

constitui a base para assistência e pesquisa de 

alta qualidade do InsCer-RS.

 › Saiba mais em

<http://inscer.pucrs.br/>.
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MARCO REFERENCIAL DA PUCRS

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul é uma instituição comunitária de educação 

superior, 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 científi co, 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 Regi-

mento Geral e pelas normas jurídicas em vigor, tendo como referência de sua identidade a fé cristã 

e a tradição educativa marista, atuando constantemente na promoção e proteção do ser humano, 

da vida e do ambiente.

Missão

A PUCRS, fundamentada nos direitos huma-

nos, nos princípios do cristianismo e na tradição 

educativa marista, tem por Missão produzir e 

difundir conhecimento e promover a formação 

humana e profi ssional, 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 Inovação e do 

Desenvolvimento social, ambiental, científi co, 

cultural e econômico.

CONQUISTAS EM 2017

OJO DE PLATA – Prêmio Internacional de Responsabilidade Social
A PUCRS recebeu o prêmio Ojo de Plata 2017, distinção concedida pelo Observatório Regional de 

Responsabilidade Social para América Latina e Caribe (Orsalc), vinculado ao Instituto Internacional 

da Unesco para a Educação Superior da América Latina e Caribe, que reconhece as boas práticas e 

experiências da Universidade na área de responsabilidade social. 

 ›Conheça outros reconhecimentos da PUCRS em <www.pucrs.br/conquistas>. 
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DIMENSÃO INSTITUCIONAL

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E 
PRÁTICAS DE GOVERNANÇA

A PUCRS tem como um dos seus objetivos 

estratégicos preparar a comunidade Universi-

tária para os desafi os da sociedade. Ele está 

relacionado com a formação de lideranças insti-

tucionais, gestores, professores, pesquisadores, 

técnicos administrativos ou alunos, capazes de 

atuar na sociedade contemporânea por meio de 

uma análise crítica do cenário que está posto, 

propondo e executando estratégias que con-

solidem a Instituição como uma Universidade 

de excelência, contribuindo para a inovação e 

o desenvolvimento do País.

Esse direcionamento está em harmonia com 

a missão que inspira a atuação marista de evan-

gelizar, segundo o carisma marista, formando 

cidadãos comprometidos com a promoção da 

vida. Tanto a Universidade quanto o Hospital 

São Lucas (HSL) e o Instituto do Cérebro do 

Rio Grande do Sul (InsCer-RS) mantêm uma 

relação profi ssional, fraterna e de diálogo 

com a Província Marista Brasil Sul-Amazônia, 

visando sempre ao atingimento da visão de 

futuro das Entidades.

GESTÃO DE PESSOAS

Público Interno

A PUCRS disponibiliza informações institu-

cionais por meio de seu Estatuto e Regimento 

Geral, bem como nos documentos de planeja-

mento e gestão. Estratégias de treinamento e 

desenvolvimento dos funcionários são voltadas 

à integração funcional, ao conhecimento da 

fi losofi a e dos valores maristas.

Projeto Refl exões é uma das ações permanentes de integração 
e formação continuada promovida na PUCRS
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DADOS FUNCIONAIS

Faixa Etária
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15 a 17 anos

Acima de 60 anos

18 a 35 anos

36 a 60 anos

21 610

1053 218

1070

1305 88

34

413

409

180

0

80

0

PUCRS
1367

PUCRS
1902

HSL
2463

HSL
856

INSCER
27

INSCER
21

24 456

809 78

PUCRS

HSL

INSCER

Total por unidade

3319

48

3269

Dados de dezembro de 2017.

PUCRS: considerados jovens aprendizes, professores e 
técnicos administrativos, incluindo o Setor de Manutenção 
e Reformas.
* Não considerados os Irmãos Maristas.

Subtotal por gênero

8 1

112

Cargos de Chefia: PUCRS

ORDEM CARGOS PUCRS

1 Reitor 0 1

2 Vice-Reitor 0 1

3 Chefe de Gabinete 0 1

4 Procurador Jurídico 0 1

5 Assessor da Reitoria 3 2

6 Pró-Reitor 1 3

7 Diretor em Pró-Reitoria 4 5

8 Diretor 5 7

9 Decano 2 6

10 Decano Associado 8 1

11 Gerente 2 6

12 Supervisor 1 8

13 Coordenador 22 37

14 Encarregado 13 16

15 Encarregado de Secre-
taria 33 5

Total 94 100

Total geral 194

Dados de dezembro de 2017.

PUCRSHSLINSCER
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Mulheres

HSL 39

Total PUCRS 71 Total HSL 58

Total INSCER 0

HSL 19

PUCRS 41 PUCRS 30

Homens

Cargos de Chefia: HSL e InsCer

HSL INSCER

Capelão 0 1 0 0

Chefe 5 2 0 0

Coordenador 27 10 2 0

Diretor/Superintendente 1 1 0 1

Encarregado/Líder 23 10 3 1

Supervisor 8 2 1 2

Gerente 3 1 0 0

Subtotal por gênero 67 27 6 4

Subtotal por unidade 94 10

TOTAL GERAL 104

Valorização da diversidade

Programa Somar

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

PUCRS 104

HSL 97

INSCER 1

Total geral 202

* A partir de 2017, os dados foram coletados individualmen-
te no InsCer e no HSL.

Tempo de serviço

TEMPO DE 
SERVIÇO

PUCRS HSL INSCER

Menos de 10 anos 1.867 2.474 60

11 a 19 anos 731 450 2

20 a 29 anos 442 346 0

30 a 39 anos 177 53 0

40 anos ou mais 40 1 0

TOTAL 3.257 3.324 62

Dados de dezembro de 2017.
PUCRS: considerados jovens aprendizes, professores e téc-
nicos administrativos, incluindo o Setor de Manutenção e 
Reformas. Campus Viamão. Tempo médio de permanência 
do profissional na PUCRS: 11 anos; e no HSL, 6 anos

Jovem Aprendiz

Dentro do que prevê a Lei nº 10.097/2000, 

regulamentada pelo Decreto nº 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.
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Compromisso com 
desenvolvimento profissional e 
empregabilidade

A PUCRS promove capacitação contínua e ofe-

rece a seus funcionários benefícios e auxílios para 

que aprimorem seus conhecimentos, impactando 

positivamente sua empregabilidade, independen-

temente da utilização em sua função atual.

Tanto a Universidade quanto o Hospital São 

Lucas e o InsCer-RS desenvolvem processos de 

qualificação do 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.

PUCRS

QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL 
– PROFESSORES

Doutorado 296 454

Mestrado 122 213

Especialização 7 41

Superior Completo 0 8

SUBTOTAL DE PROFESSORES 425 716

TOTAL 1.141

Dados de dezembro de 2017.

Qualificação – Técnicos Administrativos

PUCRS HSL INSCER

Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino

Doutorado 22 20 7 4 0 3

Mestrado 30 27 17 4 1 0

Especialização 100 62 107 29 2 1

Superior Completo 282 238 523 174 9 11

Superior Incompleto 178 244 79 37 2 0

Ensino Médio Completo 168 356 1527 534 22 12

Ensino Médio 
Incompleto 53 57 47 17 0 0

Ensino Fundamental 
Completo 61 69 159 48 0 0

Ensino Fundamental 
Incompleto 48 113 50 16 0 0

Subtotal por gênero 942 1.186 2.516 863 36 27

Subtotal por 
empreendimento 2.128 3.379 63

Total 5.570

PUCRS: considerados jovens aprendizes, professores e técnicos administrativos, incluindo o Setor de Manutenção e Reformas.
HSL e InsCer: considerados funcionários horistas, jovens aprendizes e técnicos administrativos. Tanto na PUCRS quanto no 
HSL e InsCer, esses dados não incluem os Irmãos Maristas.
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CUIDADOS COM A SAÚDE, A SEGURANÇA E AS CONDIÇÕES 
DE TRABALHO

A Universidade, o HSL e o InsCer ampliam o seu compromisso com a promoção do desenvolvi-

mento social junto ao seu público interno através do desenvolvimento de um conjunto de estratégias 

e programas. Todas as ações realizadas possibilitam a melhoria das condições de vida e do trabalho 

de seus funcionários.

PUCRS HSL INSCER

SIPAT – Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho

Ações 7 7 6

Participantes 414 280 140

* Treinamentos SESMT
Oportuniza conhecimentos específicos sobre segurança e 
medicina do trabalho e meio ambiente.

Ações 9 11 0

Participantes 3.626 807*

Cultivando a Vida – Apoio, Aconselhamento e Formação. 
Aprofunda o entrosamento, a convivência e o cultivo espiritual 
e religioso.

Ações 0 10 0

Participantes 0 460 0

Dados de dezembro de 2017.
* SESMT centralizado no HSL atende também ao InsCer.

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.

Em dezembro, ocorreu a integração de cada uma das oito Escolas 
da PUCRS em eventos no Hotel Vila Ventura, em Viamão
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PUCRS 2017

Projeto Reflexões 47

Programa Institucional de Integração 192

Programa Institucional de Integração de 
Jovens Aprendizes 38

Programa de Aprimoramento da Gestão (ini-
ciado em 2017, em substituição ao Fórum de 
Gestão e Lideranças, finalizado em 2016)

136

Programa de Formação de Coordenadores 
Administrativos de Escolas e Aprendizagem 
de Trainees

380

Vida e Trabalho 56

Cultivando a Vida e a Nossa Missão 352

Integração Pró-Reitoria de Administração e 
Finanças 344

Integração Pró-Reitoria de Pesquisa, Inova-
ção e Desenvolvimento* 120

Integração das Escolas de Direito, Politéc-
nica, de Comunicação Artes e Design – Fa-
mecos, de Humanidades, de Ciências e de 
Ciências da Saúde, da Escola de Negócios, 
da Escola de Medicina.

854

* Em dezembro de 2017, tornou-se a Pró-Reitoria de Pes-
quisa e Pós-Graduação.

Horas de capacitações de 
Técnicos Administrativos na 
PUCRS, HSL e InsCer

Internas Externas Total

PUCRS

Participantes 5.939 585 6.524

Horas 15.238 3.976 19.214

HSL

Participantes * 15.562 ** 207 15769

Horas 36.708 4.017 40.725

INSCER

Participantes ***467 0 467

Horas ***567 0 567

* Capacitações realizadas dentro do HSL voltadas à forma-
ção de seus profissionais.
** Capacitações realizadas fora do HSL (Simpósios, Con-
gressos e Cursos) voltadas à formação de seus profissionais.
*** Capacitações realizadas dentro do InsCer com objetivo 
de desenvolver a formação de seus profissionais.

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 
EM EDUCAÇÃO

PUCRS

Bolsa para técnicos administrativos e 
seus dependentes 927

Bolsa para professor e seus dependentes 214

Programa + Aprender* 132

Total 1.273

* Programa de cursos rápidos, lançado no segundo semes-
tre de 2017. Capacitações são oferecidas pela Diretoria de 
Educação Continuada aos técnicos administrativos.

PARQUE ESPORTIVO

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.

Número de eventos 
esportivos realizados 132

Total de participantes 22.480

Destaque: em 2017, o Parque Esportivo da PUCRS prestou 
94.807 atendimentos.
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O Plano Estratégico da PUCRS 2016-2022 

traçou como um dos seus objetivos estratégi-

cos “Contribuir, no contexto da interação Uni-

versidade-Empresa-Governo-Sociedade, para 

o desenvolvimento social, ambiental, cultural e 

econômico”. Esse objetivo está relacionado com 

a inserção, cada vez mais efetiva, da Universi-

dade 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 so-

ciedade, a Universidade é representada, por meio 

de professores, pesquisadores e técnicos adminis-

trativos, em órgãos públicos e privados (agências, 

associações, conselhos, fóruns, fundações, entre 

outros), desde o âmbito local ao internacional. Em 

2017, houve o total de 388 representações.

Publicações institucionais

As quatro principais publicações de caráter 

institucional são disponibilizadas ao público por 

meio do Portal PUCRS. A Revista PUCRS, em 

2017, passou a contar com três edições anuais, 

com 72 páginas cada, sempre documentando 

grandes acontecimentos e inovações, promo-

vendo o debate sobre temas que mobilizam a 

sociedade e o meio acadêmico.

O Relatório Social também é disponibilizado 

on-line, na íntegra, desde o ano de 2003, forne-

cendo informações sobre o trabalho que a Uni-

versidade e o Hospital São Lucas desenvolvem 

junto aos seus públicos de relacionamento; e, 

desde 2016, incluindo o trabalho do InsCer.

A PUCRS Magazine, versão internacional 

condensada da Revista PUCRS, estreou versão 

bilíngue – Espanhol/Inglês – em novembro de 

2017, aproximando a Instituição dos países da 

América Latina.

O Catálogo de Pesquisas, atualizado a cada três 

anos, traz o perfil das investigações científicas de 

maior impacto desenvolvidos na Universidade.

 ›Mais informações em 
<http://www.pucrs.br/publicacoes>.

Mídias e Redes Sociais

Portal PUCRS 
(visualizações) 12.492.967

Facebook PUCRS (fãs) 119.903

Twitter (seguidores) 20.136

Veiculações espontâneas 
de notícias na Imprensa 

(impressos, web, TV e rádio)
10.854

COMUNICAÇÃO, ENGAJAMENTO E RELACIONAMENTO 
COM A SOCIEDADE
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Centro de Eventos PUCRS

O Centro de Eventos da PUCRS (Cepuc) realiza e apoia os eventos, buscando viabilizar o atendi-

mento às necessidades e interesses da comunidade interna e externa, assim como estimular a relação 

transformadora entre a Universidade e a sociedade. Tal estrutura permite a realização de grandes 

eventos de disseminação de produção científica, didático-pedagógica, tecnológica, artística e cultural.

Em 2017, foi realizado um total de 1.483 eventos nas dependências da PUCRS.

DESTAQUE

O Cepuc foi destaque no Prêmio Caio 2017, 

conquistando o Jacaré de Ouro na categoria 

Centro de Convenções de Pequeno/Médio Porte 

da região Sul. Promovido pela Revista Eventos e 

realizada pela Eventos Expo Editora, a premiação 

nacional reconheceu 52 segmentos da economia 

voltados para a área de eventos, desde fornece-

dores a empresas especializadas.

EVENTOS EXTERNOS

Número de eventos externos 185

Número de participantes 249.979*

EVENTOS INTERNOS

Número de eventos/atividades internas 
(reservas avulsas) 1.008

Número de eventos institucionais 244

Número total de participantes 293.075*

*Número aproximado de participantes.

Ouvidoria PUCRS

A Ouvidoria Institucional é um canal de co-

municação entre a comunidade e a PUCRS, vi-

sando maior transparência, melhoria contínua e 

fortalecimento das relações, sempre garantindo 

a análise e a resposta às questões recebidas. A 

Ouvidoria atua na mediação da relação entre 

a Universidade e seus públicos, preservando o 

sigilo e a imparcialidade que a atividade requer.

Denúncias 66

Elogios 52

Informações 117

Reclamações 573
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DIMENSÃO ENSINO

Movimento PUCRS 360°

No ano de 2017, a Universidade lançou o Mo-

vimento de Transformação PUCRS 360°. En-

tre as iniciativas apresentadas, está a trajetória 

acadêmica aberta, que possibilita ao estudante 

escolher opções para complementar sua Gradu-

ação, de acordo com seus interesses. Esse é um 

dos diferenciais da PUCRS e responde ao novo 

perfi l de jovens e de estudantes que a Instituição 

espera receber. 

Pela nova proposta, é oportunizada a escolha 

de trajetórias acadêmicas para o estudante in-

gressar em uma formação básica, escolher um 

eixo profi ssionalizante e certifi cações de estudos 

em áreas específi cas, permeadas por uma intensa 

formação humana. Esse formato garante maior 

O Laboratório Interdisciplinar de Empreendedorismo e Inovação – Idear promove palestras, ofi ci-
nas, seminários, workshops, bate-papos e consultorias para estudantes e comunidade

autonomia e fl exibilidade ao aluno na constru-

ção de sua aprendizagem.

Dados da Graduação

Total de alunos
matriculados na Graduação 18.535

Número de cursos 
e Graduação vigentes 55

Linhas de formação 15

Total de alunos que
concluíram a Graduação 2.913

Total de alunos
diplomados desde 1933 166.807

CENÁRIO DA GRADUAÇÃO 
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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/avaliacao-institucional/>.

Quanto à avaliação externa, destacam-se os 

resultados divulgados em 2017 pelo Inep/MEC. 

No Índice Geral de Cursos (IGC), a PUCRS obteve 

o conceito 4, posicionando-se como a 4ª melhor 

universidade privada do País. O IGC é um indi-

cador 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).

 ›Veja a notícia.

O Enade no Portal PUCRS

O Exame Nacional de Desempenho dos Es-

tudantes (Enade) é um dos meios pelo qual o 

Ministério da Educação avalia a qualidade do 

ensino de cursos das instituições de ensino supe-

rior. A PUCRS disponibiliza uma página especial 

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

no qual é possível obter orientações sobre a 

importância do Enade na trajetória acadêmica 

e profissional do estudante, informações gerais 

sobre o exame, dados sobre edições anteriores 

e cronograma do ano.

CENÁRIO DA PÓS-GRADUAÇÃO

Destaque nacional na avaliação quadrienal

A PUCRS mantém 24 Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu (mestrado e doutorado) reco-

mendados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC). Na 

avaliação quadrienal, realizada pela Capes/MEC no período 2013-2016, com divulgação em 2017, a 

Universidade obteve a média 5,36 e conquistou a posição de instituição com a melhor Pós-Graduação 

do País. A PUCRS conta, atualmente, com 11 programas com nível de excelência internacional (con-

ceitos 6 e 7) e dez programas com conceito 5, de excelência nacional, além de três com conceito 4.

 ›Veja a notícia.
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Dados da Pós-Graduação

ALUNOS CURSANDO PROGRAMAS DE PÓS-
GRADUAÇÃO

Lato Sensu 4.533

Stricto Sensu 2.159

TOTAL 6.692

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ANDAMENTO

Lato Sensu 83

Stricto Sensu 50

TOTAL 133

Alunos diplomados em Pós-Graduação até 2017

Lato Sensu 36.743

Stricto Sensu 12.974

TOTAL 49.717

NOVOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

Lato Sensu 10

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, sendo que a última 

foi realizada em 2017. Nessa edição, o nível de 

satisfação dos alunos na Pós-Graduação foi de 4,3, 

acima da meta definida pela Universidade (4,0).

A avaliação dos cursos Lato Sensu (espe-

cialização) foi implantada em 2015 e é aplicada 

semestralmente. Os resultados são analisados 

pela coordenação geral e pelos coordenadores 

de cursos Lato Sensu. Durante o ano 2017, esses 

resultados foram discutidos para o estabeleci-

mento de um conjunto de ações.

EDUCAÇÃO CONTINUADA

Diretoria de Educação 
Continuada

A PUCRS oferece mais de 600 opções de 

cursos entre Pós-Graduação Lato Sensu (Es-

pecialização) e Extensão.

CURSOS DE EXTENSÃO

Número de cursos realizados 469

Número de concluintes 5.739

OFICINAS MOODLE

Número de oficinas realizadas 31

Laboratório Interdisciplinar de 
Empreendedorismo e 
Inovação – Idear

O Idear trabalha o empreendedorismo enquanto 

competência que envolve a mobilização de co-

nhecimentos, habilidades e atitudes, o exercício 

da criatividade, do pensamento crítico e do exer-

cício da autonomia. Com o intuito de sensibilizar o 

pensamento para uma atitude empreendedora, o 

Idear oferece anualmente a disciplina eletiva Projeto 

Desafios: Inovação e Impacto Social para todos os 

alunos de Graduação da PUCRS, para o campo 

acadêmico e a comunidade. Além disso, promove 

palestras, oficinas, seminários, workshops, bate-

-papos, consultorias e o Torneio Empreendedor. 

Participantes envolvidos em 
atividades do Idear

Comunidade (Graduação, 
Pós-Graduação, externos, etc.) 7.483

Alunos de Graduação 5.112

Professores 332

Alunos matriculados no 
Projeto Desafios 72
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DESTAQUE IDEAR 

O Idear foi finalista do Prêmio de Educação Empreendedora de 2017, ficando entre as três primeiras 

inciativas, dentre as mais de 100 inscritas. Promovido pela Endeavor e pelo Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o prêmio busca iniciativas inovadoras e bem-sucedidas de 

ensino de empreendedorismo em instituições de ensino superior. 

 ›Veja a notícia.

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

PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE 
GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

Tipo de benefício Total de 
beneficiados

Bolsa-Mérito 105

Bolsa Diplomados – Graduação 798

Bolsa Diplomados – Pós-Graduação 1.031

Bolsa Diplomados – externo 12

CREDPUC – Crédito Educativo 
da PUCRS 813

Bolsa Familiar 1.132

PROED – Programa de Crédito Edu-
cativo PUCRS 1.534

BPA – Bolsa para Aluno 474

Bolsa Administrativo e Dependente 927

Bolsa Professor e Dependente 214

TOTAL 7.040

PROGRAMAS CONVENIADOS DE 
GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

Tipo de benefício Total de 
beneficiados

Prouni – Programa Universidade 
para Todos 3.354

Fies – Fundo de 
Financiamento Estudantil   1.611

Pibic/CNPq (Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação Cientifica/
Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico)*

232

Programa de Educação Tutorial 
(Sesu/MEC) 63

Capes – Coordenação de Aperfeiço-
amento de Pessoal de Nível Superior  1987

TOTAL 7.247

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

ou taxas.
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PROUNI – PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS 
TOTAL DE ALUNOS 

BOLSISTAS 
(2016/2 E 2017/1)*

Alunos laureados 12

Bolsistas contratados pela PUCRS 49

Estagiários

Unidades Acadêmicas 1.536

Tecnopuc – Parque Científico e Tecnológico da PUCRS 23

Programa de Bolsas de Pesquisa para alunos de Graduação nas várias modalidades 66

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – Pibic/CNPq 
23

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – Probic/Fapergs 13

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica e Inovação – Probiti/Fa-
pergs 2

Programa de Educação Tutorial (PET) 10

Programa de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) 68

* Dados levantados em maio de 2017.

AÇÕES INCLUSIVAS E DE RELACIONAMENTO

LOGOS – APRENDIZAGEM SEM FRONTEIRAS

LAPREN LEPNEE

Atendimentos realizados no Laboratório de 
Aprendizagem

Atendimentos realizados no Laboratório de Ensino e atendimento a pesso-
as com necessidades educacionais específicas

2.040 614

*Saiba mais sobre o Logos –  
Aprendizagem sem Fronteiras em <www.pucrs.br/logos>.
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A PUCRS compreende a necessidade e a 

importância de se relacionar, de forma ampla e 

profunda, com futuros alunos, atuais acadêmicos 

e diplomados. Além de fortalecer o pertenci-

mento e o contato com todos os diferenciais da 

Universidade, os projetos e as ações destinados a 

esses públicos são essenciais para a manutenção 

de alunos e para a captação de novos.

Ações de Captação

Open Campus 6.355

Projeto Acalanto 1.700

Stand de Calouros 1.500

Atividades em colégios 
públicos e privados 9.319

Programa Aliança Marista 12.222

Com o objetivo de fortalecer a interação com 

os diplomados da Graduação e da Pós-Gradu-

ação (Stricto Sensu), a Rede PUCRS Alumni, 

dedicada aos diplomados, constitui-se em um 

importante canal de relacionamento entre a 

PUCRS e a Sociedade.

Rede PUCRS Alumni

Número de ações realizadas 64*

Alunos beneficiados com Bolsa 
Diplomados (PUCRS e 
Diplomados Externos)

835

Número de diplomados nos 
cursos de Pós-Graduação

2.296**

Número de participantes no 
Momento Formandos

2500

* Foram 62 ações realizadas pelas Escolas, mais duas edi-
ções do Momento Formandos. 

** Especialização: 1.140; Mestrado: 49; Doutorado: 660.

Programa de Pré-Graduação – 
Pré-Grad

O Programa proporciona aos estudantes do 

ensino médio experiências acadêmicas, cientí-

ficas e profissionais em ambiente universitário, 

através de práticas nos cursos, nos laboratórios 

e nas Escolas.

Ao final do Pré-Grad, o estudante pode partici-

par da seleção para Bolsa de Iniciação Científica 

Júnior para desenvolver atividades em grupos 

de pesquisas vinculados aos programas de Pós-

-Graduação na PUCRS.

 › Saiba mais sobre a Rede PUCRS Alumni em <www.pucrs.br/alumni>

FUTUROS ALUNOS E ALUMNI



O Escritório de Carreiras, um espaço dedicado 

aos alunos de Graduação, Pós-Graduação, diplo-

mados da PUCRS e comunidade externa, tem por 

finalidade orientá-los quanto ao planejamento 

da carreira, apoio à recolocação profissional e 

capacitá-los para o desenvolvimento das com-

petências necessárias ao mercado de trabalho. 

Também tem como propósito fortalecer o elo 

entre os alunos da PUCRS e o mundo dos ne-

gócios. 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, apro-

ximando estudantes, diplomados e represen-

tantes de grandes empresas que apresentam 

a sua cultura organizacional, divulgam vagas e 

oportunidades, explicam os processos seletivos 

e identificam futuros talentos. 

A edição de 2017 da Feira de Carreiras teve um 
formato diferenciado, com as empresas parceiras 
recebendo os alunos e demais interessados nos 
prédios das Escolas

INSERÇÃO DO ALUNO NO MERCADO DE TRABALHO
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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 outros, o objetivo de desenvol-

ver parcerias 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 Parque Científico e Tecnológico (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.

No campo acadêmico, são oferecidas seis disciplinas em Língua Inglesa para alunos de mestrado 

e doutorado. A iniciativa tem por objetivo aumentar, gradativamente, o número de disciplinas a serem 

ofertadas a alunos brasileiros e estrangeiros em nível de Pós-Graduação Stricto Sensu. 

Programa de Mobilidade Acadêmica

O Programa de Mobilidade Acadêmica inclui Mobilidade IN (alunos estrangeiros na PUCRS) e 

Mobilidade OUT (alunos da PUCRS no Exterior)

Mobilidade Acadêmica

Alunos em Mobilidade IN 92

Alunos em Mobilidade OUT 124

DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO

O Seminário de Desenvolvimento Acadêmico é realizado no início de cada ano letivo, com a 

participação de docentes e técnicos administrativos. Organizado pela Pró-Reitoria de Graduação e 

Educação Continuada, visa envolver, integrar e aproximar um grande número de professores e téc-

nicos administrativos na discussão de temas relevantes, a maioria deles vinculados diretamente aos 

Projetos Estratégicos da PUCRS (2016-2022).

Seminário de Desenvolvimento Acadêmico

Professores e técnicos administrativos capacitados 1.055 
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O Programa de Ensino Tutorial (PET) busca, 

entre outros objetivos, garantir ao estudante de 

Graduação uma qualificação extra, que favoreça 

tanto a autonomia acadêmica quanto a profis-

sional, com ênfase nos princípios da educação 

tutorial e da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão. A PUCRS possui um grupo 

PET constituído por 63 estudantes, orientados 

por um professor-tutor. Nos cursos de Química, 

Psicologia, Letras, Ciências Biológicas e Informá-

tica – aos quais estão vinculados –, os “petianos” 

realizam atividades multi/interdisciplinares que 

contribuem para sua formação cidadã e para o 

desenvolvimento social das comunidades nas 

quais os projetos são desenvolvidos. Os cur-

sos promovem, igualmente, a interação entre 

os grupos e entre bolsistas e não bolsistas, de 

modo a desenvolver trabalhos interdisciplinares 

e viabilizar o efeito multiplicador do PET sobre 

a comunidade acadêmica.

PET – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
SUPERIOR (SESU/MEC)

PROJETO PET SESU/
MEC

Total de alunos bolsistas 51

Total de cursos 5

INTEGRAÇÃO ENSINO-EXTENSÃO

Participantes do Projeto Geron, realizado para pessoas com mais de 60 anos, auto-
grafaram dois livros produzidos nas aulas ministradas por alunos do PET Letras, da 

Escola de Humanidades da PUCRS, no primeiro semestre de 2017.
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BIBLIOTECA CENTRAL IRMÃO JOSÉ OTÃO

Sendo um dos espaços de interação da Universidade com a sociedade, o acervo disponibilizado 

pela Biblioteca Central Ir. José Otão possibilita o acesso à informação tanto para a comunidade uni-

versitária como para os demais públicos com os quais a PUCRS se relaciona. 

Indicadores da Biblioteca Central

Acervo (livros, periódicos, teses, dissertações, 
folhetos e materiais multimídias)

1.568.274

Acessos de usuários da Universidade 37.312

Acessos de visitantes da comunidade externa 15.212

Empréstimo domiciliar (exemplares) 125.729

Visitas orientadas/capacitações 3.867

Além do rico acervo disponível, a Biblioteca Central também recebe eventos culturais, gratuitos e abertos 
ao público, no andar térreo e no Delfos – Espaço de Documentação e Memória Cultural, no 7º andar

 › Conheça a Biblioteca Central
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DIMENSÃO PESQUISA

PESQUISA 

• Biologia e Saúde;

• Cultura e Educação;

• Energia e Recursos Naturais;

• Humanidade e Ética;

• Meio Ambiente e Biodiversidade;

• Materiais, Processos e Dispositivos;

• Sociedade e Desenvolvimento;

• Tecnologia de Informação e Comunicação.

O Tecna – Centro Tecnológico Audiovisual do RS, inaugurado em 2017, recebe produções cinema-
tográfi cas e televisivas, entre outras, no Tecnopuc Viamão

Investigação em padrão 
internacional

A PUCRS, como uma Universidade com im-

portante foco na pesquisa científi ca e tecno-

lógica, desenvolve investigação de alto nível, 

em padrão internacional, nas diversas áreas do 

conhecimento. Assim, a Pró-Reitoria de Pesquisa 

e Pós-Graduação (Propesq) está organizada 

em oito grandes eixos temáticos, que orientam 

estudos interdisciplinares com o objetivo de 

investigar e buscar soluções para os problemas 

complexos da sociedade. Além disso, a defi nição 

desses eixos confere maior visibilidade sobre as 

principais áreas de pesquisa transversais em que 

se fundamenta nossa atuação. São eles: 
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Participação de alunos em Pro-
jetos de Pesquisa

ALUNOS BENEFICIADOS COM BOLSAS

Graduação 937

Pós-Graduação 1639

TOTAL 2.576

Docentes atuando em 
Projetos de Pesquisa: 492.

Estruturas de Pesquisa 
na PUCRS

Centros 17

Grupos 372

Laboratórios 118

Núcleos 65

Projetos de Pesquisa 
em andamento 1.742

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A Iniciação Científica constitui uma das possi-

bilidades de atuação dos estudantes de Gradua-

ção em projetos de pesquisadores com expertise 

nas diferentes áreas do conhecimento, buscando 

o envolvimento direto desses alunos com a ativi-

dade de pesquisa. Nessa perspectiva, a Iniciação 

Científica objetiva, além da formação, a capa-

citação e a qualificação de recursos humanos 

voltados para a pesquisa científica. Atualmente, 

são disponibilizados cinco programas de bolsas.

Número de Bolsas de Iniciação 
Científica*

658

Número de trabalhos inscritos 
no Salão de Iniciação Científica

776

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

TIPO DE BOLSA/
INCENTIVO

TOTAL DE 
ALUNOS 

BENEFICIADOS

Bolsa para Aluno PUCRS 
(BPA) 473

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

232

Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação em De-
senvolvimento Tecnológico e 
Inovação (Pibiti/CNPq)

42

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

118

Programa Institucional de Bol-
sas de Iniciação Tecnológica e 
Inovação (Probiti/Fapergs)

31
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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 interdisci-

plinaridade 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

A Inovapucrs é a rede que congrega o conjunto de atores, ações e mecanismos para fomento ao 

processo de inovação e empreendedorismo da PUCRS. Para tanto, procura articular todos os atores 

envolvidos na tríade ensino, pesquisa e extensão.

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.

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Agência de Gestão Tecnológica (AGT) Projetos de Pesquisa contratados 59

Centro de Inovação Interações de organizações com o CI 102

Ideia – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento

Protótipos desenvolvidos sob encomenda 1

Demandas de Interação Universidade-Empresa 81

Consultas Técnicas 31

Incubadora de Base Tecnológica Raiar

Empresas Graduadas 18

Empresas Incubadas 27

Pessoas Envolvidas 128

Tecnopuc

Organizações Instaladas 132

Pessoas Envolvidas 5.596

ETT – Escritório de Transferência de Tecnologia

Patentes Requeridas 4

Contratos de Transferência de Tecnologia 1
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PESQUISA COM EXTENSÃO – PEC-DES (2016-2017)

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.

UNIDADE 
ACADÊMICA PROJETOS TÍTULO DO PROJETO PROFESSORES

Escola de Humanidades 5

Interseccionalidades e processos acultu-
rativos: diversidade sexual, de gênero e 
infância na imigração haitiana

Adolfo Pizzinato

Levantamento de ambientes sociais e 
comportamentos relacionados à saúde e 
bem-estar de adolescentes

Carolina Saraiva de Mace-
do Lisboa

Trabalho, território urbano e discurso: 
desafios na implementação da vigilância 
socioassistencial

Gleny Terezinha Duro 
Guimarães

Extensão comunitária: Dilemas sobre rela-
ções de gênero, sexualidade e prevenção 
ao HIV/AIDS e demais DSTs entre profes-
sores e alunos

Katia Bones Rocha

Educação para a carreira para alunos de 
ensino médio de escolas públicas e priva-
das em Porto Alegre

Manoela Ziebell de Oli-
veira

Faculdade de Enfermagem, 
Nutrição e Fisioterapia 1

Perfil sociodemográfico, sexual, familiar e 
percepções de adolescentes com recor-
rência gestacional no Distrito Leste/Nor-
deste de Porto Alegre

Beatriz Sebben Ojeda

Faculdade de Biociências 1

Escola Sustentável: estratégias de dis-
cussão da problemática entorno do tema 
água na Escola Municipal de Ensino Fun-
damental Getúlio Vargas, Gravataí/RS

Rosane Souza da Silva

Edipucrs

Periódicos 21

Obras Editadas 134

Programas de Incentivo à Cultura 14
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DESTAQUES 

Espaço de Coworking, no Global Tecnopuc, reú-
ne a criatividade colaborativa de jovens empre-
endedores em um ambiente dinâmico e versátil

Inovação e Desenvolvimento

Diretoria de Inovação e Desenvolvimento e setores vinculados

4. O Tecnopuc e o Colégio Marista Champagnat 

firmaram uma parceria inédita. Com a iniciati-

va, é incentivado o desenvolvimento da cul-

tura empreendedora e de inovação em sala 

de aula, além de funcionários do Tecnopuc e 

das empresas instaladas no Parque contarem 

com descontos nas mensalidades do Colégio.

5. A empresa Egalitê Recursos Humanos Espe-

ciais, que desenvolveu seu negócio na Incu-

badora Raiar da PUCRS, foi a vencedora do 

Global Grand Challenge Awards, na categoria 

prosperidade, sendo considerada uma das 

empresas que mais podem contribuir na in-

clusão de pessoas com deficiência no merca-

do de trabalho, considerado um dos grandes 

problemas globais. 

1. Lançamento do Espaço de Coworking do 

Tecnopuc e adesão ao selo Poa.hub, que visa 

unir o conhecimento da Universidade e do 

Parque Científico e Tecnológico à infraestru-

tura da Capital.

2. O Prêmio Campeãs da Inovação da Revista 

Amanhã, em sua 14ª edição, reconheceu a 

PUCRS como a Instituição de Ensino mais 

inovadora da região sul do Brasil. 

 ›Veja a notícia.

3. Inauguração do estúdio Tecna, no Tecnopuc 

Viamão. O espaço é o único estúdio do Brasil 

localizado em um Parque Científico e Tecno-

lógico, ligado a uma Universidade, e está ba-

seado na conexão entre poder público, em-

presas e sociedade.
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Diretoria de Pesquisa

Destaques da Área de Pesquisa

1. Realização do Evento Espaço Jovem Cientis-

ta, com a participação de aproximadamente 

2.000 alunos do ensino fundamental e médio 

de escolas do Rio Grande do Sul e de outros 

estados.

2. Exposição Marcas da Evolução ocorrida no 

Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS, 

lançada em março de 2017, em parceria com 

o British Council.

3. Melhor média nacional entre os Programas 

de Pós-Graduação do Brasil, de acordo com 

 PUCRS e British Council promovem exposição no 
Museu de Ciências e Tecnologia

a avaliação quadrienal da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Su-

perior (Capes).

4. Realização do evento Diálogos Criativos, pro-

moção do Laboratório de Criatividade do 

Tecnopuc (CriaLab), do Instituto do Cérebro 

do RS (InsCer) e da Plataforma de Leitura Ele-

fante Letrado, debatendo com educadores o 

tema Aprendizagem da Leitura em Tempos 

de Aceleração da Realidade.
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DIMENSÃO EXTENSÃO

A extensão universitária contribui para a consolidação da formação integral dos estudantes, po-

dendo ser percebida como fator de atratividade, atualização e diferenciação do processo de ensino 

e aprendizagem, fortalecendo a integração entre ensino, pesquisa e extensão.

O desenvolvimento das ações de extensão, como uma das formas de expressão da Responsabilidade 

Social da PUCRS, visa propiciar uma educação transformadora, em que são estabelecidas conexões 

entre a Universidade e outros setores da sociedade. Isso se amplia por meio da curricularização da 

extensão, possibilitando que a aprendizagem ocorra também através de vivências profi ssionais e 

interdisciplinares.

Atendimentos em extensão:

405.283

Universidade oferece atendimento odontológico gratuito no Campus e no Centro de 
Extensão Universitária  Vila Fátima. Em 2017, foram realizados 67 mil procedimentos.

A EXPRESSÃO DO COMPROMISSO SOCIAL
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A extensão universitária na 
PUCRS

A extensão universitária na Universidade 

compreende ações dirigidas prioritariamente à 

comunidade externa nas áreas de saúde, edu-

cação, assistência social, inclusão, cidadania e 

desenvolvimento local e meio ambiente.

Essas ações expressam necessidades sociais 

e a sensibilidade da Universidade face a essas 

demandas, sendo atendidas pelas unidades 

acadêmicas e demais unidades universitárias

Participação das Unidades 
Acadêmicas na Extensão 
Universitária

Ações de Extensão 
Universitária realizadas 582

Participações de alunos em 
atividades de Extensão 18.595

Atendimentos realizados nas 
atividades de Extensão 82.044

Inclusão, Cidadania e 
Desenvolvimento Local

PROJETOS, AÇÕES E SERVIÇOS

Projeto Rondon

996 
atendimentos

8 alunos 
participantes

Projeto Litoral, realizado em 
Jacuizinho (RS)

1.109 
atendimentos

12 alunos de 
Graduação 
e 1 de Pós-
Graduação

Serviço de Atendimento Jurídico 
Gratuito (Sajug)

862 pessoas 
atendidas

Serviço Social e Jurídico no Centro de 
Extensão Vila Fátima

254 pessoas 
atendidas

Service Learning

1.922 alunos 
matriculados 
em disciplinas

97 parceiros 
externos

DESTAQUE

Prêmio Nacional de Gestão Educacional

O Service Learning, projeto que tem por objetivo colocar o ensino e a aprendizagem a serviço da 

comunidade, foi um dos vencedores em 2017 do Prêmio Nacional de Gestão Educacional, contem-

plado com Prata na categoria Gestão Acadêmica – Ensino Superior.

A intenção do projeto é tornar o aprendizado dinâmico, leve e efetivo, contribuindo, assim, para a 

formação de pessoas socialmente responsáveis. O aluno se torna protagonista da ação e desenvolve 

habilidades inerentes à solução de problemas. É possibilitado aos estudantes desenvolver soluções 

criativas e colaborativas por meio de contato com empresas privadas, órgãos públicos e instituições 

sem fins lucrativos. 

 ›Veja a notícia.
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Educação

SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

Nepapi – Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Aprendi-
zagem e Processos Inclusivos

38 participantes/atendimentos

35 escolas de rede pública de ensino

Saúde

SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

Assistência Odontológica 67.714 procedimentos

Geron – Saúde e Qualidade de Vida para os Idosos 11.160 atendimentos 

SAPP – Serviço de Atendimento e Pesquisa em Psicologia 494 atendimentos

Serviços de Saúde no Centro de Extensão Vila Fátima 29.313 atendimentos

Assistência Social

PROGRAMA DE ASSESSORAMENTO E DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS

Projeto de Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos 
na Política de Assistência Social

7.908 atendimentos

3.534 participantes

Representações e articulações na área da criança e adoles-
cente e da Política de Assistência Social 239 participações
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Assistência Social Ubea/PUCRS

A Política de Assistência Social da União Brasileira de Educação e Assistência – Ubea atualmente 

é executada na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), por meio da Pró-

-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (Proex). As atividades são realizadas através do 

Programa de Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos conforme a Resolução nº 27/2011, do 

Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). Elas compõem um conjunto das ofertas e aten-

ções da política pública de assistência social articulada à rede socioassistencial, por possibilitarem a 

abertura de espaços e oportunidades para o exercício da cidadania ativa, no campo da política de 

assistência social, com a criação de espaços para a defesa dos direitos, bem como o fortalecimento 

da organização, autonomia e protagonismo do usuário e dos atores sociais envolvidos. 

Defesa e garantia 
de Direitos

416 + 1.423* 
atendimentos

Assessoramento OSC, 
movimentos sociais, 
usuários, conselhos

4.718 atendimentos

Gestão, representação 
e articulação

239 participações

Controle social 
(conselhos, fóruns)

1.352 atendimentos

Assistência 
Social

* Os 1.423 atendimentos foram realizados em parcerias com outras instituições de Direitos e Defesa e de Garantia de Direitos.
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No ano de 2017, o Museu de Ciências e Tecno-

logia (MCT PUCRS) apareceu novamente como o 

mais lembrado na categoria Museus da pesquisa 

Top of Mind Porto Alegre, da revista Amanhã, 

distinção conquistada desde 2011. 

AÇÃO

Visitas 218.127 visitantes

PROGRAMAS E PROJETOS

Promusit – Programa 
Museu Itinerante 88.014 visitantes

Proesc – Programa 
Escola Ciência

14.002 (1.470 professores e 
12.532 alunos)

243 escolas visitantes

Polo Educacional

O Polo Educacional da PUCRS conta com a infraestrutura do MCT para o desenvolvimento de ati-

vidades de ensino, extensão e pesquisa, que envolvem estudantes de Graduação e Pós-Graduação. 

No ano de 2017, foram realizadas 271 atividades no MCT a partir do Polo. Estudantes da Universidade 

envolvidos em ações do MCT-PUCRS: 858. Pessoas envolvidas em ações do Museu via Polo Educa-

cional: 1.832.

Centro de Atenção Psicossocial

O Centro de Atenção Psicossocial oferece apoio e orientação para que alunos, professores e fami-

liares possam dar conta das demandas ligadas aos processos de crescimento pessoal e profissional. 

Dessa forma, visa auxiliar na redução de dificuldades que possam interferir no processo de ensino-

-aprendizagem, que exige do aluno maturidade, atitudes e habilidades para além da construção do 

conhecimento teórico.

Atendimentos realizados

Familiares 37

Professores 82

Alunos 2.205

Pessoas com Deficiência 19

Museu de Ciências e Tecnologia

 ›Veja a notícia.
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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 acompa-

nhadas e apoiadas por meio do repasse de recursos financeiros através de convênio, com a liberação 

de espaços para ações culturais, sociais e esportivas, e das 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 Curso e Escola. Em 2017, houve 100 estudantes que atuaram na gestão dos diretórios.

Centro de Extensão Universitária Vila Fátima

Localizado no Bairro Bom Jesus, em Porto Alegre, o Centro de Extensão Universitária Vila Fáti-

ma é um posto de saúde, com médicos, enfermeiros e técnicos. 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 nas áreas de assistência e de desenvolvimento social, assistência 

jurídica, educação e saúde.

Em 2017, oito cursos da PUCRS desenvolveram atividades curriculares no Centro. Os projetos presta-

ram 29.313 atendimentos individuais, e foram realizadas 212 reuniões de grupos terapêuticos e de convi-

vência. O Projeto de Assistência ao Paciente Acamado realizou 597 atendimentos domiciliares.

Indicadores 

Alunos em atividades

Graduação 747

Pós-Graduação 290
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Instituto de Cultura*

CATEGORIA EVENTO NÚMERO DE 
EVENTOS PÚBLICO 

MUSICAL

Rock Festival 1 400

Happy Hour 4 3.000

A Música Através dos Tempos 1 500

Workshop Vocal5 1 80

PARCERIAS

Palestra Samy Dana 1 500

Exposição Fotográfica Qapac Ñan – O Grande 
Caminho Inca 1 1.900

Palestra Steve Wozniak 1 2.300

Peça Teatral o Monge e o Executivo 1 500

Fronteiras do Pensamento 1 3.100

Champions PUCRS 1 45

CURSOS DE EXTENSÃO Cursos de Extensão 6 43

APRESENTAÇÕES EM 
EVENTOS EXTERNOS

Festival de Música Coral Renascentista 1 300

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

Apresentações em Eventos Internos 30 10.375

  TOTAL GERAL 51 23.043

* A partir de dezembro de 2017, o então Instituto de Desenvolvimento Social e Cultural mudou o nome para Instituto de 
Cultura da PUCRS.
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Fundador da Apple, Steve Wosnziak, palestrou sobre empreendedorismo e tecnologia no Campus. 
Atividade integrou as parcerias do Instituto de Cultura.
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CENTRO DE PASTORAL E SOLIDARIEDADE

As ações promovidas pelo Centro de Pastoral e Solidariedade seguem os valores maristas, com 

linhas de atuação nas áreas de espiritualidade, solidariedade e formação. A Pastoral desenvolve na 

Universidade atividades de promoção do espírito colaborativo, de valorização da vida e de tudo o 

que é humano, sempre visando à construção de uma sociedade justa e fraterna.

GRUPO UNIVERSITÁRIO MARISTA

Número de atividades desenvolvidas 5

Total de participantes 65

FÉ E CULTURA

Total de participantes 197

Número de palestras 4

L’HERMITAGE

Número de atividades desenvolvidas 139

Total de participantes 1.456

CAMPANHA DO AGASALHO

Número de ações desenvolvidas (7 entregas a instituições e “Troca-Troca”) 8

Total de pessoas benefi ciadas 1.230

Total de peças arrecadas 9.890

Total de instituições benefi ciadas 7

PIQUETE QUERÊNCIA PASTORAL 

Número de ações desenvolvidas 100

Total de participantes 2.470

MUTIRÃO SOLIDÁRIO

Total de participantes 64

Número de atividades desenvolvidas (1 atividade formativa e 4 atividades de revitalização 
nas praças) 5

Número de ações desenvolvidas 1

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Número de pessoas benefi ciadas 8.000

Número de instituições cadastradas 61

Número de voluntários 241
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DESTAQUE: VOLUNTARIADO EDUCATIVO

A PUCRS atua a partir do voluntariado Marista, que adota a metodologia de um voluntariado edu-

cativo, organizado, que investiga e questiona a origem das desigualdades sociais. Seu propósito é 

entender, decodifi car e criar alternativas diante de contextos das periferias territoriais e existenciais.

Em 2017, 243 pessoas atuaram em atividades sistemáticas, totalizando uma média de 8.000 pes-

soas benefi ciadas pelas atividades desses voluntários. Assim, proporcionar maior interação entre as 

pessoas de distintas realidades, comunidades, entidades e espaços da missão marista é uma pos-

sibilidade viável que o projeto de voluntariado oferece diante do desafi o da formação integral, da 

transformação pessoal e social.

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

Cerca de 10 mil peças foram arrecadadas durante a Campanha do Agasalho e encaminhadas 
para entidades sociais conveniadas

Mutirão solidário na Ilha da Pintada (Porto Alegre) reuniu integrantes do Projeto Voluntariado e 
do Grupo Universitário Marista.
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DIMENSÃO SAÚDE

HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS

Situado no Campus da Universidade, o Hospital São Lucas desenvolve suas ações de assistência, 

ensino e pesquisa de forma articulada e pautada pela fi losofi a e missão maristas. Tem como diretri-

zes 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.

UTI Neonatal oferece toda atenção necessária às crianças e famílias
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PERFIL DO PÚBLICO ATENDIDO 

Gênero

Mulher 58,1% Homem 41,9%

Indicadores

Internações 25.250

Consultas 197.893

Diagnósticos, terapias 
e tratamento 2.481.993

Cirurgias 28.367

Partos 2.912

Urgência/Emergência 100.156

Estrutura e Áreas 
de Atendimento

Leitos (internação) 448

Leitos (Unidade de Terapia Intensiva – UTI e 
Unidade de Cuidados Intermediários – UCI) 132

Total de Leitos 580

Salas de Cirurgia 19

Salas de Parto 3

Funcionários Efetivos Ativos 2.856

Corpo Clínico 2.010

Sistema Único 
de Saúde

Porto Alegre

Interior do Estado do 
Rio Grande do Sul

Particulares e 
Convênios

Região Metropolitana

Outros Estados

55,8%

44,20%

Demanda da Assistência 
(paciente-dia)

Procedência

57,08%

28,24%

14,01%

1%
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Atendimentos feitos pela 
Pastoral da Saúde

Pacientes/Familiares 48.341

Funcionários 3.582

Comunhões 4.378

Unções 4.591

Missas 215

Programa Voluntariado

SERVIÇO DE PASTORAL E SOLIDARIEDADE DO HSL 

Materiais Distribuídos 
pelos Projetos*

Projeto Espiritualidade (revis-
tas, terços, orações e cartões) 7.392

Projeto Amigos dos 
Bebês Apressados 

(roupas, leite e kits de higiene)
1.643

Projeto Começar de 
Novo – mama (órteses) 75

Total 
(incluindo outros projetos) 11.662

* Dados coletados em 2017.

Materiais Distribuídos pela 
Central do Voluntariado*

Fraldas 72.286

Material de Higiene (kit) 111

Roupas/Calçados 570

Vale-Lanche 2.052

Vale-Almoço 570

Total 75.589

Total Geral 87.251

* Dados coletados em 2017.

Total de horas trabalhadas por 
voluntários dos 18 projetos: 

9.555. 

Total de pessoas atendidas pela 
Central do Voluntariado do HSL: 

67.334. 
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DESTAQUE HSL

Hospital São Lucas conquista 
mais alto nível da Acreditação 
Hospitalar nacional

O Hospital São Lucas da PUCRS (HSL) foi 

Acreditado com Excelência pela Organização 

Nacional da Acreditação (ONA), o terceiro e 

mais alto nível concedido. O HSL, que já conta-

va com a acreditação em nível dois, recebeu a 

visita dos avaliadores do IQG – Health Services 

Accreditationi em agosto. A iniciativa demons-

tra o comprometimento de todas as áreas da 

Instituição com a excelência no atendimento, 

garantindo alto padrão de qualidade e segurança 

para o paciente. 

 ›Conheça o HSL: 
www.hospitalsaolucas.pucrs.br

DESTAQUE INSCER

Projeto Superidosos

Um dos projetos desenvolvidos e executa-

dos no InsCer-RS, o Superidosos é o primeiro 

estudo no Brasil com o objetivo de entender o 

funcionamento cerebral de idosos que parecem 

ser imunes aos efeitos do envelhecimento. Coor-

denado pelo professor Jaderson Costa da Costa, 

esse estudo pretende revelar características 

anatômicas e funcionais únicas desse grupo de 

idosos. A pesquisa pretende auxiliar no diagnós-

tico precoce e em estratégias de prevenção da 

Doença de Alzheimer.

A relevância do tema é embasada pelos nú-

meros. De acordo com recente levantamento 

divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), o País contabiliza aproxima-

damente 3,5 milhões nessa faixa etária e deve 

passar para 19 milhões em 2060. Ainda, o per-

centual de pacientes com Doença de Alzheimer 

cresce exponencialmente, atingindo cerca de 1/3 

de todos os idosos acima de 85 anos.

 ›Conheça o InsCer: 
http://inscer.pucrs.br/

CERTIFICADO nº 0412/007/0632
VALIDADE: 05/09/2020
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 DIMENSÃO AMBIENTAL

Na defi nição de seu posicionamento estraté-

gico, a PUCRS assume o compromisso, junto à 

sociedade, de ser uma Universidade geradora de 

inovação e 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 educacionais que visem 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 Socioam-

bientais, do curso de Pedagogia da Escola de 

Humanidades; a atuação do Comitê de Gestão 

Ambiental; e o Projeto USE – Uso Sustentável 

de Energia. 

Outra iniciativa é o Centro de Pesquisas e 

Conservação da Natureza Pró-Mata, localizado 

na cidade de São Francisco de Paula (RS), onde 

há duas décadas são promovidas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão sob a condução 

do Instituto do Meio Ambiente.

Vista parcial do Centro de Pesquisa e Conservação da Natureza – Pró-Mata, em São Francisco de 
Paula, na Serra Gaúcha

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
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INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS

TEMA INDICADOR 2017*

Água Consumo de água potável 132.111 m3

Energia

Quantidade anual de energia elétrica consumida 48.144.298 kWh

Número de programas de tecnologias limpas desenvolvidas e/ou apli-
cadas 54

Materiais

Consumo de papel A4 109.025 kg

Descarte de lâmpadas 9.500 unidades

Lixo seco 120.331,48 kg

Madeira 13.080 kg

Metais 13.500 kg

Orgânico 290.351,85kg

Pilhas e baterias 297 kg

Papel e papelão 20.660 kg

Podas e arbóreos 139.840 kg

Pesquisa – Ações Projetos de pesquisa com foco no Desenvolvimento Sustentável 10

Ensino – Ações Disciplinas de Graduação como foco no Desenvolvimento Sustentável 38

Extensão – Ações

Ações/projetos de Extensão com foco no Desenvolvimento Sustentável 

• Ações de Comunicação e Relacionamento 234

• Simpósio Internacional de Desenvolvimento Sustentável, com 206 
participantes 1

• Publicação do Projeto Escola Sustentável – Caderno Água: 
Caderno do Educador 1

Capacitações de 
Professores e Técnicos 
Administrativos

Número de capacitações realizadas em Programas de Eficiência 
Energética 24

Total de participantes 363

* A partir de 2017, de acordo com a nova legislação ambiental vigente no Brasil, algumas unidades de medidas foram alteradas.

Trabalho de reciclagem de 
resíduos é um dos cuidados 

que a PUCRS mantém para a 
preservação do meio ambiente
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Organização
Professor José Luís Schifi no Ferraro – Diretoria de

Assuntos Comunitários – Pró-Reitoria de Extensão e
Assuntos Comunitários (Proex)

Flavia Ferro Cauduro – Coordenadoria de Extensão
Universitária – Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos

Comunitários (Proex)

Rafael Rossetto – Coordenadoria de Extensão
Universitária – Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos

Comunitários (Proex)

Eduardo de Carvalho Borba – Assessoria de Comunicação 

e Marketing (Ascom)

Colaboração
Lisiane Costa dos Santos – Centro de Pastoral e

Solidariedade (CPS/Proex)

Professora Rita Petrarca Teixeira – Pró-Reitoria de
Graduação e Educação Continuada (Prograd)

Natália Gabineski Taborda – Pró-Reitoria de Graduação e 
Educação Continuada (Prograd)

Professor Lucas Bonacina Roldan – Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação (Propesq)

Rafael Heinrich Vieira – Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação (Propesq)

Thieize Cristina Bastiani Zapata – Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação (Propesq)

Deo Luis da Silva – Pró-Reitoria de Administração
e Finanças (Proaf)

Isabel Cristina Arraes Degrazia – Gerência de Gestão de 
Pessoas (Gepes/Proaf)

Rodrigo Luís da Silveira Bazili – Hospital São Lucas (HSL)

Tiago dos Santos – Hospital São Lucas (HSL) 

Cristina Appel Friedrich – Instituto do Cérebro do Rio 
Grande do Sul (InsCer-RS) 

Flávia Polo – Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul 
(InsCer-RS)

Fotografi as
Bruno Todeschini – Assessoria de Comunicação e
Marketing (Ascom) 

Camila Cunha – Assessoria de Comunicação e Marketing 

(Ascom) 

Projeto Gráfi co
EDIPUCRS – Editora da PUCRS

Diagramação
Maria Fernanda Fuscaldo - EDIPUCRS – Editora da PUCRS

Revisão textual
Fernanda Lisbôa – EDIPUCRS – Editora da PUCRS

Patrícia Aragão – EDIPUCRS – Editora da PUCRS 

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul é mantida pela Rede Marista (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

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

P816r       Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul. Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários

Relatório social PUCRS, HSL e INSCER [recurso 
eletrônico] /  Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre: EDIPUCRS, 2018.

Recurso on-line

Modo de acesso: http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/
relatoriosocial
ISSN 2595-7538

1. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 
2. Hospital São Lucas (Porto Alegre, RS). 3. Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Instituto 
do Cérebro do Rio Grande do Sul. 4. Universidades 
e faculdades - Administração. 5. Ensino Superior - 
Administração. I. Título

CDD 23. ed. 378.101098165

Lucas Martins Kern - CRB-10/2288

Setor de Tratamento da Informação da BC-PUCRS.
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2017
Instituto de Cultura
Instituto de Pesquisas Biomédicas (IPB) encerra 
atividades
IDEIA deixa de ser Instituto de Pesquisa e 
Desenvolvimento e torna-se órgão suplementar
Instituto de Toxicologia e Farmacologia (Intox) passa 
a ser um Centro de Pesquisa
 
Escola de Direito
(Curso de Direito e respectivos Programas de 
Pós-Graduação)
 
Escola de Medicina
(Curso de Medicina e respectivos Programas de 
Pós-Graduação)
 
Escola de Negócios
(Cursos de Administração, Ciências Contábeis, 
Ciências Econômicas – com respectivas linhas – e 
respectivos Programas de Pós-Graduação)

Faculdade de 
Administração,
Contabilidade e 
Economia (FACE)

Faculdade de 
Comunicação 
Social (FAMECOS)

Instituto de Cultura 
Hispânica (atual Instituto 
de Cultura)

Faculdade de Biociências 
(FABIO)

Faculdade de 
Medicina (FAMED)

Centro de Extensão 
Universitária Vila 
Fátima (CEUVF)

Instituto de Toxicologia e Farmacologia (INTOX)
Faculdade de Direito (Uruguaiana/RS)

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

Faculdade de Educação Física 
e Ciências do Desporto (FEFID)

Campus Viamão tem atividades 
acadêmicas transferidas
para Porto Alegre

Instituto de Eletrônica e Telecomunicações (IETelecon)
Encerradasas atividades do
Campus Uruguaiana/RS

Instituto do Petróleo e dos Recursos Naturais (IPR)

Encerramento das atividades do IETelecom e co 
Instituto de Bioética

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

Administração

Teologia

Inaugurado o Campus Viamão/RS

Instituto do Cérebro RS (InsCer-RS)

Educação em Ciências e
Matemática (FAFIS)
Engenharia e Tecnologia
de Materiais (FENG)

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

Gerontologia Biomédica

Direito (FADIR)

Biologia Celular e Molecular (FABIO)

Pediatria e Saúde da Criança (FAMED)

Ciência da Computação (FACIN)

Engenharia e Tecnologia de Materiais (FENG)

Ciências Criminais (FADIR)

Administração (FACE)
Ciências Sociais(FFCH)

Instituto de Bioética (IB)

Encerradas as atividades 
do Campus Zona Norte

Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo (FAU)

Instituto do Meio Ambiente (IMA)

Inauguração do Campus Zona Norte 
(Porto Alegre)

Ciência da Computação (FACIN)
Teologia (FATEO)

Comunicação Social (FAMECOS)

Pediatria e Saúde da Criança  (FAMED)

Ciência Criminais (FADIR)

Administração e Negócios (FACE)

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

Zoologia (FABIO)

Psicologia (FAPSI)

Serviço Social (FSS)

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

Faculdade de Enfermagem, Nutrição
e Fisioterapia (FAENFI)

Instituto de Pesquisas Biomédicas (IPB)

Instituto de Pesquisa
e Desenvolvimento (IDEA)

Instituto de Cultura 
Japonesa (atual 
Instituto de Cultura)

Inaugaraçãoo Campus 
Uruguaina/RS

Direito (FADIR) 
Medicina e Ciências
da Saúde (FAMED)
Psicologia (FAPSI)

História (FFCH)

Odontologia (FO)

Educação (FACED)

Faculdade de 
Informática (FACIN)

Educação (FACED)

História (FFCH)

Serviço Social (FSS)

Zoologia (FABIO)

Letras (FALE)

Instituto de Geriatria
e Gerontologia (IGG) 

Centro de Cultura 
Musicla (atual
Instituto de Cultura)

Faculdade de Zootecnia, 
Veterinária e Agronomia 
(Uruguaiana/RS)

Museu de Ciências
e Tecnologia (MCT)

Ciências Contábeis 
(Uruguaiana/RS)

Odontologia (FO) 
Letras (FALE)

Faculdade de Teologia 
(FATEO)

Faculdade de Administração, 
Contabilidade
e Informática (Uruguaiana/RS)

Faculdade de 
Psicologia (FAPSI)
Faculdade de 
Odontologia (FO)

Faculdade de 
Engenharia (FENG)

Faculdade de 
Matemática (FAMAT) 
Faculdade de Química 
(FAQUI)
Faculdade de Física 
(FAFIS)

Faculdade de Serviço 
Social (FSS)

Faculdade de Direito 
(FADIR)

30 40 50 60 70 80 90 2000 2010

1977

1988

1995

1993

1995

1999

2007

2008

U
N

ID
A

D
ES

U
N

IV
ER

SI
TÁ

R
IA

S

M
ES

TR
A

D
O

D
O

U
TO

R
A

D
O


