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pUcrs é a campeã entre 
universidades privadas do brasil

a melhor da região sul, segundo o mEc

a o comemorar 61 anos, a pontifícia Universi-
dade católica do rio Grande do sul conquis-
tou o prêmio de melhor Universidade do ano 

do brasil entre as privadas. a premiação, concedi-
da pelo Guia do Estudante e banco real – Grupo 
santander, é disputada entre instituições de ensino 
superior (iEs) públicas e privadas. a pUcrs venceu 
entre as iEs privadas e a Usp, entre as públicas. o 
reitor Joaquim clotet (foto) representou a institui-
ção na cerimônia de entrega do troféu, dia 27/10, 
em são paulo. a Universidade é campeã ainda em 
mais duas categorias entre as privadas: ciências 
Exatas e informática e Engenharia e produção. para 
clotet, “o prêmio reconhece a qualidade da Univer-
sidade, que foca seus trabalhos na graduação, na 
pesquisa e na extensão, e é comprometida com a 
formação humana e profissional”. 

a pUcrs conta com 51 opções de cursos de 
graduação, 23 cursos de mestrado e 19 de douto-
rado, além de mais de 70 cursos de especialização. 
integram ainda a Universidade os institutos de cul-
tura musical, cultura Hispânica e do meio ambien-
te, centro de pesquisas e conservação da natureza 
(pró-mata, no município gaúcho de são Francisco 
de paula), museu de ciências e tecnologia, parque 
Esportivo, parque científico e tecnológico (tecno-
puc). no rio Grande do sul atua em porto alegre 
(campus central), viamão (campus viamão) e 

o índice Geral de cursos 
(iGc) 2008, do mi-
nistério da Educação, 

que analisa a qualidade das 
instituições de Ensino superior 
(iEs) do brasil, posiciona a 
pUcrs como a Universidade 
com melhor avaliação nos 
cursos de graduação, mestra-
do e doutorado da região sul 
do país. no cenário nacional, 
destaca-se entre as 86 uni-
versidades privadas, ocupan-
do a 3.ª posição.

em

Uruguaiana (campus Uruguaiana). a pUc virtual, 
voltada à educação a distância, oferece cursos de 
extensão e especialização lato sensu totalmente 
virtuais.

Dentre as instituições privadas
 seis cursos com o maior conceito no brasil*: matemática, Física, 

Química, biologia, Engenharia da computação e Engenharia de controle 
e automação.
 três cursos com o maior conceito na região sul*: ciência da computa-

ção, sistemas de informação e ciências sociais.
Dentre as instituições públicas e privadas
 Um curso com maior conceito na região sul*: sistemas de informação.
 três cursos com o maior conceito no rio Grande do sul*: biologia, ciên-

cias sociais e Engenharia de controle e automação.

Corpo docente
 85,9% dos docentes mestres e doutores.**

 36,38% dos docentes com regime de trabalho em 
tempo integral.**

Pós-Graduação
 maior número de grupos de pesquisa pelo cnpq***

 maior número de pesquisadores no censo do cnpq***

 maior número de programas de pós-graduação***

 melhor média dos conceitos capEs para programas 
de pós-graduação

Um mUnDo De ConqUistas

* Conforme avaliação do INEP/MEC 2008, dos 21 cursos da PUCRS que obtiveram Conceito Preliminar de Curso. ** Censo do Ensino Superior 2008. *** Conforme dados do Censo de 
Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPQ 2008 e da avaliação trienal da Capes 2007 relativos à Região Sul.

CUrsos estrelaDos

o Guia do Estudante 2009, da Editora 
abril, destacou dez cursos da pUcrs 
com cinco estrelas (excelente) e 21 com 

quatro. a Editora abril avaliou 9.371 gradua-
ções no país. destas, 3.551 foram estreladas. 
chegaram a 1.332 instituições; entre elas, 570 
tiveram cursos estrelados. 

CinCo estrelas
administração, ciência da computação, 

ciências biológicas, Engenharia da com-
putação, História, odontologia, pedagogia, 
psicologia, publicidade e propaganda e 
sistemas de informação.

qUatro estrelas
arquitetura e Urbanismo, ciências 

aeronáuticas, ciências contábeis, ciên-
cias sociais, direito (campus central e 
Uruguaiana), Educação Física, Engenharia 
civil, Engenharia de controle e automação, 
Engenharia Elétrica, Engenharia de produ-
ção, Farmácia, Filosofia, Física, Fisioterapia, 
Jornalismo, medicina, Química, relações 
públicas, serviço social e turismo.

Foto: divulgação
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tecnopuc é o parque tecnológico do ano

museu é atração 
cinco estrelas no país

o parque científico e tecnológico da pUcrs 
(tecnopuc) recebeu no dia 29/10 o prêmio 
nacional de Empreendedorismo inovador – 

melhor parque tecnológico do ano em 2009. Este 
é o principal reconhecimento brasileiro na área de 
empreendedorismo e inovação, promovido pela 
associação nacional de Entidades promotoras de 
Empreendimentos inovadores (anprotec), sebrae, 
ministério da ciência e tecnologia, Financiadora de 
Estudos e projetos (Finep) e confederação nacional 
da indústria (cni). 

a entrega ocorreu durante o 19.° seminário 
nacional de parques tecnológicos e incubadoras de 
Empresas, em Florianópolis (em destaque na foto, 
o diretor do tecnopuc, roberto moschetta). pela 
segunda vez a Universidade foi contemplada. a 
primeira foi em 2004, quando o prêmio foi lançado.

na avaliação do pró-reitor de pesquisa e pós-
Graduação, Jorge audy, “essa conquista é fruto 
das parcerias existentes entre a Universidade, os 
governos municipal, estadual e federal e as enti-
dades de classe empresariais e empreendimentos 
que compõem o tecnopuc, consolidando-o como 

o museu de ciências e tecnologia (mct) é a única 
atração 5 estrelas em porto alegre e figura como 
uma das 28 melhores atrações do brasil conforme 

o Guia Quatro Rodas 2010, da Editora abril. a classifi-
cação no Guia, que contém milhares de indicações, sig-
nifica “vale a viagem”. segundo a revista 1001 lugares 
no Brasil para conhecer antes de morrer, publicação do 
Guia 4 rodas, o museu é “uma experiência a ser vivida 
em porto alegre, assim como assistir a um Gre-nal”. o 
Guia 4 Rodas é a principal publicação turística do país e 
é reconhecido internacionalmente. 

para o diretor, Emílio Jeckel, a escolha é uma 
confirmação de um trabalho iniciado há dois anos, 
quando o museu realizou parcerias na área de turismo. 
“Estávamos estabelecidos com o público escolar e 
investimos mais em quem visita a capital e nos próprios 
porto-alegrenses que, muitas vezes, desconhecem o que 
a sua própria cidade tem de excelência. Queremos que 
o museu também seja o programa familiar preferido da 
nossa cidade”.

pela primeira vez, o mct estará presente na 55.ª 
Feira do livro de porto alegre, na área infantil e juvenil no 
armazém a do cais do porto, com a exposição interativa 
Trilha da Leitura e experimentos para a criançada. os 
pequenos poderão se divertir com a Emília Equilibrista, a cadeira de pregos, o peão tei-
moso, as parabólicas acústicas, brincando com a parábola, na Frequência das ondas, 
o periscópio e o Golpe de vista.

o coordenador de exposições do mct, luiz marcos scolari, explica que o objetivo é 
estimular a brincadeira e o aprendizado. a Feira vai até 15/11 e a área infantil e juvenil 
funciona das 9h30min às 21h. outras informações em www.feiradolivro-poa.com.br.

uma referência na área 
de pesquisa e inovação 
no país”.

ao concluir as obras 
da denominada Fase 
2 no próximo mês de 
fevereiro, o parque dará 
início a uma nova etapa 
de sua evolução: o portal 
tecnopuc. a edificação 
transformará cinco anos 
de planejamento, nego-
ciação e obras num dos 
principais marcos de 
investimento em pesqui-
sa, desenvolvimento e 
inovação (pd&i) do bra-
sil, sustentando-se no 
modelo de parceria entre Universidade, entidades 
privadas e governo.

Quando foi inaugurado oficialmente, em 25 de 
agosto de 2003, o parque contava com dez ativida-
des oficialmente instaladas ou associadas, entre 

olimpíadas entregam prêmios

no dia 3/11, ocorreu a entrega de medalhas e troféus aos 
destaques das olimpíadas da pUcrs 2009. Houve 983 
participantes, entre alunos, funcionários e diplomados. 

os jogos foram realizados no parque Esportivo em finais de 
semana (26 e 27/9, 17, 18, 24 e 25/10). para o evento, foram 
doados uma tonelada de alimentos e mil peças de agasalho, 
destinadas ao asilo padre cacique e à ilha dos marinheiros.

Judô (masculino)
1.º lugar – Francisco ialá
2.º lugar – roberto d. becker
3.º lugar – Wagner s. nunes
Futebol de Campo (masculino)
1.º lugar – carcará (foto)
2.º lugar – Keep Walking
3.º lugar – atlético odonto  

pUcrs
Futsal (Feminino)
1.º lugar – diplomadas
2.º lugar – taz F. c.
3.º lugar – saia Justa F. c.

os PremiaDos
Futsal (masculino)
1.º lugar – voanderson
2.º lugar – boca F. c.
3.º lugar – mohamed Gaúcho
tênis (masculino)
1.º lugar – olavo Farina Filho
2.º lugar – Eduardo de oliveira
3.º lugar – douglas parise brenner
Vôlei 4x4 misto
1.º lugar – Quarteto de vôlei  

de praia
2.º lugar – Quarteto supimpa
3.º lugar – 6.º Fefid

empresas, entidades representativas e centros de 
pesquisa da pUcrs. no final de 2009, o número 
chega a 75 operações, incluindo os empreendi-
mentos que executaram e concluíram projetos 
temporários e os que se mantêm no local.

Fotos: divulgação
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