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Mensagem do Reitor

Comprometimento  
com a coletividade

O ensino, a pesquisa e as atividades de extensão 
que a Universidade oferece à sociedade são a razão 
da sua existência. Revelam o comprometimento 
com as transformações da coletividade. Intrínsecas 
ao cumprimento de sua Missão de produzir e difundir 
conhecimento e promover a formação humana e profissio-
nal, encontram-se inúmeras atividades de caráter in-
terdisciplinar que evidenciam o fazer diário de uma 
instituição de ensino superior e direcionam as ações 
da comunidade universitária. 

Este documento apresenta práticas consolidadas 
em diferentes dimensões. São iniciativas produzidas 
por pessoas e para pessoas, as quais permitem conhe-
cer as realizações da PUCRS e do Hospital São Lucas 
em favor da educação permanente e da qualificação 
do aspecto humano-social, focadas na inovação, no 
exercício da cidadania, no progresso. Como universi-
dade católica e de tradição educativa marista, busca-
mos unir o conhecimento à prática de atitudes rela-
cionadas com a solidariedade, a justiça, o desenvolvi-
mento sustentável e o respeito aos direitos humanos.

Desejamos que o conteúdo apresentado nes-
te documento revele a contribuição da nossa Ins-
tituição à promoção da cidadania e aos desafios 
apresentados com o avanço do conhecimento e a 
expansão das fronteiras do saber.

Joaquim Clotet
Reitor
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Aprimoramento  
constante

O Relatório Social é um documento institucional 

que tem a finalidade de comunicar e prestar contas a 

todas as partes interessadas sobre o desempenho da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

(PUCRS) e do Hospital São Lucas (HSL), no que se re-

fere às contribuições para o desenvolvimento social, 

no contexto da sustentabilidade. 

Publicado regularmente desde 2003, traduz o 

aprimoramento da gestão e da comunicação das 

ações, alinhadas ao Plano Estratégico e ao efeti-

vo cumprimento da Missão Institucional. A cada 

edição, novos elementos são incorporados e revi-

sitados, com inspiração em normas e orientações 

consagradas, nacional e internacionalmente, sobre 

a Responsabilidade Social Universitária e a Susten-

tabilidade. A estrutura atual, mantida desde o ano 

de 2012, privilegia o enfoque das principais áreas 

de impacto das ações da PUCRS e do HSL: 

Institucional, Ensino, Pesquisa, Extensão, Saúde 

e Meio Ambiente. 

Entre os aspectos em constante aprimoramento, 

estão a participação e o diálogo entre a Universidade 

e todas as partes interessadas, entre estas, os alunos, 

os professores, os técnicos administrativos, os forne-

cedores, os parceiros institucionais e o governo. 

Este ano, na edição impressa, optamos por privi-

legiar a divulgação de informações estratégicas sobre 

a Universidade e o Hospital de forma condensada. 

Na versão digital, é possível encontrar mais detalhes, 

gráficos, fotos e vídeos, com acesso público para con-

sultas em www.pucrs.br/relatorisocial2013. Com isso, 

reduzimos o uso de papel, ampliamos a informação e 

o seu alcance. 

Outra melhoria é a inédita versão em Língua In-

glesa, criada com o objetivo de aproximar a comuni-

dade internacional das iniciativas sociais promovidas 

pela nossa Instituição. 

Desde as formas de apresentação até o seu con-

teúdo, o Relatório Social PUCRS e Hospital São Lucas 

se propõe a ser transparente, sustentável e acessível. 

Leia, conheça, multiplique. 
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A INSTITUIÇÃO

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Gran-

de do Sul, mantida pela União Brasileira de Edu-

cação e Assistência (UBEA), é uma instituição de 

ensino superior, de pesquisa e de extensão, cons-

tituída por um conjunto de unidades (faculdades, 

institutos, órgãos suplementares), que promove a 

formação profissional e científica de pessoal de nível 

superior, a realização de pesquisa teórica e prática 

nas principais áreas do saber, o armazenamento e a 

divulgação de seus resultados e a promoção de ativi-

dades de extensão e comunitárias.

A PUCRS está entre as mais tradicionais institui-

ções de ensino superior do Brasil. O marco inicial foi 

o Curso Superior de Administração e Finanças, criado 

em março de 1931. A equiparação à universidade ocor-

reu em 9 de novembro de 1948. 

Entidade privada sem fins lucrativos, é uma ins-

tituição confessional católica e comunitária, tendo 

como Chanceler o Arcebispo de Porto Alegre. O título 

de Pontifícia, outorgado em 1950, significa a marca de 

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

fisicamente pelo Campus, em Porto Alegre, capital do 

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

Região Metropolitana. 

Em 65 anos, a Universidade graduou mais de 150 

mil alunos e é reconhecida pelo Ministério da Educação 

como a principal instituição de ensino privado da Re-

gião Sul e a terceira no Brasil, nos quesitos graduação, 

mestrado e doutorado. 

Saiba mais sobre a Universidade em  
www.pucrs.br

PERFIL INSTITUCIONAL
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HOSPITAL SÃO LUCAS

Situado no Campus da PUCRS, o Hospi-

tal São Lucas (HSL) iniciou suas atividades em 

1976 com a missão de desenvolver assistência, 

ensino e pesquisa em saúde. A busca da exce-

lência, em caráter interativo, nessas três linhas 

de ação, tem levado o HSL, nos seus 37 anos 

de existência, a permanecer atualizado com o 

que há de mais moderno e eficiente em equipa-

mentos, tecnologias e gestão. O HSL é um hos-

pital geral de natureza filantrópica, que assiste 

pacientes adultos e pediátricos, abrangendo 

praticamente todas as especialidades médicas. 

Cerca de 18.000 pessoas são atendidas diaria-

mente pelo Hospital São Lucas da PUCRS.

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

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

Em 2015, a PUCRS será referência nacional e inter-

nacional pela qualidade do ensino e pela relevância das 

pesquisas, com a marca da inovação e da gestão sus-

tentável, promovendo a formação integral dos alunos e 

contribuindo para o desenvolvimento científico, cultu-

ral, social e econômico.

Princípios de Gestão

•	 Qualidade com sustentabilidade.

•	 Inovação e empreendedorismo.

•	 Integração de ensino, pesquisa e extensão.

•	 Responsabilidade social e ação solidária.

•	 Relacionamento com a sociedade.

Objetivos Estratégicos

Ao longo do Relatório Social, estes ícones estão pre-

sentes junto às iniciativas alinhadas aos 12 objetivos es-

tratégicos do Plano Estratégico da Universidade. 

Área de  
ENSINO

Área de PESQUISA  
& INOVAÇÃO

Área de EXTENSÃO & 
AÇÕES COMUNITÁRIAS

Área de 
DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL

Área de  
MEIO AMBIENTE

RELATÓRIO SOCIAL 2013  |  PUCRS E HOSPITAL SÃO LUCAS10



CONQUISTAS EM 2013

Janeiro
•	 Prêmio Campeãs da Inovação, da revista Amanhã, na 

categoria Educação. Na categoria Geral, a Universidade 
figurou na 9a posição.

Fevereiro
•	 Primeira universidade privada do País a figurar no ranking 

Webometrics, realizado pelo Conselho Superior de Pesqui-
sas Científicas (CSIC), ligado ao governo espanhol e dedi-
cado ao fomento da investigação científica e tecnológica. A 
Instituição se encontra ainda na 16a posição nacional e na 
621a mundial. No Rio Grande do Sul, está na 2a colocação. 

Março
•	 Líder na lembrança e na preferência dos gaúchos na 

pesquisa Marcas de Quem Decide 2013, do Jornal do Co-
mércio, na categoria Ensino Superior Privado. Está ain-
da entre as cinco marcas mais lembradas e preferidas 

na categoria Ensino de Pós-Graduação.

Abril
•	 Primeira universidade na América Latina a figurar no 

Greenmetric Ranking of World Universities, na ca-
tegoria Energia e Mudança do Clima. O ranking, or-
ganizado pela Universidade da Indonésia, compara 
os esforços de instituições de ensino com os temas de 
sustentabilidade e gestão ambiental em seus campi. No 
mesmo quesito, a PUCRS se encontra na 20a posição na 
América e na 82a posição mundial.

Maio
•	 A Universidade obtém a 41a posição entre as 300 me-

lhores universidades da América Latina, 2o lugar no Rio 
Grande do Sul e, no País, está em 140 lugar no geral. A 
lista foi divulgada pela Quacquarelli Symonds (QS).

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

foi eleito o 100 melhor museu do Brasil na premiação 

Traveller’s Choice™ 2013, sendo o único representante 
entre museus de ciências da Região Sul. A premiação é 
realizada anualmente, com base nas opiniões dos usuá-
rios viajantes do Tripadvisor, considerado o maior site 
de viagens do mundo, com mais de 60 milhões de ava-
liações e opiniões.

Setembro
•	 O Ranking Universitário Folha de São Paulo 2013 (RUF) 

apresenta a PUCRS como a 2a melhor Universidade pri-
vada do Brasil e a 1a no Rio Grande do Sul. O melhor 
índice nacional da Instituição está no item Inovação, 
no qual aparece como a 1a entre as privadas e a 11a na 
classificação geral. No âmbito estadual, lidera também 
nos quesitos Ensino e Internacionalização, dentro do 
segmento privado.

Outubro
•	 Prêmio Top Cidadania 2013, da Associação Brasileira 

de Recursos Humanos – Seccional Rio Grande do Sul 
(ABRH/RS), para o Serviço de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos Show de Bola.

Novembro
•	 O projeto Simulação Computacional de Multidões: Pre-

vendo e Evitando Desastres, desenvolvido pela equipe 
da professora Soraia Raupp Musse, da Faculdade de 
Informática, conquista o Prêmio Santander Ciência e 
Inovação, na categoria Tecnologia da Informação, da 
Comunicação e da Educação.

Dezembro
•	 Melhor Universidade privada da Região Sul e a 3a do 

País, segundo o Índice Geral de Cursos (IGC) 2012, do 
Ministério da Educação (MEC), que avalia e confirma a 
qualidade dos cursos de graduação, mestrado e douto-
rado. O resultado leva em conta itens relativos ao rendi-
mento dos estudantes, à infraestrutura da instituição, 
à organização didático-pedagógica e ao corpo docente.

PERFIL INSTITUCIONAL 11



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E 
PRÁTICAS DE GOVERNANÇA 

A PUCRS reafirma o seu posicionamento baseado 

na qualidade, que deve permear todas as suas opções 

estratégicas e a sua gestão. Nesse sentido, a estrutura 

organizacional e as práticas de governança da Univer-

sidade primam pela participação democrática de todas 

as partes interessadas.

Em consonância com a Missão Marista, que tem 

como objetivo formar cidadãos capazes de transformar a 

realidade na qual estão inseridos, tendo uma sólida formação 

humano-cristã, a Universidade e o Hospital mantêm com 

a Província Marista do Rio Grande do Sul uma relação 

profissional, fraterna e de diálogo permanente, inspira-

da na visão de futuro das Entidades.

Dimensão Institucional

 Estudei no Colégio Marista Cham-
pagnat dos quatro aos 17 anos, 
e, durante todo esse período, cir-

culava pelo Campus, vendo os alunos e so-
nhando em fazer parte daquele grupo. Como 
minha mãe é funcionária da Biblioteca Cen-
tral, após o Vestibular, pude cursar a gra-
duação devido ao incentivo concedido pela 
PUCRS. Sem isso, não poderia ter cursado 
uma universidade privada, nem experimen-
tado a profissão em locais como a Farmá-
cia Universitária e o Instituto de Toxicologia e 
Farmacologia. Também pude conhecer mui-
tas pessoas da minha área de interesse, am-
pliando as possibilidades de emprego. 
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Débora de Oliva Silva, 
26 anos, farmacêutica, foi beneficiada com 

uma bolsa de 80% durante a graduação. 
O benefício é concedido a funcionários da 

PUCRS e a seus dependentes.



GESTÃO DE PESSOAS

Público Interno

A PUCRS e o Hospital São Lucas disponibilizam informações 

institucionais por meio de seu estatuto e regimento interno, bem 

como nos documentos de planejamento e gestão. Por meio de 

uma política de gestão de pessoas em constante aprimoramento, 

a Universidade e o Hospital investem na educação continuada e 

no desenvolvimento humano-social, na qualidade de vida no tra-

balho e no engajamento das pessoas com os valores e compromis-

sos expressos no planejamento estratégico institucional.

Aprimorar a gestão visando 

atender a requisitos de 

agilidade, flexibilidade e 

sustentabilidade.

DADOS FUNCIONAIS

Faixa etária

PUCRS
HSL

TOTAL  
2.917

18 a 35 anos

1.335

1.582

TOTAL  
3.501

36 a 60 anos

1.973

1.528

TOTAL  
483

Acima de 60 anos

385

98

Gênero

PUCRS 
1.588

HSL 
2.373

TOTAL 
3.961

PUCRS 
2.176

HSL 
842

TOTAL 
3.018

Relação de gênero e cargos de chefia

TOTAL  
170

PUCRS  
122 HSL  

48

PUCRS 
105 HSL 

66
TOTAL  
171

ToTal de TécnIcos 
admInIsTRaTIvos Hsl/PUcRs

ToTal de  
PRoFessoRes PUcRs

ToTal de FUncIonÁRIos  
PUcRs e Hsl

5.526

1.453

6.979
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DESTAqUE

Qualificação Funcional

A PUCRS e o Hospital São Lucas proporcionam e estimu-

lam meios que possibilitem a educação continuada de seus 

professores e técnicos administrativos, garantindo a constan-

te qualificação do corpo funcional e o maior envolvimento com 

os princípios da Instituição.

PrOfeSSOreS

Doutorado 790

Mestrado 522

Especialização 80

Superior Completo 61

TOTAL DE  
PROFESSORES

1.453

TécnIcOS ADmInISTrATIvOS 

PUcRs Hsl

Doutorado 20 17

Mestrado 52 21

Especialização 66 81

Superior Completo 433 597

Superior Incompleto 565 85

Ensino Médio Completo 665 1.953

Ensino Médio Incompleto 141 109

Ensino Fundamental Completo 159 232

Ensino Fundamental Incompleto 210 120

TOTAL 2.311 3.215

TOTAL DE TÉCNICOS 
ADMINISTRATIVOS

5.526

Tempo médio de permanência na Instituição

PUCRS  
11 anos

HSL  
7 anos

Tempo de serviço

TOTAL
4.288

TOTAL
1.672

TOTAL
732

TOTAL
244

TOTAL
43

669
pessoas

Menos 
de 10 anos

2.028
pessoas

2.260
pessoas

235
pessoas

49
pessoas

2
pessoas

1.003
pessoas

10 a 
19 anos

497
pessoas

20 a 
29 anos

195
pessoas

30 a 
39 anos

41
pessoas

40 anos 
ou mais

Jovem aprendiz
PUCRS 71

HSL 7
Dentro do que prevê a Lei n0 10.097/2000, re-

gulamentada pelo Decreto n0 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.

Aprimorar os processos 

de desenvolvimento e de 

engajamento de pessoal.

RELATÓRIO SOCIAL 2013  |  PUCRS E HOSPITAL SÃO LUCAS14



valorização da diversidade

Programa somaR

A Universidade e o HSL reconhecem sua obrigação ética 

de combater todas as formas de discriminação e de valorizar 

as oportunidades oferecidas pela riqueza da diversidade da 

nossa sociedade. Assim, a ambas oportunizam espaços para 

inclusão de pessoas com deficiência em seu quadro funcional.

Pessoas com 
deFIcIÊncIa

74 PUCRS

103 HSL

compromisso com o desenvolvimento 
Profissional e a empregabilidade

Além de promoverem a capacitação contínua, PUCRS 

e HSL oferecem a seus funcionários benefícios e auxílios 

que possibilitam aprimorar seus conhecimentos, gerando 

impacto positivo em sua empregabilidade, independente-

mente da utilização em sua função atual. 

Tanto a Universidade quanto o Hospital São Lucas desen-

volvem processos de qualificação de seu corpo funcional no 

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

co, mental e social, bem como desenvolvem ações voltadas ao 

comprometimento com a filosofia e os valores institucionais. 

PRoJeTo  
ReFlexões 111
PRoGRama 

InsTITUcIonal  
de InTeGRação

629

FóRUm de GesTão  
e lIdeRanças 281

vIda e 
TRabalHo 133

caPacITação e 
desenvolvImenTo

PaRTIcIPanTes  
PUCRS

caPacITação e 
desenvolvImenTo

PaRTIcIPanTes  
HSL

InTeGRação 
de novos 

FUncIonÁRIos
942

caPacITação de 
novos GesToRes 102

oUTRas 
caPacITações PoR 

ÁReas esPecíFIcas
10.236

Internas

Participantes

Horas

Participantes

Horas

Externas Total

5.337

25.689,51

231

6.161,50

5.568

31.851,01

5.120

28.051

290

6.204

5.410

34.255

Aprimorar os processos 

de desenvolvimento e de 

engajamento de pessoal.

DIMENSÃO InSTITUcIOnAL 15



Reforçar a visibilidade 

institucional na consolidação 

do posicionamento   

da Universidade.

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  
EM EDUCAÇÃO

bolsa PaRa TécnIcos 
admInIsTRaTIvos e seUs 

dePendenTes
1.144

bolsa PaRa PRoFessoRes  
e seUs dePendenTes 263

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, por meio do desenvolvimento 

de um conjunto de estratégias e programas. Todas as ações 

realizadas possibilitam a melhoria das condições de vida e 

de trabalho de seus funcionários. 

PrOjeTO InDIcADOr

ErgonoMico – Programa de Ginás-
tica Laboral

34  
unidades

263  
participantes

SIPAT – Semana  
Interna de Prevenção a Acidentes 
de Trabalho

6 ações  
 realizadas

404  
participantes

Cultivando a Vida – Apoio, aconse-
lhamento e formação. Aprofunda 
o entrosamento, a convivência e o 
cultivo espiritual e religioso. 

10 ações  
 realizadas

129  
participantes

Vida e Trabalho –  
oportunidade de integração, 
formação, convívio e reflexão, 
voltado à equipe dos Serviços 
Operacionais. 

133  
participantes

COMUNICAÇÃO, ENGAJAMENTO 
E RELACIONAMENTO COM A 
SOCIEDADE

A PUCRS compreende a importância do envolvimento e do 

diálogo com todas as partes interessadas. Nesse sentido, conso-

lida a sua atuação em algumas frentes, que passam pela comu-

nicação e relacionamento com o público interno e externo e pela 

importante representação institucional em órgãos públicos e 

privados. Essas iniciativas possibilitam a formação de parcerias 

para que se atinjam objetivos mutuamente benéficos.

RePResenTações em óRGãos 
PúblIcos e PRIvados 485

Você encontra a lista com as 
representações, na versão on-line, em  

www.pucrs.br/relatoriosocial2013. 
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 A Universidade faz uma assessoria 
específica para o Conselho Munici-
pal de Assistência Social, capacitan-

do os conselheiros das Comissões Regionais 
de Assistência Social, para que estes tenham 
maior desenvoltura em suas atividades de 
controle social. Além disso, a PUCRS se torna 
muito próxima da comunidade por conta de 
seus projetos sociais, em especial o Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
Show de Bola, que contempla crianças e ado-
lescentes em situação de vulnerabilidade so-
cial, ou seja, beneficiários da assistência so-
cial, assim como suas famílias. No momento 
em que se une o conhecimento técnico ao 
conhecimento prático, esses dois saberes se 
somam e fazem a diferença. 
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Reforçar a visibilidade 

institucional na consolidação 

do posicionamento   

da Universidade.
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Luciane escouto, 
43 anos, conselheira da Comissão Regional de Assistência So-

cial do bairro Partenon, localidade de atuação da UBEA/PUCRS 
na Política de Assistência Social, em Porto Alegre.

comunicação digital

34.584.184
visualizações

Portal 

13.680
seguidores

24.762
amigos

ouvidoria 

Este canal de comunicação interno e externo pos-

sibilitou algumas importantes melhorias em 2013.

•	 Obtenção de documentos acadêmicos mediante 
solicitações e retiradas em formato digital, com 
isenção de taxas.

•	 Funcionamento do Restaurante Universitário 
(RU) à noite.

PUcrS HSL

Atendimentos presen-
ciais e por telefone 648 Atendimentos pre-

senciais 2.455

Atendimentos via 
e-mail 365 Pesquisa de satis-

fação 3.840

Denúncias 119
Atendimentos pelo 
Serviço de Atendimen-
to ao Cliente (SAC)

360.286

Elogios 39 Fale Conosco 1.385

Informações 478 Mensagem ao pa-
ciente 128

saiba mais sobre a ouvidoria em  
www.pucrs.br/ouvidoria 

comunicação e marketing

As assessorias de Comunicação e de Mar-

keting desempenham um papel estratégico na 

construção, na consolidação e na gestão do rela-

cionamento da Universidade com seus públicos, 

reforçando vínculos e assegurando visibilidade 

institucional, credibilidade e legitimidade.

veiculações espontâneas  
na mídia: 14.143 inserções

DIMENSÃO InSTITUcIOnAL 17
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 Minha filha escolheu ser jornalis-
ta aos 13 anos. No final do ensino 
médio, pensou em prestar o ves-

tibular em outra Instituição; então eu lhe 
disse: ‘Se queres ser uma boa profissional, 
vá para a melhor Faculdade’. Os melhores 
jornalistas que estão no mercado saíram 
da Famecos, basta ver nos veículos de co-
municação de referência. Atualmente, ela 
realiza estágio em uma assessoria de co-
municação que atende a grandes empre-
sas. Seu contrato foi renovado por mais 
um ano, resultado do interesse e da vonta-
de que ela sempre teve, aliados aos instru-
mentos que a PUCRS proporciona. 

O ensino na PUCRS envolve a graduação, a pós-

-graduação e a extensão e tem por finalidade a formação 

humana e profissional de qualidade. O exercício da do-

cência é constantemente aperfeiçoado por meio da atua-

lização conceitual, metodológica, científica e tecnológica 

dos professores, para viabilizar ao aluno um ambiente de 

investigação e o desenvolvimento da capacidade de solu-

ção de problemas por meio da reflexão crítica e da rela-

ção entre teoria e prática. Fundamenta-se nas transfor-

mações ocorridas nas diferentes fronteiras das ciências, 

que se traduzem em inovação e diálogo com a sociedade.

Consolidar a 
qualidade dos 
cursos.

Dimensão Ensino

Tancredo Oliveira, 
53 anos, corretor de imóveis 

e de seguros, pai de Camila 
Oliveira, 18 anos, estudante 

do 2º ano de Jornalismo.



CENÁRIO DA GRADUAÇÃO

Avaliação Institucional

Alinhada ao Sistema Nacional de Avaliação da Edu-
cação 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 internas 
em andamento e seus resultados podem ser obtidas em 
www.pucrs.br/autoavaliacao. 

Na avaliação externa, destacam-se os resultados di-
vulgados em 2013 pelo INEP/MEC. No Índice Geral de 
Cursos (IGC), a PUCRS obteve o conceito 4, posicionan-
do-se como uma das melhores universidades privadas 
do país e como a primeira da Região Sul.

GRADUAÇÃO

ToTAl de Alunos  
mATrIculAdos  
nA grAduAção

24.195

número de cursos de 
grAduAção vIgenTes 52

lInhAs de  
formAção 9

ToTAl de Alunos que 
concluírAm A grAduAção 3.467

ToTAl de Alunos  
dIplomAdos desde 1933 152.316

2013

o enade no portal pucrs 

A PUCRS disponibiliza uma página especial no site 

da Universidade (www.pucrs.br/enade), com orientações 

sobre a importância do Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes na trajetória acadêmica e profissional do 

universitário, informações gerais sobre o exame, dados 

sobre edições anteriores e o cronograma do ano. 

CENÁRIO DA PÓS-GRADUAÇÃO

A PUCRS finalizou 2013 com 24 Programas Stric-
to Sensu, recomendados pela Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC), 
os quais reúnem 21 Doutorados, 23 Mestrados Acadêmi-
cos e um Mestrado Profissional.

Avaliação capes/mec

A avaliação trienal mais recente coloca a Universida-
de na 3ª posição no Brasil, com 11 programas com nível 
de excelência internacional (notas 6 e 7) e seis programas 
com excelência nacional.

PÓS-GRADUAÇÃO

ALUNOS MATRICULADOS NOS 
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO

Lato Sensu 2.819

Stricto Sensu 2.357

TOTAL 5.176

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ANDAMENTO

Lato Sensu 69

Stricto Sensu 52

ALUNOS DIPLOMADOS NA PÓS- 
-GRADUAÇÃO ATÉ 2013

Lato Sensu 32.652

Stricto Sensu 9.686

TOTAL 42.338

NOVOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

Lato Sensu 8

STRICTO SENSU

Mestrado 3

Doutorado 0

PREMUS – PROGRAMA DE RESIDêNCIA 
MULTIPROfISSIONAL EM SAúDE

Total de alunos no Programa 30
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Avaliação interna 

A PUCRS realiza, anualmente, a Autoavaliação Institucio-

nal da Pós-Graduação Stricto Sensu. Na avaliação de 2013, a mé-

dia de satisfação foi de 4,2 em uma escala de 1 a 5. 

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

PROGRAMAS INSTITUCIONAIS  
DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

TIPO DE BENEfÍCIO TOTAL DE BENEfICIADOS

2013

Bolsa Mérito 127

Bolsa Diplomados 900

CREDPUC – Crédito Educativo da PUCRS 1.658

Probolsas 355

Bolsa Familiar 1.803

PROED – Crédito da PUCRS 131

BPA 333

Bolsa Técnico Administrativo e Depen-
dente 1.144

Bolsa Professor e Dependente 263

TOTAL 6.714

PROGRAMAS CONVENIADOS  
DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

TIPO DE BENEfÍCIO TOTAL DE BENEfICIADOS

2013

PROUNI 5.526

FIES 1.748

CNPq* 185

Programa de Educação Tutorial 
(PET Saúde) 104

Programa de Educação Tutorial 
(SESU/MEC) 60

PEC-G Convênio Estrangeiros 15

CAPES 920

TOTAL 8.558

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

prouni

A PUCRS aderiu ao Programa Universidade para 

Todos (ProUni), do Governo Federal, desde a sua im-

plantação, em janeiro de 2005. Para os alunos do ProUni,  

assim como para os demais estudantes, a Universidade 

oferece oportunidades de contrato de trabalho, de es-

tágios, de bolsa de iniciação científica, de participação 

em programas de educação tutorial e em programas 

de mobilidade acadêmica. Os bolsistas ProUni têm-se 

distinguido nos estudos. As láureas acadêmicas por eles 

conquistadas são um bom exemplo disso.

número  
de alunos*

Alunos laureados  
em 2012/2 e 2013/1 6 

Alunos com contrato  
de trabalho na PUCRS 73 

Estagiários

Unidades  
Acadêmicas

 1.527 

TECNOPUC 59

Programa de Bolsas de  
Pesquisa para alunos de  

Graduação nas várias modalidades
219 

Alunos egressos em cursos  
de Pós-Graduação Stricto Sensu 96

Programa de  
Educação Tutorial (PET) 55

Programa Institucional de  
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 101

Programa de  
Mobilidade Acadêmica 34

* Dados levantados em outubro de 2013.

Ampliar o 

relacionamento com 

alunos e diplomados.
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AÇÕES INCLUSIVAS E DE 
RELACIONAMENTO

logos

PROJETO LOGOS 
APRENDIzAGEM SEM FRONTEIRAS

LAPREN LEPNEE ARENA

Laboratório de 
Aprendizagem

Laboratório de Ensi-
no e Atendimento a 
Pessoas com Neces-
sidades Educacionais 
Específicas

Espaço para a reali-
zação de oficinas e 
compartilhamento  
de experiências

5.986  
atendimentos

12 Alunos  
atendidos

1.239 Participantes 
nas atividades

saiba mais sobre a logos – Aprendizagem  
sem fronteiras em www.pucrs.br/logos

centro de Atenção psicossocial (cAp)

Espaço que oferece atendimento psicossocial aos alunos, 

professores e familiares a partir de acompanhamento do pro-

cesso de ensino-aprendizagem.

ATendImenTos  
em 2013

FAMILIARES 143 

GRUPAIS 212

INDIVIDUAIS 3.615

diálogo com as entidades estudantis

A Universidade mantém uma comunicação perma-

nente por meio de reuniões sistemáticas com as entidades 

estudantis. Atualmente, são 22 Centros e Diretórios Aca-

dêmicos com executivas eleitas, além do Diretório Central 

de Estudantes (DCE), todos organizados com estatutos 

próprios e com representação no Conselho Universitário 

e no Colegiado de cada Faculdade. 

Alunos ATuAnTes 
nA gesTão dos 

dIreTórIos: 
152 

FUTUROS ALUNOS E DIPLOMADOS

A PUCRS compreende a necessidade e a importância 

de se conhecer, de forma ampla e profunda, os níveis de 

expectativa e de satisfação dos alunos e dos já graduados, 

além de seus interesses e preferências. 

PROGRAMA FUTUROS CALOUROS

Blitz do Vestibular
8.827 abordagens 

realizadas

Feira das Profissões 21.000 visitantes

Painel das Profissões nas 
Escolas 8.570 participantes

Projeto Acalanto 900 participantes

PUCTUR 2.284 participantes

Stand de Calouros 5.382 participantes

PROGRAMA DIPLOMADOS

Número de ações realizadas 386

Alunos beneficiados com  
Bolsa Diplomados 900

Número de diplomados nos cursos  
de Pós-Graduação 1.054

Número de participantes no  
Momento Formandos 1.993

saiba mais sobre o programa diplomados em  
www.pucrs.br/diplomados

Ampliar o 

relacionamento com 

alunos e diplomados.
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INSERÇÃO DO ALUNO NO  
MUNDO DO TRABALHO

feira de carreiras
A Feira de Carreiras da PUCRS é um evento de refe-

rência no Sul do País. Tem como objetivo reunir no Cam-
pus grandes empregadores do mercado para promover 
relacionamento com o público universitário.

saiba mais sobre a feira de carreiras em  
www.carreiraspucrs.com.br

Fortalecer a integração 
entre os cursos e o 
mundo do trabalho.

INTERNACIONALIZAÇÃO

A internacionalização é imprescindível para a qualifi-

cação da Universidade. O incremento da internacionaliza-

ção da PUCRS ocorre pelo incentivo à mobilidade acadêmi-

ca (interna e externa) de docentes e discentes e por meio de 

parcerias em pesquisa, ampliando as oportunidades de ex-

periências acadêmicas e de gestão em nível internacional. 

programa de mobilidade Acadêmica

O Programa de Mobilidade Acadêmica (PMA) inclui a 

Mobilidade IN (alunos estrangeiros na PUCRS) e Mobilida-

de OUT (alunos da PUCRS no Exterior). O PMA OUT tem a 

duração máxima de dois semestres letivos, consecutivos ou 

não, para os alunos de graduação da Universidade.

Mobilidade IN 84 alunos

Mobilidade OUT 241 alunos

DESTAqUE

Alunos de harvard na pucrs 
Em janeiro, 14 alunos de graduação e pós-graduação 

da Harvard University participaram de uma experiência 
de imersão linguística, social e cultural de Língua Por-
tuguesa na PUCRS. Os estudantes realizaram um curso 
de Português para Estrangeiros e trabalharam de forma 
voluntária em organizações locais como o Centro Social 
Marista (Cesmar). 

Alunas de harvard, durante voluntariado no centro social marista.
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Ampliar parcerias 

regionais, nacionais e 

internacionais.

saiba mais sobre o programa de mobilidade  
Acadêmica em http://www.pucrs.br/aaii/pma/
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ciência sem  
fronteiras

A PUCRS participou de todos os editais lança-

dos pelo Governo Federal para o programa Ciências 

sem Fronteiras para alunos de graduação. 

em 2013, 113 alunos dA pucrs  

forAm pArA o exterior ATrAvés 

desse progrAmA.

DESTAqUE

de seattle para porto Alegre

No mês de janeiro, um grupo de 18 alunos da 
University of Washington, de Seattle, esteve na 
PUCRS para realizar um curso de extensão em 
Língua Portuguesa, por meio do Brazilian Studies 
Program, organizado pelo Centro de Educação 
Continuada da Universidade.

Alunos da university of Washington, na conclusão do curso de 
português para estrangeiros. 
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CAPACITAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO  
DOCENTE E DISCENTE

capacitação docente

O Programa Qualidade na Gestão da Aula Uni-

versitária, destinado à capacitação docente, promove 

várias atividades. Em 2013, a adesão dos professores 

totalizou 944 participações, distribuídas entre semi-

nários, encontros e cursos diversos.

capacitação discente 

O Programa + Saber, destinado à capacitação discente, am-

pliou a comunicação com os estudantes por meio da criação de 

uma área no próprio site, chamada Galeria. Lá, foram disponi-

bilizados vídeos nos quais professores da Universidade apre-

sentam oportunidades e programas institucionais dirigidos aos 

estudantes. A reestruturação do programa trouxe repercussões 

para a adesão dos estudantes, que contou com 568 participações.

cApAcITAção 
docenTe

944 professores 
capacitados

cApAcITAção 
dIscenTe

568 alunos 
capacitados

saiba mais sobre o programa  
http://www.pucrs.br/maissaber
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 Meu envolvimento com comunidades 
começou com o programa Vivências e 
Estágios na Realidade do SUS (VER-SUS), 

do Ministério da Saúde, durante as férias entre o 
primeiro e o segundo semestre. Ali, apaixonei-me 
pelo SUS, pela medicina comunitária e comecei a 
ter maior envolvimento. Quando minha turma foi 
convidada a participar do Interação, fiquei interes-
sada, pois gosto desse tipo de dinâmica. O projeto 
instiga o olhar para a humanização, fazendo as pes-
soas pensarem na relação que temos com todos 
que estão à nossa volta no campo de prática. Te-
mos a chance de refletir a respeito disso. 

Bianca Silveira, 
22 anos, aluna do 3º ano de Medicina, participou do VER-SUS, 

do PET-Saúde, do Projeto Interação e, em 2014, viaja para a 
Inglaterra pelo programa Ciência sem Fronteiras.

INTEGRAÇÃO ENSINO-EXTENSÃO
A PUCRS disponibiliza programas que unem os 

saberes da área do ensino às práticas no campo da 
extensão universitária. Entre os exemplos, estão os 
programas de educação tutorial (PET), que oferecem 
aos alunos de graduação oportunidades de qualifi-
cação extra, proporcionando experiências para uma 
formação acadêmica mais completa. 

saiba mais sobre Integração  
ensino-extensão em  
www.pucrs.br/relatoriosocial2013. 

PET – SECRETARIA DE  
EDUCAÇÃO SUPERIOR (SESU/MEC)

PET SAúDE PET SESU/MEC

Total de alunos bolsistas 104 60

Total de cursos 9 5

desde 2010, o Projeto interação  

já possIbIlITou A pArTIcIpAção de  

2.289 alunos de grAduAção. 

projeto InterAção
O projeto busca agregar conhecimentos e de-

senvolver competências voltadas à dimensão social 
e comunitária, contribuindo para a formação ci-
dadã dos acadêmicos e para o desenvolvimento da 
responsabilidade social. 

PROJETO INTERAÇÃO

Alunos 870

Oficinas 46

Cursos (Enfermagem, Serviço Social, 
Farmácia, Educação Física, Psicologia, 
Medicina, Odontologia, Nutrição, Fisiote-
rapia, Pedagogia, Química e Letras)

12
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EDUCAÇÃO CONTINUADA 

CURSOS DE ExTENSÃO

Cursos realizados 278

Cursos oferecidos 358

Alunos matriculados 6.707

Alunos concluintes 5.694

saiba mais sobre o educon em  
www.pucrs.br/educon

educação a distância 

CURSOS DE ESPECIALIzAÇÃO EM EAD

Número de cursos realizados 5

Número de matriculados 263

OFICINAS MOODLE

Número de oficinas realizadas 7

Número de professores capacitados 92

CURSOS DE ExTENSÃO EM EAD

Número de cursos realizados 37

Número de alunos matriculados 1.646

Número de concluintes 1.230

saiba mais sobre educação a distância em 
http://www.ead.pucrs.br/

PARqUE ESPORTIVO 

Destinado à prática de diversas modalidades esporti-

vas, a estrutura do Parque abriga atividades da Universi-

dade e oferece espaços e serviços ao público em geral.

EVENTOS ESPORTIVOS

Eventos esportivos realizados 84

Total de participantes 18.782

em 2013, o Parque esPortivo  

dA pucrs presTou ATendImenTo  

A 39.871 Pessoas. 

saiba mais sobre o parque esportivo em  
www.pucrs.br/parqueesportivo

BIBLIOTECA CENTRAL 

IndIcAdores

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

1.081.472

44.441

17.479

218.809

5.923

saiba mais sobre a biblioteca central em 
www.pucrs.br/biblioteca
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Dimensão Pesquisa

 O Kaizen é extremamente inova-
dor em termos de aproximação 
da academia com a indústria. 

O que procuramos fazer é minimizar o 
espaço entre a parte teórico-acadêmica 
com o que o mercado está exigindo. Co-
locamos dentro dos projetos de impacto 
social da ThoughtWorks a parte acadê-
mica de formação de profissionais para 
reduzir as deficiências de práticas de 
ponta de desenvolvimento de software. 
O projeto é inovador porque traz a ala-
vanca da universidade com seus alunos 
de pós-graduação e muda um cenário no 
qual os estudantes são expostos a prá-
ticas utilizadas em poucos projetos no 
ambiente acadêmico. 

Eduardo Fayh, 
36 anos, diplomado PUCRS 

e diretor de Operações da 
ThoughtWorks para o Brasil.

A pesquisa realizada na PUCRS está com-

prometida com o avanço do conhecimento, 

com vistas a contribuir para o desenvolvimen-

to científico, tecnológico e social, baseado em 

padrões de excelência, qualidade e relevância 

nacional e internacional. A Universidade inte-

rage com empresas, governo e organizações 

da sociedade civil, promovendo o desenvolvi-

mento de pesquisas conjuntas e a transferên-

cia da tecnologia gerada na PUCRS. 
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A PESQUISA NA UNIVERSIDADE

Centros

Grupos

Laboratórios

núCLeos

20

348

108

60

Graduação

aLunos benefiCiados Com boLsas

pós-Graduação

TOTAL

1.027

1.764

2.791

PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS  
EM PROJETOS DE PESQUISA

ESTRUTURAS DE  
PESQUISA NA PUCRS

439DOCENTES ATUANDO EM 
PROJETOS DE PESQUISA 1.195PROJETOS DE PESQUISA  

EM ANDAMENTO

Aumentar a produção 

científica de qualidade e 

relevância nas grandes 

áreas de conhecimento.

instituto eldorado e puCrs

A PUCRS e o Instituto Eldorado ofereceram, 

em 2013, aos universitários um curso de capacita-

ção na plataforma iOS. Os participantes tiveram 

acesso ao currículo e ferramentas necessárias 

para a criação de aplicativos que serão introduzi-

dos ao ecossistema iOS. Além disso, os estudantes 

que, agora, fazem parte do projeto, estão inseri-

dos em um ambiente de ensino inovador, com au-

las teóricas e práticas, em laboratórios equipados 

com dispositivos de alta tecnologia.

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Programa dE  
Bolsas dE IC

Total de Bolsas IC 694

Trabalhos inscritos no Salão 
de Iniciação Científica 868
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 A PUCRS abriu muitas portas para 
mim. Quando entrei, estava inseguro 
devido ao valor das mensalidades, mas 

hoje eu pagaria tudo novamente pela quantidade 
de oportunidades que a Universidade gerou. Há 
pouco mais de um ano, não sabia o que era lin-
guagem de programação e hoje consegui mudar 
completamente minha vida. É excelente! Tive a 
oportunidade de ir à conferência mundial de de-
senvolvedores de aplicativos iOS, em São Fran-
cisco, na Califórnia (EUA), depois de ser seleciona-
do entre os estudantes que participam do curso 
do Instituto Eldorado em parceria com a PUCRS. 
Foi minha primeira viagem para o exterior. 

Fábio da silva Barboza Filho, 
23 anos, aluno do 2º ano de Sistemas da Informação,  

sócio da Fly High, startup criada no Tecnopuc,  
focada no desenvolvimento de aplicativos. 
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PESQUISA E INOVAÇÃO NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
À SOCIEDADE

rede inoVapuC

O foco de atuação da Universidade, por meio da 

Rede INOVAPUC, está orientado para a promoção de 

esforços multidisciplinares na busca de soluções para 

as demandas da sociedade em termos de desenvolvi-

mento econômico, social, ambiental e cultural.

saiba mais sobre a rede inoVapuC em  
www.pucrs.br/inovapuc

desenvolvimento tecnológico

UNIDADE PRODUÇÃO

Agência de Gestão 
Tecnológica 

Projetos de Pesquisa 
contratados

46

IDEIA – Instituto 
de Pesquisa e 
Desenvolvimento

Protótipos 
desenvolvidos sob 
encomenda

31

Núcleo  
Empreendedor

Eventos realizados 48

Número de 
participantes

5.999

Incubadora de Base 
Tecnológica Raiar

Empresas graduadas 9

Empresas incubadas 22

Pessoas envolvidas 137

Parque Científico 
e Tecnológico 
(Tecnopuc)

Organizações 
instaladas

120

Pessoas envolvidas 5.650

Escritório de 
Transferência de 
Tecnologia (ETT)

Patentes requeridas 7

Contratos de 
Transferência de 
Tecnologia

2

Intensificar a atuação da Rede 

INOVAPUCRS na comunidade 
acadêmica e nas interfaces  

com a sociedade.
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Intensificar a atuação da Rede 

INOVAPUCRS na comunidade 
acadêmica e nas interfaces  

com a sociedade.

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 educa-

ção, saúde, assistência e desenvolvimento social e/ou 

ambiental na perspectiva da inclusão social e da cida-

dania. Em 2013, foram desenvolvidos oito projetos a 

partir dos cursos de Direito, Enfermagem, Nutrição e 

Fisioterapia, Psicologia e Serviço Social.

ÉTICA NA PESQUISA

A PUCRS organizou uma coleção de publicações 

on-line com o foco na Ética em Pesquisa, intitulada 

“Integridade da Pesquisa em Foco”. O material foi 

confeccionado com foco inicial nos estudantes que 

participam de programas de Iniciação Científica, 

mas está aberto a todos os interessados.

Acesse a coleção em:  
http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/Ebooks/

Web/integridadenapesquisa/index.html. 

DESTAQUES

inovação e  
desenvolvimento
•	 Comemoração dos dez anos do Parque Científico e 

Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc) e Inauguração 
do Tecnopuc em Viamão. 

•	 Comemoração dos dez anos da Incubadora de Em-
presas Raiar e inauguração das novas instalações.

•	 Conquista do 4º Prêmio Inovação em Educação 
– Categoria Gestão Pedagógica, promovido pelo 
Sindicato do Ensino Privado do RS (Sinepe-RS), 
para o Projeto Software Kaizen, desenvolvido en-
tre o Centro de Inovação Microsoft – PUCRS, a Fa-
culdade de Informática e as empresas instaladas 
no Tecnopuc, ThoughtWorks e DBServer. 

INTERDISCIPLINARIDADE

A PUCRS realiza o Fórum da Interdisciplinaridade, 

que possibilita a discussão de temas emergentes na socie-

dade, estimulando a Universidade no desenvolvimento da 

pesquisa interdisciplinar.

em 2013, houVe 10 enContros  

do Fórum dA InTErdIscIpLInArIdAdE,  

Com 450 pArTIcIpAnTEs.
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Dimensão Extensão 

 Observando o Artur desde a 
entrada no projeto, vejo que 
ele agora tem responsabilida-

de, se preocupa com a hora de acordar, 
não se atrasa para a escola, esquenta o 
próprio leite, está tendo bom desempe-
nho, faz a lição de casa e está mais com-
prometido. Ele também gosta de ler re-
vistas em quadrinhos. Vale a pena trazer 
o filho para o Show de Bola. Tenho muita 
segurança em dizer isso. 

A UNIVERSIDADE INTEGRADA 
COM A COMUNIDADE

Responsável pela coordenação e execução 

de atividades que envolvem o relacionamento 

com a comunidade interna e externa da Univer-

sidade, a Extensão na PUCRS desenvolve ser-

viços e ações nas áreas de educação, ciência e 

cultura, relacionamento institucional e desen-

volvimento social, constituindo um processo de 

interação entre Universidade e Sociedade. 

Vivian Fraga Lima, 
32 anos, dona de casa, mãe de 
Artur, integrante do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos Show de Bola. 
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
E EXTENSÃO COMUNITÁRIA  
NA PUCRS

A extensão comunitária na PUCRS compreende 

ações dirigidas prioritariamente à comunidade exter-

na nas áreas de saúde, educação, assistência social, 

inclusão, cidadania e desenvolvimento local. 

COORDENADORIA DE  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

A Coordenadoria de Desenvolvimento Social 

(Codes) tem a missão de disseminar conceitos e es-

tratégias relacionadas ao Desenvolvimento Social em 

todas as instâncias da Universidade, garantindo o ali-

nhamento com a Política de Desenvolvimento Social 

da Instituição e com a Filosofia Marista. 

ServiçoS, ProgramaS, 
ProjetoS e açõeS

ParticiPanteS

atendimentoS

alunoS envolvidoS 
(executoreS)

docenteS envolvidoS 
(executoreS)

indicadoreS codeS

10

272

22

3.050

35.837

Incrementar ações de 

caráter social integradas 

ao ensino e à pesquisa.

Em 2013, o desenvolvimento das ações da Codes 

contemplou interfaces diretas nas áreas de ensino e 

pesquisa com unidades acadêmicas. Além disso, Unida-

des Universitárias desenvolvem ações de Extensão Co-

munitária integradas ao ensino e pesquisa, envolvendo 

professores, alunos e comunidades participantes.

Saúde  
132.689 atendimentos realizados

AçõEs dE UnidAdEs 
UniVErsitáriAs indicAdor

Assistência Odontológica 66.044  
atendimentos 

Geron – Saúde e qualidade de vida 
para os idosos

20.620  
atendimentos

SAPP – Serviço de Atendimento e 
Pesquisa em Psicologia

541  
pessoas atendidas

Serviços de Saúde no Centro de 
Extensão Vila Fátima

46.025  
atendimentos

educação  
6.463 participações em projetos 
1.063 atendimentos realizados

AçõEs dE UnidAdEs 
UniVErsitáriAs indicAdor

NEJA – Núcleo de Educação de 
Jovens e Adultos

18 escolas da rede 
pública de ensino

70 participantes/
atendimentos nos cursos

5.400 alunos da rede 
pública de ensino 

beneficiados

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

123 participantes/
atendimentos

Projeto InterAção 870 alunos participantes/
atendimentos
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aSSiStência Social  
16.960 atendimentos realizados 

1.684 pessoas atendidas

AçõEs dE UnidAdEs 
UniVErsitáriAs

indicAdor
2013

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
Show de Bola

164 crianças e adolescentes 
atendidos 

15.114 atendimentos 

118 famílias atendidas

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

1.846 atendimentos

1.402 participantes

17 coraS* das 17 regiões 
de Porto alegre

*Conselhos Regionais de Assistência Social.

CENTRO DE EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA VILA FÁTIMA

graduação

alunoS envolvidoS

PóS-graduação

reSidenteS do 
Programa de reSidência 

multiProfiSSional em 
Saúde (PremuS)

1.009
80

15

INDICADORES DO CEUVF

47.892 em saúde e inclusão, 
cidadania e desenvolvimento local

TOTAL DE ATENDIMENTOS  
REALIzADOS NO CEUVF

 

incluSão, cidadania e  
deSenVolViMento local 

13.835 pessoas  
participantes e/ou atendidas 

18.071 atendimentos realizados

AçõEs dE UnidAdEs 
UniVErsitáriAs indicAdor

Projeto Rondon

4.407 atendimentos

27 alunos participantes/
extensionistas

SAJUG – Serviço de Atendimen-
to Jurídico Gratuito 9.036 pessoas atendidas

Serviço Social e Jurídico no Cen-
tro de Extensão Vila Fátima 1.867 pessoas atendidas

Projeto Escolinha Comunitária

84 crianças e adolescentes 
atendidos

12.353 atendimentos

Semana de Desenvolvimento 
Socioambiental

600 participantes/
atendimentos

1.947 visitantes na feira de 
economia Solidária

Incubadora de Empreendimen-
tos Solidários e Tecnologia 
Social – Projeto Travessia: 
Aproximando a Universidade e 
Comunidade na Integração ao 
Mundo do Trabalho

95 atividades realizadas

95 participantes

532 atendimentos

4 empreendimentos 
assessorados

Incubadora de Empreendimen-
tos Solidários e Tecnologia 
Social – Café Solidário

6 ações realizadas

131 participantes/
atendimentos

Incubadora de Empreendimen-
tos Solidários e Tecnologia 
Social – Grupos de Estudo

9 ações realizadas

48 participantes/
atendimentos
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ciência e cultuRa  
105.675 Expectadores 

126.397 Atendimentos realizados

ProgrAmAs E 
ProjEtos indicAdor

Concertos Comunitários 83.300 expectadores

Eventos musicais internos 
e externos 14.075 expectadores

Projeto Sobremesa  
Musical 8.300 expectadores

Cultura Japonesa e  
Hispânica

17 cursos de extensão 
realizados

366 participantes/
atendimentos

Programa Museu Itineran-
te (Promusit) 108.975 atendimentos

Programa Escola Ciência 
(Proesc)

17.056 atendimentos

298 escolas visitantes

INSTITUTO DE CULTURA

O Instituto de Cultura (IC) foi criado no final de 2012 

com o intuito de integrar os tradicionais institutos de 

Cultura Hispânica, Japonesa e Musical. O IC foi estrutu-

rado para ampliar a abrangência das atividades culturais 

da PUCRS, buscar o desenvolvimento cultural e facilitar 

a comunicação da PUCRS com diferentes agentes cultu-

rais, tanto internos quanto externos.

DESTAqUE

centro de PaStoral e 
Solidariedade 

As ações desenvolvidas pelo Centro de 

Pastoral e Solidariedade da PUCRS seguem li-

nhas de atuação nas áreas de relacionamento, 

espiritualidade, solidariedade e formação.

Programa de voluntariado

PeSSoaS beneficiadaS 10.000
inStituiçõeS 

cadaStradaS 100

voluntárioS 172

univerSidade miSSionária

PeSSoaS beneficiadaS 250

ParticiPanteS 30

obServatório juventudeS

ParticiPanteS 838

Você encontra os demais projetos 
e ações desenvolvidos pelo Centro 

de Pastoral e Solidariedade em  
www.pucrs.br/pastoral.
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Dimensão Saúde

 Eu pesava 113 kg e corria risco 
de não chegar aos 40 anos, de-
vido à pressão alta. Atualmen-

te, estou quase no meu peso ideal, 60 kg. 
Faço tudo o que as médicas prescrevem. 
Cuido da alimentação e pratico exercícios 
físicos sempre que posso. São mudanças 
que quero para sempre, mesmo atingindo 
o peso desejado. Sinto-me tão feliz que 
não dá para falar. Devido à cirurgia, vol-
tei a trabalhar, não tenho limitações para 
cuidar minha filha, melhorei a relação com 
meu marido e posso usar salto alto. 

HOSPITAL SÃO LUCAS 

O Hospital São Lucas da PUCRS (HSL) desenvol-

ve ações de assistência, ensino e pesquisa. Tem como 

diretrizes o crescimento com autossustentação e a 

contribuição para a melhoria da qualidade de vida e 

saúde da comunidade. O HSL também representa na 

Universidade um espaço para a realização de práticas 

acadêmicas e de construção de novos conhecimentos 

na área de saúde. Essa sinergia entre a comunidade 

e a academia, por meio das ações de saúde, garante 

a formação de alunos capazes de atuar com as mais 

variadas demandas sociais e eleva a contribuição do 

HSL para a sociedade.

Juliane Lanes Vieira, 
32 anos, operadora de telemarketing 

e paciente do Centro de Obesidade 
e Síndrome Metabólica do Hospital 

São Lucas, beneficiada pela cirurgia 
bariátrica via SUS.



EStrutura E árEaS dE atEndimEnto

Leitos (internação) 508

Leitos UTI 104

Leitos UCI  49

Total de leitos 661

Consultórios 106

Salas de Cirurgia 17

Salas de Parto 3 

Corpo Clínico 1.200

661 LeITOS  

nO TOTAL

18.000 PeSSOAS  

ATenDIDAS DIArIAmenTe

2.552.534 exames  
realizados em 2013

138.693 atendimentos realizados  
em Urgência/emergência

indicadores de atendimento

internações 27.547
consultas 362.834

cirurgias 20.633
Partos 3.160

mulher  
56%

Homem  
44%

Perfil do Público atendido (gênero)Procedência do Público atendido

LoCaL (%)

Porto Alegre 69

Região Metropolitana 21

Interior do Estado do 
Rio Grande do Sul 9

Outros Estados 1

demanda da assistência – Paciente/dia

sistema Único de saÚde (sus)

Particulares e conVÊnios

62,70%
37,30%
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ações de ensino 

•	 Ingresso do Hospital São Lucas no Pró-Resi-

dência, programa promovido pelo Ministé-

rio da Educação e da Saúde, viabilizando a 

obtenção de bolsas concedidas pelo Governo 

Federal, as quais, atualmente, dão sustenta-

ção a aproximadamente 30% das 176 bolsas 

de Residência Médica no Hospital.

•	 Implantação, no Hospital, do Programa de 

Residência Multiprofissional em Saúde (Pre-

mus), com apoio de 30 bolsas do Pró-Residên-

cia, desenvolvido em parceria com os Cursos 

de Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Psi-

cologia, Serviço Social, Farmácia, Odontolo-

gia, Física Médica e Educação Física.

açÃo de PesQuisa 

•	 Fortalecimento da institucionalização da 

modalidade assistencial Ensaios Clínicos, 

mediante atuação do Centro de Pesquisas 

Clínicas do Hospital São Lucas, promovendo 

aproximação da Indústria Farmacêutica com 

os Serviços Assistenciais afins aos respectivos 

projetos, bem como estimulando outros servi-

ços a ingressarem na modalidade. Atualmen-

te, 17 serviços desenvolvem 198 projetos.

GeSTÃO AmBIenTAL nO HOSPITAL

DeSTAqUe

lavanderia sustentável
O Hospital São Lucas criou, com seis hos-

pitais da Capital, a Associação de Hospitais 
de Porto Alegre, para instituir a Planta Indus-
trial de Higienização de Têxteis. A estrutura é 
composta por uma lavanderia numa área de 
11 hectares, adquirida em 2013, e tem contri-
buído para aumentar a produtividade, otimi-
zar custos e racionalizar recursos. A busca da 
sustentabilidade no HSL é trabalhada ao longo 
dos anos e a formatação do seu conceito englo-
ba aspectos econômicos, sociais e ambientais.
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Planta industrial de  
Higienização de têxteis 

11 hectares de área

24 horas/dia de operação

26 toneladas/dia de têxteis higienizados 

300 postos de trabalho gerados

78% de reaproveitamento da água

RELATÓRIO SOCIAL 2013  |  PUCRS E HOSPITAL SÃO LUCAS36



HUmAnIZAÇÃO

O Programa de Humanização do Hospital São Lu-

cas da PUCRS atua por meio da Comissão de Huma-

nização, um dos dispositivos da Política Nacional de 

Humanização da Atenção e Gestão do SUS – Huma-

nizaSUS. 

São exemplos de ações o acolhimento com classi-

ficação de risco no Setor de Emergência; a construção 

coletiva da ambiência; o sistema de escuta qualificada 

para usuários; o Programa de Formação em Saúde e 

Trabalho; e as atividades de qualidade de vida e atenção 

à saúde para os trabalhadores.

datas festivas animam  
crianças na Pediatria

Ao longo do ano, a área de Humanização do Hospital 
São Lucas da PUCRS proporcionou diversos momentos de 
diversão às crianças internadas na Pediatria, organizados 
pelo Setor de Recreação.

•	 MARÇO – Festa de Páscoa, com narração encena-
da de histórias pelos bolsistas do Projeto Literatura 
Infantil e Medicina Pediátrica, da Faculdade de Le-
tras (Fale), e entrega de cestas recheadas de doces. 

•	 OUTUBRO – Em alusão ao Dia das Crianças, cerca 
de 40 pacientes assistiram ao teatro de fantoches 
e à adaptação de Ruth Rocha da peça Romeu e Julie-
ta. Música, piscina de bolinhas, lanche e presentes 
completaram a diversão. 

•	 DEZEMBRO – Promovida a 10ª edição da Feira do 
Livro Infantil. O patrono das feiras do Livro de Por-
to Alegre e do HSL, Luís Augusto Fisher, contou his-
tórias e realizou sessão de autógrafos. 

Festa de Páscoa alegra crianças 
internadas na Pediatria.
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Dimensão Ambiental

 O projeto Escola Sustentável 
me ajudou a definir a profis-
sional que desejo ser. Tive a 

oportunidade de participar desde o início, 
com a primeira equipe, ajudando a pensar 
o nome, a estruturação, a base teórica e 
a implantação do projeto-piloto. Agora, 
ele está no ápice, com a aprovação de 
um edital com financiamento para tra-
balhar a sustentabilidade ambiental nas 
escolas. É muito bom ter iniciativas que 
trabalhem com ensino e extensão, que 
permitam levar conhecimentos para fora 
da Universidade. Várias atividades que 
desempenho no IMA têm a característica 
de olhar para a comunidade.  

A PUCRS faz um diagnóstico dos aspectos am-
bientais do Campus e do seu entorno. Questões rela-
cionadas aos recursos hídricos, ao uso do solo, à cober-
tura vegetal, aos resíduos e vibrações, ao trânsito e ao 
patrimônio histórico são periodicamente discutidas.

A operação e a manutenção da Universidade re-
querem a adequação aos critérios de proteção e pre-
servação do meio ambiente, com ações que atendam às 
boas práticas de conservação ambiental e que se consti-
tuam em exemplos para a comunidade universitária e 
para visitantes que circulam pelo Campus diariamente.

Implantar o “Campus Verde” por meio 
do incremento de boas práticas de 
preservação do meio ambiente em novas 
obras, em melhorias e em serviços.

Letícia Paranhos M. de Oliveira, 
23 anos, bacharel em Ciências Biológicas 
e funcionária do Instituto do Meio  
Ambiente e dos Recursos Naturais (IMA).
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INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS

TEMA INDICADOR RESULTADO EM 2013

Água Consumo de água potável 136.398 m³

Energia Quantidade anual de energia elétrica consumida 48.348.856 kWh

Materiais

Consumo de papel A4 100.464 kg

Descarte de lâmpadas 14.817 unidades

Quantidade de resíduos eletrônicos descartados 11.260 kg

Resíduos/Quantidade de resíduos 
produzidos por ano

Laboratórios e clínicas 39.319 kg

Lixo seco 3.696 m³ estéreo

Madeira 140 m³ estéreo

Metais 38.230 kg

Orgânico 1.170 m³

Pilhas e bateria 265 kg

Papel e papelão 1.098 m³

Podas e arbóreos 1.148 m³ estéreo

Pesquisa/Ações Projetos de pesquisa com foco no Desenvolvimento Sustentável 32

Ensino/Ações Disciplinas de graduação como foco no Desenvolvimento Sustentável 23

Extensão/Ações Ações/projetos de extensão com foco no Desenvolvimento Sustentável 25

Capacitações de Professores e 
Técnicos Administrativos

Número de capacitações realizadas em Programas de Eficiência Energética 9

Total de participantes 397

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E 
DOS RECURSOS NATURAIS

O Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

(IMA) tem como objetivo apoiar, incentivar e promover 

atividades relacionadas com o meio ambiente na Univer-

sidade e na comunidade que a envolve. Mantém uma uni-

dade de conservação, o Centro de Pesquisa e Conservação 

da Natureza Pró-Mata, situado na região nordeste do Rio 

Grande do Sul, que abrange parte dos municípios de São 

Francisco de Paula, Maquiné e Itati. Possui uma área de 

cerca de 3.100 hectares, com campos nativos, florestas e 

montanhas e um mosaico de vegetação em diferentes está-

gios de sucessão ecológica. 

Saiba mais sobre o Instituto do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais e o Centro de Pesquisa e 
Conservação da Natureza Pró-Mata em  
www.pucrs.br/ima 
www.pucrs.br/promata

ESCOLA SUSTENTÁVEL
O Projeto Escola Sustentável é uma iniciativa de professores e 

alunos da PUCRS, através do IMA e do Comitê de Gestão Ambien-
tal. O principal objetivo é promover gestão ambiental em escolas 
de Porto Alegre através da melhoria de procedimentos técnico-
-administrativos, pedagógicos e de extensão comunitária. Atual-
mente fazem parte do projeto quatro alunos da graduação.

CEPAC E A MISSÃO OCEANOGRÁFICA
Em julho, o Centro de Excelência em Pesquisa e Inovação 

em Petróleo, Recursos Minerais e Armazenamento de Carbo-
no (Cepac) liderou uma equipe de mais de 40 profissionais da 
PUCRS, de diferentes áreas, como Biologia, Geologia, Química 
e Engenharia, que navegou pelo Cone de Rio Grande, estrutu-
ra geológica com dezenas de quilômetros de largura, ao sul da 
Bacia Pelotas (RS), no Oceano Atlântico. O objetivo da missão 
foi estudar sua formação geológica, micro e macro-organismos 
dessa região e possíveis ocorrências de hidratos de gás. 

Saiba mais sobre o Centro de Excelência em Pesquisa 
e Inovação em Petróleo, Recursos Minerais e Armaze-
namento de Carbono em www.pucrs.br/cepac
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