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Mensagem do Reitor
Pensamentos transformados em ações
Enxergar o mundo como um lugar onde os homens e as mulheres dialogam
entre si e irmanam-se num esforço comum para construir uma sociedade justa,
consciente e solidária faz parte do ideário Marista que move a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
Caracterizada como um centro de reflexão, estudo e debate, de investigação científica e de análise da realidade, fundamentada em espírito crítico, criativo
e responsável, a PUCRS mantém permanente questionamento sobre o indivíduo
que deseja formar e ver formado. Para tanto, busca alternativas que possibilitem
a emergência de uma sociedade mais justa, que possa atender às aspirações e aos
anseios fundamentais do “homem todo e de todos os homens”.
Boa parte dessas alternativas, convertidas em realizações, compõem este Relatório Social, que trazemos a conhecimento público como fruto concreto de valores
nos quais, como Instituição, acreditamos: a manutenção de um ambiente de relações
que favoreça o bem-estar e o crescimento das pessoas no âmbito acadêmico; a formação do aluno em suas diferentes dimensões, que possibilite a emergência de um
profissional competente, responsável e solidário no desempenho de suas funções; o
compromisso com a verdade, pelo estudo e atitude de busca constante mediante a
pesquisa científica, o desenvolvimento da criatividade, a análise crítica da realidade,
à luz dos princípios cristãos; e a interação com a sociedade, como um sistema aberto,
que ausculte e repercuta os anseios e necessidades da região e do tempo.
Cada um desses aspectos é traduzido por meio de iniciativas concretas,
expostas nas cinco Dimensões do presente documento, o qual registra a atuação
integrada e comprometida de nossa Universidade, não apenas com aqueles que a
compõem, mas igualmente com a cidade, o Estado e o País no qual essa se insere.
Acreditamos, na PUCRS, que uma instituição de sucesso é feita de pessoas
comprometidas e identificadas com sua missão e valores. Como membros da
rede Marista, cremos, também, no ser humano como valor supremo da Criação e
em sua capacidade de descobrir o bem e a verdade, que assume como projeto de
permanente conquista, como sujeito autor de sua própria história.
Nesse sentido, fazemos um convite à leitura desta publicação, que exprime
de maneira clara e objetiva a materialização de nossa maneira de pensar e, principalmente, de agir.

Joaquim Clotet
Reitor

dimensão

Institucional

Tenho uma deficiência chamada espinha bífida, uma malformação
congênita do Sistema Nervoso Central que se desenvolve no primeiro
mês de gestação. O fato de me tornar um colaborador da PUCRS foi um
divisor de águas. Fazendo parte da Secretaria da Faculdade de Psicologia,
além de obter a oportunidade de realizar cursos de capacitação, aprendo
diariamente, relacionando-me com pessoas de elevado nível intelectual. Por
meio do programa SOMAR – Sensibilizar é Oportunizar e Manter-se Aberto
às Realidades – e das políticas de inclusão, a Instituição possibilita às
pessoas que possuem algum tipo de deficiência a oportunidade de espaço
no mercado de trabalho e o aperfeiçoamento profissional. Desde o primeiro
dia me senti completamente integrado à equipe de trabalho.
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Felippe Kunz Pereira – Funcionário da Secretaria da Faculdade de Psicologia

Dimensão Institucional

Atendimento na secretaria da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas

Missão
A PUCRS, fundamentada em princípios da Ética e do Cristianismo e na tradição educativa marista, tem por Missão produzir e difundir conhecimento e promover a formação
humana e profissional, orientada por critérios de qualidade e relevância, na busca de uma
sociedade justa e fraterna.

Visão
Em 2010, a PUCRS será referência nacional e internacional pela relevância das pesquisas
e excelência dos seus cursos e serviços, com a marca da inovação e da ação solidária, promovendo a interação com a comunidade, a qualidade de vida e o diálogo entre ciência e fé.

Princípios de Gestão
Qualidade com sustentabilidade
Inovação e empreendedorismo
Integração ensino, pesquisa e extensão
Responsabilidade social e ação solidária
Relacionamento com a sociedade

7

Institucional

dimensão

Relatório Social 2009

PUCRS

Gestão de Pessoas
PUCRS e Hospital São Lucas (HSL)
A PUCRS, como Instituição Católica e mantida pelo Instituto dos Irmãos Maristas,
fundamenta seu modelo de gestão de pessoas em políticas de qualificação e valorização
de seus recursos humanos, promovendo continuamente o processo de desenvolvimento
humano, preservando um bom clima organizacional e oportunizando momentos para o
aprofundamento do compromisso crescente dos indivíduos com os grandes objetivos e
princípios que orientam a Instituição. A Gerência de Recursos Humanos tem como objetivo
manter as políticas de gestão de pessoas na Universidade, por meio do desenvolvimento e
da administração de pessoal, gestão da saúde e proteção da integridade de professores e de
técnicos administrativos no seu local de trabalho.
Sexo

PUCRS

HSL

Mulheres
Homens

1.556
2.096

1.955
828

Cargos de Chefia

PUCRS

HSL

88
91

61
34

Faixa etária

PUCRS

HSL

18 a 35 anos
36 a 60 anos
Acima de 60 anos

1.347
1.997
308

1.465
1.262
56

Mulheres
Homens

Tempo de permanência
média na Instituição
HSL
7 ANOS

8
8

TOTAL
3.511
2.924
TOTAL
149
125
TOTAL
2.812
3.259
364

PUCRS
11 ANOS

Qualificação Funcional
Professores

1.506

Superior Completo
Especialização
Mestrado
Doutorado

89
123
574
720

Técnicos Administrativos

4.929

Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Superior Incompleto
Superior Completo
Especialização
Mestrado
Doutorado

407
362
201
2.238
658
811
155
63
34

Total de funcionários

6.435

Tempo de Serviço

PUCRS

HSL

Menos de 10 anos
10 a 19 anos
20 a 29 anos
30 a 39 anos
40 anos ou mais

2.091
848
482
203
28

1.876
734
147
26
-

TOTAL
3.967
1.582
629
229
28

Dimensão Institucional

Benefícios e auxílios concedidos em
educação para o público interno
Para incentivar a formação de professores e técnicos administrativos, a Universidade
oferece descontos para os cursos de graduação e de pós-graduação (Especialização, Mestrado
e Doutorado). O benefício é adequado à carga horária cumprida pelos profissionais. Para cursos de graduação, os percentuais variam de 16% a 80%, de acordo com o curso. O auxílio,
conforme as regulamentações propostas, é extensivo a dependentes.
Tipo de Bolsa

Beneficiados

Bolsa para técnico administrativo ou dependente

1.182

Bolsa para professor ou dependente

328

Total

1.510

Programas de Capacitação
PUCRS Integração
O Programa de Integração é uma iniciativa da Gerência de Recursos Humanos voltada
aos funcionários recém-admitidos pela PUCRS, tanto técnicos-administrativos quanto estagiários, que prevê apresentação das estruturas, programas e filosofia da Universidade. Nas
dez ações ocorridas em 2009, 237 pessoas foram beneficiadas. Também são desenvolvidas
atividades de incentivo à educação continuada, propiciando a participação de técnicos administrativos e professores em cursos e eventos científicos, em âmbito nacional e internacional.
Entre os programas institucionais, destacam-se o Projeto Reflexões e os seminários de Capacitação Docente.
Capacitações PUCRS
Participantes
Horas

Internas

Externas

Total

3.899

210

4.109

21.904

3.493

25.397

9
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Encontro O Olhar, no Hotel Dall’Onder, em Bento Gonçalves, reuniu professores e técnicos administrativos

Projeto Reflexões
O Projeto Reflexões reuniu, em 2009, 116 colaboradores da PUCRS, entre professores e técnicos administrativos, em sua 12ª edição. O evento busca refletir, de forma ampla,
sobre a identidade e a missão da Universidade, com palestras, debates e ações em grupos.
Até esse ano, a iniciativa somou 1.618 participantes.

Capacitação Docente
A Capacitação Docente na PUCRS
constitui-se por um conjunto de ações com
caráter participativo e coletivo, que busca
a consonância com os princípios de gestão
da Universidade e com as demandas da formação pessoal e profissional dos docentes.
Seus principais objetivos são o desenvolvimento da proposta educativa Marista, levan-
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do em consideração as relações humanas, o
cuidado com o meio ambiente e a responsa-

Palestra do neurologista e professor da Faculdade de Medicina André
Palmini abordou Um aporte das neurociências às relações professor-aluno

Dimensão Institucional

bilidade social, bem como o estímulo ao relacionamento entre professores, a fim de melhorar
sua qualidade de vida, com repercussões na formação do aluno. A capacitação tem como
base metodológica a reflexão sobre a prática, e concretiza-se por meio dos seminários de
Capacitação Docente e do Programa de Qualificação da Gestão da Aula de Graduação. No
ano de 2009, foram oferecidos dois seminários de Capacitação
Docente e dezenove cursos do Programa de Qualificação da
Gestão da Aula de Graduação. Dentre eles, destaca-se o curso Docência na Educação Superior, oferecido aos professores
ingressantes, reconhecido como necessário para a inserção na
vida acadêmica da Universidade e para a formação da identidade do professor da PUCRS. Houve, ainda, a publicação do livro
Inovação curricular nos cursos de graduação: uma experiência
compartilhada, distribuído aos gestores da Instituição.

Encontro com a Administração Superior
As principais distinções conquistadas pela
PUCRS ao longo de 2009 e a projeção do cenário para 2010 foram apresentadas, em 22 de
dezembro, durante o Encontro com a Administração Superior, com a participação do Reitor
Joaquim Clotet e pró-reitores. A atividade é realizada anualmente para apresentar aos gestores,
professores e técnicos administrativos as realizações da Universidade.
Para 2010, Clotet revelou a formulação de
um novo Plano Estratégico, tendo como prioridades consolidar a qualidade em todas as ações

Membros da Administração Superior apresentaram um balanço do ano 2009

institucionais; ampliar o número de alunos; assegurar a sustentação econômico-financeira;
integrar ensino, pesquisa e extensão com qualidade e relevância; e intensificar a interação
com a sociedade.

11
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PUCRS

Saúde, Qualidade de Vida e Inclusão Social
Programa Vida com Qualidade
O Programa Vida com Qualidade realiza projetos que incentivem e promovam a
qualidade de vida da comunidade interna da PUCRS. Para tanto, concentra-se em proporcionar convívio, conhecimento, integração e oportunidades para o engrandecimento
pessoal; apresentar meios para uma melhoria de vida e, quando necessário, auxiliar na
busca de tratamento no intuito de que as pessoas encontrem sentido no exercício de relações positivas em seu entorno; conduzir, acompanhar e divulgar pesquisas científicas;
e alertar, conscientizar e prevenir sobre o abuso de substâncias psicoativas, fomentando
hábitos saudáveis.

Ginástica Laboral
O projeto ErgonoMico, de
Ginástica Laboral, visa ampliar a
qualidade de vida no trabalho para
os funcionários da PUCRS e oportunizar aos alunos da Faculdade
de Educação Física e Ciências do
Desporto aproximação com a prática profissional. Em 2009, a ação
foi desenvolvida em 66 setores da
Universidade.

Atividades físicas orientadas ocorrem em ambientes internos e ao ar livre

Programa Rever
Oferece benefícios a ex-professores e ex-funcionários, como acesso às bibliotecas e
redução no valor dos estacionamentos. A iniciativa é uma promoção da Universidade em
parceria com a Associação dos Funcionários (AFPUC) e a Associação dos Docentes e Pes-

12
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quisadores (ADPPUCRS). Em 2009, houve 21 beneficiados.

Dimensão Institucional

PUCRS Saudável
A Universidade conta com o Programa de Reeducação Alimentar, voltado para técnicos administrativos e professores. Nos
encontros, quinzenais, são abordados temas ligados à alimentação saudável, como elaboração de receitas práticas para o dia a
dia, alimentação voltada à atividade física, interpretação de rótulos de alimentos. A atividade é coordenada pela Faculdade de
Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição (Faenfi) em parceria com a
Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e a Gerência de Recursos
Humanos. No ano de 2009, foram atendidos 92 funcionários.
Encontros incentivam para a melhoria dos hábitos alimentares

Programa de Inclusão
O Programa de Inclusão tem a finalidade de promover ações integradas na Universidade,
respeitando os diferentes grupos de pessoas, estilos de vida, necessidades e formas de trabalhar.
Para tornar esse compromisso efetivo na PUCRS, a Gerência
de Recursos Humanos acompanha os funcionários desde sua
contratação até a atuação nos postos de trabalho e verifica a
real acessibilidade ao ambiente laboral.
A partir do segundo semestre de 2009, houve diversas
iniciativas voltadas às pessoas com deficiência, dentre as
quais se destacam:
Sensibilização dos gestores para contratação de
pessoas com deficiência;
Curso de Libras para técnicos administrativos, que

Mestres de obra assistiram a palestra sobre
diversidade no ambiente de trabalho

formaram duas turmas com 40 participantes;
Segunda Capacitação de Funcionários da Divisão de Obras sobre diversidade no ambiente de trabalho;
Realização, na PUCRS, do Terceiro Encontro das Instituições de Ensino Superior (IES)
– O Cenário da Inclusão das Pessoas com Deficiência nas IES.

13
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PUCRS

Comunicação e Relação com a Sociedade
A Imagem da Universidade
A definição das estratégias de comunicação e relacionamento na PUCRS prevê sempre programas de abrangência interna e externa. As atividades são desenvolvidas
por meio de instrumentos de comunicação integrada que
valorizam ações de Relações Públicas, de Assessoria de
Imprensa/Jornalismo e de Publicidade/Propaganda.
O atendimento à imprensa, a gestão do portal
www.pucrs.br, a edição de publicações institucionais
como a revista PUCRS Informação, o boletim PUCRS
Notícias e o Relatório Social, entre outros, e as atividades
que envolvem a gestão e a organização de eventos ligados
à Reitoria são realizados pela Assessoria de Comunicação
Social. As campanhas publicitárias para divulgação da
Instituição e de suas iniciativas (como o Vestibular), além da gestão da marca PUCRS, são
responsabilidade da Assessoria de Planejamento e Marketing. O Hospital São Lucas conta
com estrutura de comunicação e marketing própria, focada em temas da sua realidade.

Inscrições até 5 de junho
pelo site www.pucrs.br/vestibular

14
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Provas 20 e 21 de junho

O Portal PUCRS tem dicas exclusivas, vestibular simulado
e tudo que você precisa saber para ter êxito no Vestibular.
Acesse www.pucrs.br/provas e prepare-se.
Mais informações pelo site ou pelo telefone (51) 3320-3557.

Dimensão Institucional

Ouvidoria
A Ouvidoria é um dos canais de comunicação que a PUCRS e o Hospital São Lucas
mantêm voltados aos seus públicos, visando maior transparência, melhoria contínua e fortalecimento das relações, sempre garantindo a análise e a resposta às questões recebidas. Após
a análise, cada solicitação segue um fluxo próprio, podendo ser respondida diretamente pelas
Ouvidorias ou encaminhada ao setor correspondente à questão.

Ouvidoria PUCRS
Atendimentos presenciais e por telefone
Denúncias
E-mails recebidos
Elogios

Ouvidoria Hospital São Lucas

821
9
1.515
19

Informações fornecidas

1.970

Reclamações recebidas

344

Sugestões

73

Representações em
Fóruns e Conselhos
A PUCRS participa, por meio de suas lideranças, de diferentes Fóruns e Conselhos da
sociedade civil e governo, nos âmbitos regional,
nacional e internacional. Em 2009, a Universidade se fez representar sistematicamente em 91

Atendimentos presenciais
Pesquisas de satisfação
Atendimentos realizados pelo Serviço
de Atendimento ao Cliente (SAC)
E-mails recebidos (total)
Mensagem ao paciente

1.280
31.888
140.183
2.809
331

Pergunte ao médico

1.263

Fale conosco

1.215

91

Representações

instâncias, em especial nas áreas de pesquisa,
tecnologia, educação, saúde, assistência social,
formação e exercício profissional, comunicação
e cultura.

15
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dimensão

Ensino

O intercâmbio teve um valor imensurável para mim. Para quem nunca
tinha saído do Brasil numa experiência como essa, viajar para longe
sozinha e viver uma nova cultura foi incrível. Além de aprimorar meu
inglês e conhecer novas perspectivas dentro da minha área de interesse
profissional, pude conhecer pessoas com sonhos e pontos de vista diferentes dos
meus. O crescimento pessoal ocasionado por todas essas vivências é indescritível.
Na minha estada, conheci muito mais canadenses do que estrangeiros, o que foi
ótimo para o aperfeiçoamento da língua inglesa. Tive maior compreensão sobre
a realidade local e grande envolvimento com a cultura do país. Como fui cursar
o semestre de inverno, conheci o clima extremamente rigoroso da província de
Saskatchewan, onde a temperatura mais baixa chegou a -50ºC.

16

Letícia Leuze Machado – Aluna da Faculdade de Psicologia, participou do Programa
de Mobilidade Acadêmica, estudando na Universidade de Regina (Canadá)

Dimensão Ensino

Estudar, pesquisar e aprender sempre
Para fortalecer a relação entre ensino, pesquisa e extensão, a PUCRS desenvolve um trabalho permanente, mobilizando as Pró-Reitorias de Graduação, de
Pesquisa e Pós-Graduação e de Extensão, bem como as Unidades Acadêmicas. Essa
iniciativa promove e incentiva o estudo, a pesquisa e o aperfeiçoamento da formação acadêmica de seus alunos e diplomados. O reconhecimento por essa dedicação emerge da sociedade, por meio de avaliações de instituições governamentais e
privadas, e da comunidade diretamente relacionada com a Instituição.
No Índice Geral de Cursos (IGC) 2008, divulgado em 2009 pelo Ministério da
Educação, a PUCRS obteve o conceito 4, posicionando-se entre as melhores universidades privadas do País. O IGC é um indicador de qualidade de instituições de
educação superior que considera, em sua composição, a qualidade dos cursos de
graduação e de pós-graduação (mestrado e doutorado).
Todos os cursos de graduação ofertados pela Universidade cujas avaliações
foram divulgadas em 2009, com o Conceito Preliminar de Curso (CPC), obtiveram
conceitos acima dos referenciais de qualidade estabelecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC). Na pós-graduação, a PUCRS encerrou o triênio de avaliação da Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior (Capes) na 11ª posição geral, e em 2º lugar
entre as instituições privadas comunitárias.
Número total de alunos matriculados na
Graduação e na Pós-Graduação
26.083*
4.566**
2.487
2.070

Graduação
Pós-Graduação
Lato Sensu
Stricto Sensu

30.640

TOTAL

* Fonte: Coordenadoria de Registro Acadêmico – Censo da Educação Superior 2009
** Fonte: Coordenadoria de Pós-Graduação

Alunos que concluíram Graduação
e Pós-Graduação em 2009
4.052*
1.494**
873
621

Graduação
Pós-Graduação
Lato Sensu
Stricto Sensu

TOTAL

5.546

* Fonte: Coordenadoria de Registro Acadêmico – Censo da Educação Superior 2009
** Fonte: Coordenadoria de Pós-Graduação

Número de cursos de Graduação
48
14
4

Campus Central
Campus Uruguaiana
Campus Viamão
TOTAL

66

Número de cursos de Pós-Graduação
69
40

Lato Sensu
Stricto Sensu

TOTAL

109

Total de diplomados até 2009
Graduação – Porto Alegre,
Viamão e Uruguaiana
Pós-Graduação Stricto Sensu
Pós-Graduação Lato Sensu (certificação)

137.363
7.751
28.112
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Melhor Universidade Privada do Ano
A PUCRS foi escolhida a Melhor Universidade do Ano no País entre as instituições
de ensino superior privadas, segundo o 5º Prêmio Melhores Universidades 2009, do Guia
do Estudante e Banco Real – Grupo Santander. O prêmio foi entregue em São Paulo, em
solenidade que contou com a presença do Reitor Joaquim Clotet. A PUCRS é campeã em
mais duas categorias, dentre as IES privadas: Ciências Exatas e Informática, e Engenharia e
Produção. O prêmio reconhece a qualidade da Universidade, que concentra seus trabalhos
na graduação, na pesquisa e na extensão, e está comprometida com a formação humana e
profissional. O Guia do Estudante 2009 destacou dez cursos da PUCRS com cinco estrelas
(excelente) e 21 com quatro. A Editora Abril avaliou 9.371 graduações no País. Destas,
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3.551 foram estreladas.

Dimensão Ensino

Políticas de Acesso e Incentivo
à Educação Superior
Bolsa Licenciatura
O Programa de Bolsa Licenciatura proporciona um
abatimento de 40% no valor de todas as mensalidades, em
todos os semestres, nos cursos de Licenciatura, exceção feita ao curso de Educação Física, cuja redução é de 30%.

Bolsa Mérito
A cada edição do Vestibular de Verão, o primeiro colocado em cada um dos cursos oferecidos na graduação
obtém isenção do pagamento das mensalidades até a formatura.

Bolsa Diplomados

Miguel Perez, da Faculdade de Física, é beneficiado com
redução de 40% nas mensalidades devido à Bolsa Licenciatura

Bolsa de estudos parcial para uma nova graduação de diplomados pela PUCRS (25%)
ou por outra instituição (10%). O ingresso é extravestibular.

CREDPUC
Programa de Crédito Educativo da PUCRS que oferece financiamento parcial (50% de
crédito) sobre as mensalidades, exceto a primeira. A iniciativa conta com a parceria da Fundaplub.

Programa de Benefícios
Mantém, para alunos ingressantes até 2004, bolsas de 50% para estudantes sem condições de arcar com os custos dos estudos. Com o ProUni, desde 2005, os recursos foram
concentrados no novo Programa.
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Probolsas
O Programa contribui para a consolidação dos programas de pós-graduação que oferecem cursos de mestrado e doutorado, para a formação de recursos humanos de alto nível
e para o desenvolvimento de projetos de teses e dissertações em áreas prioritárias. As bolsas
concedidas isentam os pós-graduandos de 50% a 100% das taxas escolares.

Bolsa Familiar
Propicia ao aluno um desconto de 12% na mensalidade, exceto na primeira parcela,
quando tiver irmão, pai, mãe, filho ou cônjuge matriculado em curso de graduação.

PET / PET-Saúde / Pró-Saúde
O Programa de Educação Tutorial (PET), criado pelo governo federal em 1979, tem,
entre os seus objetivos, o de garantir ao estudante de graduação uma formação acadêmica
qualificada, visando a um exercício profissional diferenciado, com ênfase nos princípios
da educação tutorial e da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A PUCRS
possui cinco grupos PET, vinculados aos cursos de Química, Psicologia, Letras, Ciências
Biológicas e Informática, cada um constituído por 12 estudantes orientados por um professor-tutor.
Ao Pró-Saúde I e II (Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional
em Saúde) e ao PET-Saúde (Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde), voltados
para a formação de grupos de aprendizagem tutorial em áreas estratégicas para o Sistema
Único de Saúde (SUS), estão vinculados os cursos de Farmácia, Odontologia, Psicologia,
Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia, Medicina e Serviço Social. Juntos, os programas contam com cerca de 100 alunos bolsistas, cinco professores tutores e 30 trabalhadores dos
serviços da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, atuando como preceptores,
com bolsas do Ministério da Saúde. Ao todo, 28 disciplinas dos cursos da Área da Saúde
têm o apoio desses programas. As práticas no campo da atenção básica envolvem aproximadamente 860 alunos de graduação, 62 profissionais da saúde e 51 docentes, além
dos bolsistas citados.
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Programa de Estudante-Convênio de Graduação – PEC-G
Programa de Cooperação do governo brasileiro com países em desenvolvimento, através
dos Ministérios da Educação e das Relações Exteriores, para a formação de pessoas originárias
de países com os quais o Brasil mantém acordos educacionais. Os beneficiários do PEC-G
cursam toda a graduação, enquanto estrangeiros não vinculados a esse programa estudam por
um período de um a dois semestres. A Universidade aderiu ao PEC-G na década de 1970, e
costuma atrair universitários latino-americanos e africanos.

Programa Estudante-Convênio de Pós-Graduação – PEC-PG
Atividade realizada com países em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém
acordo de cooperação educacional, cultural ou de ciência e tecnologia. Tem como finalidade proporcionar a formação, em nível de pós-graduação, de pessoas oriundas de nações em
desenvolvimento, para estudar em universidades brasileiras. A iniciativa é administrada pelo
Ministério das Relações Exteriores, Capes e CNPq.

Alunos africanos do PEC-G em recepção organizada
pela Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e pelo Centro de Pastoral e Solidariedade
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ProUni
No ano de 2009 a PUCRS beneficiou 4.568 estudantes com o Programa Universidade para Todos (ProUni). Entre eles, estão as alunas Juliana Gomes e Jozi Ani Pinto
(foto), ambas cursando Administração. O Programa é uma parceria entre instituições
privadas de ensino superior e o Ministério da Educação, e tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de cursos de graduação e
de cursos sequenciais de formação específica. A PUCRS é a universidade gaúcha que
concede o maior número de bolsas do Programa.

Programas Institucionais
Tipo de beneficio concedido
Bolsa Mérito
Bolsa Licenciatura
Bolsa Diplomados
Bolsa Diplomados externos
CREDPUC – Crédito Educativo PUCRS
Programa de Benefícios
Probolsas
Programa de Incentivo Uruguaiana
Bolsa Familiar

22
22

BPA
Funcionários e Dependentes

Beneficiados

115
5.029
787
421
2.883
619
228
1.215
2.428
295
1.510

Programas Conveniados

Programas Conveniados

Graduação

Pós-Graduação

Tipo de beneficio
concedido

Beneficiados

ProUni
Fies
Programa de Educação
Tutorial (PET)
PEC-G –
Convênio estrangeiros

4.568
814
60
42

FAPERGS

180
38

Empresas /
Órgãos de governo *

312

CNPq

*Bolsas relativas a projetos conveniados.

Tipo de beneficio concedido
PICDT – Programa Institucional
de Capacitação Docente e
Técnica e PQI – Programa de
Qualificação Institucional
PEC – PG – Convênio
estrangeiros

Benefícios

11
3

CNPq

696
238

Empresas /
Órgãos de governo

270

CAPES

Dimensão Ensino

Ações Inclusivas e Relacionamento com Alunos
Logos, espaço de aprendizagem sem fronteiras
Ao completar 61 anos de fundação, a
PUCRS inaugurou o Logos: Aprendizagem
sem Fronteiras. O local foi criado para que
estudantes possam aprofundar os conteúdos
em que necessitam de apoio, contando com
o suporte de docentes e monitores. O espaço, vinculado à Pró-Reitoria de Graduação
(PROGRAD), conta com uma arena para oficinas, cursos e reuniões, com 40 lugares; o
Laboratório de Aprendizagem (Lapren); e o
Laboratório de Ensino Atendimento a Pessoas
com Necessidades Educacionais Específicas
(Lepnee), coordenado pela Faculdade de Educação. Os espaços têm acessibilidade univer-

Laboratório de Aprendizagem, um dos espaços do Logos,
une tecnologia, cores e arquitetura moderna

sal, com rampas e pisos com sinalizadores. A
PROGRAD também mantém no local as Coordenadorias de Ensino e Desenvolvimento Acadêmico, de Avaliação, de Tecnologias Educacionais, de Apoio à Formação Acadêmica e de
Integração Ensino-Serviço na Saúde.
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Centro de Atenção Psicossocial (CAP)
Tem como objetivo oferecer atenção aos alunos e/ou professores das diversas Unidades Acadêmicas, acompanhando o processo ensino-aprendizagem, identificando suas
necessidades e desenvolvendo alternativas para atendimento. Tendo como prioridade a
promoção da saúde do aluno da PUCRS, o CAP cria estratégias que facilitem sua identificação com a Universidade, viabilizando recursos adequados
às suas necessidades. São realizados atendimentos individuais, grupais e a familiares; reuniões e encontros grupais
com alunos do PEC-G e com coordenações de Unidades
Acadêmicas, além de acompanhamento e assessoria a professores. Coordenado pela Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários (PRAC), o CAP também assessora ou faz encami-

CAP – Centro de
Atenção Psicossocial
Atendimentos
Familiares
Grupos
Individuais
Professores
Unidades

Beneficiados

49
13
911
21
39

nhamentos, quando necessário, a serviços especializados,
na Universidade ou externamente.

Capacitação para alunos
O projeto Capacitação Discente consiste num
ciclo de palestras sobre temas contemporâneos, relacionados à vida profissional e à participação responsável na sociedade. Tem como objetivos, entre
outros, contribuir para a qualificação da formação
integral do acadêmico, para um maior conhecimento
da Universidade e para o aprimoramento da formação geral. Os encontros têm periodicidade mensal,
ocorrendo na última segunda-feira de cada mês, com
duração de uma hora – das 18h às 19h. A dinâmica
prevê palestra com 45 minutos de duração e 15 minutos para debate da plenária com o(s) palestrante(s).
Em 2009, foram realizados sete encontros, totalizando 545 alunos participantes.
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Encontro da Capacitação Discente, em abril,
abordou o Novo Acordo Ortográfico
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Atenção a pessoas com
necessidades especiais
A PUCRS oferece atendimento a pessoas
com necessidades especiais, desde o primeiro
contato que o estudante tem com a Instituição,
no Concurso Vestibular, até os recursos necessários para promover o aprendizado nas atividades cotidianas do acadêmico.

Vestibular
Os candidatos com necessidades educacionais especiais que desejam atendimento
diferenciado para a realização das provas são

Desde materiais básicos até recursos avançados de informática
estão ao alcance de pessoas com necessidades especiais

orientados a formalizar sua solicitação no Núcleo de Ingresso da PROGRAD, apresentando laudo emitido por especialista que especifique
a natureza, tipo e grau de deficiência, bem como recomendações específicas para o caso.
Com essa medida, o candidato poderá desfrutar das melhores condições possíveis para resolver com conforto suas provas.

Atendimento nas Unidades Acadêmicas
A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) informa às Faculdades sobre a matrícula de
alunos calouros com necessidades especiais, organiza encontros com a Direção da Unidade e
professores e orienta quanto ao uso de tecnologias assistivas e à necessidade de se realizarem
adaptações.

Recursos para o aprendizado dos alunos
PROGRAD
- Laboratório de Aprendizagem (LAPREN)
- Laboratório de Ensino e Atendimento a Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (LEPNEE/Faculdade de Educação)
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Programa de Mobilidade
Acadêmica

Mobilidade out
Países de Destino

O Programa de Mobilidade Acadêmica
(PMA) divide-se em Mobilidade in (alunos
estrangeiros na PUCRS) e Mobilidade out
(alunos da PUCRS no exterior). O PMA out é
oferecido exclusivamente para os alunos de
graduação da Universidade e tem a duração
máxima de dois semestres letivos, consecutivos ou não. Os destinos mais procurados em
2009 foram Espanha, Portugal e França. No
PMA in, a maioria dos alunos estrangeiros
veio da Europa (Alemanha, Portugal e Espanha) e da Ásia (China).

Alunos

26
14
9
9
2
6
9
16

Espanha
França
Argentina
EUA
Uruguai
Chile
Alemanha
Portugal

Total

91

Mobilidade in
Países de Origem

Alunos

8
2
3
3
19
2
10
11

Espanha
EUA
França
México
Alemanha
Japão
Portugal
China

Total

26
26

PUCRS

58

Antes de embarcar para o exterior, alunos da PUCRS recebem todas as orientações do PMA

Dimensão Ensino

Premus forma primeira turma
com 42 profissionais
A primeira turma do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família
e Comunidade da PUCRS (Premus) se formou
em setembro, com 42 profissionais de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição,
Odontologia, Psicologia e Serviço Social. A
residência trata das diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), do modelo de vigilância
à saúde, articulados ao campo da saúde da
família, do adulto, do idoso, da criança e do
adolescente.

Alunos do Premus recebem instruções no
Setor de Nefrologia do Hospital São Lucas

Trote da Medicina recebe
Troféu Solidariedade 2009
Doações de alimentos, de roupas e de livros;
mutirões de limpeza; visitas a creches, asilos e hospitais. Essas iniciativas agregam valor e ajudam a
reinventar, de forma cidadã, a recepção de calouros
por veteranos na Universidade. Uma amostra do sucesso do Trote Solidário foi a premiação concedida
à Faculdade de Medicina da PUCRS (Famed) com
o Troféu Solidariedade 2009. A honraria é entregue
todos os anos, na Câmara Municipal de Porto Alegre, a instituições que são reconhecidas pelas atividades de benemerência dentro da sociedade. Além
da Famed, que recebeu o destaque, diversos cursos
Professor Alexander Sapiro e alunos da Faculdade de Medicina
receberam o reconhecimento público na Câmara Municipal

têm organizado essa promoção a cada semestre.
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Centros e Diretórios Acadêmicos
A Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários (PRAC) apoia e acompanha a organização
de centros e diretórios acadêmicos. São 28 entidades com executivas vigentes. Entre as
iniciativas estão comodatos pelo uso de salas do Diretório Central de Estudantes (DCE) e de
outros centros e diretórios acadêmicos; convênios, acompanhamento de eleições, reuniões
e encontros interinstitucionais.
O DCE tem participação em diferentes comissões, como a Comissão Própria de Avaliação e a do ProUni. Integra, também, as câmaras de Graduação, de Pesquisa e Pós-Graduação e de Extensão, além do Conselho Universitário.

Vida acadêmica
acompanhada
passo a passo
A PUCRS acompanha o estudante desde a escolha da profissão
até a sugestão de opções para sua
educação continuada. No programa Futuros Calouros, iniciativas
como visitas ao Campus Central
e à Feira das Profissões orientam
alunos do ensino médio e pré-vestibulandos. Durante o Concurso
Vestibular, o Projeto Acalanto tem
atividades para familiarizar candidatos e seus acompanhantes com
a Universidade. Já os ingressantes
contam com o Stand Calouros, que
promove integração e informação
sobre a Instituição, e apresenta a

28
28

Administração Superior.

Despedida com música, emoção e alto astral
marca o Momento Formandos

Dimensão Ensino

Programa Diplomados
O Programa Diplomados tem como objetivo estabelecer canais efetivos com os egressos,
firmando relacionamento com a sociedade, um dos princípios de gestão da Universidade. São
desenvolvidas diversas iniciativas, oferecendo benefícios, com a finalidade de divulgar o programa, suas ações e vantagens. A atividade de maior destaque é o Momento Formandos, evento
de despedida da Universidade com a presença da Administração Superior. Tem o objetivo de
marcar o encerramento do curso de graduação e proporcionar reflexão; transmitir uma mensagem final de incentivo e fazer um convite especial para a continuidade da integração com a
PUCRS.
Ações

Ações de captação de diplomados
Reencontro de turmas de formandos;
Programa Trainee; Aulas inaugurais;
Conferências; Eventos institucionais
Diplomados matriculados nos
cursos de pós-graduação
Momento Formandos

Participantes

2.455

800

Encontro com
Professores Maristas

120

Feira das Profissões
PUCTUR

763
2.390

Participantes

Projeto Acalanto

Blitz Vestibular

16.391
1.733
12.500

Painéis de Profissões
nas Escolas

4.360

Maristão

1.400
6.187

Stand Calouros
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Parque Esportivo
O Parque Esportivo PUCRS é um moderno complexo para a prática de esportes, com
22 mil metros quadrados, edificado com base nas mais avançadas técnicas de construção,
em observância a padrões internacionais de qualidade. É uma grande área destinada ao
atendimento da Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto e ainda oferece serviços voltados à saúde, esportes e qualidade de vida, tanto para a comunidade acadêmica
quanto para o público externo. Conta com o Estádio Universitário, quadras poliesportivas e
equipamentos de primeiro nível, unindo ensino, pesquisa e atividades de extensão e prestação de serviços nas áreas de natação, hidroginástica para a terceira idade, academia de
ginástica, entre outras.

Olimpíadas da PUCRS 2009
Alunos, diplomados, técnicos administrativos e professores da Universidade participaram, entre setembro e outubro, das Olimpíadas da PUCRS 2009. Os jogos, realizados no
Parque Esportivo da Universidade, reuniram 1.077 pessoas, que contribuíram com 1.001
quilos de alimentos e 1.158 unidades de agasalhos, arrecadados como forma de inscrição.
As doações foram distribuídas no Asilo Padre Cacique e na Ilha Grande dos Marinheiros.

Parque Esportivo
Eventos Esportivos
Eventos realizados
Participantes
Atendimentos

30
30

14
10.231
134.806

1º lugar no Judô Masculino, Francisco Ialá, recebeu o troféu dos Pró-Reitores
de Extensão, João Dornelles, e de Assuntos Comunitários, Jacqueline Moreira

Dimensão Ensino

Biblioteca
A Biblioteca Central Irmão José Otão atende à comunidade universitária nos setores de
ensino, pesquisa e extensão, cobrindo todas as áreas do conhecimento e contribuindo para
a sua formação técnica, científica e pessoal. Alguns de seus serviços também são oferecidos
à comunidade em geral. O local conta com numerosas bases de dados, que
permitem ao pesquisador a identificação de bibliografia, extrapolando os limites do acervo existente. Espaços equipados com microcomputadores, mesas
com 836 assentos, 30 salas, uma sala de

Biblioteca Central – Dados 2009
Acervo (livros, periódicos, teses,
dissertações, folhetos e materiais multimídia)
Acessos de usuários da Universidade
Acessos de visitantes da comunidade externa

estudos externa e pavimentos previstos

Busca de documentos por comutação
bibliográfica

exclusivamente para estudo em grupo

Empréstimo domiciliar

ou individual também integram a edificação de 14 pavimentos e 21.000 metros quadrados.

Empréstimo entre bibliotecas
Visitas orientadas e capacitações

Espaços de estudo e pesquisa dispõem de recursos tecnológicos e conforto para a comunidade acadêmica

891.624
33.871
4.655
11.519
334.516
317
4.943
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Nos últimos anos, intensificaram-se os estudos sobre a molécula do
resveratrol, mostrando que ela tem um grande potencial terapêutico como
antioxidante, anti-inflamatória, antiviral, quimiopreventiva de câncer, cárdio
e neuroprotetora, além de proteger contra infecções e isquemia, reduzir a
obesidade e prevenir o envelhecimento. Em 2006, analisamos uma hortaliça
(azedinha) com altas concentrações dessa substância. Também desenvolvemos uma
formulação que aumenta a concentração desse polifenol no sangue. Ambas as pesquisas
foram patenteadas e licenciadas para uma indústria farmacêutica brasileira com o objetivo
de desenvolver um fármaco para diabete tipo II. A importância desse fato é que nossa
pesquisa está oportunizando a inovação para a indústria nacional através da transferência
de novas tecnologias, o que supõe um ganho expressivo para a sociedade.
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André Arigony Souto – Professor e pesquisador da Faculdade de Química

Dimensão Pesquisa

Conhecimento para o desenvolvimento
científico e tecnológico
A PUCRS busca consolidar-se cada vez mais como uma Universidade de pesquisa, comprometida com o avanço do conhecimento e contribuindo para o desenvolvimento científico
e tecnológico. As estruturas institucionais de pesquisa estão cadastradas no sistema on-line
denominado Sipesq. Desenvolvido pela própria Instituição, organiza grupos, núcleos, laboratórios, centros de pesquisa e seus respectivos integrantes e responsáveis, além dos projetos de
pesquisa realizados na Universidade. Os Institutos fazem parte dessa estrutura como Unidades
Universitárias.
Por meio da Rede Inovapuc, a Universidade articula os agentes de ensino, pesquisa e
extensão com a sociedade. A Rede é composta pelo Núcleo Acadêmico (Faculdades, Institutos e pesquisas do Museu de Ciências e Tecnologia) e pelas Unidades Periféricas, de relação direta com a sociedade. São elas: Agência de Gestão Tecnológica, Centro de Inovação,
Escritório de Transferência de Tecnologia, Ideia – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento,
Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica, Calibração e Ensaios (Labelo), Núcleo Empreendedor, Incubadora Raiar e Tecnopuc.
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Números da pesquisa
na PUCRS em 2009
Participação de professores
e alunos em projetos

793

Alunos com bolsas
de Iniciação Científica

1.396

Alunos com bolsas
de Pós-Graduação

434

Professores atuando em projetos

Pesquisas no Hospital São Lucas
Pós-Graduação Lato Sensu residência médica

147 alunos

Pós-Graduação Stricto Sensu
mestrado e doutorado

253 alunos

Ensaios clínicos

280

Projetos de pesquisa em
andamento com financiamento

414*
* Critério: 2.º Semestre 2009

Desenvolvimento Tecnológico
Agência de Gestão Tecnológica (AGT)
Centro de Inovação

Projetos de pesquisa contratados
Participantes em cursos
Participantes em programas de capacitação

Escritório de Transferência de Tecnologia (ETT)

Patentes concedidas

Ideia – Instituto de P&D

Projetos de pesquisa incubados

Núcleo Empreendedor

Eventos realizados
Participantes
Empresas graduadas

Incubadora Raiar

Empresas incubadas
Pessoas envolvidas
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Iniciação Científica

Participantes no Salão de Iniciação Científica
Trabalhos Inscritos

77
288
631
1
10
22
3.590
3
22
114
3.300
1.450

PUCRS
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15

–

1

24

Arquitetura e Urbanismo (FAU)

–

9

–

2

15

Biociências (FABIO)

–

26

18

–

152

Ciências Aeronáuticas (FACA)

–

1

2

1

–

Comunicação Social (FAMECOS)

–

11

1

1

13

Direito (FADIR)

1

21

–

2

32

Educação (FACED)

1

19

–

1

20

Educação Física e Ciências
do Desporto (FEFID)

–

3

–

1

4

Enfermagem, Nutrição
e Fisioterapia (FAENFI)

–

3

2

1

11

Engenharia (FENG)

4

13

8

4

6

Farmácia (FFARM)

–

4

4

–

4

Filosofia e Ciências Humanas (FFCH)

1

32

5

8

37

Física (FAFIS)

1

9

5

2

16

Informática (FACIN)

2

16

1

3

32

Letras (FALE)

3

23

–

11

42

Matemática (FAMAT)

–

7

–

3

6

Medicina (FAMED)

–

17

5

1

74

Odontologia (FO)

–

14

2

1

49

Psicologia (FAPSI)

–

14

1

1

49

Química (FAQUI)

–

4

5

–

15

Serviço Social (FSS)

–

13

–

3

4

Teologia (FATEO)

–

5

–

1

28

Núcleos

Núcleos

–

Laboratório

Laboratórios

Administração, Contabilidade
e Economia (FACE)

Faculdades

Número de
projetos de
pesquisa em
andamento

Grupos

Grupos

Número de
projetos de
pesquisa em
andamento

Centros

Centros

Estruturas de pesquisa

Bioética
(IB)

–

1

1

1

5

Geriatria e
Gerontologia
(IGG)

–

5

1

1

21

Pesquisas
Biomédicas
(IPB)

2

8

7

–

5

Instituto de
Toxicologia
(Intox)

–

1

1

–

2

Meio Ambiente
(IMA)

2

3

–

–

–

Ideia – Instituto
de Pesquisa e
Desenvolvimento

1

–

1

–

–

Museu de
Ciências e
Tecnologia (MCT)

–

5

3

–

–

Institutos
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DESTAQUES
Incubadora Raiar
seleciona empresas com
caráter inovador
A Incubadora Raiar da PUCRS selecionou 58 empreendimentos, ao longo de um
processo ocorrido entre março e outubro
de 2009, para participarem do Programa
Primeira Empresa Inovadora (Prime), da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). A
iniciativa também contou com apoio do Se-

Empresa Química Limpa, que tem Dimitrius Agostini como
sócio, foi uma das contempladas pelo Prime

brae e do Banco do Brasil. Ao final do ano,
cada empresa foi contemplada com a primeira de duas parcelas de R$ 60 mil. Cumpridos
todos os requisitos, a segunda remessa poderá ser recebida em 2010.
A verba pode ser utilizada para apoio ao empreendedor e gestor do negócio e, ainda,
para contratação de consultorias em áreas de gestão consideradas relevantes para a empresa, como recursos humanos, propriedade intelectual, formulação estratégica e inovação.

Universidade sobe em ranking do CNPq
A PUCRS ocupa, desde agosto de 2009, a primeira colocação entre as universidades
brasileiras comunitárias e as privadas no ranking do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), com 327 grupos de pesquisa. Está na 13ª colocação segundo
resultado do último censo referente aos grupos de pesquisa, pesquisadores e doutores das instituições de ensino superior brasileiras, neste levantamento que é realizado a cada dois anos.
Além dos Grupos de Pesquisa, a Instituição possui 50 núcleos, 73 laboratórios e 20 centros, que articulam as ações dos pesquisadores com o CNPq. Essas estruturas, bem como seus

36
36

sete Institutos, atuam em todas as grandes áreas do conhecimento: Ciências da Saúde e Ciências Biológicas, Ciências Técnico-Científicas, Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas.

Dimensão Pesquisa

Pesquisadores descobrem a chave
para a manutenção da memória
Pesquisadores da PUCRS descobriram a chave para a manutenção da memória. A relevância do estudo motivou a publicação, em agosto, de artigo na Science, considerada uma
das mais importantes revistas científicas do mundo. Testes bioquímicos e experimentos com
ratos demonstraram que a dopamina é o mecanismo que mantém a memória aversiva (de
medo) de longa duração. A constatação abre a possibilidade futura de modular a persistência
das informações adquiridas, o que beneficiaria pessoas com déficits cognitivos ou comportamentos não adaptativos persistentes, como o de viciados em drogas.
A pesquisa resultou do trabalho de dois anos feito no Centro de Memória do Instituto
do Cérebro do Rio Grande do Sul, vinculado à Universidade. A atividade foi liderada pelos
docentes da Faculdade de Medicina Janine Rossato, Lia Bevilaqua, Iván Izquierdo e Martín
Cammarota, em colaboração com o professor Jorge Medina, da Universidade de Buenos Aires, que atua como pesquisador visitante da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes) na PUCRS.

Lia Bevilaqua, Martín Cammarota e Iván Izquierdo, do Centro de Memória
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Espaço Iniciação Científica
No mês de junho, foi inaugurado o Espaço Iniciação Científica da PUCRS. Dedicado especialmente ao estudante de graduação que deseja iniciar-se ou aprofundar-se
no universo da investigação acadêmica, o
local é a uma iniciativa da Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG). Localizado no prédio 15, une-se ao ambiente
da Central de Atendimento ao Aluno. Uma
sala específica foi destinada a informar sobre possibilidades de atuação em projetos,
de indicação a bolsas e de participação em

Estrutura específica facilita o atendimento
ao aluno de iniciação científica

eventos de Iniciação Científica, da PUCRS e de outras universidades.

Torneio Empreendedor
Com o objetivo de promover a cultura
empreendedora e as ideias inovadoras entre
os alunos, o Torneio Empreendedor, em sua
3º edição, em 2009, teve 39 equipes inscritas, de graduação e de pós-graduação. Os
127 acadêmicos, de 22 cursos diferentes,
elaboraram plano de negócios e capacitaram-se, sendo selecionados, ao final, dez
semifinalistas. Os três primeiros colocados
receberam ao todo R$ 19 mil em bolsas de
estudos da PUCRS. A terceira edição teve

Pré-incubação na Raiar é um dos prêmios
oferecidos aos vencedores do Torneio

apoio da Agência de Fomento CaixaRS, do
Sebrae-RS, do Ideia – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da PUCRS, e da Fundação
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Irmão José Otão (Fijo), parceira na categoria Empreendedorismo Social.

Dimensão Pesquisa

Tecnopuc é o Parque Tecnológico do Ano
O Parque Científico e Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc) recebeu, em outubro, 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 19º Seminário Nacional
de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas, em
Florianópolis (SC), no qual 46 instituições, entre incubadoras, parques tecnológicos e empresas incubadas e graduadas
concorreram a troféus. A Universidade foi contemplada pela
primeira vez em 2004, quando foi lançado o Prêmio.

Ao fundo, as obras do Portal Tecnopuc, que duplicará o espaço físico
disponível para atuação de novas empresas e projetos de pesquisa
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Visitar a exposição sobre os 200 anos de Darwin com os alunos do
1º ano do Ensino Médio foi muito bom, pois era exatamente esse o
conteúdo que eu estava trabalhando com eles. Graças a um projeto
educacional, todos os estudantes da Escola puderam visitar o Museu
de Ciências e Tecnologia da PUCRS gratuitamente. Para os alunos,
foi muito estimulante e prazeroso. Para nós, professores, também
foi especial, pois participamos em grupo com instrutores do Museu
para preparar a visita antes da chegada da nossa escola. Assim,
conseguimos direcionar melhor para os temas que nos interessavam.
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Angela Maria Ruschel Korb – professora da

Escola Estadual de
Ensino Médio Florinda Tubino Sampaio, de Porto Alegre

Dimensão Extensão

Universidade aberta e
integrada à comunidade
A PUCRS mantém iniciativas consagradas e inovadoras para fortalecer seu elo com
os diferentes públicos com os quais se relaciona. No campo da extensão universitária são
articulados o ensino e a pesquisa para viabilizar a relação entre Universidade e sociedade, promovendo a interação dos saberes acadêmicos com a realidade e as demandas
sociais, na perspectiva de socializar e de construir conhecimentos tendo em vista uma
sociedade justa, solidária e sustentável.
A extensão é realizada a partir de unidades próprias, coordenadas pela Pró-Reitoria
de Extensão (PROEX), e de programas, projetos e ações promovidas, de forma transversal,
por todas as Unidades Universitárias. Também por meio da extensão a Instituição busca
fortalecer o relacionamento com os egressos, numa política de comunicação e interação
com os diplomados e com entidades educacionais.

Cursos e Eventos
A PUCRS oferece às comunidades
interna e externa ampla gama de cursos
e eventos educativos. Essas atividades
são promovidas pelas coordenadorias de
Eventos e de Educação Continuada, com

Cursos e Eventos 2009
Atividades
Eventos
Internos
Externos
Cursos
Total

Número

Participantes

326
260
66
326

89.551
41.605
47.946
7.002

652

96.553

iniciativas próprias ou em parcerias.
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Por uma universidade socialmente responsável
Para disseminar a cultura da responsabilidade social entre a comunidade universitária, foram realizados na PUCRS, entre 24 e 26 de setembro, painéis, apresentações e uma
mostra de projetos vinculados à área. Sob o título Responsabilidade Social – O que eu tenho a ver com isso?, o conjunto de iniciativas mobilizou mais de 500 pessoas, refletindo o
interesse de alunos, docentes e técnicos administrativos pelo tema.
A principal atração foi a palestra do engenheiro Guilherme
Guaragna, diretor de Empreendimentos da Petroquímica Braskem,
com o tema Sociedade sustentável:
os caminhos possíveis. O Papo Top,
ação em parceria com a Associação
Brasileira de Recursos Humanos
(ABRH-RS), abordou o Projeto Joana d’Arc em Luta pela Dignidade,
case da Universidade contemplado com o prêmio Top Cidadania

Palestra de Guilherme Guaragna atraiu cerca de 300 expectadores

em 2009. Em paralelo, o átrio do
prédio 9 concentrou pôsteres com
trabalhos realizados por unidades
acadêmicas da PUCRS e por alunos
das Faculdades de Medicina e de
Arquitetura e Urbanismo. As atividades foram conduzidas pela Coordenadoria de Desenvolvimento Social (Codes), órgão da Pró-Reitoria
de Extensão, em parceria com as
demais unidades universitárias.
Estudantes visitaram a Mostra de Responsabilidade Social
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Hospital São Lucas
O Hospital São Lucas desenvolve assistência, ensino e pesquisa em saúde, buscando
excelência nessas três linhas de ação. Oferece
estágio curricular a mais de 800 alunos/ano
nos cursos de graduação, pós-graduação e
profissionalizantes. Dos atendimentos prestados à comunidade, mais de 60% acontecem
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo os
demais particulares e por meio de convênios.
As internações hospitalares dividem-se entre
59% de mulheres e 41% de homens. Do total de pessoas que recorrem aos serviços, 55%
são de Porto Alegre, 28% da Região Metropolitana, 15% do Interior do RS e 2% de outros
estados.

Assistência Médico-Hospitalar
Geral
Consultas e
exames
Internações
Total

SUS

% SUS

2.866.126 1.726.260 60,23
28.940

18.139 62,68

2.895.066 1.744.399 60,25

Humanização hospitalar
Com o objetivo de reduzir o sofrimento da criança hospitalizada, o Hospital São Lucas
formou a Comissão dos Direitos da Criança e Cuidados Hospitalares, subdividida em dois
núcleos: de Humanização e de Proteção à Criança.
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Projetos:
Recreação – atividades lúdico-pedagógicas estimulando o potencial criador
dos pacientes;
Literatura e Medicina Pediátrica:
uma Aproximação Humana – narração e
encenação de histórias, em parceria com a
Faculdade de Letras;
Musicoterapia – entretenimento à
criança hospitalizada, produzindo efeitos
terapêuticos do ponto de vista emocional
e físico;

Ana Maria (mãe de Bento, à direita), Elisângela e o filho Luiz:
recreação ameniza o impacto da internação infantil

Feira do Livro Infantil – realizada na área
da Pediatria, reproduz a Feira do Livro de Porto
Alegre, proporcionando às crianças receber livros doados pela comunidade.
Núcleo de Proteção da Criança e do Adolescente – atua em casos em que há suspeita de
maus-tratos, sendo acompanhados por equipe

Casos encaminhados pelo
Projeto de Humanização

159 Conselho Tutelar
23 Promotoria da Infância e da Juventude
9 Juizado da Infância e da Juventude

multidisciplinar, para garantir medidas de proteção ao paciente assistido.

Direitos do paciente
Comissão dos Direitos do Paciente Idoso
Desenvolve e apoia iniciativas e projetos que favoreçam a qualidade de vida do idoso
e de seus familiares, visando à recuperação e à promoção da saúde.
Comissão dos Direitos do Paciente Adulto
Identifica, avalia e acompanha casos de negligência e maus-tratos de familiares e instituições, dando, quando necessário, os devidos encaminhamentos.
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Destaques
HSL está entre os cinco
melhores hospitais gaúchos
em atendimento pelo SUS
O Hospital São Lucas da PUCRS
está entre os cinco melhores hospitais gaúchos na opinião dos usuários
do Sistema Único de Saúde (SUS). O
ranking das dez instituições mais bem
avaliadas foi anunciado em dezembro,
pelo governo do Estado do Rio Grande
do Sul. O prêmio Satisfação dos Usuários do SUS é uma iniciativa da Secretaria Estadual da Saúde, e avalia o grau

Pesquisa mostrou que usuários do SUS avaliam bem a qualidade dos serviços prestados

de satisfação dos pacientes, a qualidade dos serviços prestados, o tempo de espera para realização dos procedimentos e indícios de
irregularidades nas instituições. A pesquisa analisou 286 hospitais.

Nova UTI Geral
As instalações da nova Unidade de Tratamento Intensivo Geral do Hospital São Lucas (foto)
foram apresentadas em setembro. A reformulação
permitiu o aumento da capacidade de 13 para 15
leitos, todos equipados com monitores cardíacos
multiparamétricos e ventiladores microprocessados, com capacidade para hemodiálise.
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Centro de Extensão Universitária Vila Fátima
Centro de Extensão Universitária Vila Fátima (CEUVF) atua dentro
da comunidade de mesmo nome, situada na zona leste de Porto Alegre.
O eixo de atividades é o binômio
ensino-serviço, sustentado por quatro
grandes áreas: saúde, assistência jurídico-social, desenvolvimento comunitário e educação. Alunos e professores de graduação e pós-graduação
prestam serviços de qualidade acadêmica aos quase oito mil moradores e
realizam estágios práticos em contato com a realidade social. A parceria
com órgãos governamentais permite
realizar serviços na área da saúde, assistência social e desenvolvimento da
comunidade.
Unidades acadêmicas que mantêm atividades curriculares no Centro
de Extensão: Faculdades de Arquitetura e Urbanismo, de Direito, de Educação, de Enfermagem, Fisioterapia e
Nutrição, de Farmácia, de Letras, de
Medicina, de Odontologia, de Psicologia e de Serviço Social, além do
Hospital São Lucas.
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Estágios curriculares levam dezenas de alunos diariamente
para a realização de atividades na Vila Fátima

Assistência odontológica registrou mais de
1.000 atendimentos na sede do Centro

Dimensão Extensão

Serviços
Assistência médica

Atendimentos

14.777
1.371
205
9.161
402
790
1.586
286
1.690
560
5.298

Assistência odontológica
Direito
Enfermagem
Fisioterapia
Nutrição
Psicologia
Psicopedagogia
Serviço Social
Visitas domiciliares
Vacinação

36.126

Total
Serviços
Assistência à criança desnutrida
Centro de Literatura Integrado da
Comunidade- CLIC

Crianças Beneficiadas

40
40

80

Total

Programa de Assistência ao Paciente Acamado
O Programa oferece auxílio multidisciplinar domiciliar aos moradores da comunidade
sem possibilidade de locomoção aos postos de saúde ou ao Centro de Extensão. Seu objetivo é treinar e motivar os familiares e acompanhantes nos cuidados aos enfermos, evitando
e abreviando internações hospitalares. No ano de 2009, houve 14 pessoas beneficiadas em
1.501 atendimentos.

Programa de Assistência
ao Paciente Acamado
Serviços
Enfermagem

Estágios curriculares no Centro de
Extensão Universitária Vila Fátima

Atendimentos

750
300
275
58
51
32
35

Fisioterapia
Medicina
Nutrição
Psicologia
Serviço Social
Odontologia
Total

1.501

1.203

Graduação

68

Pós-Graduação

7

Residentes Premus
TOTAL

1.278
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Programa da Terceira Idade
Assistência à saúde, jurídica e social foram alguns dos serviços oferecidos pelo Centro de Extensão Universitária Vila Fátima aos 45 idosos que participaram do Programa da
Terceira Idade em 2009. No Parque Esportivo da PUCRS, as atividades são acompanhadas
por alunos, sob a orientação de professores da Faculdade de Educação Física e Ciências do
Desporto. As ações são promovidas em parceria com o Instituto de Geriatria e Gerontologia
da PUCRS.

Prática de esportes coletivos de idosos é orientada e acompanhada por especialistas

Programa Família-Apoio e Proteção
O Centro de Extensão Vila Fátima (CEUVF) possui, desde 2001, convênio com a Fundação de Assistência Social e Cidadania de Porto Alegre (FASC). As atividades ocorrem por
meio do atual Programa Família-Apoio e Proteção, constituído pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e pelo Núcleo de Apoio Sócio-Familiar. Em 2009, foram atendidas
26 famílias, das 40 metas conveniadas com a FASC. O acompanhamento às famílias é feito
a partir de atendimentos individuais e reuniões grupais, além da articulação com a rede
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de serviços existentes na região leste de Porto Alegre. O Serviço Social do CEUVF também
realiza atendimento à comunidade, estabelecido no convênio com a FASC.

Dimensão Extensão

Programas e Projetos de Desenvolvimento Social
e Extensão Comunitária
A Política de Desenvolvimento Social da PUCRS orienta o compromisso da Universidade
nesse campo, sendo transversal às ações da Instituição. Ela possibilita articular ensino, pesquisa
e extensão, num modelo dinâmico e integrador da diversidade de iniciativas na área social.
Por meio de um conjunto de programas e projetos, desenvolvidos pela Coordenadoria
de Desenvolvimento Social e pelas demais Unidades Universitárias, realizam-se atividades
dirigidas prioritariamente à comunidade externa, nas áreas de saúde, educação, assistência
social, meio ambiente, ciência e cultura. As ações expressam necessidades sociais e a
sensibilidade da Instituição

Quadro resumo de atendimentos principais ações em 2009
Área

face às demandas sociais.
Também geram aprendizagem para os alunos e comu-

Saúde

nidade, atendendo a públicos
como estudantes da rede pública de ensino, adolescentes,
crianças, famílias e lideranças

Educação

comunitárias, entre outros.
Em setembro de 2009,
foram realizadas capacitações
com professores e funcionários objetivando disseminar o
conceito de um novo Sistema

Cidadania,
Inclusão e
Desenvolvimento
Social

de Gestão da Extensão Comunitária. Foram capacitadas 75
pessoas, totalizando 15 horas
de atividades intensivas.

Cultura

TOTAL

Programas e Projetos
Assistência Odontológica
Projeto Litoral-Fronteira
Geron - Saúde e Qualidade de Vida
Ônibus Oftalmológico
SAPP
Total
Núcleo de Educação de Jovens e Adultos
(NEJA)
Núcleo de Atendimentos e Estudos
Psicopedagógicos (NAEP)
Programa Escola Ciência –
Museu de Ciências e Tecnologia
Programa Museu Itinerante
Total
Projeto Rondon Nacional
Joana d’Arc
Sinergia Digital
Semana da Solidariedade e
Feira da Solidariedade
Serviço de Assistência Jurídica Gratuita
(SAJUG)
Total
Projeto Sobremesa Musical – Instituto de
Cultura Musical
Projeto Concertos Comunitários Zaffari
Institutos de Cultura Japonesa e
Espanhola
Total

Atendimentos

67.915
5.185
9.742
191
1.237
84.270
385
39
17.181
232.496
250.101
2.748
540
125
845
5.975
10.233
9.300
100.200
383
109.883

454.487

49
49

dimensão

Extensão

Relatório Social 2009

PUCRS

SAÚDE
Serviço de Atendimento e
Pesquisa em Psicologia (SAPP)
Prestando atendimento psicológico à
comunidade externa e interna, é realizado
por alunos-estagiários da Faculdade de Psicologia sob supervisão de professores psicólogos.

Números SAPP
Ensino

224 alunos em atividade na Clínica Escola

Pesquisa

8 alunos atuando em projetos de pesquisa
8 projetos de pesquisa em andamento

Extensão

1.137 atendimentos à comunidade externa
100 atendimentos à comunidade interna

Em reunião, professora e estudantes de psicologia
conversam sobre atendimentos no SAPP

Assistência Odontológica
A Faculdade de Odontologia da PUCRS mantém atendimento de assistência dentária
à população em situação de vulnerabilidade socioeconômica por meio da clínica odontológica geral, odontopediatria, cirurgia odontológica geral, atendimento a pacientes com
problemas na face e odontologia social. Cerca de 52% dos procedimentos estão vinculados
ao Sistema Único de Saúde.

Projeto Litoral-Fronteira
Mais de cinco mil pessoas de comunidades de baixa renda das cidades gaúchas de Osório, Santo Antônio da Patrulha e Rosário do Sul foram beneficiadas, em 2009, pelas ações que
integram o Projeto Litoral-Fronteira. O trabalho é resultado de um convênio firmado pela Secretaria da Saúde do RS, municípios do litoral e do interior, além da PUCRS. A Universidade par-
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ticipa com a coordenação e execução das ações de saúde odontológica junto às populações.

Dimensão Extensão

Atividades

2.ª Corrida pelo Idoso integrou atividades do Programa Geron em 2009

Programa Geron

Participantes

Atividades Físicas para a Terceira Idade

429

Ciclo de Estudos em Língua Estrangeira

139

Coral da Total Idade

4.700

Corrida pelo Idoso

1.400

Grupo Trocando Ideias

255

1.º Gre-Nal de Idosos

201

Inclusão Digital

87

mento para um envelhecimento saudável, produtivo

Lançamento de Livros e Doações

90

e bem-sucedido, a PUCRS criou o Programa Geron.

Matinê das Duas

630

Propõe-se a promover ações voltadas para o público

Muita Prosa e Muito Verso

500

Musical Idade

831

Palestras – IGG

480

Com o objetivo de produzir e divulgar conheci-

da terceira idade por meio de projetos desenvolvidos
com as Unidades Acadêmicas.

Ônibus Oftalmológico

Total

9.742

Testes de visão, medição de pressão ocular e atendimentos em casos de conjuntivite
estão entre os procedimentos realizados no Ônibus Oftalmológico. Equipado com gabinete
médico, ele leva estudantes e profissionais voluntários da Faculdade de Medicina para atendimento gratuito a comunidades de Porto Alegre, de forma articulada com a rede de saúde
pública. A iniciativa integra a PUCRS, o Lions Club de Porto Alegre e a Viação Canoense S.A.
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EDUCAÇÃO
Núcleo de Educação de
Jovens e Adultos
O Núcleo de Educação de Jovens e Adultos (Neja) da Faculdade de Educação da PUCRS é fruto
de um grupo de estudos da Universidade que tem como objetivo
promover um ambiente de estudo,
pesquisa, formação, discussão e
debates no campo da educação de
jovens e adultos. Com ações voltadas à formação de professores, o
trabalho é desenvolvido por meio
de cursos de extensão e de parce-

Biblioteca Popular no Morro da Cruz, em Porto Alegre,
é alvo de pesquisas do Neja

rias com órgãos públicos, entidades privadas e ONGs. Também compõem os eixos de atuação do Neja as publicações
científicas e a pesquisa. Dentre as investigações, desponta a Biblioteca Popular e Leitura no
Morro da Cruz, iniciativa promovida na periferia de Porto Alegre.

Núcleo de Atendimento e Estudos Psicopedagógicos (Naep)
O Naep, também vinculado à Faculdade de Educação, representa um espaço de
formação e pesquisa para os estudantes na área psicopedagógica. Está voltado ao trabalho de avaliação e atendimento de pessoas com alterações e problemas de aprendizagem, contribuindo para a permanência dos acadêmicos da PUCRS na Universidade e
para a melhoria do desempenho de alunos nas escolas públicas e instituições sociais. O
Núcleo dispõe de três salas especializadas para atividades com crianças, adolescentes
e adultos.
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Dimensão Extensão

CIDADANIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO LOCAL
Universitários do Projeto Rondon vão a Roraima
Entre janeiro e fevereiro, seis universitários de diferentes Faculdades da PUCRS, acompanhados de professores da Coordenadoria de Desenvolvimento Social, embarcaram para o interior de
Roraima para desenvolver atividades no município de Normandia, dentro do Projeto Rondon Nacional. Foram promovidas ações nas áreas de cultura, direitos humanos, educação e saúde, além
de palestras, oficinas e minicursos. Em julho, 30 alunos participaram de cinco projetos desenvolvidos pelo Núcleo de Extensão Comunitária da Pró-Reitoria de Extensão. Os trabalhos foram
contemplados para a realização do Projeto Nordeste-Sul e para a Operação Retorno do Projeto
Rondon Nacional. Aconteceram atividades em Roraima e no Rio Grande do Sul.
O Rondon é um projeto de integração social coordenado pelo Ministério da Defesa,
com a colaboração da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação. Envolve
atividades voluntárias de universitários e busca aproximar esses estudantes de outras realidades do País, além de contribuir para o desenvolvimento de comunidades.

Projeto da PUCRS vence Top Cidadania 2009
O projeto Joana D´Arc – Em Luta pela Dignidade
recebeu, em setembro, o Prêmio Top Cidadania, concedido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos –
Seccional RS (ABRH-RS). Desenvolvido pela Coordenadoria de Desenvolvimento Social/Núcleo de Extensão
Comunitária da PUCRS, com o patrocínio da Petrobras,
o trabalho é realizado na Vila Joana d´Arc, em Porto
Alegre, e busca promover a qualidade de vida da comunidade por meio da profissionalização. No local, há um
grupo de trabalho e geração de renda, no qual as moradoras aprenderam a confeccionar pães, doces e salgados, e criaram uma padaria e confeitaria comunitária.

Reitor Joaquim Clotet recebe prêmio concedido pela ABRH-RS
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Serviço de Atendimento Jurídico Gratuito (Sajug)
O Sajug, órgão da Faculdade de Direito, realiza atividades comunitárias por meio de
atendimento jurídico-social gratuito a famílias de baixa renda de Porto Alegre. Professores
atuam como advogados, com o auxílio dos alunos, prestando serviços nas áreas cível, de
família e penal.

CULTIVANDO PARTICIPAÇÃO E SOLIDARIEDADE
Centro de Pastoral e Solidariedade
O Centro de Pastoral e Solidariedade da PUCRS
tem como objetivo evangelizar a comunidade universitária pelo cultivo da fé e dos valores éticos, com ênfase na solidariedade, a fim de contribuir na formação
de pessoas comprometidas com a construção da civilização do amor. Contribui com seu serviço, diálogo
e testemunho na concretização da Missão da Universidade. Por meio de programas, projetos e ações, promove a compreensão, a vivência e a celebração da fé;
estabelece diálogo do pensamento cristão com as ciências e as culturas e cultiva a atitude de solidariedade.

Programa Solidariedade
Visa à construção da cultura da solidariedade no
meio universitário a partir da criação e articulação de
iniciativas em favor de pessoas, instituições e comunidades em situação de vulnerabilidade social, com a
proposta de inclusão social e transformação da realidade. Fazem parte desse programa os projetos Siner-
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gia Digital, Semana da Solidariedade, Voluntariado e
Campanhas Solidárias, como a coleta de agasalhos.

Centro de Pastoral e Solidariedade integra
universitários cultivando a fé e valores éticos
Solidariedade
Campanhas Solidárias
Ações realizadas
Instituições beneficiadas
Pessoas beneficiadas
Programa Voluntariado
Beneficiados
Instituições cadastradas
Voluntários
Semana de Solidariedade
Beneficiados
Universidade Missionária
Missão sem Fronteiras
Participantes
Missão Vila Fátima
Beneficiados
Participantes
Universitários em Pastoral
Primeiros Passos
Ações realizadas
Participantes
Semana Farroupilha
Ações realizadas
Participantes

4
10
2.500
11.000
46
253
845

9
500
61

27
679
10
1.900
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Sinergia Digital
O projeto é promovido pela Pastoral em parceria com a Faculdade da Administração,
Contabilidade e Economia e a Coordenadoria de Desenvolvimento Social. É integrado por
120 voluntários, principalmente alunos e professores. Seu objetivo é contribuir para a inclusão social pela capacitação para o uso de ferramentas computacionais e pelo desenvolvimento de ações voltadas à formação integral e cidadania. Inclui aulas para adultos (funcionários
da PUCRS e do Hospital São Lucas), para idosos do Programa Geron, e também para crianças
e adolescentes de escolas públicas que não possuem microcomputadores.

Semana da Solidariedade
e Feira da Saúde
A 15ª Semana da Solidariedade, realizada pela Pastoral em parceria com diversas instituições, ocorreu entre os
dias 16 e 22 de maio. Palestras, minicursos gratuitos com
noções para o mercado de trabalho, exposições, oficinas
e seminários abertos à comunidade fizeram parte da programação, baseada no tema A paz é fruto da justiça, lema

Seminário Justiça Restaurativa e Cultura de Paz integrou a
programação da 15.ª Semana da Solidariedade

da Campanha da Fraternidade 2009. Na Feira da Promoção da Saúde, o público teve acesso
a avaliações de saúde cardiovascular, bucal e dermatológica, além de orientações sobre a
importância de exercícios físicos e sobre a saúde da mulher, entre outras.

Programa Universidade Missionária
Seu objetivo é oportunizar aos universitários uma experiência espiritual e solidária em comunidades em situação de
vulnerabilidade social, colocando à disposição das pessoas
seus conhecimentos acadêmicos, experiências de fé, valores
éticos e cristãos, e atuando como agentes na transformação da
realidade. São realizadas três missões: Vila Fátima, em Porto
Alegre, no mês de julho; Paróquia (itinerante, permanecendo
Na Missão Vila Fátima, crianças da comunidade
ouvem histórias infantis contadas por alunos

por três anos em cada paróquia selecionada), em Porto Alegre,
no mês de dezembro; e Sem Fronteiras, no Chile, em janeiro.
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Ciência, Cultura e Produção Artística
Museu de Ciências e Tecnologia
O Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS (MCT) tem como principais objetivos
disseminar conhecimentos sobre ciência e tecnologia, participar ativamente no processo de
educação em todos os níveis e atuar na pesquisa científica sobre biodiversidade, paleontologia, arqueologia e conservação.

Área de Exposição
A área de exposição pública permanente, com mais de 10 mil metros quadrados,
tem cerca de 750 equipamentos. Em 2009,
o principal destaque foi a mostra (R)Evolução
de Darwin, celebrando os 200 anos do naturalista inglês.

Programa Escola-Ciência

Reprodução do escritório de Charles Darwin foi uma
das atrações da exposição organizada em 2009

O MCT, por meio do Programa Escola-Ciência (Proesc), possibilita a diversas comunidades de baixa renda o contato com um mundo de interatividade e conhecimento. Em
um ônibus exclusivo, a equipe do MCT busca crianças e adolescentes de baixa renda para
passarem um dia de ensinamentos de forma interativa, dinâmica e prazerosa na exposição,
sem qualquer ônus.

Programa Museu Itinerante (Promusit)
O Promusit materializa-se num caminhão especialmente projetado, no qual são transportados cerca de 70 experimentos interativos. O Programa, criado em 2001, participou de
mais de 100 eventos. Nesse período, atendeu a mais de 1,9 milhão de pessoas. Em junho,
durante a Semana Nacional do Meio Ambiente, o Promusit esteve no Ginásio Municipal
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de Cachoeirinha (RS). A participação foi viabilizada pela Prefeitura Municipal, por meio da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Dimensão Extensão

Popularizando a ciência
O projeto Popularização da Ciência por meio da Interação MuseuEscola e Formação de Professores e
Comunidade, realizado ao longo de
2009 por professores e licenciandos
das Faculdades de Química, Física,
Biociências e Matemática e do Polo
Educacional do Museu de Ciências e
Tecnologia (MCT), resultou numa experiência inédita para 28 estudantes
e cinco docentes de escolas públicas
do RS. Todos passaram por um processo de alfabetização sobre o universo científico e tecnológico, iniciado em Capela de Santana e Lindolfo

Alunos de escolas públicas tiveram alfabetização
científica concluída com Uma Noite no Museu

Collor, dois dos dez municípios gaúchos com menor Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), e concluído com 24 horas de convívio no Campus da PUCRS, incluindo a
atividade Uma Noite no Museu, quando todos pernoitaram no MCT e realizaram atividades
lúdicas de cunho educativo, monitoradas por docentes e acadêmicos.
Destaques
O Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS esteve no Praia de Belas Shopping, com
mais de 60 experimentos abertos ao público no mês de março.
No mês de outubro, o Museu foi considerado a única atração cinco estrelas em Porto
Alegre e uma das 28 melhores atrações do Brasil, conforme o Guia Quatro Rodas 2010, da
Editora Abril. No mesmo mês, o Projeto Museu Itinerante participou da Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia em Cuiabá (MT). O convite foi feito pela Coordenadoria de Popularização da Ciência da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso.
No mês de novembro, o MCT fez sua estreia na Feira do Livro de Porto Alegre. Durante a
55ª edição do evento, na área infantil e juvenil, houve a exposição interativa Trilha da Leitura
e experimentos abertos às crianças.
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Instituto de Cultura Musical
O Instituto de Cultura Musical (ICM) tem como principal objetivo fomentar o desenvolvimento cultural tanto dentro da Universidade quanto junto à comunidade de Porto
Alegre e do Rio Grande do Sul. Em outubro, foi apresentada no Salão de Atos da PUCRS a
ópera Il Trovatore (O Trovador), uma das obras mais populares do italiano Giuseppe Verdi.
Sobremesa Musical
Todas as quartas-feiras, das 13h às 13h30min, a comunidade acadêmica desfruta de um
momento cultural, com entrada franca, no átrio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, no
Campus Central da PUCRS. O Projeto Sobremesa Musical, a cada semana, apresenta um dos
grupos da Orquestra Filarmônica da PUCRS (cordas, metais, trombones e percussão, entre
outros), com um variado repertório contemporâneo.
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Ópera do italiano Giuseppe Verdi reuniu solistas brasileiros e estrangeiros
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Instituto de Cultura Japonesa
Cursos de língua japonesa, culinária, cerâmica, origami, bonsai e artes marciais são algumas das atividades oferecidas pelo Instituto de Cultura Japonesa. O
Instituto conta com o único computador
com software em japonês da Universidade, atraindo intercambistas vindos do Japão. Uma das atividades promovidas em
2009 foi o curso de Shorinji Kempo, arte
marcial japonesa criada em 1947 pelo
mestre Doshin So. Trata-se de uma disciplina para o treinamento da mente e do
corpo que visa ao benefício de três áreas da vida: autodefesa, desenvolvimento
espiritual e melhoria da saúde. Ao todo,

Curso de Shorinji Kempo foi ministrado no
Parque Esportivo da PUCRS

houve 23 cursos de extensão, com 267
participantes.

Instituto de Cultura Hispânica
O Instituto de Cultura Hispânica do Rio Grande do Sul foi fundado em 1956, com o objetivo de difundir a língua, a literatura, a história e a cultura da Espanha, e está sediado na PUCRS
desde 1960. Em 2004, foi integrado à Pró-Reitoria de Extensão, passando a denominar-se
unicamente Instituto de Cultura Hispânica (ICH). No ano de 2009, o ICH promoveu 16 cursos
de extensão, com a participação de 116 inscritos.
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O CEPAC é o único centro no Brasil criado especificamente para a
caracterização do armazenamento de carbono. Em termos de impacto
ambiental, essa tecnologia vai contribuir para a redução de emissão de
gases do efeito estufa e todas as consequências do aquecimento global.
O segundo maior impacto é a contribuição social e o desenvolvimento
econômico do País, pois estão sendo criadas novas tecnologias,
procedimentos de amostragem, experimentos em laboratório e,
principalmente, massa crítica e recursos humanos.
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João Marcelo Medina Ketzer – Pesquisador e coordenador-geral do
Centro de Excelência em Pesquisa sobre Armazenamento de Carbono (CEPAC)
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Grupo de Trabalho de Gestão Ambiental da PUCRS
Composto por professores e técnicos administrativos das diversas unidades universitárias, o Grupo de Trabalho de Gestão Ambiental tem por objetivo dar apoio à Administração
Superior na formulação de ações voltadas à gestão ambiental e incentivar, aprovar e promover atividades relacionadas com o meio ambiente na Universidade e na comunidade que a
envolve, a partir de procedimentos de ensino, pesquisa e extensão. Entre as ações a serem
desenvolvidas após a implementação do Comitê de Gestão Ambiental, está a formulação da
Política Ambiental e do Sistema de Gestão Ambiental da PUCRS.

Uso Sustentável de Energia (USE)
A PUCRS lançou, em setembro, o projeto Uso
Sustentável de Energia (USE), com o propósito principal de motivar a comunidade acadêmica contra o desperdício e a favor do consumo eficiente. O projeto se
iniciou com uma capacitação de funcionários do prédio da Reitoria e o lançamento do Manual de Economia de Energia. Após o treinamento de representantes
de todos os setores da Universidade, serão formadas
Comissões Internas de Gestão de Energia.
Além desse foco educacional, existem ações técnicas. O Grupo USE realiza levantamento em todos os
prédios da Universidade com análise dos sistemas de
climatização, informação, iluminação e equipamentos em geral. Futuramente será verificado o aproveitamento de fontes renováveis. Estão sendo avaliados
elementos de proteção solar e isolantes térmicos.
O Grupo USE é composto por profissionais da
Pró-Reitoria de Administração e Finanças, da PrefeituPrédio da Faculdade de Informática, no
Campus, privilegia entrada de luz natural

ra Universitária, da Divisão de Obras e das Faculdades
de Engenharia e de Arquitetura e Urbanismo.
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Instituto do Meio Ambiente (IMA)
O Instituto do Meio Ambiente (IMA) é composto por um grupo diverso e multidisciplinar de profissionais, o qual permite uma atuação nas mais diferentes vertentes de estudo da
área ambiental. Estes profissionais estão lotados no Centro de Pesquisas e Conservação da Natureza Pró-Mata
(CPCN Pró-Mata), no Centro de Excelência em Pesquisa
sobre Armazenamento de Carbono (Cepac), no Laboratório de Tratamento de Imagens e Geoprocessamento

Números IMA 2009

4
22

Convênios
Parcerias

(LTIG) e no Curso de Especialização em Gestão da Qualidade para o Meio Ambiente (CGQMA).

Centro de Pesquisas e Conservação da
Natureza Pró-Mata
No ano de 2009, o CPCN Pró-Mata, localizado no
município de São Francisco de Paula (RS), desenvolveu
diversas atividades relacionadas a pesquisa, ensino e
extensão, recebendo mais de 1.800 visitantes, entre
professores, alunos e pesquisadores da PUCRS e
de outras instituições conveniadas nacionais
e internacionais. No local foram identificadas mais de 300 espécies de aranhas,
380 de borboletas, 191 de abelhas, 248
de aves, além de moluscos, anfíbios,
mamíferos, e mais de 500 espécies de
plantas. Nas melhorias em infraestrutura,
destacam-se a construção da nova Casa de Pesquisa e a implantação de rede wireless, beneficiando
todos os visitantes e demais usuários.
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No CPCN-Pró-Mata, ambiente natural
preservado subsidia atividades acadêmicas
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Centro de Excelência em Pesquisa sobre
Armazenamento de Carbono (Cepac)
Sediado no Tecnopuc, o Cepac desenvolve pesquisas com foco
em reservatórios geológicos com potencial para o armazenamento
permanente de gás carbônico (CO2), com o objetivo de compensar
emissões deste gás de efeito estufa na atmosfera. As investigações visam à caracterização mineralógica, físico-química e à avaliação da
integridade destes reservatórios após a injeção de CO2. Também são

Em Triunfo (RS), pesquisadores estudam novas
alternativas para o armazenamento de CO2

utilizadas ferramentas de modelagem numérica para simular estes
processos ao longo de vários anos.

Em 2009, o Centro iniciou um projeto piloto para armazenamento de gás carbônico em
camadas de carvão e para produção de metano. Concentrado na jazida de Charqueadas, no
município de Triunfo (RS), o estudo visa a avaliar o potencial de recuperação de metano do
carvão e a capacidade de armazenamento de CO2 neste meio.

Laboratório de Tratamento de
Imagens e Geoprocessamento
O Laboratório de Tratamento de Imagens e Geoprocessamento (LTIG), vinculado à Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas (FFCH), representa um suporte com
avançada tecnologia para fins educacionais e investigações científicas de alta complexidade, atendendo a distintas áreas do conhecimento. Como propostas centrais do
LTIG, destacam-se a interação universidade-comunidade,
o auxílio a usuários na preparação, organização e análise
de dados geográficos, processados digitalmente, usando o
geoprocessamento e o sensoriamento remoto para fornecer suporte à tomada de decisão nos aspectos ambientais
e socioeconômicos.

1.750
alunos
de escolas públicas
e privadas foram
recebidos pelo LTIG
em 2009.
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O LTIG também agenda visitas gratuitas para alunos do ensino fundamental, de 5ª a 8ª
série, e do ensino médio. Os estudantes podem observar, em imagens de satélites, parques
e outros pontos da cidade de Porto Alegre, além de usufruir de outros recursos de aprendizagem.

Identificação das árvores do Campus
A Cidade Universitária reúne quase duzentas espécies
de árvores e palmeiras. As mais frequentes são guapuruvu,
grevílea, jacarandá-mimoso, jerivá, tipa, canafístula e ingá.
Em 2009, por iniciativa da aluna do curso de Biologia Camila Dewes, a Faculdade de Biociências colocou 100 placas, identificando 52 espécies. Foram selecionadas as árvores que mais chamam a atenção nos passeios de maior
movimento do Campus. A Faculdade também contou com o
apoio do Instituto do Meio Ambiente, da Divisão de Obras e
da Prefeitura Universitária.

Óleo de cozinha para
produzir biodiesel

Comunidade universitária pode conhecer
melhor as espécies do Campus

A Faculdade de Química da PUCRS produz, desde 2009, biodiesel a partir do óleo de
cozinha, no Projeto Social Eco-Óleo. O objetivo é gerar renda para a comunidade carente
atendida pelo Centro Social Marista (Cesmar) da Vila Rubem Berta, na Capital. O óleo arrecadado é transformado em biodiesel numa miniusina com capacidade de produzir 800
litros por dia, localizada no Cesmar, e cedida pela empresa RSBIO. O biodiesel é obtido
pela reação química entre óleo de fritura e álcool.
Parte do biodiesel é destinado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Porto
Alegre (RS), para abastecer a frota de veículos; outra parte para a empresa RSBIO, que comercializa as miniusinas; a terceira é utilizada no Cesmar. Os resíduos da produção são utilizados na fabricação de sabonetes ou produtos de limpeza, tarefa que envolve a Faculdade
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de Farmácia e a comunidade da vila.
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Coleta de resíduos
O lixo coletado diariamente no Campus tem
destino ecologicamente correto. O lixo seco é enviado para empresas de reciclagem. Os resíduos orgânicos vão para um aterro sanitário. Já os detritos
considerados perigosos são classificados e descartados em aterros licenciados pela Fundação Estadual
de Proteção Ambiental.

Resíduos secos em 2009
Papel e papelão

1.220 metros

cúbicos recolhidos*

Outros resíduos secos

4.620 metros

Controle de resíduos perigosos envolve
sistema de coleta e descarte diferenciados

cúbicos recolhidos**

* Encaminhados para o Centro Social Marista (Cesmar), na Região Nordeste de Porto Alegre.
** Destinados a empresas de triagem de resíduos.

Gestão da água
O controle da contas de água na PUCRS é feito
desde o ano de 1999, pela Prefeitura Universitária.
O acompanhamento anual possibilitou a redução do
consumo geral a partir de reparos nas tubulações,
ações de conscientização e novas tecnologias, como
telemetria, que permite o monitoramento do gasto
em tempo real.

146

milhões

de litros d’água
foram economizados
em 2009
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O Relatório Social PUCRS 2009 foi impresso com tinta à base de soja, em papel couchê fosco 230g
(capa) e 115g (miolo), produzido pela Cia. Suzano a partir do cultivo de florestas plantadas e certificado
pelo Forest Stewardship Council (FSC). Anualmente a PUCRS busca alternativas ambientalmente sustentáveis, inclusive para a confecção de materiais impressos, visando à redução de impactos à natureza.
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