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Mensagem do Reitor
O desafio do aprimoramento constante
A edição mais recente da Conferência Mundial sobre a Educação
Superior, promovida pela UNESCO, preconiza que a universidade tem nova
missão e novos desafios, com forte ênfase na ideia de que seu ambiente
não pode ser considerado apenas para o desenvolvimento pessoal ou
individual. Nesse contexto, o avanço intelectual deve estar sintonizado
com os objetivos mais amplos do desenvolvimento sustentável, da saúde e
bem-estar da população, da diminuição da pobreza, da paz e do respeito
aos direitos humanos. Alinhada a tal concepção, a universidade do século
21 deve colaborar com os principais agentes de transformação do meio
onde exerce suas atividades, notadamente governo e iniciativa privada,
visando ao progresso e ao bem-estar da sociedade na qual esta está inserida.
A PUCRS, por meio da sua comunidade universitária – professores,
técnicos administrativos, alunos, diplomados e famílias – promove
cotidianamente grande diversidade de iniciativas que se coadunam com
esse novo olhar atinente à Educação Superior. Uma das maneiras mais
ilustrativas de trazer essas ações a público, é o Relatório Social. Esse
documento, editado desde 2003, registra, de maneira concisa, a série de
realizações sociais desenvolvidas pela nossa Universidade.
Essa publicação, indubitavelmente reúne inúmeras e valiosas
informações que expressam nosso compromisso com o contexto social
em que estamos inseridos. Entretanto, é preciso olhar para o futuro como
um desafio de aprimoramento constante.
John Henry Newman, professor da Universidade de Oxford e primeiro
Reitor da Universidade Católica da Irlanda, tem uma frase que traduz bem
a ideia de colaboração, um ciclo constante rumo à inovação: “Aqui, na
Terra, viver é mudar, e a perfeição é o resultado de muitas transformações”.
Ao apresentar este trabalho, em que são descritas inúmeras ações
voltadas à qualidade de vida de todos os públicos com os quais a
PUCRS se relaciona, agradeço também o esforço, o compromisso e a
solidariedade de todos os seus realizadores.

Ir. Joaquim Clotet
Reitor

Quando cheguei à PUCRS, comecei a lecionar quase sem querer, sem ter planejado isso
para mim. Mas a Direção da Faculdade de Teologia incentivou-me e, já no final do primeiro
semestre como professor, a manifestação positiva dos alunos fez-me descobrir essa vocação,
que perdura por mais de 25 anos. Acredito que a vida é assim. Nem tudo acontece como
planejamos. Vamos nos descobrindo à medida que surgem as oportunidades. Acredito que o
sucesso de um professor depende da sintonia que se estabelece entre ele e os seus alunos. O
conteúdo das aulas , com o passar do tempo, os alunos podem esquecer, mas a imagem que o
professor deixa neles permanecerá para sempre.
| Professor de Humanismo e Cultura Religiosa, da Faculdade de Teologia
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Missão
A PUCRS, fundamentada nos direitos humanos, nos princípios do Cristianismo e na tradição educativa marista, tem por Missão produzir e difundir
conhecimento 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 internacional pela qualidade do
ensino e pela relevância das pesquisas, com a marca da inovação e da gestão
sustentável, promovendo a formação integral dos alunos e contribuindo para
o desenvolvimento científico, cultural, social e econômico.

Princípios de Gestão
•

Qualidade com sustentabilidade

•

Inovação e empreendedorismo

•

Integração ensino, pesquisa e extensão

•

Responsabilidade social e ação solidária

•

Relacionamento com a sociedade

8 |

Relatório Social 2010 | PUCRS

DADOS FUNCIONAIS

GESTÃO DE PESSOAS

Faixa etária
PUCRS

HSL

18 a 35 anos

36 a 60 anos

acima de 60 anos

1.327

1.987

63

1.481

1.302

326

A PUCRS, como Instituição Católica mantida
pelo Instituto dos Irmãos Maristas, fundamenta
seu modelo de gestão de pessoas baseado em
políticas de qualificação e valorização de seus
recursos humanos. Promove, continuamente, o
processo de desenvolvimento humano, preservando um bom clima organizacional e oportu-

Total

2.808

Total

3.289

Total

389

Sexo

nizando situações para o aprofundamento do

PUCRS
HSL

compromisso crescente dos indivíduos com os
objetivos e princípios que orientam a Instituição.

PUCRS
HSL

HOMENS

TOTAL

2.094
844

2.938

MULHERES

TOTAL

1.546
2.002

3.548

HOMENS

TOTAL

79
33

112

MULHERES

TOTAL

86
61

147

Relação Sexo e Cargos de Chefia

A cada ano, no mês de dezembro, a Rede Inovapuc promove
uma atividade de integração com suas equipes, reunindo
o pessoal fora do ambiente de trabalho. O encontro mais
recente ocorreu no município de Viamão (RS).

PUCRS
HSL
PUCRS
HSL
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Qualificação Funcional

Tempo médio de
permanência na instituição
PUCRS

Professores PUCRS

HSL

Doutorado

725

Mestrado

552

Especialização

110

Superior Completo

80

Técnicos Administrativos

Tempo de Serviço

HSL

PUCRS

Doutorado

16

21

Mestrado

19

47

Especialização

89

52

Superior Completo

464

400

Superior Incompleto

119

552

Ensino Médio Completo

1.682

640

PUCRS

HSL

TOTAL

Ensino Médio Incompleto

113

79

2.040

1.931

3.971

Ensino Fundamental Completo

222

122

10 a 19 anos

870

714

1.584

Ensino Fundamental Incompleto

122

260

20 a 29 anos

492

166

658

30 a 39 anos

210

35

245

40 anos ou mais

28

-

28

Menos de 10 anos

Benefícios e auxílios
concedidos em educação
para o público interno
Para incentivar a formação dos professores e técnicos administrativos, a Universidade oferece descontos nos cursos de graduação e pós-graduação (Especialização, Mestrado e Doutorado). O benefício é
concedido de acordo com a categoria funcional e a
carga horária cumprida pelos profissionais, podendo
atingir o índice de 80% na graduação, extensivo aos
dependentes, e 50% na pós-graduação.

Total de Técnicos Administrativos

Total de Técnicos
Administrativos HSL/PUCRS
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

Bolsas para técnico
administrativo ou dependentes
Bolsa para professor ou
dependentes

Total de
bolsas
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Programas de Capacitação e Desenvolvimento
Ao longo do ano, são desenvolvidas diversas atividades de relacionamento e incentivo à educação continuada.
Tais ações propiciam a participação de professores e técnicos administrativos em cursos e eventos que garantem
a constante qualificação do corpo funcional e o maior envolvimento com os princípios da Instituição. Dentre as
atividades destacam-se:

PUCRS Integração

Encontro com a Administração Superior

O Programa de Integração é uma iniciativa da Gerência
de Recursos Humanos voltada a técnicos administrativos
recém-admitidos pela PUCRS, prevendo apresentação das
estruturas, programas e filosofia da Universidade. Nas seis
ações ocorridas em 2010, participaram 162 pessoas.

Atividade realizada anualmente, no mês de dezembro, na
qual o Reitor, o Vice-Reitor e os Pró-Reitores apresentam
aos gestores, professores e técnicos administrativos
as realizações da Universidade no ano que finda e as
projeções para o ano seguinte.

Projeto Reflexões

Programa de Capacitação
para Gestores – Progestores

O Projeto Reflexões reuniu 103 colaboradores da PUCRS,
entre professores e técnicos administrativos, em seu 10º
ano. O evento busca refletir, de forma ampla, sobre a
identidade e a missão da Universidade, com palestras,
debates e ações em grupos. Até 2010, a iniciativa somou
1.850 participantes.

Atividade permanente de capacitação de gestores
universitários possibilitando a qualificação das práticas
de gestão, alinhadas aos objetivos e às finalidades da
Instituição. Em 2010, o programa capacitou 262 gestores.

Capacitação Docente
A capacitação docente na PUCRS busca atender aos
princípios de gestão da Universidade e às demandas da
contemporaneidade. Tem como base metodológica a
reflexão sobre a prática e como princípio a formação
permanente. Os Seminários de Capacitação Docente,
realizados semestralmente, trabalham com temas de
relevância social e acadêmica. Em 2010, o Ciclo de
Encontros na Arena inaugurou uma nova modalidade de
formação, valorizando a discussão em pequenos grupos a
partir de relatos de experiência. O investimento institucional
no aprimoramento dos professores também se evidencia
na produção acadêmica que divulga o conhecimento
produzido na experiência docente na PUCRS.

Horas de Capacitação Técnicos Adminstrativos
Capacitações PUCRS

Internas

Externas

Total

Participantes

2.976

272

3.248

Horas

13.897

6.794

20.691

Internas

Externas

Total

Participantes

9.249

363

9.612

Horas

41.083

6.244

47.327

Capacitações HSL

Dimensão Institucional
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SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA
E INCLUSÃO SOCIAL
Destaques

Programa Vida com Qualidade

Os desafios
da educação

O Programa Vida com Qualidade realiza projetos que incentivam e

A edição de julho do Seminário de

tegração e oportunidades para o engrandecimento pessoal. As ações

Capacitação Docente teve como tema A

promovem a qualidade de vida da comunidade interna da PUCRS.
Para tanto, tem como foco proporcionar convívio, conhecimento, in-

(in)disciplina, o estudo e suas relações

desenvolvidas, quando necessário, auxiliam os participantes na busca

com o aprender: um diálogo entre a

de tratamento adequado às suas necessidades. Na sequência, os prin-

cultura dos jovens e a cultura acadêmica.

cipais projetos.

Na oportunidade, 448 professores
participaram. Em dezembro, foram
abordados os Desafios emergentes da
Educação Superior: responsabilidade
social e apropriação de tecnologias de
informação e comunicação. Estiveram
presentes 478 docentes. Ainda em 2010,
a Pró-Reitoria de Graduação lançou os
seguintes livros: Capacitação Docente:
um movimento que se faz compromisso
e Por que falar ainda em avaliação?

Um balanço do ano
Na edição 2010, o Encontro com a
Administração Superior teve como tema
Revendo realizações: preparando o
futuro. Foram relembrados prêmios e
distinções recebidos pela Universidade
em 2010, a inauguração do Centro de
Convivência para professores e do Centro
de Educação Continuada, além das

Ginástica Laboral – ErgonoMico
O projeto ErgonoMico, de Ginástica Laboral, visa ampliar a qualidade de
vida no trabalho para os funcionários da PUCRS e oportuniza aos alunos da
Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto (FEFID) aproximação
com a prática profissional. Em 2010, a ação foi desenvolvida em 33 setores
da Universidade.

PUCRS Saudável – Reeducação Alimentar
O Projeto promove encontros nos quais são abordados temas ligados à
alimentação saudável como: elaboração de receitas práticas para o dia
a dia, nutrição voltada à atividade física e interpretação de rótulos. A
atividade é coordenada pela Faculdade de Enfermagem, Fisioterapia e
Nutrição (Faenfi), em parceria com a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários
e Gerência de Recursos Humanos. No ano de 2010, foram atendidos 85
pacientes.

Programa Rever

inúmeras parcerias com organizações

Oferece benefícios a ex-professores e ex-técnicos administrativos, como

públicas e privadas. O Reitor Joaquim

acesso às bibliotecas e redução no valor dos estacionamentos. A ativida-

Clotet também apresentou os elementos

de é uma promoção da Universidade em parceria com as Associações

centrais do Plano Estratégico 2011-2015.
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dos Funcionários (AFPUCRS) e dos Docentes e Pesqui-

Destaques

sadores (ADPPUCRS). Em 2010, o Programa recebeu 15
novos participantes, totalizando 62 pessoas.

Vida e Trabalho
O programa proporciona aos funcionários da Prefeitura Universitária uma oportunidade de integração,
formação, convívio, reflexão e vivência em vista de
uma maior identificação e compromisso com os valores assumidos pela Instituição. No ano de 2010,

Vacina contra gripe H1N1
Em maio, encerrou-se a participação da PUCRS na campanha de
vacinação da Secretaria Municipal de Saúde contra o vírus da gripe
H1N1. Foram imunizadas cerca de 9 mil pessoas. As campanhas
foram conduzidas pela Gerência de Recursos Humanos e pela
Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia, cujos professores
e alunos participaram da aplicação da vacina.

Doe Esperança mobiliza
a Universidade

em sua primeira edição, o evento contou com 39
participantes.

Diversidade no Ambiente
de Trabalho
Com a finalidade de promover ações integradas na
Universidade, enfrentando desigualdades e criando
oportunidades para o exercício da cidadania, em
2010, a Gerência de Recursos Humanos desenvolveu
as seguintes atividades:
•

Sensibilização dos gestores para contratação de pessoas com deficiência;

•

3ª edição do evento Diversidade no Ambiente de
Trabalho;

•

4º Ciclo de Reflexão e Debate sobre Universidade
Acessível.

A PUCRS lançou, em junho, a campanha institucional Doe
Esperança, uma iniciativa permanente para mobilizar a comunidade
acadêmica a doar sangue, órgãos e medula óssea. A iniciativa visa
aproveitar que mais de 30 mil pessoas interagem diretamente com
o Campus, entre alunos, professores, técnicos administrativos e
fornecedores. Até o final do ano houve 502 cadastrados para doação
de medula óssea, 125 comprometimentos para doação de órgãos e
tecidos, além de 73 voluntários aptos a doar sangue.

SIPAT
Em novembro, as palestras da Semana Interna de Prevenção
de Acidentes de Trabalho (SIPAT), voltada para funcionários da
PUCRS, Gráfica Epecê e Colégio Champagnat, abordaram temas
como Biossegurança,Trabalho em Alturas, Postura Corporal e
Ergonomia, Reeducação Alimentar e Envelhecimento Saudável do
Corpo, Mente e Cérebro.

Dimensão Institucional
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COMUNICAÇÃO E
RELAÇÃO
COM A SOCIEDADE

Destaques

Ouvidoria Institucional lança site
A Ouvidoria Institucional da PUCRS lançou em 2010 um site para
atender o público interno e externo, recebendo e respondendo a dúvidas,
reclamações, sugestões e elogios. No endereço www.pucrs.br/ouvidoria,
é possível fazer e acompanhar solicitações e registrar reclamações com

A imagem da Universidade

preservação da identidade. No site podem ser encontradas as perguntas
mais frequentes e links importantes da Universidade.

A definição das estratégias de comunicação e relacionamento na PUCRS prevê sempre programas
de abrangência interna e externa. As atividades

Ouvidoria

são desenvolvidas por meio de instrumentos de

PUCRS

comunicação integrada que valorizam ações de
Relações Públicas e de Assessoria de Imprensa/
Jornalismo, realizadas pela Assessoria de Comunicação Social, e de Publicidade/Propaganda, sob
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.

Hospital São Lucas

Atendimentos presenciais
e por telefone

463

Atendimentos via e-mail

856

Denúncias

90

Atendimentos realizados pelo Serviço
de Atendimento ao Cliente (SAC)

Elogios

20

E-mails recebidos (total)

Informações

665

Mensagem ao paciente

Reclamações

523

Pergunte ao médico

1.013

Sugestões

87

Fale conosco

2.086

Atendimentos presenciais

1.477

Pesquisas de Satisfação

2.982
290.963
3.358
259

Unidades Universitárias, tais como o Centro
de Educação Continuada (Educon), a Editora
Universitária (Edipucrs), o Museu de Ciências e
Tecnologia (MCT), a Incubadora de Empresas
Raiar, a Rede INOVAPUC e o Hospital São Lucas,
também promovem ações de comunicação e

Representações

relacionamento.

Conscientização para o trânsito
A campanha Mão Única pela Vida, lançada na PUCRS em março, numa parceria entre
a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e a Fundação Thiago de Moraes Gonzaga,
teve como objetivo conscientizar os estudantes e os frequentadores do Campus quanto
à responsabilidade no trânsito, dentro e fora do espaço acadêmico. O trabalho foi
desenvolvido pelos alunos do Espaço Experiência, da Faculdade de Comunicação Social.

Minha trajetória na PUCRS iniciou com a graduação em Economia, incluindo a Iniciação
Científica. Atualmente, consolida-se com o mestrado em Economia do Desenvolvimento.
Essas oportunidades me inseriram num ambiente de pesquisa, com professores qualificados
que me guiam pelo meio acadêmico, onde posso buscar respostas às muitas perguntas que
surgem ao longo dos semestres. O incentivo que recebo é fundamental para minha qualificação
profissional e ampliação do conhecimento. Essa vivência universitária possibilita aprender a
utilizar as ferramentas necessárias para desempenhar um trabalho cada vez melhor. Isso me
dá confiança para continuar o processo de compartilhamento, ampliação e difusão desses
aprendizados, seja como professor, pesquisador ou em outra atividade do mercado.
| Aluno do mestrado em Economia – Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia
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Incentivo à
qualificação acadêmica
Para fortalecer a relação entre ensino, pesquisa e extensão, a PUCRS desenvolve um trabalho permanente,

Alunos matriculados na
Graduação e na Pós-Graduação

mobilizando as Pró-Reitorias de Graduação, de Pes-

Graduação

24.724

quisa e Pós-Graduação, e de Extensão, bem como as

Pós-Graduação

4.916

Unidades Acadêmicas. As ações desenvolvidas promo-

Lato Sensu

2.896

vem e incentivam o estudo e a pesquisa, qualificando

Stricto Sensu

2.020

a formação acadêmica de alunos e diplomados. O reconhecimento pelos benefícios dessa política emerge
não só da comunidade diretamente relacionada com a
PUCRS, mas também da sociedade, por meio de avaliações de instituições governamentais e privadas.
No Índice Geral de Cursos (IGC) 2009, divulgado em
2010 pelo Ministério da Educação, a PUCRS obteve

TOTAL

29.640

* Fonte: Coordenadoria de Registro Acadêmico – Censo da Educação Superior

Número de cursos de Graduação
Campus Central

48

Campus Uruguaiana

9

TOTAL

57

o conceito 4, posicionando-se como uma das melho-

Número de cursos de Pós-Graduação

res universidades privadas do País e como a primeira

Lato Sensu

74

da Região Sul. O IGC é um indicador de qualidade

Stricto Sensu

42

de instituições de educação superior que considera,

TOTAL

116

em sua composição, a qualidade dos cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado e doutorado).

Alunos que concluíram
Graduação e Pós-Graduação em 2010

Todos os cursos de graduação ofertados pela Uni-

Graduação

4.012

versidade, cujos resultados de avaliação foram di-

Pós-Graduação

1.753

vulgados em 2010, com o Conceito Preliminar de

Lato Sensu

Curso (CPC), obtiveram conceitos acima dos referen-

Stricto Sensu

ciais de qualidade estabelecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP/MEC). Na pós-graduação, a PUCRS se
mantém na 11ª posição geral e em 2º lugar entre as

TOTAL

1.092
661
5.765

* Fonte: Coordenadoria de Registro Acadêmico – Censo da Educação Superior 2010

Total de diplomados até 2010

instituições privadas comunitárias, de acordo com a

Graduação – Porto Alegre, Viamão e Uruguaiana

141.375

avaliação da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de

Pós-Graduação Stricto Sensu

8.412

Pessoal de Nível Superior (CAPES/MEC).

Pós-Graduação Lato Sensu (certificação)

29.204
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CONQUISTAS

Em 2010, sete cursos da
PUCRS obtiveram nota 6 da
Capes, e nove conquistaram
cinco estrelas no Guia Abril.
Entre estes, está a Faculdade
de Serviço Social, que abriga o
Núcleo de Estudos e Pesquisa
em Violência, Ética e Direitos
Humanos, que reúne docentes,
graduandos e pós-graduandos.

Destaque no Webometrics

Marcas de Quem Decide

De acordo com o ranking Webometrics, considera-

A PUCRS figurou entre os vencedores do Projeto

do um dos mais confiáveis na avaliação de universi-

Marcas de Quem Decide, promovido pelo Jornal do

dades do mundo, a PUCRS está em 15º lugar no País

Comércio e pela QualiData Pesquisas e Conhecimen-

e em 2º lugar no Rio Grande do Sul, atrás apenas

to Estratégico. Entre as IES privadas, a Universidade

da UFRGS. A Universidade ocupa a 692ª posição

ficou em 1º lugar como marca preferida e lembrada

mundial, e o 29º lugar na América Latina. O We-

em Ensino Superior. No ensino de pós-graduação,

bometrics usa como base dados de mais de 16 mil

quesito preferência, a Instituição está em 3º, e quanto

instituições (pesquisas, publicações internacionais

à lembrança, em 2º. As indicações foram feitas por

qualificadas dos docentes e pesquisadores) e avalia

empresários, executivos e profissionais liberais, entre-

8 mil universidades no mundo.

vistados entre novembro de 2009 e janeiro de 2010.

Dimensão Ensino
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Scimago Institutions Ranking Guia do Estudante Abril
A PUCRS ficou em 2º lugar entre as instituições de

A edição 2010 da publicação destacou a PUCRS

ensino superior (IES) privadas brasileiras e em 36º

com nove cursos cinco estrelas (excelente), 21 qua-

entre todas as IES latino-americanas no ranking

tro estrelas (muito bom) e cinco três estrelas (bom).

ibero-americano Scimago Institutions Ranking, que

A avaliação constou do Guia do Estudante Profissões

apresenta um perfil detalhado, baseado nos dados

Vestibular 2011. Publicado anualmente, é resultado

quantitativos de publicações e citações em artigos

da avaliação de um corpo de mais de três mil consul-

científicos internacionais. Esse ranking inclui 607

tores, formado por docentes, coordenadores de cur-

universidades ibero-americanas que publicaram do-

so, diretores de departamento e avaliadores do MEC.

cumentos reconhecidos pelo índice Scopus da Else-

Foram avaliados 10.049 cursos de 1.439 instituições

vier em 2008.

de todo o País, sendo 4.146 estrelados.

Avaliação Trienal Capes

Prêmio Sinepe/RS

Conforme a avaliação trienal dos cursos de pós-

O Sindicato dos Estabelecimentos do Ensino Pri-

-graduação no Brasil, promovida pela Capes, a

vado no Estado do Rio Grande do Sul (Sinepe/RS)

PUCRS tem sete cursos com nota 6, com desempe-

contemplou a PUCRS em três modalidades entre os

nho equivalente ao dos mais importantes centros

vencedores da edição 2010. No 1º Prêmio Inovação

internacionais de ensino e pesquisa, e nove cursos

em Educação, o projeto Logos – aprendizagem sem

com nota 5, com alto nível de desempenho. Dos

fronteiras foi agraciado com o primeiro lugar na ca-

23 Programas de Pós-Graduação da Universidade,

tegoria Área Fim – Ensino Superior; os projetos Espa-

11 deles (48%) melhoraram seu conceito e 52%

ço Integrado de Laboratórios – Espaço Experiência e

mantiveram o desempenho do triênio anterior. Ne-

Núcleo de Educação de Jovens e Adultos obtiveram

nhum Programa reduziu sua avaliação. A média

o primeiro e segundo lugares, respectivamente, na

nacional de melhoria das notas dos Programas de

categoria Gestão Pedagógica – Ensino Superior. A

Pós-Graduação brasileiros foi de 20%, enquanto a

revista PUCRS Informação foi destacada com o se-

PUCRS teve 48% dos seus Programas com melho-

gundo lugar na categoria Mídia Impressa – Educação

ria de conceito.

Superior, do 8º Prêmio Destaque em Comunicação.
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POLÍTICAS DE ACESSO E
INCENTIVO À EDUCAÇÃO
SUPERIOR
Bolsa Licenciatura

Probolsas

O Programa de Bolsa Licenciatura proporciona um

O Programa contribui para a formação de recursos

abatimento de 40% no valor de todas as mensalida-

humanos de alto nível e para o desenvolvimento de

des, em todos os semestres, nos cursos de Licencia-

projetos de teses e dissertações em áreas prioritárias.

tura, exceção feita ao curso de Educação Física, cuja

As bolsas concedidas isentam os pós-graduandos de

redução é de 30%.

50% a 100% das taxas escolares.

Bolsa Mérito

Bolsa Familiar

A cada edição do Vestibular de Verão, o primeiro

Propicia ao aluno um desconto de 12% na men-

colocado em cada um dos cursos oferecidos na gra-

salidade, exceto na primeira parcela, quando tiver

duação obtém isenção do pagamento das mensali-

irmão, pai, mãe, filho ou cônjuge matriculado em

dades até a formatura.

curso de graduação.

Bolsa Diplomados

PROED

Bolsa de estudos parcial para uma nova graduação

O Programa de Crédito Educativo PUCRS (PROED)

de diplomados pela PUCRS (25%) ou por outra insti-

concede este benefício para alunos ingressantes na

tuição (10%). O ingresso é extravestibular.

Universidade por Concurso Vestibular, e que, den-

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 Fundação Aplub de Crédito Educativo (Fundaplub).

tro das disponibilidades financeiras semestralmente
estabelecidas, preencham todas as condições do regulamento para usufruir do auxílio.

Dimensão Ensino
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ProUni
No ano de 2010, a PUCRS beneficiou 4.259 estudantes com o Programa Universidade para Todos
(ProUni). 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.

Destaque

Crédito educativo para licenciaturas
Rita Feula (Serviço Social), Tiago
Camargo (Filosofia) e Graciela
Boeira (Direito), bolsistas ProUni,
conquistaram a láurea acadêmica
ao graduarem-se em 2010.

A PUCRS oferece, desde o 1 semestre de 2010, o Programa de
Crédito Educativo da Universidade (PROED). O benefício, destinado
aos cursos de licenciatura, busca incentivar a formação de docentes
qualificados e propiciar ao aluno a ampliação do prazo para o
pagamento das mensalidades em até o dobro do tempo estabelecido
para a conclusão. O Programa é administrado diretamente pela
Instituição e não sofre correção monetária nem juros, sendo aplicado
apenas o índice de correção anual das mensalidades.
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PET

Pró-Saúde e PET-Saúde

O Programa de Educação Tutorial (PET) busca, entre

O Programa Nacional de Reorientação da Formação

outros objetivos, garantir ao estudante de graduação

Profissional em Saúde (Pró-Saúde) e o Programa de

uma formação qualificada, que favoreça tanto a

Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde)

autonomia acadêmica quanto a profissional, com

são voltados para a formação de grupos de aprendi-

ênfase nos princípios da educação tutorial e da

zagem tutorial, tendo como cenário de prática co-

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

munidades em situação de vulnerabilidade social.

A PUCRS possui cinco grupos PET, cada um deles

Os grupos estão vinculados aos cursos de Farmácia,

constituído por 12 estudantes, orientados por um

Odontologia, Psicologia, Enfermagem, Nutrição,

professor-tutor. Nos cursos de Química, Psicologia,

Fisioterapia, Medicina, Serviço Social e Educação

Letras, Ciências Biológicas e Informática – aos quais

Física. Juntos, os programas contam com cerca de

estão vinculados – os “petianos” realizam atividades

100 alunos bolsistas, sete professores tutores e 35

multi/interdisciplinares que contribuem para sua

trabalhadores dos serviços da Secretaria Municipal

formação e para o desenvolvimento social. Os

de Saúde de Porto Alegre, que atuam como precep-

cursos promovem, igualmente, a interação entre

tores. Com o apoio desses programas, conta-se, em

bolsistas e não bolsistas, de modo a viabilizar o efeito

2010, com 28 disciplinas dos cursos da Área da Saú-

multiplicador do PET sobre a comunidade acadêmica.

de, articuladas a eles, envolvendo aproximadamente

Programa de Estudante-Convênio
de Graduação – PEC-G
Programa de Cooperação do governo brasileiro com
países em desenvolvimento, através dos Ministérios da

860 alunos da graduação, 62 profissionais de saúde
e 51 docentes, além dos bolsistas já mencionados.

Programa Estudante-Convênio de
Pós-Graduação – PEC – PG

Educação e das Relações Exteriores, para a formação de

Atividade realizada com países em desenvolvimen-

recursos humanos originários de países com os quais o

to, com os quais o Brasil mantém acordo de coopera-

Brasil mantém acordos educacionais. Os beneficiários

ção educacional, cultural ou de ciência e tecnologia.

do PEC-G cursam toda a graduação com gratuidade.

Tem como finalidade proporcionar a formação, em

A Universidade aderiu ao PEC-G na década de 1970,

nível de pós-graduação, de pessoas oriundas de na-

e costuma atrair universitários latino-americanos e

ções em desenvolvimento, para estudar em univer-

africanos.

sidades brasileiras. A iniciativa é administrada pelo
Ministério das Relações Exteriores, Capes e CNPq.
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Programa Institucional
de Bolsa de Iniciação
à Docência – PIBID

Programas Institucionais
Tipo de benefício concedido
Bolsa Mérito

Do PIBID participam os cursos de Pedagogia,

Beneficiados
125

Bolsa Licenciatura

4.503

Bolsa Diplomados

839

Bolsa Diplomados Externos

439

Química, Física, Matemática e Letras, com bol-

CREDPUC – Crédito Educativo PUCRS

sas para um coordenador, cinco professores da

Programa de Benefícios

PUCRS, 100 estudantes dessas licenciaturas e 20

PROED – Crédito da PUCRS

supervisores, que são professores de escolas mu-

Probolsas

262

nicipais, nas quais os alunos desenvolvem ativi-

Programa de Incentivo Uruguaiana

757

dades de iniciação à docência. Os objetivos do

Bolsa Familiar

PIBID são elevar a qualidade da formação de pro-

BPA

fessores nos cursos de licenciatura e incentivar a

TOTAL

formação de docentes em nível superior para a
Educação Básica, contribuindo para a valorização do magistério. Os licenciandos são inseridos
no cotidiano de escolas da rede pública de educação, ampliando a integração entre a Educação
Superior e a Educação Básica e contribuindo
para o desenvolvimento de práticas docentes de
caráter inovador e multidisciplinar.

2.636
146
7

2.311
275
12.345

Programas Conveniados Graduação
Tipo de benefício concedido

Beneficiados

ProUni

4.259

Fies

1.116

FAPERGS

165

CNPq *

223

Programa de Educação Tutorial (PET)

78

PEC – G Convênio Estrangeiros

34

TOTAL

5.875

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

Destaque

PET-Saúde e Pró-Saúde ganham prêmio
O Conselho Municipal de Saúde entregou, em maio, o Prêmio

Programas Conveniados Pós-Graduação
Tipo de benefício concedido

Beneficiados

PICDT – Programa Institucional de Capacitação
Docente e Técnica e PQI – Programa de Qualificação
Institucional

2

de saúde realizadas no Pró-Saúde e Programa de Educação pelo

PEC – PG Convênio Estrangeiros

4

Trabalho para a Saúde (PET-Saúde). Fazem parte os cursos de

CAPES

675

Farmácia, Odontologia, Psicologia, Enfermagem, Nutrição, Medicina,

CNPq

236

Empresas/Órgãos de governo

182

Destaque em Saúde a personalidades e instituições. A PUCRS
recebeu a distinção principalmente pela contribuição às ações

Fisioterapia, Serviço Social e Educação Física e Ciências do Desporto.
Os alunos atuam nas unidades de saúde da Secretaria da Saúde de
Porto Alegre, no Distrito Leste/Nordeste.

TOTAL

1.099
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AÇÕES INCLUSIVAS
E RELACIONAMENTO
COM ALUNOS
Centro de Atenção
Psicossocial (CAP)
Tem como objetivo oferecer atenção aos alunos e/ou professores das diversas Unidades Universitárias, acompanhando o processo ensino-

Laboratório de Aprendizagem oferece apoio
pedagógico a estudantes da Universidade.

CAP - Centro de Atenção Psicossocial
Público atendido

Atendimentos

Alunos

-aprendizagem, identificando suas necessidades

Individuais

e desenvolvendo alternativas para atendimento.

Grupos

1.477
175

Tendo como prioridade a promoção da saúde

Familiares

87

na PUCRS, o CAP trabalha a identificação com

Professores

310

a Universidade, viabilizando recursos adequados

Unidades Universitárias

14

ao atendimento de necessidades. São realizados
atendimentos individuais, grupais e a familiares e
também, reuniões e encontros com alunos e professores e com coordenações de Unidades Acadêmicas, além de acompanhamento e assessoria

Recursos pedagógicos para
o aprendizado dos alunos

a professores. Coordenado pela Pró-Reitoria de
Assuntos Comunitários (PRAC), o CAP também

PROGRAD

assessora ou faz encaminhamentos, quando ne-

•

Laboratório de Aprendizagem (LAPREN);

•

Laboratório de Ensino Atendimento a Pessoas com
Necessidades Educacionais Específicas (LEPNEE/

cessários, a serviços especializados, na Universidade ou externamente.

Faculdade de Educação).

Dimensão Ensino
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Logos – Aprendizagem
sem Fronteiras
Idealizado

pela

Pró-Reitoria

de

Graduação

(PROGRAD), é um projeto inovador, de promoção
da aprendizagem, que traduz o compromisso

atendimentos a alunos pelos bolsistas e docentes das
Faculdades de Letras e de Matemática, e oferecidas
12 oficinas de Matemática para 200 alunos.

Atenção a pessoas com
necessidades especiais

da PUCRS com a missão institucional. Consiste
em um espaço integrado, com salas ambientes

A PUCRS presta atendimento a pessoas que apresen-

de coordenadorias pedagógicas da Pró-Reitoria

tem necessidades especiais, desde o momento de rea-

de Graduação; a Arena (espaço para realização

lização das provas do Concurso Vestibular até a con-

de cursos e compartilhamento de experiências e

clusão do curso, provendo os recursos necessários para

convivência); o Laboratório de Ensino Atendimento

tornar as atividades acadêmicas mais bem-sucedidas.

a

Pessoas

com

Necessidades

Educacionais

Específicas (LEPNEE), com infraestrutura tecnológica

Vestibular

para o atendimento a essas pessoas; e o Laboratório

Os candidatos com necessidades educacionais es-

de Aprendizagem (LAPREN), que oferece ambiente

peciais que desejam atendimento diferenciado para

próprio para atividades de apoio aos estudos,

a realização das provas do Concurso Vestibular são

buscando reduzir diferenças de aprendizagem e a

orientados a formalizar sua solicitação no Núcleo de

evasão de estudantes.

Ingresso da PROGRAD, apresentando laudo emitido
por especialista no qual esteja especificada a natu-

Laboratório de
Aprendizagem (LAPREN)

reza, o tipo e o grau de deficiência, bem como as
recomendações específicas para o caso. Com essa
medida, a PUCRS procura oferecer, no que está a
seu alcance, condições para que o candidato resolva

O LAPREN é um espaço que oferece apoio
pedagógico a estudantes da Universidade. Nele,

confortavelmente suas provas.

o aluno recebe, de docentes e bolsistas, apoio

Atendimento nas Unidades Acadêmicas

pedagógico específico, individualizado e/ou em

A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) mantém

grupo, atendendo às necessidades identificadas.

canais de comunicação e orientação com Faculda-

Utiliza, para isso, materiais pedagógicos digitais

des que venham a receber alunos com necessidades

– denominados objetos de aprendizagem. Até

especiais, organizando encontros com a Direção e

dezembro de 2010, o LAPREN contava com 20 objetos

com os professores envolvidos, orientando quanto

de aprendizagem da área de Língua Portuguesa e 24

ao uso de tecnologias assistivas e quanto à necessi-

da área de Matemática. Foram contabilizados 2.046

dade de se realizarem eventuais adaptações.
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Programa de Mobilidade Acadêmica
O Programa de Mobilidade Acadêmica (PMA) divide-

Em 2010, 136 alunos da PUCRS participaram do

se em Mobilidade in (alunos estrangeiros na PUCRS)

PMA out e 116 estrangeiros estudaram em cursos de

e Mobilidade out (alunos da PUCRS no exterior). O

graduação em nossa Universidade.

PMA out é oferecido exclusivamente para os alunos

Acadêmicos da universidade também participaram

de graduação da Universidade e tem a duração

de Programas de Mobilidade de curta duração,

máxima de dois semestres letivos, consecutivos ou

com patrocínio do Banco Santander – Top China

não. Os destinos mais procurados em 2010 foram

(4 alunos) e Top UK (6 alunos) – tendo a oportuni-

Espanha, Portugal, França e Estados Unidos. No PMA

dade de visitar e realizar cursos em universidades

in, a maioria dos alunos estrangeiros veio da Europa

da China e do Reino Unido, acompanhados por

(Alemanha, Portugal e Espanha) e da Ásia (China).

um professor.

Mobilidade IN
Mobilidade OUT

Dimensão Ensino
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Capacitação Discente
Em 2010, o Projeto Capacitação Discente foi consoli-

da Universidade e dos recursos e possibilidades que ela

dado com a continuidade do ciclo de palestras sobre

pode oferecer. Os encontros têm periodicidade men-

temas contemporâneos, relacionados à vida profissio-

sal, ocorrendo na última segunda-feira de cada mês,

nal e à participação responsável na sociedade. Dentre

das 18h às 19h. A dinâmica prevê palestra com 45 mi-

os principais objetivos da atividade estão o de contri-

nutos de duração e 15 minutos para debate da plenária

buir para a qualificação da formação integral do aca-

com o palestrante. Ao longo do ano, foram realizados

dêmico e o de proporcionar um maior conhecimento

oito encontros, totalizando 508 participantes.

Projeto InterAÇÃO
O Projeto InterAÇÃO tem como objetivo estimular a
participação e a aprendizagem dos acadêmicos nas disciplinas
curriculares que envolvem sua inserção em comunidades
de difícil acesso. Os estudantes são sensibilizados para
atividades em locais caracterizados por baixos índices de
escolaridade e de renda familiar, precárias condições de
saúde e com cidadãos em situação de vulnerabilidade social.
A iniciativa busca agregar conhecimentos e desenvolver
habilidades voltadas à dimensão social e comunitária da
formação acadêmica. Desta forma, contribui para a prática
dos valores maristas e para o desenvolvimento da cidadania
e da responsabilidade social entre os universitários.
Em 2010, o Projeto InterAÇÃO ofereceu 14 oficinas, como a da
foto ao lado, beneficiando 233 alunos de quatro cursos da graduação: Enfermagem, Medicina, Odontologia e Serviço Social.
A cada ano, está prevista a inserção de novos cursos ao Projeto,
que é desenvolvido sob responsabilidade da Coordenadoria
de Integração Ensino-Serviço, da Pró-Reitoria de Graduação,
da Coordenadoria de Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria
de Extensão e do Centro de Pastoral e Solidariedade.
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DCE, Centros e Diretórios
Acadêmicos
A Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários (PRAC)
apoia e incentiva a organização da Represetação
Estudantil. São 23 entidades executivas vigentes.
Entre as iniciativas estão: Contrato de comodato pelo
uso das áreas físicas disponobilizadas, convênios,
acompanhamento de eleições, reuniões e encontros
interinstitucionais.
O Diretório Central de Estudantes (DCE) tem

Relatório Social 2010 | PUCRS

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.

Destaque

participação em diferentes comissões, como a Comissão

Cartão Diplomados PUCRS

Própria de Avaliação e a do Fies. Integra, também, as

Lançada em março de 2010, esta novidade tem por objetivo identificar os

câmaras de Graduação, de Pesquisa e Pós-Graduação

diplomados de graduação e de pós-graduação (de mestrado e doutorado),

e de Extensão, além do Conselho Universitário.

que representam a memória viva do sucesso da PUCRS. O cartão oferece

Vida acadêmica
acompanhada
passo a passo

no acesso ao Museu de Ciências e Tecnologia, na utilização do Parque

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 Administração Superior.

vantagens como descontos em cursos de extensão e de pós-graduação,
Esportivo, em compras na Livraria da Edipucrs e em serviços de terceiros,
bem como acesso à Biblioteca Central.

Ações
Projeto Acalanto
Encontro com Professores Maristas

Participantes
1.572
120

Feira das Profissões

17.340

PUCTUR

2.549

Blitz Vestibular

11.180

Painéis de Profissões nas Escolas

4.081

Maristão

1.500

Stand Calouros

6.028

Ações de captação de diplomados

Participantes

Reencontro de turmas de formandos;
Programa Trainee; Aulas inaugurais;
Conferências; Eventos institucionais

9.024

Diplomados matriculados nos
cursos de pós-graduação

2.530

Momento Formandos

2.464
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Educação Continuada
Em 2010, a PUCRS inaugurou o Centro de Educação

Cursos de Extensão

Continuada (Educon), que reúne e integra a oferta

Cursos de Extensão Oferecidos

364

de cursos de extensão, especialização e sequenciais

Cursos de Extensão Realizados

281

de Certificação Adicional. Através deste Centro,

Alunos matriculados

6.400

pretende-se ampliar e qualificar a oferta de cursos

Alunos concluintes

5.595

para a sociedade, como resposta à necessidade de
acompanhar os avanços da ciência, da tecnologia e
das artes, no que se refere aos desafios do mundo
contemporâneo. Localizada no prédio 15 do Campus Central (foto), a Educação Continuada da PUCRS
conta agora com espaço diferenciado de atendimen-

Cursos de Especialização EAD
Número de cursos realizados

7

Total de alunos matriculados

679

Cursos de Extensão EAD
Número de cursos realizados

12

Total de alunos matriculados

818

to ao público e novas instalações para atividades administrativas.

Novidades no
site do Enade
Para informar e motivar os alunos que
fizeram o Exame Nacional de Desempenho
de Estudantes (Enade), em novembro, a
Pró-Reitoria de Graduação criou, no site
www.pucrs.br/enade, o link Prepare-se
para o Enade - material de apoio. Foram
colocados podcasts de professores,
tratando de questões relativas ao exame,
seus conceitos, implicações para o aluno
que realiza a prova, como o resultado
é computado no curso avaliado e o
compromisso dos docentes com o
processo. Além da novidade, o site oferece
um simulado on-line, orientações para
a prova, material de apoio, respostas
a perguntas frequentes, dentre outros
conteúdos.
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PARQUE ESPORTIVO
O Parque Esportivo da PUCRS é um moderno
complexo para a prática de esporte, edificado
com base em padrões internacionais de qualidade e nas mais avançadas técnicas de construção. Destinado a diversas modalidades, conta com excelente estrutura, incluindo o prédio
poliesportivo, o estádio universitário, uma pista
para caminhadas e espaços para lazer. Atende
às necessidades da Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto e oferece serviços
voltados à comunidade acadêmica e ao público
externo. Abrange ensino, pesquisa e atividades
de extensão e realiza prestação de serviços nas
áreas de musculação, ginástica, natação e hidroginástica, entre outras.

Eventos realizados
Participantes

Olimpíadas e solidariedade
A terceira edição das Olimpíadas da PUCRS (foto) transcorreu de setembro
a novembro, sempre aos sábados, com a participação de estudantes,
diplomados, professores e técnicos administrativos de diferentes unidades

Atendimentos

acadêmicas. Uma das novidades foi a modalidade Minirrústica (masculina
e feminina), com 4.500 metros, em que os atletas utilizaram chips para
controle de tempo. Ao todo, houve 1.156 inscritos, que doaram 1.258
quilos de alimentos e 1.138 litros de leite, destinados à Spaan e às creches
Tia Lolô e Marista Tia Jussara.
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BIBLIOTECA CENTRAL
A Biblioteca Central Irmão José Otão provê acesso à informação por meio de recursos e serviços
qualificados que acompanham a evolução cultural, tecnológica e social. Apoia as atividades de

Biblioteca

ensino, pesquisa e extensão e contribui para a for-

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

915.568

mação humana e profissional da comunidade aca-

Acessos de Usuários da Universidade

31.552

dêmica, além de estar aberta ao público para uso

Acessos de Visitantes da Comunidade Externa

17.516

local. Também dispõe de ambientes climatizados

Busca de documentos por
comutação bibliográfica

6.815

e integrados para uso de rede sem fio e recursos
multimídia. Privilegia espaços para a pesquisa acadêmica e a produção do conhecimento, possuindo
áreas com intensa iluminação natural, consulta a
coleções especiais e obras raras e um amplo espaço cultural. Os recursos de acessibilidade incluem
acervo e serviços dedicados a deficientes visuais.

Acervo da Biblioteca
Central superou os 900 mil
itens em 2010.

Empréstimo domiciliar
(Exemplares)
Empréstimo entre bibliotecas
(Exemplares)
Visitas orientadas e capacitações
(no de participantes)

286.898
134
6.245

A chegada do Centro de TI da Dell Brasil ao Campus da PUCRS foi muito positiva, tanto
para os negócios quanto para a Universidade. Prestes a completar uma década, o centro
foi o primeiro a operar fora dos EUA, e o Tecnopuc foi escolhido como base. Pioneira entre
os empreendimentos instalados no Parque, a Dell desenvolve, desde então, aplicações de
software para uso interno da empresa em mais de 80 países. O Programa de Pesquisa e
Desenvolvimento em Tecnologia da Informação, uma das parcerias com a Universidade, visa
aproximar os projetos dos alunos das necessidades do mercado. Com bolsas para mestres
e graduandos, possibilita a publicação de trabalhos, o desenvolvimento de protótipos e
capacitações. Algumas das bolsas são utilizadas por funcionários da Dell, para incentivar a
qualificação continuada.
| Diretor do Centro de Tecnologia da Informação da Dell no Brasil
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Pesquisa comprometida
com a excelência e com
as demandas da sociedade
A PUCRS busca consolidar-se como uma Universidade de pesquisa, comprometida com o avanço do
conhecimento e com o desenvolvimento científico
e tecnológico. A Instituição tem promovido uma série de ações estruturantes nesta área, alicerçada no
compromisso de desenvolver pesquisa com qualidade e relevância, com caráter inovador e de impacto

Alunos com bolsas
de Iniciação Científica

na sociedade. Dentre elas, podem ser destacadas:
•

•

•

Alunos com bolsas
de Pós-Graduação

A consolidação das Comissões Científicas em todas
as Unidades Universitárias, analisando projetos de
pesquisa, exequibilidade e relevância;
As estruturas de pesquisa (grupos, laboratórios, núcleos, centros e institutos), viabilizando a integração de pesquisadores, alunos de pós-graduação e
de graduação, com foco na geração do conhecimento e em resultados inovadores;
A Rede Inovapuc, articulando 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.

Professores atuando em
projetos

Pesquisas no
HospitalSãoLucas
Pós-Graduação Stricto Sensu
(mestrado e doutorado)

221

Pesquisas de alunos de
Graduação

65

Pesquisas de clínicas

94

Ensaios clínicos

77
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Estruturas de Pesquisa
Centros

Grupos

Laboratórios

Núcleos

Número
de projetos
de pesquisa
em andamento

Centros

Grupos

Laboratórios

Núcleos

Estruturas de Pesquisa
Número de
projetos de
pesquisa em
andamento

Administração, Contabilidade
e Economia (FACE)

0

15

0

3

43

Bioética (IB)

0

0

1

0

0

Arquitetura e Urbanismo (FAU)

0

13

0

0

27

Cérebro (INSCER)

2

0

0

0

4

Biociências (FABIO)

0

26

18

0

165

0

8

1

1

36

Ciências Aeronáuticas (FACA)

0

1

0

1

2

Geriatria e
Gerontologia (IGG)

Comunicação Social (FAMECOS)

0

11

1

1

27

Pesquisas
Biomédicas (IPB)

2

0

7

0

10

Direito (FADIR)

1

19

0

2

49

Instituto de
Toxicologia (Intox)

0

0

2

0

6

Educação (FACED)

1

15

0

1

34

Meio Ambiente
(IMA)

2

2

0

0

2

Educação Física e Ciências
do Desporto (FEFID)

0

5

1

1

6

Museu de Ciências
e Tecnologia

0

7

3

0

27

Enfermagem, Nutrição e
Fisioterapia (FAENFI)

0

2

2

1

37

Engenharia (FENG)

4

17

8

4

20

Farmácia (FFARM)

0

6

5

0

28

Filosofia e Ciências Humanas
(FFCH)

1

33

5

8

42

Física (FAFIS)

1

9

5

2

16

Informática (FACIN)

2

17

8

3

39

Letras (FALE)

3

21

0

12

60

Matemática (FAMAT)

0

4

0

3

10

Medicina (FAMED)

0

32

5

2

104

Odontologia (FO)

0

14

2

1

118

Psicologia (FAPSI)

0

16

1

3

87

Química (FAQUI)

0

5

5

0

31

Serviço Social (FSS)

0

12

0

4

40

Teologia (FATEO)

0

5

0

1

25

Faculdades

Institutos

Ideia - Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento conta com
pessoal especializado e instrumentos de alta precisão.
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Desenvolvimento Tecnológico
Agência de Gestão
Tecnológica (AGT)

Projetos de pesquisa contratados
Participantes em cursos

44
1.070

Centro de Inovação

Participantes em programas de
capacitação

890

Ideia – Instituto de P&D

Projetos de pesquisa incubados

12

Eventos realizados

12

Núcleo Empreendedor

Incubadora Raiar

Iniciação Científica

Participantes

2.200

Empresas graduadas

13

Empresas incubadas

29

Pessoas envolvidas

167

Participantes no Salão de
Iniciação Científica

2.701

Trabalhos inscritos

1.144

Bolsas de Iniciação Científica

Forte apoio à
iniciação científica
Em 2010, houve um aumento significativo no número de bolsas de Iniciação Científica, por meio
dos seguintes programas:
•

Programa Bolsa de Pesquisa para Alunos da Graduação da PUCRS (BPA/PUCRS);

•

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica do CNPq (PIBIC/CNPq);

•

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do
CNPq (PIBITI/CNPq);

•

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica – PROBIC/FAPERGS.

663

Esta ampliação confirma o perfil de uma instituição

Pesquisa e Extensão
Comunitária na área
de Desenvolvimento Social
(PEC-DES)

cada vez mais focada na atividade de investigação
científica como o grande diferencial na formação
dos alunos de graduação, abrindo oportunidades
em projetos de pesquisa e desenvolvimento.

O edital PEC-DES, lançado em 2010, visa estimular
a realização de pesquisas com extensão comunitária
que promovam educação, saúde, assistência e desenvolvimento social e/ou ambiental, associados à

Atividades Selecionadas

inclusão social e à cidadania. Também incentiva in-

Unidade Acadêmica

vestigações voltadas a produzir, desenvolver e compartilhar tecnologias sociais que possam ser replicadas em outras localidades por meio de metodologias
que envolvam ação na realidade social comunitária.

Projetos

Professores

Bolsistas

Faculdade de Enfermagem,
Nutrição e Fisioterapia

2

2

2

Faculdade de Psicologia

2

2

3

Faculdade de Educação

1

1

2
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Peças publicitárias com o tema Pesquisa foram
expostas em espaços públicos de Porto Alegre, como
prédios, parques e shoppings (acima).

Divulgação de Pesquisa
desenvolvida na PUCRS
A campanha A qualquer momento você pode encon-

A edição 2010 do Catálogo de Pesquisas, publicado

trar a Pesquisa da PUCRS na sua vida, desenvolvida

em parceria com a Assessoria de Comunicação

com a Assessoria de Planejamento e Marketing, di-

Social, mostra à sociedade um cenário representativo

vulgou diversos exemplos dos estudos desenvolvidos

da investigação científica desenvolvida na PUCRS,

pelos pesquisadores e o impacto proporcionado na

apresentando as principais estruturas e temas de

vida do cidadão.

pesquisa.

Prêmio ao empreendedorismo social
O 4o Torneio Empreendedor da PUCRS premiou as equipes vencedoras em novembro. O 1o lugar do Prêmio
Empreendedorismo Social foi para o grupo Recycle, formado pelos estudantes Flávio Orlandin e Erich de Oliveira (foto), do
curso Química Industrial e Licenciatura, que desenvolveu um plano sobre reciclagem de óleo residual. O 1o lugar geral ficou
com a equipe Elemento, com os alunos Denis Caetano, Letícia Lescano e Veridiana Welter (Administração de Empresas)
e Gisele Manica (Farmácia), por criarem um projeto sobre cosméticos para homens. Os ganhadores receberam R$ 16 mil
em bolsas de estudo, participação no programa de pré-incubação da Incubadora Raiar e bolsa do Seminário Empretec.
O evento contou com a presença do patrono empresarial, David Randon, e do patrono social, Ir. Miguel Orlandi (Província
Marista). O Torneio é promovido pelo Núcleo Empreendedor da Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia,
com patrocínio da Caixa RS, Instituto Ideia e apoio do Sebrae, Fijo, Codes/Proex, Raiar e governo do RS.
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Rede Inovapuc
Ações desenvolvidas pela Gestão da Rede
•

•

Desenvolvimento da avaliação do cenário de inovação na PUCRS para a adequação do formato do
Fórum Inovapuc.
Criação do Espaço Inovapuc no Museu de Ciências
e Tecnologia, apresentando como primeira exposição o processo de cultivo de plantas sob condições
de hipergravidade.

Ações desenvolvidas pelas
Unidades Periféricas da Rede:
Agência de Gestão Tecnológica
Participação no processo de criação de novos laboratórios,
centros e institutos de pesquisa da Universidade.

Centro de Inovação
Programa Students to Business (S2B), capacitou gratuitamente,
com cerca de 80 horas/aula em tecnologias Microsoft, 830
estudantes de ensino médio, técnico e superior.
O Students to Business Advanced, com treinamentos
aos concluintes de edições anteriores do S2B, nas áreas
de banco de dados e de desenvolvimento de sistemas e
infraestrutura de redes, ofereceu 430 horas/aula para 41
alunos, todos com possibilidades de encaminhamento ao
mercado de trabalho.
No período de férias, os cursos, abordando diversas
ferramentas, alcançaram 546 alunos.

Ideia – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento
Atividades de interação Universidade-Empresa: 61;
Protótipos desenvolvidos sob encomenda: 22;
Consultas técnicas: 37;
Diferentes tipos de serviços prestados de microscopia e
microanálise: 84.

Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica,
Calibração e Ensaios (Labelo)
Acreditação pelo INMETRO para ensaios de equipamentos
transmissores de televisão analógica e digital;
Acreditação para realizar ensaios em produtos OdontoMédico-Hospitalares descartáveis;
Realização de ensaios em pilhas e baterias, avaliando a
presença de metais pesados.

Núcleo Empreendedor
Realização de seis edições do programa Aula com Pipoca;
Seminário de Educação Empreendedora;
Curso do SEBRAE Plano de Negócio;
4º Torneio Empreendedor e Desafio SEBRAE.

Incubadora Raiar
Cinquenta e seis empreendimentos aprovados – Programa
PRIME – cumpriram os requisitos e receberam a segunda
parcela de R$ 60 mil.

Escritório de Transferência de Tecnologia (ETT)

Parque Científico e Tecnológico da PUCRS

Presença na Expo Xangai 2010, integrando a comitiva
oficial do Ministério da Ciência e Tecnologia, que
representou o Brasil.

Inauguração do Portal TECNOPUC;
Recepção a 1.294 visitantes e 187 instituições;
Promoção do Seminário Integrador PRIME - The day after.

Participar do projeto Rondon foi uma das melhores experiências que tive durante meu curso.
Desde o instigante processo de capacitação, quando fiz grandes amigos de outros cursos
que levarei para o resto da vida, até a viagem a uma cidade que nunca imaginaria conhecer
(Teixeirópolis/RO), cada minuto acrescentou muito na minha formação pessoal e profissional.
A vivência foi tão marcante que, ao retornar, ofereci-me para ajudar na seleção das equipes
de 2011 e fui convidado a coordenar um dos grupos selecionados. Deixar de olhar o Brasil
apenas pela televisão, jornais e mapas, para conhecer de perto as angústias, os problemas e
as culturas das nossas diferentes realidades é, com certeza, uma grande oportunidade que a
PUCRS me ofereceu.
| aluno do curso de Ciências Biológicas, participou das
operações Mamoré (RO) e Carajás (PA) do projeto Rondon
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Transformando o saber em um bem público
A extensão universitária da PUCRS incorpora atualmente um conjunto de unidades de gestão de serviços e
programas voltados para as comunidades interna e externa, nas áreas de educação continuada, educação
virtual, cultura, esportes, organização e planejamento logístico de eventos e desenvolvimento social/extensão comunitária.
Por meio da Pró-Reitoria de Extensão, são oferecidas inúmeras possibilidades como cursos, eventos, serviços
e projetos de extensão comunitária, permitindo à Instituição ampliar o relacionamento com os alunos, com
os diplomados e com os demais representantes da sociedade.
A extensão é o espaço privilegiado para a interação do social e do institucional, transformando o saber produzido e acumulado em um bem público que visa à construção de um mundo justo e sustentável.

COORDENADORIA
DE EVENTOS
Esta Coordenadoria dá suporte aos eventos internos
e externos realizados na PUCRS, priorizando as atividades de ensino, pesquisa e extensão. A constante
qualificação inclui investimentos em infra-estrutura,
equipamentos e espaços físicos adequados para oferecer melhores condições de atendimento à realização de congressos, palestras, fóruns, cursos, seminários, concursos, aulas magnas, jornadas acadêmicas,
concertos, entre outros eventos.

Total de
eventos
Total de
participantes

Semana de Desenvolvimento Social
Realizada de 27 a 30 de setembro, a Semana de Desenvolvimento Social da PUCRS abordou o
tema Sociedade Sustentável – O que eu tenho a ver com isso?, refletindo sobre os movimentos da
sociedade em direção à responsabilidade socioambiental e à construção de um mundo sustentável e as
contribuições da Universidade. A Coordenadoria de Desenvolvimento Social, em parceria com as demais
Unidades Universitárias, realizou uma extensa programação com oficinas, painéis e palestras, envolvendo
temas da responsabilidade socioambiental e do compromisso social do universitário. Participaram desta
iniciativa mais de 600 pessoas, entre alunos, docentes e membros da comunidade externa. A Mostra
Itinerante possibilitou a divulgação de 55 trabalhos acadêmicos e práticas desenvolvidas na PUCRS
envolvendo o tema da Sustentabilidade.
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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. Em 2010, ofereceu estágio
curricular para mais de 1.600 alunos dos cursos de
graduação, pós-graduação e profissionalizantes. Viabilizou mais de 450 projetos de pesquisa de graduação, pós-graduação, clínica e ensaios clínicos.
Dos atendimentos prestados à comunidade, mais de
60% vinculam-se ao Sistema Único de Saúde (SUS),
sendo os demais particulares e de convênios. Nas
internações hospitalares, 57% são mulheres e 43%
são homens. Do total de pessoas que recorrem aos
serviços, 54% são de Porto Alegre, 30% da Região
Metropolitana, 15% do Interior do RS e 1% de outros
estados.
Assistência Médico-Hospitalar
Consultas e Exames
Internações
TOTAL

GERAL

SUS

TOTAL

2.867.603

1.651.570

4.519.173

29.651

18.449

48.100

2.897.254

1.670.019

4.567.273

Humanização Hospitalar
Com o objetivo de reduzir o sofrimento da criança
hospitalizada, o Hospital São Lucas instituiu Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente e Cuidados Hospitalares, subdividida em dois núcleos: de
Humanização e de Proteção da Criança e do Adolescente.

Folclorista Paixão Côrtes (acima) foi o patrono da Feira do Livro Infantil do HSL.
Escritor Luiz Coronel (abaixo) também autografou durante o evento.
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PROJETOS

Núcleo de Humanização
•

Recreação: atividades lúdico-pedagógicas estimulando a criatividade dos pacientes.

•

Literatura Infantil e Medicina Pediátrica: narração
de histórias por alunos bolsistas de iniciação científica, graduandos em Letras e voluntários (da FALE
e, eventualmente, de outros cursos, tais como Direito, Psicologia, Educação, Comunicação); agrega,
também, a Biblioteca Infanto-Juvenil da Internação
Pediátrica.

•

Feira do Livro Infantil: anual, desde 2004, na Unidade de Pediatria, reproduzindo a Feira do Livro de
Porto Alegre e possibilitando as crianças a receber
livros doados pela comunidade. O objetivo do projeto é propiciar às crianças internadas um ambiente
lúdico, terapêutico, que estimule o hábito da leitura, o contato com a literatura, oferecendo oportunidades de aprendizagem das quais as crianças estão
temporariamente afastadas.

Núcleo de Proteção da Criança e do Adolescente
•

Atua em casos em que há suspeita de maus-tratos,
sendo acompanhados por equipe multidisciplinar,
para garantir medidas de proteção ao paciente assistido.

Direitos do paciente
•

Comissão dos Direitos do Paciente Adulto: identifica, avalia e acompanha casos de negligência e
maus-tratos de familiares, promovendo, quando
necessário, os devidos encaminhamentos.

Conselho
Tutelar
Promotoria da Infância
e da Juventude
Juizado da Infância e
da Juventude

Destaque

Entre os melhores
hospitais gaúchos
O Governo do Rio Grande do Sul, por meio
da Secretaria Estadual da Saúde, com base
na Pesquisa de Satisfação dos Usuários do
Sistema Único de Saúde (SUS), classificou
o Hospital São Lucas em 3o lugar entre os
dez Hospitais do Estado que obtiveram as
melhores notas dadas pelos usuários do
SUS. Foi avaliada a qualidade dos serviços
prestados no biênio 2009/2010.

Bebês Apressados
recebe prêmio
A Associação Amigos dos Bebês
Apressados (ABA), que atua junto à UTI
Neonatal do Hospital São Lucas, recebeu
o Troféu Solidariedade 2010. A premiação,
concedida pela Câmara Municipal de Porto
Alegre, é entregue anualmente a entidades
e profissionais que desenvolvem atividades
sociais em prol da comunidade.
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CENTRO DE EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA
VILA FÁTIMA
O Centro de Extensão Universitária Vila Fátima completou 30 anos de atuação 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 com presença no Centro de
Extensão: Faculdades de Arquitetura e Urbanismo,
de Direito, de Educação, de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição, de Farmácia, de Medicina, de Odontologia, de Psicologia e de Serviço Social, além do
Hospital São Lucas. Em 2010, 1.256 estudantes realizaram atividades curriculares no local.
O ginecologista congolês Denis Mukwege,
indicado ao Prêmio Nobel da Paz, em 2009,
pelo trabalho de ação comunitária na República
Democrática do Congo, conheceu o Centro de
Extensão Universitária Vila Fátima, durante sua
passagem pela PUCRS, em junho.

Dimensão Extensão
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Atendimentos

Assistência médica

14.696

Assistência odontológica

1.046

Direito

207

Enfermagem

11.371

Fisioterapia

412

Nutrição

634

Psicologia

2.195

Psicopedagogia

374

Serviço Social

1.605

Visitas domiciliares

909

Vacinação

6.862

Total

40.311

Serviços

Crianças beneficiadas

Assistência à criança desnutrida

242

Centro de Literatura Integrado da ComunidadeCLIC

20

Total

262

Programa de Assistência
ao Paciente Acamado
Serviços

Atendimentos

Enfermagem

594

Fisioterapia

148

Medicina

103

Nutrição

39

Psicologia

75

Serviço Social

29

Odontologia

30

Total

1.018

Programa Família – Apoio e Proteção
O Centro de Extensão Vila Fátima 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 e Socioeducativo.

Programa de Assistência ao Paciente Acamado
Oferece auxílio multidisciplinar domiciliar aos moradores
da comunidade sem possibilidade de locomoção aos
postos de saúde ou ao Centro de Extensão. Busca
igualmente motivar e capacitar familiares nos cuidados aos
enfermos, evitando e abreviando internações hospitalares.
Em 2010, foram prestados 1.018 atendimentos.

Programa da Terceira Idade
Entre os serviços oferecidos aos idosos estão a assistência
jurídica e social e à saúde. 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.

Graduação
Pós-Graduação
Residentes Premus

Total
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PROGRAMAS E PROJETOS
DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E EXTENSÃO
COMUNITÁRIA
A extensão universitária
alinhada ao ensino
e à pesquisa
Com a consolidação da Política de Desenvolvimento
Social, a PUCRS fortaleceu sinergias entre desenvolvi-
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Quadro-resumo de atendimentos principais ações em 2010
Área

Saúde

Educação

Programas e Projetos

Atendimentos

Assistência Odontológica

103.146

Projeto Litoral - Fronteira

600

Geron - Saúde e Qualidade de Vida

2.044

SAPP

1.294

Total

107.084

Núcleo de Educação de
Jovens e Adultos (NEJA)

900

Núcleo de Atendimentos e
Estudos Psicopedagógicos (NAEP)

24

Programa Escola Ciência –
Museu de Ciências e Tecnologia

17.404

mento social e as áreas de ensino, pesquisa, extensão

Projeto Interação

e gestão institucional. Através de programas, projetos

Programa Museu Itinerante

353.641

e ações de extensão comunitária, desenvolvidos pela

Total

372.202

Coordenadoria de Desenvolvimento Social (Codes)

Projeto Rondon Nacional

703

e demais Unidades Universitárias, a PUCRS propicia

Projeto Joana D’Arc

168

a difusão do conhecimento gerado pela Instituição e

Sinergia Digital

2.272

Semana da Solidariedade e
Feira da Solidariedade

1.956

Serviço de Assistência
Jurídica Gratuita (SAJUG)

8.223

o disponibiliza às comunidades nas áreas de saúde,
educação, desenvolvimento comunitário, geração de
trabalho e renda, cidadania e inclusão social.

Cidadania,
Inclusão e
Desenvolvimento
Social

233

Em 2010, treze Unidades Universitárias atuaram na

Projeto Agentes de
Desenvolvimento Local - Orfolinho

176

realização de projetos e ações de Extensão Comuni-

Projeto Escolinha Comunitária Rossi

600

tária, possibilitando a participação de mais de 1.600

Total

14.098

acadêmicos e beneficiando mais de 3.500 pessoas.

Projeto Sobremesa Musical –
Instituto de Cultura Musical

9.750

Projeto Concertos Comunitários Zaffari

60.700

O Sistema de Extensão Comunitária, que faz a gestão
desta atividade na PUCRS, foi elaborado e implanta-

Cultura

do pela Codes, e demonstra esses resultados. Neste

Institutos de Cultura
Japonesa e Hispânica

mesmo ano, houve a participação de cerca de 6,5%

Total

dos alunos nos projetos e ações de extensão comunitária da Universidade.

TOTAL

375
70.825

564.027

Dimensão Extensão
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SAÚDE

Projeto Litoral-Fronteira
Mais de seis mil pessoas de comunidades do interior

Serviço de Odontologia

do Estado do RS foram beneficiadas, em 2010, pelas ações que integram o Projeto Litoral-Fronteira do

A Faculdade de Odontologia da PUCRS, por meio de

Núcleo de Extensão Comunitária da Coordenaria de

suas atividades complementares, curriculares e não

Desenvolvimento Social (Codes/Proex). O trabalho

curriculares, procura suprir as necessidades odonto-

é resultado de um convênio firmado pela Secretaria

lógicas da população carente em grande extensão da

da Saúde do RS, municípios do litoral e do interior

zona leste de Porto Alegre. Esse público é contem-

e a PUCRS. A Universidade participa com a coorde-

plado com consultórios e, também, com visitas dos

nação e articulação dos alunos em ações de saúde

professores e alunos a escolas, creches e postos de

odontológica junto às populações.

saúde. No ano de 2010, foram desenvolvidos pro-

No ano de 2010, no município de São Gabriel, além

jetos como Vento do Mar, Litoral-Fronteira, Missões

dos tradicionais atendimentos realizados pelos alunos

e Rondon, todos com ênfase na prevenção da saúde

da Odontologia, também houve a inédita participa-

bucal, em diferentes dimensões e especialidades. As

ção dos alunos de Ciências Sociais. Eles realizaram

atividades são realizadas em parceria com o poder

programas de pesquisa social junto às comunidades

público, organizações sociais e o SUS.

em situação de vulnerabilidade e risco social, da sede

Serviço

Atendimentos

Procedimentos realizados na Faculdade

70.958

Procedimentos vinculados ao convênio SUS

32.188

e do interior do município. Ao todo, foram 38 alunos
envolvidos em uma ação que abriu portas para ampliar o caráter interdisciplinar do projeto, através da
participação de outras Unidades Acadêmicas.

O projeto Litoral-Fronteira, ocorrido na cidade de São Gabriel
(RS), representou uma oportunidade maravilhosa para aplicarmos
conceitos e técnicas adquiridas ao longo da formação acadêmica.
De uma forma autônoma, conseguimos nos descobrir como futuros
dentistas. A experiência foi muito enriquecedora, pois permitiu que
pudéssemos, através dos diferentes serviços prestados à comunidade,
por intermédio da Prefeitura Municipal, conscientizar a população da
importância da saúde da boca como parte da saúde do corpo.

Aluna da Faculdade de Odontologia
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Serviço de Atendimento
e Pesquisa em Psicologia
(SAPP)
O SAPP, como clínica-escola da Faculdade de Psicologia, oferece amplo e diversificado campo de

Números SAPP

práticas e de pesquisa em psicologia. Presta atendi-

Ensino

145 alunos em atividade na Clínica Escola

Pesquisa

7 alunos atuando em projetos de pesquisa
7 projetos de pesquisa em andamento

Extensão

1.232 atendimentos à comunidade externa
62 atendimentos à comunidade interna

mento psicológico à comunidade interna e externa,
bem como oferece programas de intervenção na comunidade visando à prevenção primária. O trabalho
é realizado por alunos-estagiários sob supervisão de
professores-psicólogos.

Programa Geron
Este Programa está sob a coordenação da Pró-Reitoria de Assuntos Co-

também, palestras abordando temas

munitários e inclui vários projetos

de interesse do idoso como: finitude,

desenvolvidos pelas Unidades Aca-

cuidado com o coração, arterioscle-

dêmicas e pelo Instituto de Geriatria

rose, alimentação saudável, pressão

e Gerontologia. São atividades vol-

Atividades

Participantes

Atividades Físicas para
a Terceira Idade

350

Ciclo de Estudos em
Língua Estrangeira

166

arterial, inclusão digital e língua In-

Coral da Total Idade

60

tadas ao público idoso, com foco

glesa. Destacam-se, ainda, o Grupo

Corrida pelo Idoso

400

na inclusão social e na melhoria da

de Apoio aos Idosos, a promoção

Grupo Trocando Ideias

143

qualidade de vida para um envelhe-

de atividades físicas, o espaço para

Grupo de Apoio aos Idosos

16

cimento saudável, oportunizando

orientação sobre saúde, a Corrida

Inclusão Digital

29

reflexão, aprendizado e crescimento

pelo Idoso e o MusicalIdade. Além

Matinê das Duas

185

pessoal. São oferecidos os projetos:

dessas iniciativas, são promovidas

Muita Prosa e Muito Verso

85

Trocando Ideias, Cinema Comenta-

explanações voltadas a cuidadores.

Musical Idade

450

do, Coral da TotalIdade, Física do

Ao todo, houve 2.044 idosos benefi-

Palestras – IGG

120

Cotidiano, Muita Prosa e Muito Ver-

ciados no ano de 2010.

Física do Cotidiano

40

so/Debates sobre Literatura. Realiza,

Total

2.044

Dimensão Extensão
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Destaque

Idosos em movimento
O Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUCRS (IGG) promoveu, em outubro,
o 3o MusicalIdade, homenageando os idosos pela passagem do seu dia,
comemorado em 1o de outubro. Apresentações do Coral Clave de Sol do
Asilo Padre Cacique, do Grupo Centeia, dos cantores Edgar Pozzer, Cigano,
Ancheta e Maria Helena Andrade foram as atrações do evento. No mês de
dezembro, ocorreu a terceira edição da Corrida pelo Idoso, visando sensibilizar
a comunidade e os governantes para os problemas enfrentados pelas pessoas
com mais de 60 anos e estimular a prática regular de exercícios físicos. Durante
a atividade, estudantes da Liga de Geriatria e Gerontologia da Universidade
receberam doações de roupas, alimentos e medicamentos, posteriormente
entregues a instituições de longa permanência e aos idosos da Vila Fátima.

EDUCAÇÃO
Núcleo de Educação
de Jovens e Adultos

Núcleo de Atendimento e
Estudos Psicopedagógicos
(Naep)

O Núcleo de Educação de Jovens e Adultos (NEJA),

O Naep, também vinculado à Faculdade de Educa-

da Faculdade de Educação da PUCRS, é um grupo da

ção, representa um espaço de formação e pesqui-

Universidade que tem como objetivo promover um

sa para os estudantes na área psicopedagógica. Está

ambiente de pesquisa, formação, discussão e deba-

voltado ao trabalho de avaliação e atendimento de

tes no campo da educação de jovens e adultos. Com

pessoas com alterações e problemas de aprendiza-

ações voltadas à formação de professores, o trabalho

gem, contribuindo para a permanência dos acadê-

é desenvolvido por meio de cursos de extensão e de

micos da PUCRS na Universidade e para a melho-

parcerias com órgãos públicos, entidades privadas e

ria do desempenho de alunos nas escolas públicas

ONGs. Também compõem os eixos de atuação do

e instituições sociais. O Núcleo dispõe de três salas

NEJA as publicações científicas e a pesquisa. Dentre

especializadas para atividades com crianças, adoles-

as investigações, desponta a Formação de Mediado-

centes e adultos.

res de Leitura no Morro da Cruz, iniciativa promovida na entorno da PUCRS.
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CIDADANIA, INCLUSÃO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto Rondon Nacional
A PUCRS participa assiduamente do Projeto Rondon,
desenvolvido pelo Núcleo de Extensão Comunitária da
Codes/Proex. Esta iniciativa contribui para desencadear e/ou fortalecer processos de desenvolvimento social
em localidades brasileiras distantes dos grandes centros
urbanos. O projeto também contribui qualitativamente
e de forma diferenciada para a formação discente em
sua dimensão social e comunitária, além de mobilizar
e aproximar docentes desta área da extensão.
Em 2010, ampliou-se a participação em projetos,
com mais alunos e professores, e a Universidade foi
selecionada para ir aos municípios de São Simão
(GO), Monte do Carmo (TO), Cacequi (RS), Alto Alegre do Pindaré (MA), Teixeirópolis (RO) e Dormentes (PE). Mais de 2.000 moradores desses municípios
foram beneficiados com as ações desenvolvidas nas
áreas de cultura, direitos humanos e justiça, educação, saúde, comunicação, tecnologia e produção,
meio ambiente e trabalho.

Destaque

Projeto Rondon em Goiás e Tocantins
Doze alunos de graduação da PUCRS participaram da Operação Janeiro
2010 do Projeto Rondon nos municípios de São Simão (GO) e Monte do
Carmo (TO). Eles realizaram atividades de capacitação e orientaram a
comunidade com dicas sobre cidadania, saúde e bem-estar social. Cada
grupo teve seis estudantes, selecionados entre 360 inscritos. Participam
graduandos de Turismo, Medicina, Psicologia, Odontologia, Arquitetura e
Urbanismo, orientados por um professor e um coordenador.

Alunos de diferentes cursos aproveitaram
a oportunidade de aprendizado em
Dormentes (PE).

Dimensão Extensão
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Incubadora Social
Durante o ano de 2010, uma Comissão de Trabalho, liderada pela Cooordenadoria de Desenvolvimento Social, desenvolveu um plano de implantação da Incubadora de Empreendimentos
Solidários e Tecnologias Sociais da PUCRS. A iniciativa-piloto começou a ser desenvolvida no
Centro Comunitário Cencor I, na Vila Orfanotrófio, em Porto Alegre/RS (foto), a partir do projeto vencedor do Torneio Empreendedor, na categoria Empreendedorismo Social. A iniciativa
envolveu docentes, técnicos administrativos da Universidade e um estagiário da Fundação
Irmão José Otão em ações de aproximação com a comunidade e com o espaço de formação
e produção, onde participaram 16 adolescentes. O Projeto segue em execução numa parceria
com o Instituto HSBC Solidariedade, por meio de convênio assinado em dezembro.
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Joana D’Arc –
Em Luta pela Dignidade

Esportes na Comunidade –
Vila Bom Jesus

O Projeto Joana D’Arc em Luta pela Dignidade,

Desde outubro de 2010, a PUCRS, em parceria com

realizado em comunidade da zona leste de Porto

a Rossi Residencial, desenvolve o projeto Escolinha

Alegre, é executado pela PUCRS desde 2007, numa

Comunitária, na comunidade da Vila Bom Jesus, em

parceria com a Petrobras. No ano de 2010, o foco

Porto Alegre (RS), onde atende aproximadamente

foi a finalização da segunda etapa do convênio,

100 crianças e adolescentes em situação de vulne-

que envolveu uma nova mobilização do grupo de

rabilidade social. O projeto é executado pela Coor-

mulheres residentes na comunidade, envolvido

denadoria de Desenvolvimento Social, em parceria

com a produção de pães, salgados e doces, além da

com a Faculdade de Educação Física e Ciências do

finalização da obra junto à Associação de Moradores.

Desporto.

O Espaço de Produção Coletiva (padaria) foi entregue

Com a implantação da escolinha de futebol e de

no final do ano, estando pronto para ser utilizado

outras atividades educacionais realizadas no contra-

e administrado pelas participantes do Projeto na

turno da escola, o projeto almeja a promoção e

comunidade Joana D’Arc.

a integração social da população infanto-juvenil
desprovida de recursos mínimos sociais através do
esporte, visando à melhoria de qualidade de vida e
à defesa do seu direito à cidadania.

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 que vivem em situação
de vulnerabilidade e risco social de Porto Alegre. A
atividade oportuniza espaços de aprendizagem aos
Integrantes da comunidade Joana D’Arc
receberam, no final de 2010, as instalações da
padaria na Associação de Moradores.

alunos que prestam serviços nas áreas cível, de família e penal. Em 2010, aproximadamente 5.500 pessoas foram beneficiadas.

Dimensão Extensão
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CULTIVANDO PARTICIPAÇÃO
E SOLIDARIEDADE
Centro de Pastoral
e Solidariedade

Destaque

Sinergia Digital é
Top Cidadania

O Centro de Pastoral e Solidariedade

Universidade Missionária, a Feira de

da PUCRS (CPS) promove a forma-

Promoção da Saúde e o Programa

No mês de outubro, o projeto Sinergia

ção humana e cristã dos universitá-

Voluntariado, apresentados a seguir.

Digital foi destacado com o Prêmio

rios, professores e técnicos adminis-

Top Cidadania, na categoria Instituição
Sem Fins Lucrativos, uma promoção

vividos os valores de fraternidade,

Sinergia Digital – Tecnologia e
Solidariedade de Mãos Dadas

dignidade, respeito e amor ao próxi-

Em parceria com a Faculdade de

mo. Dentro da proposta da formação

Administração, Contabilidade e

humana da pessoa, oferece espaços

Economia, o Projeto promove a

de convivência e estudo; celebração

inclusão social através da inclu-

e cultivo da espiritualidade; e ações

são digital para crianças, jovens,

solidárias e de voluntariado, visando

adultos e idosos em situação de

à construção e à transformação pes-

vulnerabilidade e risco social. Em

foi o tema de um convênio assinado

soal da vida e da sociedade.

2010, os encontros foram minis-

entre a PUCRS, por meio do Centro de

trativos para que sejam assumidos e

da Associação Brasileira de Recursos
Humanos, seccional Rio Grande do Sul
(ABRH-RS).

Convênio pela
inclusão digital
O desenvolvimento de cursos de
capacitação em informática para
crianças e adolescentes carentes

Pastoral e Solidariedade, e a empresa

e

trados com o auxílio de 26 volun-

autonomia das diversas ciências, o

tários – diplomados e universitá-

Centro de Pastoral e Solidariedade

rios da PUCRS. No decorrer de

pacote Office, da Microsoft. Entre o

oportuniza o diálogo entre ciência

sete meses, os beneficiados traba-

público-alvo estão crianças de 7 a 12

e fé e a evangelização da cultura.

lharam conteúdos de informática

Consolidando a identidade Católica

(Microsoft Office e Internet) e par-

Universidade, e adolescentes,

e Marista da PUCRS, contribui no

ticiparam de atividades culturais,

estudantes de escolas públicas entre

desenvolvimento humano e social por

esportivas, sociais e religiosas

meio de Programas e Projetos, dentre

que visam a formação integral e

os quais estão o Sinergia Digital, o

o desenvolvimento da cidadania.

Respeitando

a

pluralidade

Âncora Seguros. Foram 150 atendidos
que receberam a capacitação no

anos, em processo de alfabetização
ou alfabetizadas, no entorno da

13 e 18 anos, encaminhados por
escolas da Vila São Judas Tadeu e
entidades sociais.
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Programa Universidade Missionária
Vinculado ao Programa de Voluntariado PUCRS,
oportuniza aos universitários e diplomados uma experiência solidária e espiritual junto a comunidades
em situação de vulnerabilidade social, colocando à
disposição do próximo seus conhecimentos acadêmicos, experiências de fé, valores morais e cristãos,
atuando como agentes na transformação da realidade. Trabalha as seguintes dimensões: Social, Teológica/Pastoral, Espiritual e Pessoal. A ação missionária
se dá por meio de visitas às famílias, abordando-as
de porta em porta, e através de oficinas pedagógicas.
Em 2010, foram beneficiadas em torno de 11.000
pessoas e participaram 163 estudantes missionários.
O Programa está dividido nos seguintes Projetos de
Missão:
Missão Porto Alegre – Vila Fátima, no bairro Bom
Jesus (julho);
Missão Paróquia – Bairro Restinga, em Porto Alegre
(dezembro);
Missão sem fronteiras – Chile (janeiro).

Feira de Promoção da Saúde
Envolve professores e técnicos administrativos da Universidade, em especial os da área da saúde, além do
Hospital São Lucas, e voluntários do Hospital, que,
durante 7h de atividade, orientam e avaliam a comunidade ao entorno da PUCRS quanto a atitudes adequadas para uma melhor qualidade de vida. A Feira ocorre em ambiente externo e atendeu, em 2010,
1.956 pessoas. Participaram diretamente 12 professores e 101 alunos de graduação e de pós-graduação.

Pedro Ekhvanossafa, aluno do curso de
graduação em Engenharia de Produção,
coordenador geral universitário da Missão
Paróquia, de dezembro de 2010.
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Programa Voluntariado PUCRS
O programa tem por objetivo desenvolver a cultura
do voluntariado na comunidade acadêmica,
fundamentada nos princípios da Educação Marista
e na formação para cidadania, tendo em vista o
desenvolvimento

humano-social.

Coordenado

pelo Centro de Pastoral e Solidariedade, em
Solidariedade

Universidade Missionária

Solidariedade (Avesol), desenvolve atividades

Campanhas Solidárias

Missão Paróquia

nos campos da saúde, educação, assistência

Nº de ações realizadas

1

Nº de instituições
beneficiadas

2

parceria com a Associação do Voluntariado e

social e meio ambiente, conforme a Política de
Desenvolvimento Social da PUCRS. No decorrer
de 2010, foram beneficiadas em torno de 11.000
pessoas e atuaram como voluntários 266 alunos e
diplomados.

Nº de pessoas
beneficiadas

11.000

Nº de instituições
cadastradas

53

Nº de voluntários

266

Feira de Promoção da Saúde
120
1.956

Nº de unidades
acadêmicas envolvidas

7

Nº de ações realizadas

11

Nº de beneficiados

393

Sinergia Digital

Atividades de estímulo ao voluntariado são
frequentes, como a realizada durante a Semana
de Desenvolvimento Social de 2010.

85

Nº de participantes

4

Nº de beneficiados

2.500

Nº de participantes

77

Universitários em Pastoral

Semana da Solidariedade

Nº de beneficiados

71

Nº de funcionários

6

Nº de voluntários

26

Nº de atendimentos

Nº de participantes

Missão Vila Fátima

Nº de beneficiados

Nº de atendimentos
realizados

3.085

Missão sem Fronteiras
300

Programa Voluntariado

Nº alunos participantes

Nº de beneficiados

2.272

Formação de Lideranças
Nº de ações realizadas

45

Nº de participantes

15

Primeiros passos
Nº de ações realizadas

35

Nº de participantes

540

Semana Farroupilha
Nº de ações realizadas
Nº de participantes

36
1.350
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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 700 equipamentos.
Em 2010, o principal destaque foi a mostra sobre
Biodiversidade, em comemoração ao Ano Internacional
da Biodiversidade.

Programa Escola-Ciência
Em um ônibus exclusivo, a equipe do MCT busca
crianças e adolescentes em comunidades em situação
de vulnerabilidade social para passarem um dia de
ensinamentos de forma interativa, dinâmica e educativa
na exposição, sem qualquer ônus.

Programa Museu Itinerante (Promusit)
A itinerância do Museu é feita por meio de um caminhão
especialmente projetado, no qual são transportados cerca
de 70 experimentos interativos. O Programa, criado em
2001, participou de mais de 120 eventos. Nesse período,
atendeu a mais de 2,1 milhões de pessoas. Em 2010, o
Promusit esteve em 13 municípios do Rio Grande do Sul
e em São Bernardo do Campo, São Paulo. No total dos 57
dias de itinerância, 353.641 pessoas visitaram o Promusit
nestas localidades.

A história da enfermagem
A exposição Ciência e Cuidado, no Museu de Ciência e Tecnologia da PUCRS
(MCT), exibiu a trajetória da enfermagem no Brasil e no mundo, além de
apresentar personalidades e teorias científicas que fundamentaram a área da
saúde. A mostra, comemorativa ao Ano Internacional da Enfermeira, celebrou
o centenário de falecimento de Florence Nightingale (foto) e os 150 anos de
fundação da Escola Florence Nightingale, primeira academia de enfermagem
moderna. A exposição resultou de parceria entre o MCT e a Faculdade de
Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia (Faenfi).

Dimensão Extensão
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Popularizando a ciência
O projeto Popularização da Ciência, por meio
da Interação Museu-Escola e Formação de
Professores e Comunidade, foi realizado ao
longo de 2009 e 2010 por professores e alunos
de graduação e pós-graduação das Faculdades
de Química, Física, Biociências e Matemática,
com apoio do Polo Educacional do Museu de
Ciências e Tecnologia (MCT) e resultou numa
experiência inédita para estudantes e 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, depois, em Lindolfo Collor, Alvorada
e Guaíba, municípios gaúchos com baixo
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb). Os alunos das escolas também tiveram
a oportunidade de apresentar seus trabalhos na
área de exposição do Museu e participaram da
atividade Uma Noite no Museu, quando todos
pernoitaram no MCT e realizaram atividades
lúdicas de cunho educativo, monitoradas por
docentes e acadêmicos.

Destaque

Ano Internacional da Biodiversidade

As diversas faces do tempo

O Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS participou do Ano

As relações e influências do tempo sobre o

Internacional da Biodiversidade com diversas exposições. Entre os

envelhecimento e o cérebro, misturando a Física, a

destaques estiveram A Biodiversidade dos Fungos Liquênicos (Líquens) da

Literatura, a Psicanálise, Deus e até a hipermodernidade

Floresta de Araucária do Rio Grande do Sul, e Serpentes: Fatos e Mitos.

foram aspectos avaliados no seminário Conversas sobre

Outra atração foi a mostra fotográfica Aves dos Campos de Cima da Serra,

o tempo, promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e

sensibilizando para os efeitos da degradação ambiental e chamando a

Pós-Graduação e sediado no Anfiteatro do Museu de

atenção para a ecologia, sustentabilidade e economia.

Ciências e Tecnologia, no mês de agosto.
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INSTITUTO DE
CULTURA MUSICAL
O Instituto de Cultura Musical (ICM) tem como prin-

140.000 espectadores ao ano. Semanalmente, às

cipal objetivo fomentar o desenvolvimento cultural

quartas-feiras, a comunidade acadêmica desfruta do

dentro da Universidade, junto aos porto-alegrenses

Projeto Sobremesa Musical, com entrada franca. No

e aos gaúchos de todo o Estado, estreitando o re-

átrio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, no

lacionamento da instituição com a sociedade. A

Campus, sempre se apresenta um dos grupos da Or-

programação regular de concertos alcança mais de

questra Filarmônica da PUCRS.

Ópera Aída
Uma das mais importantes óperas de todos os tempos, a obra Aída foi apresentada pelo Instituto de Cultura Musical dentro da série
Concertos Comunitários Zaffari, entre outubro e novembro, no Salão de Atos da PUCRS. Com o maestro argentino Mario Perusso na
regência do Coral e Orquestra Filarmônica da PUCRS e direção cênica de Victória Milanez, o espetáculo teve produção 100% local e
contou com mais de 300 artistas, 50 responsáveis pelos bastidores e com a Banda de Música do 3º Batalhão de Polícia do Exército.

Dimensão Extensão
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Instituto de Cultura Japonesa
Cursos de idioma, culinária, mangá, bonsai e artes
marciais são algumas das atividades oferecidas pelo
Instituto de Cultura Japonesa. Alguns destes cursos
são oferecidos todos os semestres e outros de forma
esporádica, conforme a procura. Pode participar tanto público interno como externo à Universidade. Foram oferecidas 25 atividades entre cursos e eventos,
com um público de 200 alunos.
O Instituto conta com uma infraestrutura que contribui para a formação dos alunos. É disponibilizado
um computador com software em japonês para facilitar aprendizado da língua e aproximar os alunos da
cultura japonesa. Além da tecnologia, o ICJ possui
uma biblioteca com cerca de 700 exemplares, com
os mais variados títulos.

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 2010, o ICH promoveu
13 cursos de extensão, com a participação de 96
inscritos.

Show de música folclórica japonesa, promovido
em julho, trouxe a cantora Mariko Nakahira.

A busca por soluções sustentáveis, com o mínimo impacto ao meio ambiente, é uma das prioridades
atuais para conservar o planeta. Procurando diminuir as consequências que o uso indiscriminado dos
recursos energéticos provoca e, tendo em vista o crescente aumento do consumo de eletricidade no
Campus, a PUCRS instituiu o Projeto USE – Uso Sustentável da Energia. Através de ações pautadas
pela eficiência energética, o Projeto visa utilizar a energia de maneira responsável, formando cidadãos
atuantes e estimulando a comunidade acadêmica a eliminar os desperdícios em todas as esferas da
sociedade. Com foco na sustentabilidade, o USE proporciona a preservação do meio ambiente, a
conscientização e educação dos indivíduos e a redução do consumo da energia na Universidade.
| professor da Faculdade de Engenharia e coordenador do Grupo de Eficiência Energética

Dimensão Ambiental
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Comitê de Gestão Ambiental
O Comitê de Gestão Ambiental iniciou suas atividades no ano de 2010, sendo composto por professores e
técnicos administrativos de diversas unidades universitárias. O Comitê de Gestão Ambiental (CGA) tem por
objetivo apoiar a Administração Superior na formulação de políticas e ações voltadas à gestão ambiental da
Universidade e incentivar, aprovar e promover atividades relacionadas com a conservação do meio ambiente na PUCRS e na comunidade que a envolve, por meio de procedimentos administrativos, de ensino, de
pesquisa e de extensão.

Instituto do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais
O Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IMA) é composto por um grupo diverso e multidisciplinar de profissionais, o qual permite uma atuação nas mais variadas vertentes de estudo da área ambiental.
Estes profissionais estão lotados no Curso de Especialização em Gestão da Qualidade para o Meio Ambiente
e em mais três estruturas:

Pró-Mata – O Centro de Pesquisas
e Conservação da Natureza (CPCN
Pró-Mata) tem por objetivo o incentivo
à pesquisa, proteção e conservação
da natureza e à educação ambiental.
Em 2010, o CPCN Pró-Mata,
localizado em São Francisco de Paula
(RS), desenvolveu diversas atividades
relacionadas à pesquisa, ensino e
extensão, recebendo mais de 2.000
visitantes, entre professores, alunos e
pesquisadores da PUCRS e de outras
instituições conveniadas nacionais e
internacionais. Mais de vinte projetos
de pesquisa foram desenvolvidos
no período, e dentre eles iniciou-se
a estruturação do Pró-Mata para a
educação ambiental, com a instalação
de três grandes placas interpretativas
nos principais mirantes (foto).
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Cepac

– Sediado no Parque Científico e
Tecnológico da PUCRS, o Centro de Excelência em
Pesquisa e Inovação em Petróleo, Recursos Minerais
e Armazenamento de Carbono (Cepac) desenvolve,
desde 2007, 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 à
atmosfera. As investigações visam à caracterização
mineralógica, físico-química e à avaliação da
integridade destes reservatórios após a injeção
de CO2. Também são utilizadas ferramentas de
modelagem numérica para simular estes processos
ao longo de vários anos e técnicas de mapeamento
para identificação de áreas com maior potencial para
implantação destes projetos no Brasil.
No ano de 2010, o CEPAC inaugurou uma nova
linha de pesquisa com o Projeto Conegas, vinculado
ao Programa de Fronteiras Exploratórias do Centro
de Pesquisas da Petrobras. O objetivo do projeto
é avaliar a geologia e a biologia marinha do Cone
de Rio Grande, na Bacia de Pelotas (RS), obtendo
informações sobre a região, como relevo oceânico,
temperatura e salinidade da água.

LTIG – 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 o auxílio a
usuários na preparação, a 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 e a interação universidade-comunidade.
O LTIG também agenda visitas gratuitas para alunos
do ensino fundamental, da 5ª a 8ª séries, e do ensino
médio. Os estudantes podem observar, em imagens
de satélites, parques e outros pontos da cidade de
Porto Alegre, entre outros recursos de aprendizagem.
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Destaques

Boletim divulga
Exemplos
Em 2010, estreou no boletim PUCRS
Notícias uma nova coluna: Práticas
Sustentáveis. A cada semana, são
mostrados exemplos de ações da
comunidade acadêmica visando à
preservação do meio ambiente e ao uso
sustentável dos recursos disponíveis nos
setores da Universidade. O telhado verde
do prédio 22 (foto) é um dos destaques.
Os textos recebem a colaboração dos
agentes das mudanças.

Módulos fotovoltaicos
no Museu
O Museu de Ciências e Tecnologia
recebeu o primeiro sistema fotovoltaico,
conectado à rede elétrica com módulos
nacionais, instalado no Brasil. Toda a
tecnologia foi desenvolvida na PUCRS
pelo Núcleo Tecnológico de Energia Solar
(NT-Solar), da Faculdade de Física. Os
módulos resultam de um projeto com o
Ministério de Minas e Energia. O sistema
tem 700 W de potência instalada e gera
90 kWh por mês, e a iniciativa também
serve para o NT-Solar avaliar potência,
irradiância solar incidente e temperatura
dos módulos e do ambiente.

Semana do Meio Ambiente
Reciclando ideias para construir um mundo
sustentável. Com este tema, a PUCRS realizou a
Semana do Meio Ambiente, de 7 a 10 de junho. Foram
promovidas oficinas, palestras, visitas orientadas às
árvores do Campus e uma mostra fotográfica com
paisagens do Centro de Pesquisas e Conservação da
Natureza Pró-Mata.

Dimensão Ambiental

Convênio incentiva
práticas sustentáveis
Desenvolvimento local, inclusão social e educação
ambiental como ferramenta de ensino de práticas
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Gestão da água
O acompanhamento do consumo de água, iniciado há 11 anos, possibilitou a redução do consumo geral a partir de reparos nas tubula-

sustentáveis. Esses são os propósitos de convênio

ções, ações de conscientização e adoção de novas tecnologias, como

assinado entre a PUCRS e o Instituto HSBC

a telemetria, monitorando o gasto em tempo real.

Solidariedade (IHS). O objetivo é promover o
conhecimento sobre sustentabilidade ambiental
para adolescentes. Por meio do Instituto do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais e da Coordenadoria
de Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de
Extensão (Codes), serão beneficiados 250 alunos
e 20 professores da rede pública municipal de São
Francisco de Paula e 1.020 pessoas da Comunidade
Orfanatrófio, na Capital. Atividades de capacitação de
alunos e docentes ocorrerão no Centro de Pesquisas
e Conservação da Natureza Pró-Mata da PUCRS, em
São Francisco de Paula.

Economia de Energia

milhões de litros

foi a economia registrada em 2010

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

De março a outubro de 2010, a PUCRS economizou
7,5% em energia elétrica. O valor leva em conta o
consumo estimado e o real. Em parte, isso se deve à
colaboração da comunidade universitária. O Programa

classificados e descartados em aterros
licenciados pela Fundação Estadual de
Proteção Ambiental.

Uso Sustentável de Energia (USE) soma a capacitação
de 329 funcionários em 73 encontros visando à
conscientização. Além das ações educativas, o USE
realiza melhorias técnicas, como a substituição de
equipamentos obsoletos.

O Relatório Social PUCRS 2010 foi impresso com tinta à base de soja, em papel couchê fosco 230g (capa)
e 170g (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.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE O
RELATÓRIO SOCIAL
Ilmos. Srs. Conselheiros e Diretores da
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA
1. Examinamos as informações físicas e ﬁnanceiras que integram o Relatório Social
da UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA, composto pelas
informações relativas à Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Hospital
São Lucas, referentes ao exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2010, elaboradas sob
responsabilidade de sua administração, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil.
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as informações contidas neste
Relatório, com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, e, no caso, as informações físicas
e ﬁnanceiras que integram o Relatório Social, estão livres de distorção relevante.
2. As informações ﬁnanceiras, que tenham correlação com as demonstrações contábeis
levantadas em 31 de dezembro de 2010, foram objeto de exames quando de nossa
auditoria sobre as referidas demonstrações e sobre as quais emitimos relatório de opinião
dos auditores independentes, sem ressalvas, em 30 de março de 2011.
3. As informações físicas e as demais informações ﬁnanceiras, que não tenham correlação
com as demonstrações contábeis, foram conﬁrmadas junto aos controles internos da
Entidade, incluindo relatórios gerenciais, quadros estatísticos, indicadores de gestão e
outras informações obtidas junto à administração, especialmente com relação às políticas
administrativas e operacionais.
4. Em nossa opinião, as informações físicas e ﬁnanceiras que integram o Relatório Social
são ﬁdedignas e reﬂetem adequadamente os gastos em atividades internas e externas
decorrentes de programas e projetos da UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA, considerando as Mantidas Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul e Hospital São Lucas.
Porto Alegre, 01 de setembro de 2011.
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O crachá
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(Pró-Reitoria de Graduação)

Prof. Daniel Garcia Haro
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Principal simbologia de identidade pessoal dentro do ambiente

(Coordenadoria de Desenvolvimento Social)

Eduardo de Carvalho Borba

organizacional, o crachá guarda em si bem mais que uma foto, um

(Assessoria de Comunicação Social – Edição de Conteúdo)

nome, um setor ou um conjunto de números. Nessa pequena peça

FOTOS

de dupla face, estão inseridas vivências, realizações e projeções de

Bruno Todeschini e Gilson Oliveira

uma instituição.

(Assessoria de Comunicação Social)

Projeto Rondon
(Arquivos pessoais)

Na PUCRS, ao “vestir” o crachá, cada indivíduo conduz, de alguma

PESQUISA FOTOGRÁFICA

forma, tudo o que a Universidade representa: suas ações voltadas

Camila da Rosa Paes Keppler

ao benefício de alunos, docentes, técnicos administrativos e

(Assessoria de Comunicação Social)

sociedade, por meio do ensino, da pesquisa e das inúmeras
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atividades no campo da extensão, bem como as iniciativas de

Giovani Domingos, Jardson Corrêa e Vinícius de Almeida Xavier

preservação ambiental.
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