
O que é estratégico?
Pensar o futuro, traçar cenários, elaborar diagnósticos, projetar 

tendências, definir objetivos. Essa linguagem é corrente nos planos 
estratégicos, como no caso da PUCRS, para o quinquênio 2011-2015. No 
entanto, seu diferencial em relação a outros documentos similares está 
na forma humanizada como esta Universidade percebe o futuro, cultiva 
e dissemina os valores inerentes à identidade marista. Isso se reflete na 
maneira de pensar o ensino, com uma proposta integral e inclusiva; de 
enxergar a pesquisa como um saber sem fronteiras, voltada ao benefício 
coletivo; de promover a inovação como quem semeia em solo fértil, na 
certeza de que seu desenvolvimento dará ótimos frutos; e de integrar-se à 
comunidade e construir soluções em conjunto, visando à sustentabilidade 
socioeconômica e ambiental. 

Para se executar um planejamento com êxito, é necessário buscar, 
continuamente, horizontes mais favoráveis, com a consciência de que, para 
alcançá-los, é fundamental trabalhar cotidianamente por uma sociedade 
justa e fraterna, como demonstra este Relatório Social, alinhado ao Plano 
Estratégico da Universidade.

A PUCRS é mantida pela União Brasileira 
de Educação e Assitência – UBEA

Av. Ipiranga, 6681 – CEP 90.619-900 
Porto Alegre – RS – Brasil 
Fone: (51) 3320.3500 – Fax: (51) 3339.1564 
www.pucrs.br/relatoriosocial
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Mensagem do Reitor

A educação
para a justiça, 

a solidariedade 
e a cidadania

 

 
A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul está empenhada no domínio e cultivo do saber 

humano; na produção, socialização e gestão do conhe-

cimento; e no exercício da cidadania. De acordo com a 

Missão Marista na Educação Superior, que contribui, 

também, para guiar as ações de nossa Universidade, 

atribui-se à Academia, o protagonismo na formação 

para a vida em sociedade, nos processos de inclusão 

social aos benefícios do progresso, na educação para o 

trabalho, no desenvolvimento integral da pessoa e na 

criação de um quadro referencial de valores. 

Realizar essa missão é algo desafiador e entusias-

mante. Por isso, a PUCRS, além de cumprir as funções 

basilares do ensino e da pesquisa, contribui de forma 

direta para o desenvolvimento econômico, cultural e 

social da comunidade na qual está inserida, nos âmbi-

tos local, regional e nacional. Essa atuação está alinha-

da ao desafio de ajudar a formar “uma pessoa aberta à 

solidariedade para com o próximo e na busca do verdadei-

ro sentido da existência, que transcende as pessoas indivi-

dualmente”1.  

O somatório dos esforços de nossos professores, téc-

nicos administrativos, profissionais da saúde, estudantes 

e de todas as pessoas que contribuem para uma sociedade 

mais justa, solidária, cidadã e sustentável está, em grande 

parte, expresso na edição de 2012 do Relatório Social PU-

CRS e Hospital São Lucas. 

Desejo que a leitura desse relatório possibilite uma 

maior compreensão e conhecimento do compromisso so-

lidário da nossa Universidade.

Ir. Joaquim Clotet
Reitor

1  Bento XVI. Ubi amor, ibi oculo: discurso aos participantes no seminário promovi-
do pela Congregação para a Educação Católica, em 1º de abril de 2006.  

Acesse o vídeo de apresentação em 
www.pucrs.br/relatoriosocial/2012 

ou via QR code, com um 
smartphone ou tablet.
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O Relatório Social é um documento institucional que 

tem por finalidade comunicar e prestar contas a todas as 

partes interessadas sobre o desempenho da Pontifícia Uni-

versidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e do Hos-

pital São Lucas (HSL), no que se refere às contribuições para 

a sociedade. A publicação apresenta uma estrutura formada 

pelas seguintes dimensões: Institucional, Ensino, Pesquisa, 

Extensão, Saúde e Meio Ambiente. O conjunto de estratégias 

e ações apresentadas está organicamente articulado, porém 

o tema Meio Ambiente, de característica transversal, recebe 

tratamento como um item destacado.

Desde o ano de 2003, quando a PUCRS deu início à elabo-

ração do Relatório Social, há um processo contínuo de aprimo-

ramento em relação à concepção desse trabalho e à utilização de 

modelos de referência, bem como quanto à amplitude, à qua-

lidade e à segurança da informação. Outros aspectos que vêm 

sendo qualificados são a participação e o diálogo com todas as 

partes interessadas no desempenho e 

nos impactos da organização, entre es-

tas os alunos, os professores, os técni-

cos administrativos, os fornecedores, 

os parceiros institucionais e o governo. 

Mantendo fidelidade à natureza, 

à missão e à cultura institucional, a 

cada edição, novos elementos são incorporados e revisitados, 

inspirados por normas e orientações consagradas, nacional 

e internacionalmente, sobre a Responsabilidade Social Uni-

versitária e a Sustentabilidade. 

O presente Relatório, em sintonia com o Plano Estra-

tégico 2011-2015, expressa a identidade institucional e con-

templa conceitos e indicadores econômicos, sociais e am-

bientais, inspirados nas seguintes fontes: Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (Sinaes/MEC), Re-

latórios GRI – Global Reporting Iniciative, Indicadores 

Ethos de Responsabilidade Social e Normas ABNT NBR 

16001:2012 e ISO 26000. O documento está, sobretudo, 

embasado na concepção de Responsabilidade Social 

Universitária, adotada pelo Observatório Regional de 

Responsabilidade Social para a América Latina e o Cari-

be, do Instituto Internacional para a Educação Superior 

na América Latina e Caribe (Iesalc/Unesco), e expressa 

o crescente engajamento institucional na gestão dos 

impactos educativos, cognitivos, laborais, sociais e am-

bientais de suas atividades.

Sendo assim, no conjunto do 

Relatório, poderão ser identifi-

cadas as significativas contribui-

ções da PUCRS e do HSL em rela-

ção aos temas da democracia e da 

transparência, da equidade, dos 

recursos humanos e do clima laboral, do meio ambiente e 

do campus sustentável, da educação socialmente respon-

sável, da gestão social de conhecimentos, da integração 

curricular da extensão e da promoção do desenvolvimen-

to local e regional.

Coordenadoria de Desenvolvimento Social 
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários

A Responsabilidade 
Social Universitária

A CADA EDIÇÃO, NOVOS ELEMENTOS 

SÃO INCORPORADOS E REVISITADOS, 

INSPIRADOS POR NORMAS E 

ORIENTAÇÕES CONSAGRADAS, 

NACIONAL E INTERNACIONALMENTE, 
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A INSTITUIÇÃO

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul, mantida pela União Brasileira de Educação e As-

sistência (UBEA), é uma instituição de ensino superior, 

de pesquisa e de extensão, constituída por um conjunto 

de unidades (faculdades, institutos, órgãos suplementa-

res), que promove a formação profissional e científica 

de pessoal de nível superior, a realização de pesquisa te-

órica e prática nas principais áreas do saber, o armaze-

namento e a divulgação de seus resultados e a promoção 

de atividades de extensão e comunitárias. 

A PUCRS está entre as mais tradicionais insti-

tuições de ensino superior do Brasil. O marco inicial 

foi o Curso Superior de Administração e Finanças, 

criado em março de 1931 e reconhecido pelo Decreto 

nº 23.993, de 1934, já sob a denominação de Faculdade 

de Ciências Políticas e Econômicas. Foi equiparada a 

universidade por meio do Decreto nº 25.794, de 9 de 

novembro de 1948. 

Entidade privada sem fins lucrativos, mantém 

vínculo jurídico com sua mantenedora, a UBEA, en-

tidade jurídica de direito privado. É uma institui-

ção confessional católica e comunitária, tendo como 

Chanceler o Arcebispo de Porto Alegre. O título de 

Pontifícia, outorgado pelo Papa Pio XII, em 1º de no-

vembro de 1950, significa a marca de união e de filial 

devotamento à Santa Sé. Constitui-se fisicamente 

pelo Campus, em Porto Alegre, capital do Rio Grande 

do Sul, e por outras duas unidades: uma no município 

de Uruguaiana, no interior do Estado; e outra em Via-

mão, na Região Metropolitana.

Perfi l Institucional
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O Campus da PUCRS desfruta de uma privilegia-

da localização geográfica, com acesso por diferentes 

vias de trânsito e próximo de pontos estratégicos 

como a zona central da cidade, o aeroporto e diversos 

centros de compras e de serviços.

A comunidade acadêmica é constituída por do-

centes, discentes, técnicos administrativos e demais 

integrantes da comunidade externa à Universidade, os 

quais a PUCRS, direta e indiretamente, beneficia com 

suas ações e projetos. Mais de 30 mil pessoas, entre 

alunos, funcionários e comunidade em geral, circulam 

pelo Campus diariamente. 

HOSPITAL SÃO LUCAS 

O Hospital São Lucas da PUCRS 

(HSL) iniciou suas atividades em outu-

bro de 1976 com a missão de desenvolver 

assistência, ensino e pesquisa em saúde. 

A busca da excelência, em caráter inte-

rativo, nestas três linhas de ação, tem 

levado o HSL, nos seus 36 anos de exis-

tência, a permanecer atualizado com o 

que há de mais moderno e eficiente em 

equipamentos, tecnologias e gestão. O 

HSL é um hospital geral, de natureza fi-

lantrópica, que assiste pacientes adultos 

e pediátricos, abrangendo praticamente 

todas as especialidades médicas.
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• 1 – Consolidar a qualidade dos cursos;

• 2 – Fortalecer a integração entre os cur-

sos e o mundo do trabalho;

• 3 – Consolidar e expandir a Educação 

Continuada;

• 4 – Estimular ações de ingresso e de per-

manência de alunos;

• 5 – Ampliar parcerias regionais, nacio-

nais e internacionais. 

Área de 
ENSINO

PLANO ESTRATÉGICO

Missão

A PUCRS, fundamentada nos direitos humanos, 

nos princípios do Cristianismo e na tradição educativa 

marista, tem por Missão produzir e difundir conheci-

mento e promover a formação humana e profissional, 

orientada pela qualidade e pela relevância, visando ao 

desenvolvimento de uma sociedade justa e fraterna.

Visão

Em 2015, a PUCRS será referência nacional e 

internacional pela qualidade do ensino e pela rele-

vância 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 de ensino, pesquisa e extensão;

• Responsabilidade Social e Ação Solidária;

• Relacionamento com a Sociedade. 

Objetivos Estratégicos

Ao longo do Relatório Social estes ícones estão pre-

sentes junto às iniciativas alinhadas  ao Plano Estratégico 

da Universidade. 

RELATÓRIO SOCIAL 2012  |  PUCRS E HOSPITAL SÃO LUCAS10
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Área de 
DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL

Área de PESQUISA 
& INOVAÇÃO

Área de EXTENSÃO & 
AÇÕES COMUNITÁRIAS

• 10 – Incrementar ações de caráter so-

cial integradas ao ensino e pesquisa;

• 11 – Ampliar o relacionamento com 

alunos e diplomados.

Área de 
MEIO AMBIENTE

• 6 – Promover a apropriação, pela socieda-

de, dos resultados da pesquisa realizada 

na PUCRS;

• 7 – Intensificar a atuação da Rede INOVA-

PUCRS na comunidade acadêmica e nas 

interfaces com a sociedade;

• 8 – Desenvolver estruturas de pesquisa in-

terdisciplinares e o compartilhamento de 

infraestrutura e recursos;

• 9 – Aumentar a produção científica de 

qualidade e relevância nas grandes áreas 

de conhecimento.

• 12 – Aprimorar a gestão visando a requisitos 

de agilidade, flexibilidade e sustentabilidade;

• 13 – Aprimorar os processos de desenvolvi-

mento e de engajamento de pessoal;

• 14 – Reforçar a visibilidade institucional na con-

solidação do posicionamento da Universidade;

• 15 – Conquistar o reconhecimento nacional 

pela infraestrutura de tecnologia de informa-

ção e telecomunicações.

• 16 – Implantar o “Campus Verde” através do 

incremento de boas práticas de preservação 

do meio ambiente em novas obras, em me-

lhorias e em serviços.

PERFIL INSTITUCIONAL 11
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Prêmio SciVal  
Brasil 2012 

PUCRS: única Instituição de Ensino 

Superior Privada a conquistar o reconheci-

mento na categoria Citações por documento; 

D
iv

ul
ga

çã
o

Melhor Universidade privada 

da Região Sul e a 2ª do 

Brasil na mesma categoria, 

segundo o Prêmio Melhores 

Universidades Guia do 

Estudante da Editora Abril 

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

Brasil, segundo o Índice Geral de Cursos (IGC) 2011, do 

Ministério da Educação, que avalia a qualidade dos cur-

sos de graduação, mestrado e doutorado. O conceito IGC 

Contínuo foi de 3,68, na faixa 4, em uma escala de 1 a 5; 

• A PUCRS é a 1ª Instituição de Ensino Superior, entre as 

privadas, no Diretório de Grupos de Pesquisa do Con-

selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-

nológico (CNPq), com 343 grupos de pesquisa e 1.320 

pesquisadores. Entre todas as IES nacionais, figura na 

18ª posição.

CONQUISTAS EM 2012

• Líder na Lembrança e na Preferência dos gaúchos entre 

as instituições de Ensino Superior Privado, segundo a 

pesquisa Marcas de Quem Decide 2012. Lidera também 

a Lembrança na categoria Ensino de Pós-Graduação, na 

qual também figura entre as cinco preferidas; 

• Posições de destaque no Ranking Universitário Folha 

(RUF) – Folha de S.Paulo:

• Segundo lista divulgada pela Quacquarelli Symonds 

(QS), a PUCRS ocupa a 40ª posição entre as 250 me-

lhores universidades da América Latina. No Brasil, 

está em 14º lugar no geral e 3º entre as privadas; 

• Conforme o Web of World Universities (Webometrics), 

a PUCRS é a 2ª instituição privada do Brasil com 

maior visibilidade na internet. Entre todas as ins-

tituições do País, encontra-se na 20ª posição e, na 

América Latina, sua colocação é a 39ª; 

no quesito Inovação entre 
as universidades privadas 
(9º na classificação geral);

universidade privada 
do Brasil (16ª na 
classificação geral);

 na classificação geral,  
no critério Avaliação  
do Mercado.

1º  
lugar

2ª  
melhor

7ª  
colocação

RELATÓRIO SOCIAL 2012  |  PUCRS E HOSPITAL SÃO LUCAS12
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• A Universidade ocupa o 2º lugar entre as IES não públi-

cas e o 27º lugar, em nível nacional, em número de bolsis-

tas de Produtividade em Pesquisa do CNPq. 

• As ações solidárias realizadas pelo grupo de apoio Ami-

gos dos Bebês Apressados (ABA) junto à UTI Neonatal 

do Hospital São Lucas da PUCRS (HSL) foram reconhe-

cidas com o prêmio Top Cidadania da Associação Brasi-

leira de Recursos Humanos (ABRH-RS);

• Prêmio UNITV, na categoria Destaque, a Projetos So-

ciais ao “Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos Show de Bola”;

• Prêmio Santander de Ciência e Inovação, na categoria 

Saúde, recebido pelo professor Diógenes Santos, coor-

denador do Centro de Pesquisas em Biologia Molecular 

e Funcional da PUCRS (CPBMF);

• Seis projetos da Universidade conquistaram destaque na 

10ª edição do Prêmio do Sindicato dos Estabelecimentos 

Privados de Ensino do RS (Sinepe/RS):

• Projeto Programa Escola-Ciência (Museu de Ci-

ências e Tecnologia);

Fe
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Guia do Estudante 

O Guia do Estudante da Editora Abril (GE) 

avaliou positivamente 35 cursos de graduação da 

PUCRS em 2012, destacando 11 com cinco estrelas 

(excelente), 22 com quatro (muito bom) e dois com 

três (bom). Os cursos que receberam cinco estrelas 

foram Administração, Arquitetura e Urbanismo, 

Ciências Aeronáuticas, Ciências Biológicas, Ciên-

cias Contábeis, Direito, Engenharia da Computa-

ção, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Rela-

ções Públicas e Sistemas de Informação.

Publicado anualmente, esse é o resultado da 

avaliação de um corpo de consultores formado por 

docentes, coordenadores de curso, diretores de de-

partamentos e avaliadores do MEC.

Projeto Aconselhamento  
Financeiro Gratuito 

(Faculdade de Administração, 

Contabilidade e Economia)

Projeto P&D na Sala de Aula: 
Formando Empreendedores

(Faculdade de Farmácia)

• Projeto 24º SET Universitário (Faculdade de Co-

municação Social);

• Projeto Desenvolvimento Local, Inclusão Social e 

Educação Ambiental como Ferramenta de Ensino 

de Práticas Ambientalmente Sustentáveis (Insti-

tuto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais);

• Projeto CriaLab – Laboratório de Criatividade 

(Centro de Inovação Microsoft-PUCRS).

PERFIL INSTITUCIONAL 13
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PRÁTICAS 
DE GOVERNANÇA

A PUCRS reafirma o seu posicionamento baseado 

na qualidade, que deve permear todas as suas opções 

estratégicas e a sua gestão. Nesse sentido, a estrutura 

organizacional e as práticas de governança da Univer-

sidade primam pela participação democrática de todas 

as suas partes interessadas.

De acordo com os Indicadores Ethos de Respon-

sabilidade Social, além de seguir a legislação em vi-

gor enquanto estabelecimento de Ensino Superior, a 

Instituição dispõe de uma estrutura de administração 

que permite maior mobilidade e agilidade na gestão, e 

suas demonstrações financeiras passam por auditoria 

externa independente, assegurando a confiabilidade 

das informações que são publicadas nos documentos 

de gestão.

A PUCRS e o Hospital São Lucas são entidades do 

Instituto dos Irmãos Maristas que está presente há 110 

anos no Sul do Brasil. Ambas as instituições integram a 

Província Marista do Rio Grande do Sul (PMRS). 

Em consonância com a missão marista,  que tem 

como objetivo formar cidadãos capazes de transformar a re-

alidade na qual estão inseridos, tendo uma sólida formação 

humano-cristã, a Universidade e o Hospital mantém com 

a PMRS uma relação profissional, fraterna e de diálogo 

permanente, visando sempre ao atingimento da visão 

de futuro das Entidades.

Dimensão Institucional
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ESTRUTURA 
ADMINISTRATIVA 

• Entidade Mantenedora – União 

Brasileira de Educação e Assistência

• Colegiado da Reitoria – órgão 

executivo da Universidade

• Gabinete da Reitoria

• Pró-Reitoria de Administração e 

Finanças

• Pró-Reitoria Acadêmica

• Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação 

e Desenvolvimento 

• Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 

Comunitários

• Procuradoria Jurídica

• Assessoria para Assuntos 

Internacionais e Interinstitucionais

• Assessoria de Comunicação Social

• Assessoria de Marketing

• Assessoria de Planejamento

DESTAQUE
Administração Superior

A Administração Superior da Universidade para o período 

de 2013-2016 tomou posse em 7 de dezembro de 2012. Foram re-

conduzidos ao cargo o Reitor, Irmão Joaquim Clotet, e o Vice-

-Reitor, Irmão Evilázio Teixeira. Na ocasião foram empossados, 

também, os titulares da Pró-Reitoria Acadêmica (PROACAD), 

Solange Medina Ketzer; da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 

Comunitários (PROEX), Sergio Luiz Lessa de Gusmão; da Pró-

-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento (PROPESQ), 

Jorge Luis Nicolas Audy e da Pró-Reitoria de Administração e 

Finanças (PROAF), Ricardo Melo Bastos.

A partir da esquerda: Ricardo 
Bastos (PROAF), Solange 
Ketzer (PROACAD), Reitor 
Irmão Joaquim Clotet, Vice-
Reitor Irmão Evilázio Teixeira, 
Jorge Audy (PROPESQ) e 
Sergio Gusmão (PROEX). 

Professores durante dinâmica voltada à qualifi cação profi ssional.
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GESTÃO DE PESSOAS

Público Interno

A PUCRS disponibiliza informações institu-

cionais por meio de seu estatuto e regimento in-

terno, bem como nos documentos de planejamen-

to e gestão. Estratégias de treinamento e desenvol-

vimento dos funcionários são realizadas também 

voltadas à integração funcional, ao conhecimento 

da filosofia e dos valores maristas. 

COMPROMETER-SE COM A 

INSTITUIÇÃO COMO UM TODO É 

POSSÍVEL QUANDO SOU CAPAZ DE 
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Aprimorar a gestão visando 

atender a requisitos de 

agilidade, fl exibilidade e 

sustentabilidade.

ME IDENTIFICAR COM ELA. É NÃO TER COMO 

MENCIONAR ALGUÉM SEM RELACIONÁ-LO COM 

A INSTITUIÇÃO. ISSO É COMPROMETER-SE. A 

PARTILHA DOS PROJETOS, DOS SONHOS E DOS 

APELOS ENRIQUECE E NOS IMPULSIONA A 

SERMOS SEMPRE MELHORES E A QUERERMOS 

DAR O QUE DE MELHOR NÓS TEMOS.

Pedro Inácio Stein, 
técnico administrativo no Hospital São Lucas 
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DADOS FUNCIONAIS

Faixa etária

Relação de sexo e cargos de chefia

Sexo

Homem

Mulher

TOTAL
3.775

2.229

1.546

TOTAL
139

100

39

TOTAL
153

92

61

796
TOTAL

2.949
2.153

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

TOTAL 2.813 TOTAL 3.455 TOTAL 456

1.321

1.492

2.007

1.448

371

85

Tempo médio de permanência do 
profissional na instituição

Tempo de serviço

11 
anos

7 anos

Menos 
de 10 anos

10 a 
19 anos

20 a 
29 anos

30 a 
39 anos

40 anos 
ou mais

TOTAL
4.031

TOTAL
1.705

TOTAL
696

TOTAL
262

TOTAL
32

980
pessoas

725
pessoas

1.979
pessoas

2.052
pessoas

200
pessoas

496
pessoas

50
pessoas

212
pessoas

0
pessoas

32
pessoas
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Trabalhadores Terceirizados

A Universidade mantém relação contratual dentro 

dos parâmetros legais de corresponsabilidade pelo cum-

primento das obrigações trabalhistas e previdenciárias de 

todo o seu corpo funcional, inclusive de seus trabalhadores 

terceirizados. Somados, PUCRS e Hospital São Lucas con-

trataram 4.341 pessoas nessa modalidade no ano de 2012 

(1.758 na Universidade e 2.583 no HSL).

Valorização da Diversidade

A PUCRS reconhece a sua obrigação ética de combater 

todas as formas de discriminação e de valorizar as opor-

tunidades oferecidas pela riqueza da diversidade de nossa 

sociedade. Isso se reflete na composição equilibrada dos 

cargos existentes na Universidade e no Hospital São Lucas. 

CARGOS PUCRS MULHERES HOMENS

Assessor 6 4

Chefe de Gabinete 1 0

Coordenador 16 16

Diretor 13 33

Encarregado 43 28

Gerente 1 3

Líder de Equipe 4 2

Prefeito 0 1

Pró-Reitor 2 3

Vice-Reitor 0 1

Reitor 0 1

Supervisor 2 4

Vice-Diretor 4 4

Total 92 100

Total Geral 192

CARGOS HSL MULHERES HOMENS

Capelão 0 2

Chefe 5 2

Coordenador 32 12

Diretor 1 4

Encarregado 18 13

Supervisor 5 6

Total 61 39

Total Geral 100

Programa SOMAR

O Programa SOMAR, voltado à inclusão de Pessoas com 

Deficiência por meio de ações integradas, desenvolvidas na 

Universidade, possibilita o enfrentamento das desigualda-

des, criando oportunidades para o exercício da cidadania. 

Em 2012, as ações contaram com 47 participantes.

PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA

71 PUCRS

99 HSL

RELATÓRIO SOCIAL 2012  |  PUCRS E HOSPITAL SÃO LUCAS18
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Compromisso com o 
Desenvolvimento Profissional e a 
Empregabilidade 

Além de promover capacitação contínua, a PUCRS 

oferece a seus funcionários benefícios e auxílios que 

possibilitam aprimorar seus conhecimentos, gerando 

impacto positivo em sua empregabilidade, indepen-

dentemente da utilização em sua função atual.

Tanto a Universidade quanto o Hospital São Lu-

cas desenvolvem processos de qualificação de seu 

corpo funcional acerca da saúde e segurança no am-

biente de trabalho, a fim de garantir o bem-estar físi-

co, mental e social. 

QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL – PROFESSORES

Doutorado 776

Mestrado 529

Especialização 91

Superior Completo 74

TOTAL DE 
PROFESSORES 1.470

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

PUCRS HSL

Doutorado 24 20

Mestrado 52 23

Especialização 65 74

Superior Completo 422 527

Superior Incompleto 563 90

Ensino Médio Completo 669 1.837

Ensino Médio Incompleto 79 103

Ensino Fundamental 
Completo 157 245

Ensino Fundamental 
Incompleto 198 106

TOTAL 2.229 3.025
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TOTAL DE TÉCNICOS 
ADMINISTRATIVOS HSL/PUCRS

TOTAL DE  
PROFESSORES PUCRS

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS  
PUCRS E HSL

5.254

1.470

6.724
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CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

PUCRS

As atividades de relacionamento e incentivo à educa-

ção continuada proporcionam e estimulam a participa-

ção de professores e técnicos administrativos em cursos 

e eventos, garantindo a constante qualificação do corpo 

funcional e maior envolvimento com os princípios da Ins-

tituição. Como ações institucionais de capacitação a todos 

os funcionários, destacam-se o Programa Institucional de 

Integração, o Projeto Reflexões e, para gestores, o Fórum 

de Gestão e Liderança.

Horas de capacitação de técnicos 
administrativos 

PROJETO  
REFLEXÕES

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL  

DE INTEGRAÇÃO

FÓRUM DE GESTÃO  
E LIDERANÇAS

112

534

267

CAPACITAÇÕES PARTICIPANTES

Hospital São Lucas

CAPACITAÇÕES PARTICIPANTES

Integração de novos funcionários 837

Capacitação de novos gestores 43

Outras capacitações por áreas 
específicas 5.743

TOTAL 6.623

Internas Externas Total

4.762      332              5.094

26.677    6.304                32.981

11.514      333               11.847

53.539,9   6.300             59.839,9

Participantes

Horas

Participantes

Horas

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  
EM EDUCAÇÃO 

A PUCRS oferece a seus funcionários e seus dependen-

tes benefícios educacionais para cursos de graduação e pós-

-graduação.

 

2011

2012

1.200

1.000

800

600

400

200

0

1.101 1.118

296 306

Bolsa para técnicos 
administrativos e 
seus dependentes

Bolsa para professor 
e seus dependentes
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CUIDADOS COM SAÚDE, SEGURANÇA 
E CONDIÇÕES DE TRABALHO

A partir de um conjunto de estratégias e programas, a Uni-

versidade amplia seu compromisso com a promoção do desen-

volvimento social junto ao seu público interno. Diversas ações 

são realizadas, possibilitando melhores condições de vida e 

trabalho aos funcionários. 

PROJETO INDICADOR

ErgonoMico – Programa 
de Ginástica Laboral.

29  
unidades 
assistidas 

580 
participantes

SIPAT – Semana 
Interna de Prevenção a 
Acidentes de Trabalho.

4 ações 
realizadas

420 
participantes

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

Uma ação 
realizada

8 participantes

Programa Vida com 
Qualidade – Ações que 
buscam valorizar a vida, 
visando a um clima de 
harmonia e bem-estar.

376 
participantes

Vida e Trabalho – 
Oportunidade de 
integração, formação, 
convívio e reflexão, 
voltada à equipe da 
Prefeitura Universitária.

39 
participantes

DESTAQUE

Espaço Vida Urgente 

O Espaço Vida Urgente PUCRS com-

pletou cinco anos em 2012. Para marcar 

a data e reforçar o cuidado com a vida, 

lançou a campanha Mão Única pela Vida: 

“Na vida, você assume vários papéis. No 

trânsito também.” O slogan ressalta que 

no trânsito assumimos diferentes pa-

péis: pedestres, motoristas, passageiros, 

ciclistas. A campanha foi realizada pela 

Fundação Thiago de Moraes Gonzaga em 

parceria com a PUCRS. O Espaço Vida 

Urgente está localizado no térreo do pré-

dio 8 do Campus.
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MÉDIA DE ACIDENTES DE 
TRABALHO/ANO8
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O PROGRAMA REVER É 
UMA DAS FORMAS DE 

RECONHECIMENTO E 
PREOCUPAÇÃO COM AS 

PESSOAS QUE INTEGRAM 
A INSTITUIÇÃO.

Júlio de Bem, 
gerente de Recursos Humanos

DESTAQUE

Tempo de refl etir e planejar 

Desde 2011, o Programa Rever conta com 

uma nova etapa, denominada Tempo de Pla-

nejar. Nela são realizados encontros em gru-

pos, com dinâmicas e trocas de experiências 

sobre temas como identidade, significado do 

trabalho, organização do tempo, saúde e 

qualidade de vida, finanças, empre-

endedorismo e trabalho voluntário. 

Em 2012, o Tempo de Planejar 

foi lançado amplamente na Uni-

versidade para que professores e téc-

nicos administrativos interessados 

participassem de sete encontros 

quinzenais, num total de 15h. 

Planejamento de Vida 
e Preparação para a 
Aposentadoria

O Programa Rever tem como objetivo 

sensibilizar e auxiliar funcionários da PUCRS 

na reflexão do seu projeto de vida, respeitan-

do a sua história na Universidade e possibi-

litando a manutenção de relações próximas 

com a Instituição. Em 2012, 67 funcionários 

participaram das ações de acompanhamento 

e orientação. 
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sobre temas como identidade, significado do 

trabalho, organização do tempo, saúde e 

qualidade de vida, finanças, empre-

endedorismo e trabalho voluntário. 

Em 2012, o Tempo de Planejar 

foi lançado amplamente na Uni-

versidade para que professores e téc-

nicos administrativos interessados 

participassem de sete encontros 

quinzenais, num total de 15h. 
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Reforçar a visibilidade 

institucional na consolidação 

do posicionamento 

da Universidade.

COMUNICAÇÃO, ENGAJAMENTO 
E RELACIONAMENTO COM 
A SOCIEDADE 

A PUCRS compreende a importância do envol-

vimento e do engajamento de suas partes interessa-

das e consolida sua atuação em algumas frentes, que 

passam pela comunicação e o relacionamento com o 

público interno e externo e pela representação insti-

tucional em órgãos públicos e privados.

A Universidade cria espaços para que o diálogo 

possibilite a interação capaz de conciliar conflitos; 

a aprendizagem contínua da Instituição e de seu 

público; a transparência de suas decisões e ativida-

des; e a formação de parcerias para atingir objeti-

vos mutuamente benéficos. 

ENRAIZAMENTO DA 
CULTURA ORGANIZACIONAL 

Projeto Refl exões 

O Reflexões é uma atividade promovida fora do Cam-

pus, na qual docentes e técnicos administrativos são convi-

dados a aprender mais sobre a tradição educativa marista e 

a se familiarizar com o cenário nacional e internacional da 

Educação Superior. Ao longo de três dias, as pessoas com-

partilham experiências e refletem sobre a história e o sig-

nificado da Instituição; a identidade da Universidade e sua 

relação com cada membro que a compõe; e o sentimento de 

compromisso para o desenvolvimento pessoal, profissional 

e da PUCRS. Criado no ano 2000, o Projeto contemplou 

2.186 colaboradores em 15 encontros.
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A parceria entre a PUCRS e o Conselho 
Municipal de Assistência Social de Porto 
Alegre (CMAS), em 2012, foi fundamental 
para as 17 Comissões Regionais de Assis-

tência Social de Porto Alegre (Coras), pois possibilitou, pe-
las qualifi cações oferecidas, maior aproximação da histo-
ricidade da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), 
desde sua origem, impacto social e consequências no 
cenário das políticas sociais no Brasil. A boa presença de 
público, bem como a receptividade e o retorno dado, mo-
tiva a sequência dessa parceria com a Universidade com 
o objetivo de estimular o pleno exercício da cidadania e do 
protagonismo dos usuários da PNAS e dos conselheiros e 
trabalhadores da assistência.

João Virgílio de Almeida Garcia, 
presidente do Conselho Municipal de 

Assistência Social de Porto Alegre (CMAS)

Representações em Fóruns 
e Conselhos

Em 2012, a PUCRS esteve representada em 

diversos órgãos e entidades, como os que seguem: 

• Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – Ministério da 

Educação (Inep/MEC);

• Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien-

tífico e Tecnológico do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação – (CNPq/MCTI);

• Centro de Gestão e Estudos Estratégicos do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(CGEE/MCTI);

• Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvi-

mento das Empresas Inovadoras (Anpei);

• Associação Nacional de Entidades Promotoras 

de Empreendimentos Inovadores (Anprotec);

• Associação Brasileira de Editores Científicos 

(ABEC);

• Rede Sul Incubadoras Tecnológicas de Coope-

rativas Populares;

• Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 

Rio Grande do Sul (Fapergs);

• Centro de Integração Empresa-Escola do Rio 

Grande do Sul (CIE-E);

• Fóruns Estadual e Municipal de Economia So-

lidária;

• Conselho Municipal de Assistência Social – 

Porto Alegre/RS (CMAS);

• Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente – Porto Alegre/RS (CMDCA);

• Conselho Municipal de Meio Ambiente.

TOTAL DE 
REPRESENTAÇÕES: 437
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Ouvidoria

A Ouvidoria Institucional atende aos pú-

blicos interno e externo à Universidade, rece-

bendo e respondendo a dúvidas, reclamações, 

sugestões e elogios. O relacionamento com a 

comunidade ocorre presencialmente, por te-

lefone, por e-mail e pelo sistema informatiza-

do para o gerenciamento de demandas. Das 

reclamações recebidas, 96% foram respondi-

das no prazo estabelecido por este sistema. 

PUCRS HSL

Atendimentos 
presenciais e 
por telefone

431 Atendimentos 
presenciais 1.610

Atendimentos 
via e-mail 330 Pesquisa de 

satisfação 4.760

Denúncias 88

Atendimentos 
realizados pelo 
Serviço de 
Atendimento 
ao Cliente 
(SAC) 

360.448

Elogios 38 Fale conosco 1.357

Informações 365 Mensagem ao 
paciente 153

DESTAQUE

Pesquisa registra  
84% de satisfação

Em 2012 foi implantada, no sistema informa-

tizado da Ouvidoria, uma pesquisa de satisfação 

à qual as pessoas que contatam o setor são con-

vidadas a responder. Desde a entrada em vigor, 

em maio, 76% dos respondentes mostraram-se to-

talmente satisfeitos e 8% parcialmente satisfeitos 

com o serviço.

Conheça melhor a Ouvidoria 
PUCRS acessando  

www.pucrs.br/ouvidoria 
ou via QR code, com um 

smartphone ou tablet.

76% DOS RESPONDENTES 

MOSTRARAM-SE TOTALMENTE 

SATISFEITOS E 8% PARCIALMENTE 

SATISFEITOS COM O SISTEMA 

INFORMATIZADO DA OUVIDORIA
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Publicações sustentáveis 

Uma das ações adotadas pela Ascom, em par-

ceria com a Editora da PUCRS (Edipucrs), é a redu-

ção da tiragem de impressos institucionais, em pa-

ralelo com a disponibilização de novos conteúdos e 

recursos on-line, para acesso por plataformas como 

notebooks, tablets e smartphones. Outra iniciativa 

para reduzir os impactos à natureza é o uso de tin-

ta à base de soja e de papel proveniente de flores-

tas plantadas, certificadas pelo Forest Stewardship 

Council (FSC).

Campanha publicitária do Vestibular de Verão 2013 teve 
como conceito criativo “Imagine o Futuro. Faça Acontecer”.

Reforçar a visibilidade 

institucional na consolidação 

do posicionamento  

da Universidade.

Comunicação e Marketing

Os instrumentos de comunicação interna e ex-

terna valorizam as ações de Relações Públicas e de 

Assessoria de Imprensa/Jornalismo, integradas pela 

Assessoria de Comunicação Social da Universidade 

(Ascom), bem como pela Assessoria de Marketing. O 

Hospital São Lucas mantém uma estrutura própria 

de comunicação e marketing focada na sua realidade 

de atuação.

PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS

PUBLICAÇÃO
NÚMERO ESTIMADO DE 
LEITORES (IMPRESSO)

2011 2012

Boletim PUCRS 
Notícias (semanal) 5.000 5.000

Boletim digital PUCRS 
Notícias (semanal) 33.000 33.000

Jornal Mundo Jovem 
(mensal) 325.000 250.000

Revista Refl exões 
(anual) 4.000 400

Relatório Social 
(anual) 2.000 1.000

Revista PUCRS 
Informação 
(bimestral)

120.000 120.000

Revista Ruah 
(semestral) 10.000 7.000

2011

2012

33.024.196 pessoas

33.417.870 pessoas

2011

2012

370  amigos*

13.632 amigos

2011

2012

8.386  seguidores

10.325 seguidores

*Fan page da PUCRS criada em novembro de 2011.

Portal 

Notícias
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Mídias e Redes Sociais 

Como forma de estreitar sua relação com a sociedade, a 

PUCRS dispõe, pelo uso de redes sociais, de mecanismos atu-

alizados de aproximação com seus públicos. A Universidade 

compreende que a comunicação transparente e acessível for-

talece vínculos e amplia a visibilidade institucional. 

2011

2012

33.024.196 pessoas

33.417.870 pessoas

2011

2012

370  amigos*

13.632 amigos

2011

2012

8.386  seguidores

10.325 seguidores

*Fan page da PUCRS criada em novembro de 2011.

Portal 

Notícias

Versão digital do boletim PUCRS Notícias

DIMENSÃO INSTITUCIONAL 27

_RELATORIOSOCIAL2012.indb   27 25/7/2013   15:47:07



FORMAÇÃO PROFISSIONAL E CIDADÃ

A Responsabilidade Social da Universidade integra o 

compromisso com a promoção da formação profissional 

e cidadã, preconizada pelo Projeto Pedagógico Institu-

cional. Em 2012, a Pró-Reitoria Acadêmica (Proacad) 

atualizou o documento de orientações para a inovação 

curricular nos cursos de graduação da PUCRS, reunin-

do orientações específicas para as políticas de inclusão 

e formação integral do estudante, entre elas a respon-

sabilidade social e ambiental, a educação das relações 

étnico-raciais e o estudo da história e da cultura afro-

-brasileira e indígena. Entre os resultados do processo de 

inovação curricular, destaca-se o crescimento da moda-

lidade semipresencial, que, em 2012, teve um acréscimo 

de 37% em relação ao número de disciplinas, e de 43% em 

relação ao número de turmas nos cursos de graduação.

Objetos de aprendizagem são 
destaque na América Latina 

O Projeto Lapren, Laboratório de Aprendizagem, em 

seu terceiro ano de funcionamento, se consolida como 
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espaço para ampliar a aprendizagem de graduandos da 

PUCRS, por meio de atendimentos a alunos e de desen-

volvimento de objetos de aprendizagem. O diferencial do 

ano de 2012 foi a inclusão de materiais da área da biologia 

no acervo de objetos de aprendizagem. Nesse ano, foram 

recebidos no laboratório 5.110 alunos e oferecidas 46 ofi-

cinas para 506 alunos. Quatro objetos de aprendizagem 

elaborados pela equipe do Lapren foram selecionados 

para apresentação no Seventh Latin American Conferen-

ce on Learning Objects and Technologies (LACLO), reali-

zado no mês de outubro, em Guayaquil, no Equador, pas-

sando a integrar o acervo do repositório LA FLOR (Latin 

American Federation of Learning Object Repositories). O 

Lapren também recebeu o Prêmio Destaque UNITV 2012, 

evidenciando o reconhecimento de seu trabalho pela co-

munidade externa.

Consolidar a 

qualidade dos 

cursos.
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Professores e alunos em aula no Laboratório de Tecnologias 
para Aprendizagem em Rede.

TECNOLOGIA ALINHADA 
A UMA NOVA PROPOSTA 
PEDAGÓGICA

A Universidade inaugurou o Labora-

tório de Tecnologias para Aprendizagem 

em Rede (LabTEAR), um espaço que dis-

põe de recursos tecnológicos diferencia-

dos a serem integrados à aula universitá-

ria a partir de uma proposta pedagógica 

consistente e em consonância com o Pro-

jeto Pedagógico Institucional. O trabalho 

realizado no local também contribuiu para 

a produção de conhecimento no campo 

da pedagogia universitária. Nesse mesmo 

ano, foi criada a série de e-books, intitulada 

Educação Superior e os desafios da contempora-

neidade. Lançado no mês de dezembro, no 

Seminário de Capacitação Docente, o pri-

meiro e-book, Ensinar e aprender com TICs: 

práticas de Capacitação Docente na PUCRS, 

apresenta, entre outros, o relato da experi-

ência do LabTEAR.

29
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TOTAL DE ALUNOS 
MATRICULADOS NA 

GRADUAÇÃO

DADOS DA GRADUAÇÃO

2011 2012

NÚMERO DE CURSOS 
DE GRADUAÇÃO 

VIGENTES

LINHAS DE 
FORMAÇÃO

TOTAL DE ALUNOS 
QUE CONCLUÍRAM  

A GRADUAÇÃO

TOTAL DE ALUNOS 
DIPLOMADOS  

DESDE 1933 

24.758 25.516

51 52

6 9

3.701

145.031

4.044

148.813

Programa + Saber 

O Programa + Saber deu continuidade ao trabalho de in-

centivar o protagonismo dos alunos. Para promover o diálogo 

entre estudantes de diferentes cursos, os alunos do Programa 

de Educação Tutorial (PET) da Faculdade de Informática e do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) 

da Faculdade de Letras organizaram, respectivamente, as ofici-

nas O uso de ferramentas Google: GDocs/GMail e Caras, Bocas Gestos 

e Sons: oficina de contação de histórias.

Os participantes do Programa de Mobilidade Acadêmica 

estiveram à frente das atividades Internacionalize a sua forma-

ção e Se Fizer Mobilidade, para que país eu vou? 

No final do ano, foi criado o site do Programa (www.pu-

crs.br/maissaber), ampliando a comunicação e a divulgação 

das atividades e estreitando os laços com os universitários.

Tablets beneficiam mais  
de 600 alunos 

O Projeto LabTEAR, criado com o objetivo 

de desenvolver metodologias que favoreçam a 

aprendizagem colaborativa, implementou em 

2012 o primeiro subprojeto, o LabsMóveis, envol-

vendo seis Faculdades: de Educação; de Direito; 

de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia; de Fí-

sica; de Comunicação Social; e de Engenharia. 

Essas Unidades receberam carrinhos equipados 

com notebooks ou iPads, que proporcionaram o de-

senvolvimento, a aplicação e a avaliação das meto-

dologias. Neste ano, os laboratórios móveis foram 

utilizados por 21 professores, em 18 disciplinas, 

envolvendo 648 alunos.

Professores interagem com equipamentos que foram 
disponibilizados aos alunos no segundo semestre.
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Capacitação Docente aborda dispositivos 
móveis e usinas de triagem

Em 2012, os Seminários de Capacitação Docente aborda-

ram dois temas: a) Formação Integral: presença pedagógica 

em um mundo em rede; e b) Aprendizagem Colaborativa com 

Uso de Tecnologias de Informação e Comunicação. Entre as 

atividades pedagógicas, destacaram-se a experiência de ensi-

nar e de aprender com o apoio de dispositivos móveis (tablets 

e notebooks) e uma saída de campo para usinas de triagem e de 

compostagem em Porto Alegre. A iniciativa permitiu refletir 

e estabelecer relações entre o conteúdo da responsabilidade 

socioambiental e a formação integral. Ao todo, houve mais de 

1.600 inscrições nas atividades.

Avaliação Institucional
Alinhada ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (Sinaes), a PUCRS desenvolve processos de autoava-

liação com a comunidade interna e integra-se à avaliação ex-

terna, conduzida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesqui-

sas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). Os dados estão 

disponíveis em www.pucrs.br/autoavaliacao. 

Resultados em 2012 

Conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC), no Índice Geral 

de Cursos (IGC), a PUCRS obteve o conceito 4, posicionan-

do-se como uma das melhores universidades privadas do 

país e como a primeira da Região Sul. Todos os cursos de 

graduação ofertados pela Universidade obtiveram Conceito 

Preliminar de Curso (CPC) 4 ou 5, obtendo indicadores aci-

ma dos referenciais de qualidade do Inep/MEC. 

O Enade no portal PUCRS

A PUCRS disponibiliza um endereço on-line especial 

(www.pucrs.br/enade), no qual é possível obter orientações 

sobre a importância do Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes (Enade) na trajetória acadêmica e profis-

sional do estudante, informações gerais sobre o exame, 

dados sobre edições anteriores do exame e o cronogra-

ma do ano. 
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CENÁRIO DA PÓS-GRADUAÇÃO

A PUCRS finalizou 2012 com 24 Programas Stric-

to Sensu, recomendados pela Coordenação de Aper-

feiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/

MEC), os quais reúnem 21 Doutorados, 23 Mestrados 

Acadêmicos e um Mestrado Profissional. 

A avaliação mais recente da Capes/MEC coloca a 

Universidade entre a 5ª e a 7ª posição no País e como 

a primeira em taxa de crescimento da avaliação em 

relação ao triênio 2007-2009. 

Doutorados criados no triênio  
2010-2012

• Administração e Negócios (em associação 

com a Universidade de Caxias do Sul)

• Ciências Sociais

• Economia do Desenvolvimento

• Educação em Ciências Matemáticas

Um novo jeito de ensinar 

Na Sala de Aula Multifuncional, voltada prio-

ritariamente aos cursos de especialização, abre-se 

um número infindável de possibilidades de apren-

dizagem – a começar pelas classes e cadeiras, que 

podem ser dispostas em “U” ou em ilhas de quatro a 

seis alunos. Há oito totens de 21 polegadas com tela 

sensível ao toque, dispostos em locais estratégicos 

para o acesso de 35 alunos no máximo.

A primeira sala está no prédio da Faculdade de 

Educação, que tem papel importante na constru-

ção do modelo pedagógico institucional, e apoiará 

no atendimento à demanda crescente por cursos 

em Educação e Serviço Social, servindo ainda a ou-

tras Unidades.

DESTAQUE
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Avaliação interna da Pós-Graduação

Atendendo a demanda do Sistema Nacional de Ava-

liação da Educação Superior (Sinaes), ao longo do triê-

nio 2010-2012, a PUCRS promoveu a Autoavaliação Insti-

tucional da Pós-Graduação Stricto Sensu. Nessa primeira 

aplicação, a média, a partir da aferição com alunos, foi 

de 4,23 em uma escala de 5, valor próximo da avaliação 

externa realizada pela Capes.

PÓS-GRADUAÇÃO

2011 2012

ALUNOS MATRICULADOS NOS PROGRAMAS DE 
PÓS-GRADUAÇÃO

Lato Sensu 3.070 2.844

Stricto Sensu 2.108 2.207

TOTAL 5.178 5.051

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANDAMENTO

Lato Sensu 76 73

Stricto Sensu 44 49

ALUNOS DIPLOMADOS NO PÓS-GRADUAÇÃO ATÉ 2012

Lato Sensu 30.310 31.271

Stricto Sensu 9.051 9.686

TOTAL 39.361 40.957

NOVOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 2012

Lato Senso 9

STRICTO SENSU

Mestrado 1

Doutorado 4

PREMUS

Total de alunos no 
Programa de Residência 
Multiprofi ssional 

24

DESTAQUE

Alunos de Graduação em disciplinas 
de Pós 

Para estimular os estudantes de graduação a con-

tinuarem sua formação e ingressarem na área da pes-

quisa, a PUCRS lançou o Programa Integrado de En-

sino Graduação-Pós-Graduação (G-PG). A partir do 

primeiro semestre de 2012, os alunos da graduação 

que concluíram no mínimo 70% do currículo de seu 

curso puderam candidatar-se a disciplinas isoladas 

dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu.

POLÍTICAS DE ACESSO E INCENTIVO À 
EDUCAÇÃO SUPERIOR

Estimular ações de 

ingresso e permanência 

dos alunos. 

Bolsa Mérito

Para possibilitar o ingresso e a permanência dos alu-

nos na graduação, a PUCRS concede bolsas integrais aos 

primeiros colocados no concurso vestibular para cada 

curso de graduação.
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Subsídios econômico-financeiros  
aos alunos

PROGRAMAS INSTITUCIONAIS

TIPO DE BENEFÍCIO TOTAL DE BENEFICIADOS

2011 2012

Bolsa Mérito 131 129

Bolsa Diplomados 848 867

CREDPUC – Crédito  
da PUCRS 2.380 2.068

Probolsas 329 428

Bolsa Familiar 2.180 2.115

PROED – Crédito da PUCRS 34 78

BPA 270 299 

Bolsa Técnico Administrativo e 
Dependente 1.110 1.118

Bolsa Professor  
e Dependente 296 306

TOTAL 7.578 7.408

PROGRAMAS CONVENIADOS DE GRADUAÇÃO  
E PÓS-GRADUAÇÃO

TIPO DE BENEFÍCIO TOTAL DE BENEFICIADOS

2011 2012

PROUNI 5.774 5.902

FIES 1.261 1.524

CNPq* 320 221

Programa de Educação Tuto-
rial (Saúde) 74 62

Programa de Educação Tuto-
rial (SESU/MEC) 60 60

PEC-G Convênio  
Estrangeiros 29 20

CAPES 916 681

TOTAL 8.434 8.470

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

Programa Universidade para Todos

Em 2012, a PUCRS alcançou o número de 5.902 bolsis-

tas matriculados via Programa Universidade para Todos 

(ProUni), mantendo o crescimento dos últimos anos. O 

ProUni é desenvolvido pelo Ministério da Educação em par-

ceria com as instituições privadas de Ensino Superior. São 

concedidas bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de 

graduação e sequenciais de formação específica em institui-

ções privadas de educação superior para estudantes egressos 

do Ensino Médio da rede pública ou da rede particular, na 

condição de bolsistas integrais, com renda per capita familiar 

máxima de três salários-mínimos.

BOLSA MÉRITO
100% para o primeiro 
colocado de cada 
curso de graduação no 
vestibular de verão

PROBOLSAS
50% a 100% de 
desconto nas taxas 
escolares dos pós-
graduandos

BOLSA 
DIPLOMADOS
25% em nova 
graduação para 
diplomados PUCRS

BOLSA FAMILIAR
12% de desconto (exceto 
primeira parcela) quando 
houver irmão, pai, 
mãe, filho ou cônjuge 
matriculado na graduação

CREDPUC
Financiamento de  
50% (exceto  
primeira parcela)

PROED
Crédito educativo para as 
licenciaturas, sem correção 
monetária ou juros, sendo 
aplicado apenas o índice 
de correção anual das 
mensalidades
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O CONCURSO FOI UM DESAFIO 

E, AO SER APROVADA, VI 

DESTAQUE

Maratona de conquistas 

Após se formar em Direito com láurea 

acadêmica em dezembro de 2010, Graciela 

Duarte Boeira passou a dedicar todo o seu 

tempo para os estudos, visando à aprova-

ção em concursos públicos. Em 2012, aos 24 

anos, foi nomeada auditora pública exter-

na do Tribunal de Contas do Estado do Rio 

Grande do Sul (TCE-RS). 

Aluna ProUni na PUCRS, Graciela tam-

bém conseguiu bolsa de estudos em um cur-

so preparatório para concursos. Depois da 

nomeação, a diplomada afirma que todo o 

esforço e sacrifícios feitos por ela e pela fa-

mília valeram à pena. A jovem atribui a tra-

jetória exitosa ao bom aproveitamento que 

teve durante o curso na PUCRS.
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4.259
5.774 5.902

PROUNI

QUE TODA A DEDICAÇÃO, DESDE 2005, 

QUANDO INGRESSEI NA PUCRS, FOI 

RECOMPENSADA. É COMO SE TODAS 

AS DIFICULDADES E OBSTÁCULOS 

TIVESSEM DESAPARECIDO. 

Graciela Duarte Boeira, 
ex-bolsista ProUni, diplomada em Direito
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AÇÕES INCLUSIVAS E DE 
RELACIONAMENTO 

As atividades de inclusão e relacionamento 

da Universidade têm como objetivo promover 

um clima de harmonia e bem-estar e intensi-

ficar as interações. Ao participar de iniciativas 

promovidas pela Instituição, o público interno 

constrói uma vida acadêmica e/ou profissional 

mais rica, em razão da diversidade das possibili-

dades oferecidas. Apenas em um ambiente apra-

zível, relacional e solidário é possível o desenvol-

vimento humano social.

Ampliar o 

relacionamento com 

alunos e diplomados.

Conheça o LOGOS e assista ao 
vídeo sobre o Lapren acessando 

www.pucrs.br/logos ou via 
QR code com smartphone 

ou tablet.

LAPREN LEPNEE ARENA

Laboratório de 
Aprendizagem

Laboratório de Ensi-
no e Atendimento a 
Pessoas com Ne-
cessidades Educa-
cionais Específi cas

Espaço para a reali-
zação de ofi cinas e 
compartilhamento 
de experiências

5.736 
atendimentos

12 alunos 
atendidos

862 participantes 
nas atividades

DESTAQUE
Uma perspectiva inclusiva 
da educação 

Cego desde os nove anos devido a um glauco-

ma, Tarso Dornelles, 20 anos, é um dos assíduos 

usuários do Laboratório de Ensino e Atendimento 

a Pessoas com Necessidades Educacionais Especí-

ficas (Lepnee). Formando no bacharelado em Geo-

grafia, acredita que a vida das pessoas com defici-

ência visual ficará cada vez mais facilitada com o 

auxílio de tecnologias. A próxima meta de Tarso é 

fazer um mestrado.

LOGOS

Aprendizagem sem Fronteiras
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Centro de Atenção Psicossocial (CAP) 

O CAP é o espaço que oferece atenção psicossocial aos alu-

nos, professores e familiares a partir do acompanhamento do 

processo de ensino-aprendizagem. 

ATENDIMENTOS  
EM 2012

FAMILIARES 35 

GRUPAIS 118

INDIVIDUAIS 2.649

PROFESSORES 610

DESTAQUE

Palco PUCRS 

A banda Melody foi a vencedora da primei-

ra edição do concurso musical Palco PUCRS. A 

final ocorreu em julho, com apresentações das 

cinco finalistas e um pocket show da dupla Claus 

e Vanessa. A premiação incluiu a gravação e a 

edição de um videoclipe, 40 horas em estúdio 

profissional, com assessoria de produção, par-

ticipação em um concerto da Orquestra Filar-

mônica da PUCRS, entre outros. O grupo Sport 

Club Samba Rock ficou em 2º lugar e também le-

vou o troféu Voto do Público. O 3º lugar foi para 

a banda Dr. Roberto.
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APENAS EM UM AMBIENTE 

APRAZÍVEL, RELACIONAL 

E SOLIDÁRIO É POSSÍVEL 

O DESENVOLVIMENTO 

HUMANO SOCIAL.
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nossa gestão, sempre contamos com o apoio da 
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários 
(PROEX). Embora tropecemos em formalidades, 
por inexperiência, a PROEX nunca inviabilizou ne-
nhuma atividade, mas, sim, orientou-nos sobre a 
maneira correta de proceder.

Guilherme Fernandes de Oliveira, 
presidente do Centro Acadêmico Arlindo Pasqualini 

(CAAP), da Faculdade de Comunicação Social (Famecos) 

Nosso Centro Acadêmico é um 
dos mais ativos da PUCRS, com a realiza-
ção de palestras sobre temas da atualidade 
e interação entre os estudantes. Durante a 

FUTUROS ALUNOS E 
DIPLOMADOS

É cada vez mais evidente a necessidade e a im-

portância de se conhecerem, de forma ampla e pro-

funda, os níveis de expectativas e de satisfação dos 

alunos e dos graduados, além de seus interesses e 

preferências. Esse aspecto passa a ser determinante 

tanto para a manutenção de alunos quanto para a 

captação de novos, em especial para a educação con-

tinuada, como complemento do processo de forma-

ção profissional. Além disso, a maior aproximação 

entre o ambiente universitário e a sociedade é fun-

damental, sendo enriquecida por ações complemen-

tares à educação formal, como iniciativas no campo 

cultural, esportivo, de lazer e social.
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Diálogo com as Entidades 
Estudantis

A Universidade reconhece a importância da 

representação e da política estudantil como uma 

oportunidade de aprendizado e prática de cida-

dania e educação plena. Nesse sentido, realiza um 

acompanhamento de apoio e de comunicação por 

meio de reuniões sistemáticas com as entidades. 

São 22 Centros e Diretórios Acadêmicos com exe-

cutivas eleitas e mais o Diretório Central de Estu-

dantes (DCE), todos organizados com estatutos 

próprios e com representação no Conselho Univer-

sitário e no Colegiado de cada Faculdade.

ALUNOS ATUANTES 
NA GESTÃO DOS 

DIRETÓRIOS: 
147 

RELATÓRIO SOCIAL 2012  |  PUCRS E HOSPITAL SÃO LUCAS38

_RELATORIOSOCIAL2012.indb   38 25/7/2013   15:47:37



DESTAQUE

Pré-Graduação 

A Faculdade de Biociências (Fabio) promoveu o pro-

grama Pré-Graduação – Introdução às Ciências Biológi-

cas, com a participação de 16 alunos de Ensino Médio de 

quatro escolas maristas (Champagnat, Assunção, Graças 

e Ipanema). Eles tiveram a oportunidade de vivenciar a 

Universidade durante três meses, realizando atividades 

em laboratórios, na Biblioteca Central, Museu de Ciên-

cias e Tecnologia e Pró-Mata, em São Francisco de Paula, 

entre outros locais. Além de passarem dez horas sema-

nais na PUCRS, participaram dos cursos de extensão In-

trodução à Biologia Forense e Biologia Marinha. 

Fortalecer a integração 

entre os cursos e o 

mundo do trabalho.
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PROGRAMA FUTUROS CALOUROS

Blitz do Vestibular 2.800 abordagens 
realizadas

Feira das Profi ssões 24.000 visitantes

Painel das Profi ssões nas 
Escolas 11.485 participantes

Projeto Acalanto 850 participantes

PUCTUR 2.026 participantes

Stand de Calouros 5.442 participantes

PROGRAMA DIPLOMADOS

Número de ações realizadas 379

Alunos benefi ciados com 
Bolsa Diplomados 1.783

Número de diplomados 
matriculados nos cursos de 
Pós-Graduação

1.094

Número de participantes no 
Momento Formandos 2.326

Saiba mais sobre o Programa em 
www.pucrs.br/diplomados

INSERÇÃO DO ALUNO NO MERCADO 
DE TRABALHO

Escritório de Carreiras

A carreira profissional deve ser vista como um projeto 

e, como tal, deve ter objetivos, passos a serem executados 

e prazos para a realização de cada atividade. 

O Escritório de Carreiras é um espaço dedicado aos 

alunos de graduação, pós-graduação e diplomados da 

PUCRS, tendo por finalidade orientá-los quanto ao plane-

jamento da carreira e capacitá-los para o desenvolvimen-

to das competências necessárias ao mercado de trabalho, 

fortalecendo o elo entre os alunos da Universidade e o 

mundo do trabalho. 

Conheça os serviços do 
Escritório de Carreiras acessando 

www.carreiraspucrs.com.br 
ou via QR code com um tablet 

ou smartphone.
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FRONTEIRAS ABERTAS PARA 
UMA FORMAÇÃO CIDADÃ

Programa de Mobilidade Acadêmica

O Programa de Mobilidade Acadêmica (PMA) inclui 

Mobilidade in (alunos estrangeiros na PUCRS) e Mobilida-

de out (alunos da PUCRS no exterior). O PMA out é oferecido 

exclusivamente para os alunos de graduação da Universi-

dade e tem a duração máxima de dois semestres letivos, 

consecutivos ou não. Os destinos mais procurados em 2012 

foram Estados Unidos, Portugal, Espanha e França. No 

PMA in, a maioria dos alunos estrangeiros são oriundos da 

Espanha, França e México. Em 2012, 253 alunos da PUCRS 

participaram do PMA out e 90 estrangeiros estudaram em 

cursos de graduação de nossa Universidade.

Acadêmicos da PUCRS também participaram de pro-

gramas de mobilidade de curta duração, com patrocínio 

do Banco Santander: TOP CHINA (dois alunos), TOP UK 

(três alunos) e Ibero-Americanas (dez alunos). Os estu-

dantes tiveram a oportunidade de visitar e realizar cursos 

em universidades da China, Inglaterra, Argentina, Portu-

gal e Porto Rico.

Ampliar parcerias 

regionais, nacionais e 

internacionais.

DESTAQUE

Feira aproxima universitários 
de grandes organizações 

A Feira de Carreiras é um evento que con-

ta com a participação de grandes empresas 

dos mais variados segmentos que trazem seus 

representantes ao Campus da Universida-

de para divulgarem suas marcas, explicarem 

sobre seus processos seletivos e prospecta-

rem futuros talentos. Lançada em 2012, con-

tou com a participação de aproximadamente 

3.000 pessoas, 20 empresas e quatro agentes 

integradores em dois dias de atividades, no 

mês de maio.
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Programas com apoio da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Su-

perior (Capes), como o Brafitec (cooperação 

universitária bilateral entre o Brasil e a França 

na área das engenharias) e o Programa de Li-

cenciaturas Internacionais (PLI), permitiram 

que 20 alunos dos cursos de Engenharia e 23 

alunos de licenciatura em Biologia, Química, 

Física, Letras e Matemática realizassem es-

tudos na Escola Nacional de Engenharia de 

Metz e na Escola Nacional de Engenharia de 

Saint-Etienne, na França, e na Universidade 

de Coimbra, em Portugal. 

Modalidade IN 149 alunos
Modalidade OUT 331 alunos

DESTAQUE

Audrey e o noivo César estudaram e conheceram pontos turísticos, 
como o Sequoia National Park, no Hamilton Lake (EUA).

Liderança em intercâmbio 
com os EUA

A PUCRS foi a universidade privada do Brasil 

que mais enviou alunos para os EUA em 2012 den-

tro do Programa Ciência sem Fronteiras. Foram 

contemplados 58 estudantes de áreas diversas como 

Engenharia, Medicina, Ciências da Computação, 

Sistemas de Informação, Farmácia e Produção Au-

diovisual, que tiveram a oportunidade de fazer in-

tercâmbio em importantes instituições de Ensino 

Superior norte-americanas. 

A aluna do 6º semestre de Ciências Biológicas, 

Audrey Proença, foi uma das contempladas com o 

Programa. Ela estabeleceu diversos contatos ao lon-

go de sua estada na Califórnia (EUA), durante o ano 

de 2012. Frequentou a University of California, em 

San Diego, onde estagiou no Chao Lab, com proje-

to relacionado à bactéria E. Coli. Recebeu, inclusive, 

convite para retornar para um doutorado.
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Ciência sem 
Fronteiras 

A PUCRS participou, em 2012, de todos os editais 

lançados pelo programa Ciência sem Fronteiras, ação 

de internacionalização acadêmica promovida pelo Go-

verno Federal. Ao todo, 114 alunos de graduação foram 

para o exterior por meio dessa iniciativa.
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PET – Programa de Educação 
Tutorial

O programa busca garantir ao estudante 

de graduação uma formação qualificada, que 

favoreça tanto a autonomia acadêmica quan-

to a profissional, com ênfase nos princípios da 

educação tutorial e da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão. O PET aparece em 

três apresentações: PET Saúde, Pró-Saúde e PET 

SESU/MEC.

PET Secretaria de Educação Superior 
(SESU/MEC)

 A PUCRS possui cinco grupos PET SESU/MEC, cada 

um deles constituído por 12 estudantes, orientados por 

um professor-tutor. Nos cursos de Química, Psicologia, 

Letras, Ciências Biológicas e Informática – aos quais estão 

vinculados – os petianos realizam atividades multi/inter-

disciplinares que contribuem para sua formação cidadã e 

para o desenvolvimento social das comunidades nas quais 

os projetos são realizados.

PET – SAÚDE PET – SESU/MEC
Total de alunos 
bolsistas 69 60

Total de cursos 9 5

PET Saúde e Pró-Saúde

São voltados à formação de grupos de ensino 

no trabalho, tendo como cenário de prática comuni-

dades situadas em áreas de vulnerabilidade social. 

Os grupos estão vinculados aos cursos de Farmácia, 

Odontologia, Psicologia, Enfermagem, Nutrição, 

Fisioterapia, Medicina, Serviço Social e Educação 

Física. Juntos, os programas contam com cerca de 

100 alunos bolsistas, sete professores tutores e 35 

trabalhadores dos serviços da Secretaria Municipal 

de Saúde de Porto Alegre.

Atividades de Educação em Saúde com o apoio 

dos programas:

• Dia da Saúde do Homem. 

• Dia do Combate ao Diabetes.

• Campanhas: vacinação, combate à dengue e 

combate ao tabagismo.

Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (Pibid)

Do Pibid participam os cursos de Pedagogia, Química, 

Física, Matemática, Letras, Geografia, História, Biologia, 

Educação Física, Filosofia e Ciências Sociais, com bolsas 

para dois coordenadores, 14 professores da PUCRS, 220 

estudantes e 44 supervisores, professores de escolas esta-

duais, nas quais os alunos desenvolvem atividades de ini-

ciação à docência. Os objetivos do Pibid são elevar a quali-

dade da formação de professores nos cursos de licenciatu-

ra e incentivar a 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 inte-

gração entre a Educação Superior e a Educação Básica e 

contribuindo para o desenvolvimento de práticas docen-

tes de caráter inovador e multidisciplinar.
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Em 2012, com a ampliação do Pibid 
para todas as licenciaturas, eu, como 
estudante das Ciências Sociais, tive a pri-

meira oportunidade de participar de programas desen-
volvidos pela Universidade. Conheci a realidade escolar, 
aprendi com alunos, colegas e professores supervisores 
de área. Compreendi melhor a dinâmica do espaço es-
colar e efetivamente participei ajudando a desenvolver 
atividades da disciplina de Sociologia. Em sala de aula, vi-
venciei situações que proporcionaram conhecer melhor 
o que é ser docente na prática. Agradeço à PUCRS e à co-
ordenação do Pibid pela oportunidade e indico aos cole-
gas que buscam a excelência como futuros professores.

Josiane de Oliveira Barboza, 
estudante do 7º semestre de Ciências Sociais

Projeto InterAÇÃO

Tem como objetivo promover a inserção dos gra-

duandos da PUCRS em comunidades de difícil acesso, 

com precárias condições de saúde e em situação de vul-

nerabilidade social. Sua proposta é agregar conheci-

mentos e desenvolver habilidades voltadas à dimensão 

social e comunitária, contribuindo, dessa forma, para 

a formação humana e profissional dos acadêmicos e 

para o desenvolvimento da responsabilidade social. A 

cada ano, há inserção de novos cursos no Projeto. Nu-

trição, Fisioterapia e Pedagogia ingressaram em 2012. 

Programa de Integração 
Ensino-Assistência (Integra)

O Integra tem como objetivo contribuir para a con-

solidação de uma política institucional de integração 

Ensino-Serviço no Hospital São Lucas (HSL), conside-

rando esse um pressuposto fundamental na concepção 

de um hospital universitário, conforme orientações dos 

Ministérios da Saúde e da Educação. O Programa con-

ta com docentes da PUCRS e profissionais do HSL das 

Áreas de Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Físi-

ca, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Odontologia, Psi-

cologia e Serviço Social. Um dos módulos que faz parte 

desse Programa é o Acolhimento Institucional, com a re-

cepção dos alunos, em estágio ou prática profissional 

assistida, em seu primeiro ingresso no HSL. Em 2012, 

houve três oficinas para recepcionar alunos dos dez 

cursos da Graduação que compõem o Integra.

ALUNOS

OFICINAS

CURSOS

RESULTADOS

817
38
10
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DESDE 2010, O PROJETO CONTOU COM A 
PARTICIPAÇÃO DE 1.377 ALUNOS DE GRADUAÇÃO.
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DESTAQUE

Consolidar e 

expandir a Educação 

Continuada.

Conheça o Centro de Educação 
Continuada acessando 

www.pucrs.br/educon ou 
via QR code, com um 

smartphone ou tablet.

Educon lança o Brazilian Studies
O Brazilian Studies é um curso organizado para es-

trangeiros conhecerem aspectos importantes do Brasil 

nas áreas de Economia, História, Sociedade e Cultura. 

A proposta surgiu a partir de questionamentos de co-

mitivas internacionais em visita à PUCRS sobre como 

aprender mais a respeito do País. O programa foi, ini-

cialmente, dividido em cinco módulos, incluindo um 

com visitas a empresas, espaços governamentais e 

culturais de Porto Alegre. O participante pode realizar 

todos os módulos ou escolher alguns.

EDUCAÇÃO CONTINUADA

Entende-se hoje como uma necessidade constan-

te a busca pelo aperfeiçoamento profissional, a fim de 

que o conhecimento adquirido possa contribuir para a 

construção de uma sociedade justa e menos desigual. A 

Educação Continuada da PUCRS possibilita a realização 

de cursos de extensão, pós-graduação (especialização) e 

de complementação de estudos, conhecidos como Certi-

ficação Adicional. 

Certifi cação Adicional e Instrumental 

Os cursos de Certificação Adicional são constituídos 

por um conjunto de disciplinas de um ou mais cursos de 

graduação cujos objetivos são propiciar ampliação dos 

conhecimentos em determinado campo do saber e quali-

ficar a formação proporcionada pelas disciplinas eletivas 

escolhidas pelo aluno. Os cursos podem ser realizados 

por alunos de graduação da PUCRS ou por diplomados 

de qualquer instituição de Ensino Superior.

PÓS-GRADUAÇÃO 

Lato Sensu 2011 2012

Alunos matriculados 
nos programas de Pós-
Graduação

3.070 2.844

Cursos de Pós-Graduação 
em andamento 76 73

Alunos diplomados no Pós-
Graduação até 2012 30.310 31.271

Novos cursos de Pós-
Graduação em 2012 9

CURSOS DE EXTENSÃO
2011 2012

Cursos realizados 246 244

Cursos oferecidos 363 306

Alunos matriculados 6.131 5.640

Alunos concluintes 5.338 6.588
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BIBLIOTECA CENTRAL  
IRMÃO JOSÉ OTÃO 

A Biblioteca Central da PUCRS é um dos espaços de in-

teração da Universidade com a sociedade. O acervo dispo-

nibilizado possibilita o acesso à informação tanto para a co-

munidade universitária como para os demais públicos com 

os quais a Instituição se relaciona. 

Conheça a biblioteca considerada  
a mais avançada tecnologicamente 

da América Latina acessando  
www.pucrs.br/biblioteca ou via QR 

code com um smartphone ou tablet.

ACERVO (LIVROS, 
PERIÓDICOS, TESES, 

DISSERTAÇÕES, FOLHETOS 
E MATERIAIS MULTIMÍDIA)

ACESSOS DE USUÁRIOS 
DA UNIVERSIDADE

ACESSOS DE VISITANTES 
DA COMUNIDADE EXTERNA

EMPRÉSTIMO DOMICILIAR 
(EXEMPLARES)

2011 2012

937.296

33.767

18.194

269.472

1.026.093

51.051

19.586

251.459

Educação a Distância 

A PUCRS possibilita aos alunos meios para a realização 

da formação através de mecanismos a distância. 

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM EAD

2011 2012

Número de cursos realizados 2 2

Número de matriculados 123 88

OFICINAS MOODLE

Número de oficinas realizadas 10 10

Número de professores 
capacitados

127 131

CURSOS DE EXTENSÃO EM EAD

Número de alunos 
matriculados

1.346 1.848

Número de cursos realizados 22 24

Número de concluintes 1.024 1.239

PARQUE ESPORTIVO 

O Parque Esportivo da PUCRS é um moderno complexo 

destinado à prática de diversas modalidades esportivas. Sua 

estrutura abriga atividades da própria Universidade e ofere-

ce serviços ao público em geral.

EVENTOS ESPORTIVOS

2011 2012
Número de eventos 
esportivos realizados 73 100

Total de participantes 11.242 13.604

Faça uma passeio virtual pelo 
Parque Esportivo acessando 

www.j.mp/tourparque ou  
via QR code com um 

smartphone ou tablet.
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CENÁRIO DA PESQUISA

A pesquisa na PUCRS, em sinergia com a missão da 

Instituição e com foco nos princípios da qualidade e da 

relevância, tem dois objetivos principais: a produção e a 

difusão do conhecimento científico de impacto e a con-

tribuição para a excelência do ensino de graduação e de 

pós-graduação. Todas as suas políticas, ações e resulta-

dos são voltados para o desenvolvimento econômico, 

social e cultural da sociedade, tanto da região quanto 

em nível nacional e internacional.

Para a consolidação da PUCRS como uma univer-

sidade de excelência, a pesquisa busca a integração 

com o ensino e a extensão, a ampliação da inserção 

científica internacional, a interação com todos os seg-

mentos da sociedade e a abordagem interdisciplinar 

para a resolução de grandes desafios da sociedade atu-

al, dentro de diretrizes de sustentabilidade e de inte-

gridade em todas as suas ações.

Aumentar a produção 

científi ca de qualidade e 

relevância nas grandes 

áreas de conhecimento.

Dimensão Pesquisa
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Pesquisa na PUCRS

GRADUAÇÃO

CENTROS

GRUPOS

LABORATÓRIOS

NÚCLEOS

2011

2011

2011 2011

2012

2012

2012 2012

PÓS-GRADUAÇÃO

TOTAL

893

21

343

90

56

416 1.173

889

21

343

94

54

456 1.177

1.387

2.280

1.541
2.430

PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS  
EM PROJETOS DE PESQUISA

ESTRUTURAS DE PESQUISA NA PUCRS

DOCENTES ATUANDO EM 
PROJETOS DE PESQUISA*

PROJETOS DE PESQUISA  
EM ANDAMENTO

*Agência de Gestão Tecnológica (AGT) e Coordenadoria de Pesquisa.
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Centro de Produção de Radiofármacos do Instituto do 
Cérebro do Rio Grande do Sul, sediado na PUCRS.
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DESTAQUES

• Criação do Instituto de Eletrônica e Teleco-

municações (IET), alicerçado no Centro de 

Pesquisa em Tecnologias Wireless (CPTW), da 

Faculdade de Engenharia. 

• Inauguração do Instituto do Cérebro do Rio 

Grande do Sul (InsCer/RS). Criado para aten-

der pacientes do SUS, particulares e convenia-

dos, com doenças neurológicas, neuro-oncoló-

gicas, neurovasculares e neurodegenerativas, 

como epilepsia, Alzheimer e doença de Parkin-

son. O InsCer/RS também é um centro de ensi-

no e pesquisa, principalmente voltado às áreas 

de engenharia, física nuclear, radiofarmácia, 

síntese orgânica e imagens médicas. 

• Editora Edipucrs, por meio de suas revistas 

científicas, passou a integrar o Committee on 

Publication Ethics (COPE). Trata-se da primei-

ra editora de universidade latino-americana a 

integrar esta organização de referência mun-

dial em integridade e ética na publicação cien-

tífica, junto com Cambridge University Press e 

Oxford University Press. 

• Inauguração do Centro Infant, junto ao Hos-

pital São Lucas, vinculado ao Instituto de 

Pesquisas Biomédicas da Universidade (IPB) 

e referência mundial na área de pesquisa em 

doenças respiratórias infantis. 

CENÁRIO DA INOVAÇÃO

A Rede de Inovação e Empreendedorismo da PUCRS 

(INOVAPUCRS) é a principal estrutura mobilizadora do pro-

cesso de inovação e empreendedorismo da Universidade, 

articulando a tríade ensino, pesquisa e extensão. O foco da 

atuação é a promoção de esforços multidisciplinares na busca 

de soluções para as demandas da sociedade em termos de de-

senvolvimento econômico, social, ambiental e cultural. 

Em 2012, a PUCRS foi destacada no Ranking Universitá-

rio Folha (RUF) na área de inovação, especialmente pelo nú-

mero de patentes depositadas, resultado das pesquisas com 

potencial de licenciamento a empresas. O grande desafio da 

Universidade é aumentar a interação com a sociedade e as 

empresas, transferindo a tecnologia gerada na Instituição 

para ser transformada em produtos ou processos acessíveis 

aos consumidores. 

Desenvolver estruturas de 

pesquisa interdisciplinares 

e o compartilhamento de 

infraestrutura e recursos.

Autoridades prestigiaram a inauguração e conheceram as instalações do 
InsCer/RS. Ao centro, a ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos, 
Maria do Rosário. 
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DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

UNIDADE PRODUÇÃO 2011 2012

Agência de Gestão 
Tecnológica (AGT)

Projetos de Pesquisa 
contratados

46 48

Centro de Inovação

Participação em Cursos 893 1.536

Participação em Programas de 
Capacitação

936 716

IDEIA – Instituto 
de Pesquisa e 
Desenvolvimento

Projetos de Pesquisa 
Incubados 12 10

Núcleo Empreendedor
Eventos Realizados 28 36

Participantes 4.255 6.819

Incubadora de Base 
Tecnológica RAIAR

Empresas Graduadas 1 12

Empresas Incubadas 38 32

Pessoas Envolvidas 129 145

TECNOPUC – Parque 
Científi co e Tecnológico

Organizações Incubadas 97 101

Pessoas Envolvidas 5.308 5.749

ETT – Escritório de 
Transferência de 
Tecnologia

Patentes Concedidas 1 0

Patentes Requeridas 8 10

Contratos de Cotitularidade 1 4

Intensifi car a atuação da Rede 

INOVAPUCRS na comunidade 
acadêmica e nas interfaces com a 

sociedade.

DESTAQUE

Tecnopuc intercontinental 

Em maio, o Parque Científico e Tec-

nológico da PUCRS (Tecnopuc) realizou 

uma ação para tornar-se efetivamente in-

ternacional: assinou com a Agência de De-

senvolvimento Britânica United Kingdom 

Trade and Investment (UKTI) um acordo 

chamado soft landing. A parceria prevê su-

porte tanto para a instalação de empresas 

britânicas no Rio Grande do Sul quanto 

para gaúchas em solo inglês. Mais do que 

acessar esse mercado, a iniciativa coloca o 

Tecnopuc e as empresas vinculadas no cen-

tro dos negócios mundiais, atraindo inte-

resse de outros ambientes de inovação.
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Editora da PUCRS 

A Edipucrs visa contribuir para a interdiscipli-

naridade, buscando a inovação e incrementando 

fortemente a internacionalização, através da distri-

buição global da produção cultural da PUCRS. No 

ano de 2012, foram editados 86 livros impressos e 45 

e-books (36 novos, nove digitalizações). 

Programas de Bolsas

A Iniciação Científica da PUCRS 

compreende cinco programas de bol-

sas, que têm como finalidade incenti-

var alunos da graduação a participa-

rem de projetos de pesquisa: 

• Bolsa Para Aluno/PUCRS;

• Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (Pibic/CNPq);

• Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação em Desenvolvimento Tec-

nológico e Inovação (Pibiti/CNPq);

• Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação Cientifica (Probic/

Fapergs);

• Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação Tecnológica e Inova-

ção (Probiti/Fapergs).
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Promover a apropriação, pela 

sociedade, dos resultados da 

pesquisa realizada na PUCRS.

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

2011 2012

Número de Bolsas de Iniciação 
Científi ca 631 648

Número de trabalhos inscritos no 
Salão de Iniciação Científi ca 880 978

Número de alunos participantes do 
Salão de Iniciação Científi ca 2.160 2.200

INTERDISCIPLINARIDADE

A interdisciplinaridade é um fenômeno da atuali-

dade que reúne aspectos como a utilização simultânea 

e integrada de conhecimentos de várias áreas ou disci-

plinas, a exigência de tempos de resposta mais curtos 

e a tendência à extinção do vínculo de emprego formal 

assalariado. A capacidade de agregar conhecimentos 

diversos e integrados é tão valorizada quanto as espe-

cializações específicas.

Em 2012, houve a continuidade do Fórum de In-

terdisciplinaridade da PUCRS com dez encontros ao 

longo do ano. 

DESTAQUE

Salão de Iniciação Científi ca

A Universidade premiou os melhores traba-

lhos do 13º Salão de Iniciação Científica e da Feira 

de Ciências do Museu de Ciências e Tecnologia. 

Dos 978 inscritos no Salão, 129 conquistaram a 

nota máxima e o Certificado de Trabalho Des-

taque. O Troféu Destaque foi destinado aos sete 

melhores por área do conhecimento. A Feira, que 

envolveu alunos do Ensino Fundamental (6º ao 9º 

ano), Médio e Técnico, teve 156 inscrições.
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Em agosto de 2012, teve início a 
disciplina Estudos sobre complexidade 
e interdisciplinaridade, com 26 alunos 

oriundos de nove programas de pós-graduação, envol-
vendo as áreas de Ciências Sociais, Humanidades, Saúde, 
Biológicas, Engenharias e Matemática. Isso reforça o in-
centivo às práticas interdisciplinares e ajusta a formação 
de futuros profi ssionais, professores e pesquisadores a 
esta necessidade do mundo contemporâneo. A disciplina 
tem a participação de pessoas com experiência na intera-
ção entre saberes, tanto brasileiros como representantes 
de vários centros de excelência do mundo, especialmente 
da Austrália, Inglaterra, Portugal e Estados Unidos. 

Carlos Graeff Teixeira, 
coordenador de Pesquisa Interdisciplinar

ÉTICA NA PESQUISA 

Ao longo do ano de 2012, mantiveram-se os esforços 

para qualificar eticamente as pesquisas realizadas no âm-

bito da Universidade. Em uma dessas iniciativas, a PUCRS 

sediou, em 1º de junho, o 2nd Brazilian Meeting on Research 

Integrity, Science and Publication Ethics (II BRISPE), que 

debateu temas como propriedade intelectual, bioética, 

biodiversidade e biopirataria em pesquisa colaborativa in-

ternacional. Organizado pela PUCRS com a UFRJ, Fiocruz 

e USP, o evento contou com o apoio das principais entida-

des brasileiras e internacionais ligadas à ciência e educa-

ção superior. O evento no Campus marcou a presença da 

Universidade no cenário mundial em pesquisa, inovação e 

publicações científicas.

PESQUISA COM EXTENSÃO (PEC-DES)

PROJETOS SELECIONADOS EM 2012

UNIDADE 
ACADÊMICA PROJETOS TÍTULO DO PROJETO PROFESSORES BOLSISTAS

FEFID 1 A Educação Olímpica no Projeto Marista Show de Bola: em busca da afi r-
mação de uma proposta inovadora de Tecnologia Social 1 2

FAENFI 3

Qualidade de Vida e Carga de Trabalho dos Trabalhadores das Estratégias 
de Saúde da Família da Gerência Distrital Leste/Nordeste do Município de 
Porto Alegre/RS

3 7Avaliação do projeto InterAÇÃO: Programa de inserção de alunos da 
graduação na comunidade

Crianças e Adolescentes Portadores de Asma: presença de fatores desen-
cadeantes no âmbito domiciliar e conhecimento do principal Cuidador

FAMECOS 1 Rádio 3.0 na internet: sons, imagens e textos como recursos essenciais 
para a inclusão digital 1 3

FADIR 1 Teletrabalho e Inserção Social dos Defi cientes 1 5

FACED 1 Projeto Interação: Escutando moradores e usuários de serviços, partici-
pantes de atividades de ensino-extensão da PUCRS em comunidades 1 6

FAPSI 2

Práticas de gestão como instrumento para a formulação de políticas públi-
cas de saúde – A experiência de Sapucaia do Sul 

2 3
Análise Dialógica de narrativas visuais no espaço urbano de Porto Alegre

FSS 3

Empreendimentos Solidários: Desafi os ao processo de incubação social

3 9
O Processo de Participação dos Idosos em Grupos de Convivência: Grupo 
trocando ideias e grupo matinê das duas – cine comentado

Tecnologias Sociais: Um estudo acerca das duas concepções, práticas e 
impactos na PUCRS
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POR UMA SOCIEDADE JUSTA, SOLIDÁRIA E SUSTENTÁVEL

A Extensão na PUCRS se constitui como processo de 

interação entre Universidade e Sociedade, indissociado do 

ensino e da pesquisa. Por meio do intercâmbio científico, 

cultural, social e tecnológico desenvolve-se um conjunto 

de serviços, programas e projetos buscando a ampliação 

do acesso ao conhecimento, à educação permanente e ao 

desenvolvimento humano-social, tendo em vista a cons-

trução de uma sociedade justa, solidária e sustentável.

Desenvolvimento Social e 
Extensão Comunitária 

A Extensão Comunitária na PUCRS compreende 

as ações dirigidas prioritariamente à comunidade 

externa nas áreas de Saúde, Educação, Assistência 

Social, Ciência, Cultura e Meio Ambiente, Inclusão, 

Cidadania e Desenvolvimento Local. Tais ações ex-

pressam necessidades sociais e a sensibilidade da 

Universidade face a essas demandas, sendo atendidas 

pelas Faculdades, por demais unidades universitárias 

e, especificamente, pela Coordenadoria de Desenvol-

vimento Social. No espaço privilegiado entre a intera-

ção do social e do institucional e nas sinergias entre o 

saber acadêmico e o saber local, produzem-se conhe-

cimentos e experiências que têm no protagonismo 

discente e na participação comunitária um de seus 

principais fundamentos. 

Dimensão Extensão
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COORDENADORIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

A Coordenadoria de Desenvolvimento Social da 

PUCRS (Codes) tem a missão de alinhar conceitos, 

estratégias e prioridades relacionadas ao Desenvolvi-

mento Social em todas as instâncias da Universidade, 

garantindo a harmonização com a Política de Desen-

volvimento Social Institucional. A Codes gerencia as in-

formações e assessora, quando necessário, a realização 

de ações voltadas ao desenvolvimento humano social. 

Além disso, como demonstra o quadro, a Coordenado-

ria executa diretamente serviços, programas, projetos e 

ações neste campo, por meio de um conjunto de inicia-

tivas inovadoras, em quatro eixos de atuação: extensão 

comunitária; assistência social; gestão da informação e 

formação em desenvolvimento social; e incubadora de 

empreendimentos solidários e tecnologia social.

Incrementar ações de 

caráter social integradas 

ao ensino e à pesquisa.

SERVIÇOS, PROGRAMAS, 
PROJETOS E AÇÕES

PARTICIPANTES

ATENDIMENTOS

ALUNOS ENVOLVIDOS 
(EXECUTORES)

DOCENTES ENVOLVIDOS 
(EXECUTORES)

INDICADORES CODES

10

264

32

3.146

30.881

Crianças participantes do serviço Show de Bola durante 
atividade realizada no Estádio Universitário.
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Abrangência das ações da 
Codes em 2012

Brasília

RIBAMAR 
FIQUENE

SÃO JOÃO 
DA PONTA 

ILHA DE MARAJÓ
(Comunidades Ribeirinhas)

SÃO 
GABRIEL

PORTO 
ALEGRE

Brasília

CAFÉ SOLIÁRIO E ESPAÇOS DE FORMAÇÃO

ASSESSORAMENTO (17 CORAS)*

PROJETO TRAVESSIA

SERVIÇO SHOW DE BOLA

ESCOLINHA COMUNITÁRIA

SEMINÁRIOS - Fortalecimento dos Espaços de 
Controle Social na Política de Assistência Social

SEMANA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL

PROJETO RONDON

PROJETO LITORAL FRONTEIRA SERRA

* Comissões Regionais de Assistência Social de Porto Alegre

Fonte: Observatório da cidade de Porto Alegre (ObservaPOA)

EXTREMO SUL

RESTINGA
SUL

CENTRO 
SUL

CRUZEIRO

CRISTAL

GLÓRIA

PARTENON

LESTECENTRO

NOROESTE

NORTE
HUMAITÁ/ 

NAVEGANTES

ILHAS

EIXO 
BALTAZAR

NORDESTE

LOMBA DO 
PINHEIRO

Participação das Faculdades 
na Extensão Comunitária 

O conjunto de ações realizadas diretamente pelas Facul-

dades é monitorado pelo Sistema de Extensão Comunitária. 

Confira os resultados:

Nove unidades acadêmicas executaram e regis-

traram 84 ações e/ou projetos de Extensão Comu-
nitária no Sistema, envolvendo, na execução destas ativida-

des, a participação de 6% dos alunos matriculados na 

Universidade neste período, beneficiando 7.643 pessoas. 

No campo do Desenvolvimento Social e Extensão Comu-

nitária foram realizados:

176.873 atendimentos, com a participação de 20.229 
pessoas, que foram atendidas nos serviços, programas, 

projetos e ações, além de 104.683 expectadores 

presentes nas promoções voltadas à cultura musical. 
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Saúde

Educação

Assistência Social

Ciência, Cultura 
e Meio Ambiente

Inclusão, Cidadania 
e Desenvolvimento Local

Desenvolvimento Social e 
Extensão Comunitária na PUCRS

Incrementar ações 

de caráter social 

integradas ao ensino 

e à pesquisa.

CENTRO DE EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA VILA NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMA

Visita do Dr. Eugene Brysch (ao centro), presidente da Patientenschutzorgani-
sation Deutsche Hospiz Stiftung. A organização alemã é apoiadora de progra-
mas que cuidam de doentes em estágio terminal. Ele conheceu o Programa 
Multidisciplinar de Apoio ao Paciente Acamado.

GRADUAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO

TOTAL DE ALUNOS 
EM ATIVIDADES

1.123 925

70 72

2011 2012

Vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 

Comunitários, o Centro de Extensão Vila Nossa Senhora de 

Fátima promove atividades de ensino-serviço, oferecendo 

serviços, programas, projetos e ações de saúde, educação, 

assistência jurídica e social aos moradores da localidade. O 

bairro situa-se na Vila Bom Jesus, em Porto Alegre, perten-

cente à Região 3 Leste do Orçamento Participativo e, atual-

mente, tem aproximadamente 30 mil habitantes, represen-

tando 2,24% da população da capital, sendo sua densidade 

demográfica de 15.060,89 habitantes por km2 (Fonte: IBGE). 
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Uma médica do Hospital São Lucas 
indicou para minha fi lha, Maria Eduarda, 
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POGRAMAS, 
SERVIÇOS, PROJETOS 

E AÇÕES
INDICADOR

Assistência Odontológica
65.522 
atendimentos 
realizados

Projeto Litoral – 
Fronteira – Serra

677 
pessoas atendidas

598 
procedimentos 
realizados

GERON – Saúde e 
qualidade de vida para 
os idosos

1.668 
atendimentos

SAPP – Serviço de 
atendimento e pesquisa 
em psicologia

652 
pessoas atendidas

Serviços de saúde no 
Centro de Extensão 
Universitária Vila Nossa 
Senhora de Fátima

40.178 
atendimentos

de seis anos, o serviço de Assistência Odontológica, para 
a limpeza dos dentes dela. Quando chegamos à Faculda-
de, foi maravilhoso. Todos muito atenciosos. Os alunos 
atendem como se fossem profi ssionais, melhor do que 
em consultórios particulares que frequentei. Eles con-
versam com a gente. Também comecei um tratamen-
to. Meus dentes fi caram lindos. Antes, tinha medo de ir 
ao dentista. Agora, tenho prazer, pois me sinto segura. 
Também vou trazer meu marido, para uma revisão, e o 
meu fi lho, para uma cirurgia na gengiva.

Cleonice Terezinha Motta dos Santos, 
auxiliar de Serviços Gerais

107.368
Atendimentos 

realizados 

SAÚDE
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Participantes
em projetos4.612
Atendimentos 
realizados

EDUCAÇÃO

912

PROJETOS INDICADOR

NEJA – Núcleo de Educação 
de Jovens e Adultos

10 escolas da rede pública  
de ensino

45 participantes/
atendimentos nos cursos 

3.700 alunos da rede 
pública de ensino 

beneficiados

NEPAPI – Núcleo de Estudos 
e Pesquisas sobre aprendiza-
gem e processos inclusivos

50 participantes/
atendimentos

Projeto InterAção 817 alunos participantes/
atendimentos

Alunos participam de oficina do Projeto InterAção, fazendo 
relatos e trocas de experiências.

Ac
er

vo
 C

od
es

/P
RO

EX

Serviços e programas  
de Assistência Social

Os serviços e programas de Assistência Social da 

Universidade integram o conjunto de ações propostas 

pelo Plano de Assistência Social da União Brasileira de 

Educação e Assistência/PUCRS. São ações executadas 

por uma equipe multidisciplinar e estão alicerçadas 

pela Política Nacional de Assistência Social. Os serviços 

e programas executados asseguram o Certificado de En-

tidade Beneficente (CEBAS) da Instituição, orientando 

as contribuições da Universidade para o fortalecimento 

dessa política pública e para a garantia de acesso qua-

lificado à mesma pelos cidadãos, através de três estra-

tégias: atendimento direto, assessoramento em defesa 

e garantia de direitos e participação nas instâncias de 

controle social.

Nos meses de setembro e novembro, a PUCRS foi sede dos seminários intitu-
lados Fortalecimento dos Espaços de Controle Social na Política de Assistência 
Social, voltados às Comissões Regionais de Assistência Social de Porto Alegre. O 
evento foi realizado em parceria com o Conselho Municipal de Assistência Social.
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ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

Atendimentos 
realizados

15.238
943
Pessoas 

atendidas

PROGRAMA E SERVIÇO INDICADOR

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Víncu-
los Show de Bola

225 crianças e 
adolescentes atendidos

14.270 atendimentos 

160 famílias atendidas

Assessoramento e 
Defesa e Garantia de 
Direitos – Fortalecimento 
dos Espaços de Controle 
Social na Política de Assis-
tência Social

725 atendimentos

371 participantes

17 CORAS* das 17 regiões 
de Porto Alegre

Seminário: Fortalecimento 
dos Espaços de Controle 
Social na Política de Assis-
tência Social

2 seminários

243 atendimentos

187 participantes

* Comissões Regionais de Assistência Social de Porto Alegre

Projeto Travessia auxilia 
recicladores

Na Unidade de Reciclagem do Campo 

da Tuca, em Porto Alegre, o clima é de es-

perança e empolgação com a possibilida-

de de crescimento e de transformação em 

cooperativa. Há 18 anos, moradores da co-

munidade, situada no bairro Partenon, tra-

balham com triagem, separação e venda de 

22 tipos de lixo seco para reciclagem, como 

garrafas PET, alumínio, metais, vidros e 

plásticos. O Projeto Travessia – aproximando 

universidade e comunidade na inserção ao mun-

do do trabalho, desenvolvido pela PUCRS, 

foi aprovado pelo Conselho Municipal de 

Assistência Social em julho de 2012. Em 

agosto, passou a atuar em três empreen-

dimentos de economia solidária do Parte-

non, com o Atelier Maria da Conceição e a 

Associação de Mães Batista Xavier, além da 

unidade de reciclagem. São oferecidos: as-

sessoramento técnico em diferentes áreas, 

acompanhamento, orientação para auto-

gestão, formação e qualificação com ofici-

nas, conforme viabilidade e necessidade de 

cada grupo.

DESTAQUE

NA UNIDADE DE RECICLAGEM 

DO CAMPO DA TUCA, EM PORTO 

ALEGRE, O CLIMA É DE ESPERANÇA 

E EMPOLGAÇÃO.
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Atendimentos 
realizados

13.6676.829
Pessoas 

participantes 
e/ou atendidas

INCLUSÃO, CIDADANIA E 
DESENVOLVIMENTO LOCAL

O grupo de trabalhadores está muito 
feliz em ter participado  de ofi cinas e pa-
lestras do Projeto Travessia. Todos estão 

D
iv

ul
ga

çã
o

entendendo melhor o que é uma cooperativa. Com 
isso, vamos ter benefícios com projetos e a garantia 
de poder ampliar o espaço físico do galpão de recicla-
gem e a renda.

Ângela Lemes, 
coordenadora do Galpão de Reciclagens 

da Associação Comunitária do Campo da Tuca

PROJETOS DE EXTENSÃO 
COMUNITÁRIA

Os projetos e ações com foco em Inclusão, Cidadania e 

Desenvolvimento Social contribuem para a melhoria da qua-

lidade de vida e do meio ambiente, fortalecem o capital social 

e desenvolvem conhecimentos, capacidades e habilidades 

voltados ao desenvolvimento social, ambiental e comunitá-

rio. São realizados com recursos de parcerias públicas e pri-

vadas, além de receberem investimentos da Universidade.

PROJETOS, AÇÕES 
E SERVIÇO 

INDICADOR

Projeto Rondon
1.800 atendimentos

2 operações realizadas

Projeto Sinergia Digital
75 participantes

23 voluntários
SAJUG – Serviço de 
Atendimento Jurídico 
Gratuito

4.050 pessoas atendidas

Serviço Social e Jurídico 
no Centro de Extensão 
Universitária Vila Nossa 
Senhora de Fátima 

1.394 pessoas atendidas

Projeto Escolinha 
Comunitária

108 crianças e 
adolescentes atendidos

10.013 atendimentos

Semana de 
Desenvolvimento 
Socioambiental

319 participantes/
atendimentos 

1.000 visitantes na Feira 
de Economia Solidária

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

33 atividades

67 participantes

343 atendimentos

3 empreendimentos 
assessorados

Incubadora de 
Empreendimentos 
Solidários e Tecnologia 
Social – Café Solidário

5 ações

135 participantes/
atendimentos
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CULTURA MUSICAL

Três milhões de admiradores 
Em 2012, o evento Concertos Comunitários com-

pletou 25 anos. Somando uma plateia de três mi-
lhões de pessoas, trata-se da mais duradoura série 
do Sul do país. Ao longo dessas duas décadas e 
meia, o Coral e a Orquestra Filarmônica da PUCRS 
percorreram diversas cidades realizando exibições 
com entrada franca. A parceria entre a Universi-
dade e a Companhia Zaffari foi firmada no ano de 
1988, pelo então maestro Frederico Gerling Junior. 
As produções contam com elencos formados por 
artistas nacionais e internacionais de destaque, 
como Vanessa da Mata (fotos), que participou do 
Concerto de Natal, em 2012. No Campus, a empre-
sa apoia o projeto Sobremesa Musical, uma apre-
sentação também gratuita feita às quartas-feiras, a 
partir das 13h, para a comunidade universitária e o 
público em geral. 

DESTAQUE

4ª Semana de Desenvolvimento 
Socioambiental 

A 4ª edição da Semana de Desenvolvimento So-

cioambiental da PUCRS mobilizou a comunidade 

acadêmica e parceiros entre os dias 22 e 26 de outu-

bro, contribuindo para o processo de mudança cul-

tural na Instituição sobre o seu compromisso com 

o Desenvolvimento Sustentável.

A Feira de Economia Solidária integrou a 

programação, reunindo no Campus empreendi-

mentos do município de Porto Alegre e da Região 

Metropolitana. Essa atividade, acompanhada pela 

Incubadora de Empreendimentos Solidários e Tec-

nologia Social, aproximou e facilitou a sinergia en-

tre a Universidade e a comunidade, criando novas 

possibilidades de comércio justo e solidário. Cerca 

de 1.000 pessoas visitaram a Feira, da qual partici-

param sete empreendimentos.

Paul Singer, secretário 
Nacional de Economia So-
lidária, órgão do Ministério 
do Trabalho e Emprego, foi 
a atração do segundo dia da 
Semana de Desenvolvimen-
to Socioambiental. Ele pales-
trou no seminário Economia 
Solidária enquanto proposta de 
desenvolvimento sustentável.

Paul Singer  
é atração
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Uma das novidades de 2012 foi a Câmara de Neblina, que funciona como um 
microscópio do Universo e permite enxergar coisas que normalmente o olho 
não percebe. O MCT é um dos poucos Museus no mundo a ter essa atração. O 
Museu também adquiriu 20 iPads para uso dos visitantes, destinados à leitura 
de QR code e de realidade aumentada.

Museu de Ciências e Tecnologia

Disseminar conhecimentos sobre ciência e tecnologia e 

participar ativamente no processo de educação em todos os 

níveis e atuar na pesquisa científica sobre biodiversidade, 

paleontologia, arqueologia e conservação são os principais 

objetivos do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS. 

Com uma grande área de exposição pública permanente, 

onde cerca de 700 equipamentos interativos estão expostos 

para visitação diária, o Museu apresenta exposições temáti-

cas do cotidiano, abordando questões atuais da sociedade.

 Faça um passeio virtual, 
conheça coleções 

científicas, projetos sociais 
e agende visitas acessando  

www.pucrs.br/mct ou via  
QR code, com um 

smartphone ou tablet.
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Programa Escola-Ciência (PROESC)

Sem qualquer custo, crianças e adolescentes, idosos, 

pessoas com deficiência, de escolas públicas e organi-

zações sociais e comunitárias realizam visitas ao Museu 

de Ciências e Tecnologia da PUCRS. Além da isenção do 

ingresso, a Universidade, através do PROESC, possibilita 

também transporte e lanche às instituições sociais que so-

licitam a visitação. 

128 ESCOLAS E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 
E COMUNITÁRIAS DO RIO GRANDE DO 
SUL FORAM CONTEMPLADAS PELO 

PROESC, SOMANDO 3.859 visitantes.

Polo Educacional: para muito além 
da sala de aula

Iniciativa que proporciona um ambiente de ensi-

no-aprendizagem-pesquisa entre a Universidade e a 

sociedade, por meio de atividades que contam com a par-

ticipação de alunos da PUCRS em uma interação com os 

visitantes – professores de escolas e alunos. Estes entram 

que entram em contato com o Museu para a realização da 

visita, que é preparada com antecedência para o melhor 

aproveitamento da atividade. 

DESTAQUE

Parceria com o Bradesco 

O Programa Escola-Ciência (PROESC), comple-

tou dez anos em 2012 com uma nova parceria. O Bra-

desco Vida e Previdência patrocinou a visita de gru-

pos de escolas, ONGs e instituições sociais, de Porto 

Alegre e Região Metropolitana.
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O projeto Polo Educacional oportu-
nizou organizarmos uma visita ao MCT 
com uma turma de 6ª série. O tema 

trabalhado em sala de aula foi Ecologia, e a visita foi 
organizada para que os alunos observassem o conte-
údo estudado na escola. A visita foi um sucesso, pois 
os estudantes fi caram empolgados para concluir o 
roteiro proposto. Durante a atividade, comentavam 
sobre outros experimentos do Museu e, como resul-
tado, obtiveram notas melhores que os colegas dos 
outros anos.

Não havia, até então, participado do Polo Educa-
cional quando levei as turmas de 8ª série. A partir de 
agora, com certeza, aproveitarei esse recurso para 
organizar as próximas visitas.

Clarete Calcagnotto da Silva,
professora de Química da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Três de Maio (Porto Alegre/RS) 
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Eventos e locação de áreas 
A Coordenadoria de Eventos (CEPUC) faz a 

gestão administrativa e logística das locações dos 

espaços físicos institucionais, bem como organiza 

eventos da Universidade e controla a infraestrutura 

necessária para a realização de qualquer atividade 

acadêmica da PUCRS.

EVENTOS 
INTERNOS

EVENTOS 
EXTERNOS

Eventos realizados 1.588 153

Total de 
Participantes 150.859 190.791

PROGRAMAS E 
PROJETOS

INDICADOR

Projeto Concertos 
Comunitários Zaffari 79.750 expectadores

Eventos musicais internos e 
externos 15.733 expectadores

Projeto Sobremesa Musical 9.200 expectadores

Institutos de Cultura 
Japonesa e Hispânica

24 cursos de extensão 
realizados

178 participantes/
atendimentos 

PROMUSIT – Programa 
Museu Itinerante 35.646 atendimentos

PROESC – Programa Escola 
Ciência

3.859 atendimentos

128 escolas visitantes

Expectadores 
104.683

Atendimentos 
realizados

39.683

CIÊNCIA, CULTURA 
E MEIO AMBIENTE
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CENTRO DE PASTORAL E 
SOLIDARIEDADE

A Universidade tem entre seus compromissos oportuni-

zar espaços para que a cooperação, o diálogo, a inclusão e o 

respeito à diversidade sejam exercitados por todos. O Cen-

tro de Pastoral e Solidariedade promove a evangelização por 

meio da reflexão, da vivência de fé e da ação solidária, colabo-

rando com o desenvolvimento humano, com ênfase na espi-

ritualidade da comunidade universitária, contribuindo para 

a construção de uma sociedade justa e fraterna. 

Cultura da Solidariedade  
e o Exercício da Cidadania

Programa de Voluntariado

Desenvolvido em parceria com a Associação de Volun-

tariado e Solidariedade (Avesol), proporciona experiências 

de voluntariado com vistas à educação para a cultura da 

solidariedade. 

Em 2012:

146 voluntários atuaram em cerca de

80 instituições cadastradas no programa, e

980.000 pessoas receberam atendimentos. 

Sinergia Digital – Tecnologia e Solidariedade 
de Mãos Dadas

Visa à inclusão digital de jovens e idosos que se encon-

tram em situação de vulnerabilidade social. 

Em 2012:

75 jovens e idosos foram capacitados, e

23 voluntários estiveram envolvidos na execução 

das atividades.

Feira de Promoção da Saúde

Atividade que envolve a participação de professores 

e alunos da Universidade, dos cursos das áreas da saúde, 

para oferecer serviços às comunidades de Porto Alegre. 

Em 2012:

362 alunos realizaram atendimentos para mais 

de 3.300 pessoas.

DESTAQUE

Momento da chegada da Cruz Peregrina e do Ícone de Maria ao 
Campus, carregados por jovens. 

Preparação para a  
Jornada Mundial da Juventude

Em outubro, a Cruz Peregrina e o Ícone de 

Maria, símbolos da Jornada Mundial da Juventude 

(JMJ), em peregrinação pelo Brasil no projeto Bote Fé, 

foram recebidos pela PUCRS. A chegada foi acompa-

nhada pelo Reitor, Joaquim Clotet, pelo arcebispo de 

Porto Alegre, Dom Dadeus Grings, e pelos jovens do 

Grupo Universitário Marista.
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SAÚDE GERA SINERGIA ENTRE A COMUNIDADE 
E A ACADEMIA

O Hospital São Lucas da PUCRS (HSL) desen-

volve suas ações de assistência, ensino e pesquisa de 

forma articulada e pautada pela Missão Marista. Tem 

como diretrizes o crescimento com autossustentação 

e a contribuição para a melhoria da qualidade de vida 

e saúde da comunidade. O HSL também representa 

para a Universidade um espaço para a realização de 

práticas acadêmicas e de construção de novos conhe-

cimentos na área de saúde. Essa sinergia entre a co-

munidade e a Academia, por meio das ações de saúde, 

garante a formação de alunos capazes de atuar com as 

mais variadas demandas sociais e eleva a contribuição 

do HSL para a sociedade.

ESTRUTURA E ÁREAS DE 
ATENDIMENTO 2011 2012

Leitos (internação) 492 508

Leitos UTI 102 103

Leitos UCI – 49

Consultórios 106 106

Salas de Cirurgia 17 17

Salas de Parto 3 3

Funcionários 2.891 2.891

Corpo Clínico 1.196 1.200

Pessoas atendidas 
diariamente 18.000 18.000

Dimensão Saúde
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Procedência do Público Atendido

LOCAL 2011(%) 2012(%)

Porto Alegre 66 68

Região Metropolitana 22 21

Interior do Estado do  
Rio Grande do Sul 11 10

Outros Estados 1 1
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Perfil do Público Atendido (Sexo)

Demanda da Assistência – Paciente/Dia

MULHER

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

HOMEM

PARTICULARES E CONVÊNIOS

55%

63%

45%

37%

Equipe de médicos do Hospital São Lucas 
realizando procedimento cirúrgico.
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Demanda dos Atendimentos 
Hospitalares

2011           2012

3.000.000

2.000.000

1.000.000

600.000

200.000

160.000

120.000

100.000

60.000

20.000

1.000

27
.9

43

27
.3

02

23
1.8

20

36
4.

79
4

3.427 3.319

20.589 20.726

Internações Atendimentos 
ambulatoriais

Partos Cirugias Urgência/
Emergências

Exames

2.
57

2.
56

7

2.
44

1.4
45

14
8.

36
5

14
4.

42
7

AÇÕES DE ENSINO VINCULADAS  
AO HOSPITAL 

No âmbito do ensino, no Hospital São Lucas, desta-

cou-se o desenvolvimento do Programa de Integração 

Ensino-Serviço, em parceria com as pró-reitorias Acadê-

mica e de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento. Esti-

veram envolvidos dez cursos da área da saúde, dos quais 

alunos de graduação e de pós-graduação realizaram ati-

vidades práticas, vinculadas às disciplinas, junto às ações 

assistenciais do Hospital. O Programa busca favorecer a 

melhoria contínua do acolhimento aos alunos e de sua 

inserção nos processos de assistência.

Pró-Residência

A participação do HSL no Pró-Residência, Pro-

grama promovido pelos ministérios da Educação e 

da Saúde, viabilizou a obtenção de bolsas concedidas 

pelo Governo Federal, as quais deram sustentação a 

aproximadamente 25% das bolsas de Residência Mé-

dica no Hospital.
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A INTEGRAÇÃO ASSISTÊNCIA-

PESQUISA-ENSINO É INERENTE À 

DESTAQUE

Imersão no SUS 

Visitas a postos de saúde, Unidades de 

Pronto Atendimento 24 horas, emergências, 

Centros de Atenção Psicossocial, comunida-

des indígenas e vilas. Com uma imersão de 

dez dias nas férias de verão, Filipe Sehn, Laura 

Freitas, Aline Padre e Camila Rodrigues viven-

ciaram a rotina do Sistema Único de Saúde 

(SUS) através do programa VER-SUS (Vivên-

cias e Estágios na Realidade do SUS), desen-

volvido pelo Ministério da Saúde. A experiên-

cia permitiu aos estudantes de diferentes cur-

sos da PUCRS uma aproximação ao sistema 

de saúde brasileiro e aos serviços oferecidos 

nas redes de atenção de municípios do RS.
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MISSÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS, POR SUA 

CONDIÇÃO DE UNIDADE UNIVERSITÁRIA. A 

PRESENÇA DE PESQUISADORES, BEM COMO 

DE ALUNOS E DOCENTES DE DEZ DESTACADOS 

CURSOS DA ÁREA DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE, 

CONTRIBUI DECISIVAMENTE PARA A 

DIFERENCIAÇÃO E A MELHORIA CONTÍNUA DA 

ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES PROMOVIDAS NO 

ÂMBITO DO HSL. JUSTIFICAM-SE, ASSIM, 

AS PALAVRAS QUE DEFINEM E MOVEM 

AS AÇÕES EMPREENDEDORAS DO HOSPITAL: 

SAÚDE E CONHECIMENTO.

Marlow Kwitko,
diretor acadêmico do Hospital São Lucas
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AÇÕES DE PESQUISA VINCULADAS 
AO HOSPITAL 

No contexto da pesquisa, deu-se ênfase ao fortalecimen-

to da institucionalização da modalidade assistencial “Ensaios 

Clínicos”. Mediante atuação do Centro de Pesquisas Clínicas 

do HSL (CPC), houve a aproximação da indústria farmacêu-

tica com os serviços médicos afins aos respectivos projetos, 

bem como o estímulo para que mais serviços ingressem na 

modalidade. Foram atuantes 17 serviços, mantendo mais de 

170 estudos em atividade.

O CPC manteve-se em 2012 como integrante da Rede 

Nacional de Pesquisas Clínicas, instituída pelos ministé-

rios da Saúde e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

PROJETOS QUE 
INGRESSARAM 2012

Pesquisas de Pós-Graduação  
Stricto Sensu e de Graduação 226

Pesquisas Clínicas 64

Ensaios Clínicos 42

TOTAL 332

DESTAQUE

Tecnologias em prol  
da saúde 

Para acompanhar as inovações tec-

nológicas na área da Medicina, o Hospital 

São Lucas investiu R$ 13 milhões em 2012 

na aquisição de equipamentos e em refor-

mas físicas. As novidades trazem mais se-

gurança e agilidade no diagnóstico de do-

enças e ampliam as opções de tratamento, 

além de reforçarem a vocação para a alta 

complexidade dos serviços. Entre as áreas 

beneficiadas, estão Radioterapia, Hemo-

dinâmica, Ressonância Magnética, Urolo-

gia e Ecocardiografia. 

G
ils

on
 O

liv
ei

ra
CERTIFICAÇÃO BARIÁTRICA 
INTERNACIONAL 

O Centro da Obesidade e Síndrome Metabó-

lica do Hospital São Lucas recebeu, em agosto, da 

Surgical Review Corporation (SRC), a certificação 

de Centro de Excelência em Cirurgia Bariátrica 

por apresentar todos os protocolos operacionais 

(POPs), recursos físicos e estrutura de alta comple-

xidade. Também foram verificados o número de 

cirurgias, o baixo índice de complicações e morta-

lidade e o banco de dados dos pacientes operados.
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GESTÃO AMBIENTAL NO HSL

A busca pelo desenvolvimento sustentável tem sido uma 

das preocupações na gestão do HSL ao longo dos anos. No que 

se refere à gestão socioambiental, o Hospital São Lucas adota 

uma série de medidas que visam à diminuição do consumo de 

insumos e materiais como a substituição de processos, troca 

de produtos e a redução da geração de resíduos através da se-

gregação na sua origem.

Ações adotadas 

Gestão de resíduos

Segregação dos resíduos na origem, possibilitando o envio 

de 27% do material produzido para oficinas de reciclagem, mi-

nimizando a poluição ambiental e gerando renda. 

Medidas para conscientização

Elaboração de um plano para o gerenciamento de resíduos, 

além de atender os requisitos legais da RDC Anvisa nº 306/2004 

e a resolução Conama nº 358/2005, referente ao regulamento téc-

nico para o Gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde.

Nomeação de um grupo de trabalho multidisciplinar para 

definir normas e rotinas para a segregação, coleta, transporte 

e destino final dos resíduos gerados nas respectivas áreas de 

conhecimento e de atuação.

Treinamento referente às normas e rotinas para a segre-

gação e descarte de resíduos, para todos os funcionários.

Substituições de produtos 

Substituição do combustível usado nos geradores de vapor  

(caldeiras e óleo BPF) por gás natural.

Substituição de equipamentos do laboratório por equipa-

mentos para processamento por sistema de química seca, re-

duzindo a emissão de efluentes químicos e biológicos.

Consumo de energia elétrica

Substituição de equipamentos elétricos e instalação de 

sensores de presença entre outras medidas implementa-

das pelo Projeto USE. 

Consumo de água

Substituição de torneiras e instalação de válvulas para 

controle-vazão dos chuveiros.

Instalação de sistema para dosagem dos produtos quí-

micos para lavagem de roupas na lavanderia. 

Gerenciamento de resíduos perigosos

Coleta e envio de lâmpadas fluorescentes, pilhas, bate-

rias, produtos químicos, líquidos perigosos, óleo e resíduos 

de frituras com posterior encaminhamento para recicla-

gem, adotando o sistema de logística reversa. 

Doações de materiais para reciclagem

Os materiais que têm possibilidade de aproveitamento 

com a reciclagem são coletados e doados para instituições 

que realizam trabalhos de reciclagem através de oficinas 

para geração de renda.
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HUMANIZAÇÃO

Literatura Infantil  
e Medicina Pediátrica

Projeto desenvolvido por bolsistas de iniciação 

científica, graduandos em Letras e voluntários de Direi-

to, Psicologia, Educação e Comunicação Social. Agrega 

a Biblioteca Infantojuvenil da internação pediátrica e 

conta com 2.000 exemplares à disposição de crianças 

e adultos.

BIBLIOTECA 
INFANTOJUVENIL 2011 2012

Familiares atendidos 242 284

Pacientes atendidos 242 582

Total de 
exemplares 
disponíveis

2.000 2.000

DESTAQUE

Luiz Coronel na  
Feira do Livro Infantil 

Animação, alegria e celebração mar-

caram a abertura da 9ª Feira do Livro 

Infantil do Hospital São Lucas. O evento 

teve em comum com a Feira do Livro de 

Porto Alegre o patrono, Luiz Coronel. O 

ano de 2012 marcou o 15º aniversário do 

projeto “Literatura Infantil e Medicina 

Pediátrica: Uma Aproximação de Inte-

gração Humana”, da Faculdade de Letras 

da PUCRS. Em comemoração, foi anun-

ciado o projeto para a elaboração do livro 

científico No mundo hospitalar, história 

também tem lugar. A ideia é trazer relatos 

com metodologia para quem quiser or-

ganizar uma biblioteca e fazer contação 

de histórias em ambientes hospitalares, a 

partir da experiência no HSL. 
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Presença marcante

Nos dois dias em que visitou o Hospital São Lucas da 

PUCRS, em dezembro, o médico norte-americano Patch 

Adams conheceu o trabalho de humanização desenvolvi-

do e transmitiu sua mensagem de amor e solidariedade.

A vinda a Porto Alegre foi fruto de convite feito pelo 

voluntário do HSL Mauricio Perondi Bagarollo, o “Dr. Zi-

nho”. Ele se inspirou no médico para criar a organização 

não governamental Doutorzinhos, com atuação em hos-

pitais, entre eles o São Lucas, onde as ações estão inseri-

das no Projeto Alegria, do Voluntariado.

No primeiro dia, Patch visitou a Pediatria e realizou 

a palestra Humor e Saúde aos funcionários, abordando sua 

história na Medicina e a importância do bom humor para 

uma vida saudável. O segundo dia começou com um en-

contro com voluntários do Hospital e de instituições con-

vidadas. À tarde, ministrou a palestra Vivendo uma vida de 

alegria para cerca de 500 pessoas no teatro do prédio 40 

da PUCRS.

Quem é Patch Adams?

O norte-americano Patch Adams, 67 anos, 

nasceu durante a Segunda Guerra Mundial. 

Cursou a Faculdade de Medicina e abriu uma 

clínica de atendimento gratuito junto a cole-

gas. Para aumentar a visibilidade da causa, 

aceitou contar a história da sua vida no filme 

Patch Adams, o amor é contagioso, estrelado pelo 

ator Robin Williams, que o ajudou a tornar o 

trabalho conhecido ao redor do mundo.
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SUSTENTABILIDADE E CONHECIMENTO 
ALINHADOS À GESTÃO

Desde 2010, a qualificação dos processos de ges-

tão da PUCRS busca desenvolver suas ações e estra-

tégias baseadas num modelo comprometido com o 

meio em que está inserida, levando em conta a quali-

dade ambiental, dentro e fora do meio universitário.

O “Campus Verde”, nome adotado pelo Comitê de 

Gestão Ambiental da PUCRS (CGA), é uma iniciativa 

criada para alinhar as ações da instituição no âmbito 

operacional, acadêmico-científico e de extensão para 

reduzir o impacto ambiental das suas ações e ampliar 

a geração e a disseminação de conhecimento.

Implantar o “Campus Verde” 

por meio do incremento 

de boas práticas de 

preservação do meio 

ambiente em novas obras, 

em melhorias e em serviços.

Dimensão Ambiental
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Com o objetivo de incentivar 
e promover a conservação do 
meio ambiente na PUCRS e na 

comunidade que a envolve, o CGA criou formulários 
que, por meio de indicadores de desempenho am-
biental, auxiliam a detectar pontos relevantes para 
a redução imediata de impactos ambientais; promo-
ver a educação para a sustentabilidade; e estimular 
pesquisas para o desenvolvimento de ‘tecnologias 
verdes’. A análise desses dados coletados junto às 
Unidades Universitárias é de grande importância 
para a tomada de decisões pela comunidade aca-
dêmica, de maneira responsável e transparente.

Jeane Dullius, 
professora da Faculdade de Química e 

membro do Comitê de Gestão Ambiental da PUCRS
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Vista parcial do Centro de Proteção e Conservação da 
Natureza Pró-Mata, em São Francisco de Paula (RS).
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Indicadores Socioambientais

TEMA INDICADOR RESULTADO EM 2012

Água Consumo de água potável 142.412 m³

Energia Quantidade anual de energia elétrica consumida 45.385.759 kWh

Materiais

Consumo de papel A4 96.354 Kg

Descarte de lâmpadas 15.448 unidades

Quantidade de resíduos eletrônicos descartados 7.206 Kg

Resíduos/
Quantidade de 
resíduos produzidos 
por ano

Laboratórios e clínicas 38.856 Kg

Lixo seco 2.720 m³

Madeira 112 m³ estéreo

Metais 38.600 Kg

Orgânico 945 m³

Pilhas e Bateria 77 Kg

Papel e papelão 980 m³

Podas e arbóreos 980 m³ estéreo

Pesquisa/ Ações Projetos de pesquisa com foco no Desenvolvimento Sustentável 14

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

Extensão/ Ações Ações/Projetos de Extensão Comunitária com foco no Desenvolvimento Sustentável 27

Capacitações/ 
Professores 
e Técnicos 
Administrativos

Número de capacitações realizadas em Programas de Eficiência Energética 1

Total de participantes 402 participantes

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Projeto Escola Sustentável

Visa promover atividades de gestão ambiental em es-

colas públicas e privadas de Porto Alegre pela melhoria de 

procedimentos técnico-administrativos, pedagógicos e de 

extensão comunitária, auxiliando as instituições de ensi-

no na busca da integração da sustentabilidade ambiental, 

econômica e social. As atividades são realizadas por uma 

equipe multidisciplinar com a participação de 16 alunos 

dos cursos de graduação.

AS ATIVIDADES SÃO 

REALIZADAS POR UMA EQUIPE 

MULTIDISCIPLINAR COM A 

PARTICIPAÇÃO DE 16 ALUNOS  

DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO.
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Pró-Mata

O Centro de Pesquisas e Conservação da Natu-

reza Pró-Mata localiza-se na região nordeste do Rio 

Grande do Sul, no Planalto das Araucárias e borda da 

Serra Geral, e abrange parte dos municípios de São Fran-

cisco de Paula, Maquiné e Itati. Numa área de cerca de 

3.100 ha, inclui campos nativos, florestas e montanhas com 

araucária, florestas de encostas e um complexo mosaico de 

vegetação em diferentes estágios de sucessão ecológica.

Petróleo, Recursos Minerais e 
Armazenamento de Carbono

As ações do Centro de Excelência em Pesquisa e 

Inovação em Petróleo, Recursos Minerais e Armaze-

namento de Carbono (CEPAC) são desenvolvidas a 

partir da parceria entre a PUCRS e a Petrobras.

Acesse www.pucrs.br/promata  
ou fotografe o QR code com  

um smartphone ou tablet para 
assistir ao vídeo do Pró-Mata 

e saber mais sobre Centros de 
Pesquisa e projetos do IMA..

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E 
DOS RECURSOS NATURAIS

O Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Na-

turais (IMA) foi criado em 1998, tendo como objetivo 

apoiar, incentivar e promover atividades relacionadas 

com o meio ambiente na Universidade e na comunidade 

que a envolve.

PROJETO CAMPUS VERDE

Gestão da Água

O processo de gestão da água potável iniciou no ano de 2000, 

com o monitoramento das contas e consumo de água no Campus. 

A partir daí, várias iniciativas foram implementadas para reduzir 

o consumo e mitigar os impactos ambientais causados pelo consu-

mo desse recurso natural. Entre as estratégias, destacam-se:

Eficiência Energética

É o resultado decorrente de um conjunto de ações imple-

mentadas na Universidade que possibilitaram eficiência no uso 

da energia, bem como uma nova postura da Instituição no que 

se refere à sustentabilidade energética.

INSTALAÇÃO DE 
RESTRITORES DE 

VAZÃO E VÁLVULAS  
DE RESTRIÇÃO

REGISTRO DO 
CONSUMO EM  
TEMPO REAL 

LOCALIZAÇÃO DE 
VAZAMENTOS  
POR GEOFONE 

Redução da vazão em 
até 50% nas torneiras 
dos sanitários.

Controle do consumo, a 
cada hora, em 20 locais 
do Campus, via sistema 
informatizado.

Melhor avaliação das 
condições hidráulicas 
que interligam os 
prédios do Campus e 
redução da necessidade 
de escavações.
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Biodiversidade e Uso do Solo

• Gerenciamento do Centro de Pesquisa e Conser-

vação da Natureza Pró-Mata; 

• Inventário e manutenção dos mais de 5.300 espé-

cimes vegetais presentes no Campus (38% destes 

espécies nativas); 

• Inventário e guia eletrônico da avifauna no Cam-

pus Central, onde mais de 70 espécies de aves, 

pertencentes a 29 famílias, foram identificadas; 

Acesse www.pucrs.br/mct/avifauna 
para conhecer os pássaros que vivem 

ou frequentam o Campus da PUCRS.

DESTAQUE

O impacto das pequenas 
mudanças 

Em 2012, o projeto Uso Sustentável da 

Energia (USE) expandiu-se para fora do 

Campus. A Gincana Sustentável, no Colégio 

Marista Champagnat, teve como tarefa prin-

cipal o monitoramento e a redução da conta 

de eletricidade em casa, além de atividades 

diversas de conscientização ambiental. 

Na PUCRS, o sistema de iluminação de 

todas as salas de aula foi avaliado. Um software 

faz simulações com as características atuais 

e após alterações. Quem executa as ações do 

USE é o Grupo de Eficiência Energética, da Fa-

culdade de Engenharia (foto). 

• Uso de adubo orgânico nos jardins do Campus 

Central provenientes de empresa licenciada 

pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental 

(Fepam). Br
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Efluentes, Emissões e Resíduos

• Resíduos de laboratório: coleta pelo Serviço de Se-

gurança e Medicina do Trabalho (SESMT) e encami-

nhamento à empresa licenciada pela Fepam; 

• Resíduos radioativos: são encaminhados para a Co-

missão Nacional de Energia Nuclear (CNEN); 

• Resíduos com metais pesados: encaminhados para a 

Faculdade de Química, que extrai a prata e a utiliza 

em experimentos didáticos da própria Faculdade; 

• Manutenção de lixeiras para a separação de lixo bio-

lógico e perfurocortante; 

• Manutenção de lixeiras para a separação dos lixos 

orgânico e seco do Campus (desde 2000);

• Triagem dos resíduos em diferentes classes;

• Destinação dos resíduos eletrônicos, químicos, bio-

lógicos, de serviço de saúde, laboratorial e solventes 

para empresas licenciadas pela Fepam. 

Transporte

• Substituição gradativa da frota de caminhões, op-

tando por veículos que utilizam o novo diesel, me-

nos poluente. 

DESTAQUE

Alunos vencem concurso 
internacional 

Franthesco Spautz e Rodrigo Marques, alu-

nos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

(FAU), conquistaram o 1º lugar no concurso 

para estudantes do 2º Congresso Internacional 

– Sustentabilidade e Habitação de Interesse So-

cial (CHIS 2012) –, realizado na PUCRS. Autores 

do projeto Ilha e Lixo, receberam como prêmio 

R$ 10 mil e foram orientados pelas professoras 

Maria Regina de Mattos e Rosane Bauer. 

Os estudantes apresentaram ideias de me-

lhorias para a Ilha do Pavão – tema do concurso 

–, situada na margem do Lago Guaíba, no Delta 

do Jacuí (RS). Passarelas de integração, telhados 

verdes com hortas comunitárias, ruas com ei-

xos temáticos e uma caixa d’água com mirante 

foram alguns dos itens sugeridos pelos vence-

dores. O uso do lixo como elemento de conexão 

e geração de renda foi o destaque do trabalho.

ALUNOS DA FACULDADE  

DE ARQUITETURA E URBANISMO 

CONQUISTAM O 1º LUGAR EM  

CONCURSO INTERNACIONAL SOBRE 

SUSTENTABILIDADE E HABITAÇÃO.
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Pesquisa

• Criação do edital interno (BPA-PEC/Am-

biental) que concede bolsas de iniciação 

científica para alunos em projetos de 

pesquisa ou de extensão comunitária na 

área de sustentabilidade ambiental, vol-

tadas para a produção, desenvolvimento 

e/ou socialização de tecnologias que bus-

quem a mitigação de impactos ambien-

tais promovidos pela ação humana. 

• Gerenciamento do Centro de Excelên-

cia em Pesquisa e Inovação sobre Pe-

tróleo, Recursos Minerais e Armazena-

mento de Carbono.

Ensino e Extensão

• Oferta de disciplina transversal nos pro-

gramas de pós-graduação com foco no 

Desenvolvimento Sustentável;

• 23 disciplinas dos cursos de graduação 

da PUCRS atuam com enfoque em De-

senvolvimento Socioambiental;

• Realização anual da Semana de Desenvol-

vimento Socioambiental na Universidade.

Requisitos Legais

• Consolidação do Plano para o Geren-

ciamento de Resíduos da PUCRS, para 

formalizar e socializar as boas práticas 

de gestão dos resíduos produzidos pela 

Universidade e o Hospital.

Gráfica EPECÊ 

• Projeto Produção mais Limpa: P+L:

Objetiva reduzir o uso de recursos naturais, aumen-

tando a eficiência no uso da matéria-prima, diminuindo 

resíduos gerados, com benefícios ambientais e econômi-

cos e tornando-a uma gráfica ecologicamente sustentá-

vel. A Gráfica incorporou no seu modelo de gestão alguns 

critérios do Sistema de Avaliação do Programa Gaúcho de 

Qualidade e Produtividade (PGQP), destinados a lideran-

ça, estratégias e planos, clientes e sociedade, informações 

e conhecimentos, pessoas, processos e resultados. 
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O Relatório Social PUCRS 2012 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.

PARECER DOS 
AUDITORES
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