
A pesquisa como diferencial de 
qualidade

A PUCRS prima pela qualidade em suas ações. Na 
área de pesquisa e pós-graduação, a busca pela excelência 
acadêmica e formação de jovens cientistas se reflete nas 
avaliações positivas da comunidade científica nacional, em 
especial pelas principais agências de fomento governamentais, 
como a CAPES (MEC), o CNPq e a FINEP (MCT). Desde o final 
da década de 1980 a Universidade atua de forma consolidada 
em todos os níveis de ensino, da graduação à pós-graduação 
lato sensu e stricto sensu, abrangendo todas as grandes áreas 
de conhecimento: humanidades, sociais aplicadas, biológicas, 
saúde e técnico-científicas. 

Como estratégia para criar as condições de uma 
atuação com qualidade diferenciada no ensino de graduação e 
pós-graduação, a opção da PUCRS foi claramente voltada para 
a qualificação e formação dos docentes e dos pesquisadores 
e na criação de uma infra-estrutura de pesquisa científica e 
tecnológica, com destaque na área de inovação e de ética na 
pesquisa, que atendesse as expectativas do seu público-alvo e 
às demandas da sociedade.

Jorge Audy
pró-reitor de pesquisa e pós-graduação
vice president for research and graduate studies

research as a quality differentiation 

The Pontifical Catholic University of Rio Grande do 
Sul (PUCRS) has always strived for excellence in its actions. 
In research and graduate studies, the search for excellence is 
reflected in several positive evaluations from the national scientific 
community, especially from the main government funding 
agencies such as CAPES (MEC), CNPq, and FINEP (MCT). Since 
the late 1980’s, PUCRS has oriented its actions in a consolidated 
manner at all levels of education from undergraduate to graduate 
in order to cover all major areas of knowledge, with courses in 
the humanities and in the social, biological, health, and technical 
sciences.

As a strategy to create conditions for quality performances 
within the undergraduate and graduate programs, PUCRS invested 
in faculty training and created an infrastructure of scientific and 
technological research that enables the University to meet the 
demands of society. More recently, many actions in the areas 
of innovation and ethics in research have synergized with the 
increasing quality of the research infrastructure and the group of 
faculty and researchers at our University.
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A pesquisa científica e tecnológica na PUCRS está 
fundamentalmente relacionada com os 23 Programas de Pós-
Graduação stricto sensu da Universidade, que compreendem 
23 cursos de mestrado e 19 de doutorado, com 
aproximadamente 350 docentes credenciados. A pesquisa 
está estruturada em 327 Grupos de Pesquisa certificados no 
CNPq, 20 Centros de Pesquisa, 80 laboratórios de pesquisa,  
51 Núcleos de Pesquisa, 1 Parque Científico e Tecnológico 
(Tecnopuc), 1 Agência de Gestão Tecnológica (AGT), 7 
Institutos de Pesquisa e dois escritórios de apoio (Ética na 
Pesquisa e Transferência de Tecnologia).

Somente nos últimos anos, importantes 
reconhecimentos nacionais e internacionais na área de 
pesquisa e pós-graduação demonstram os resultados 
acadêmicos e científicos de qualidade obtidos:

• primeira universidade não pública, ocupando a 13ª 
posição no ranking dos Grupos de Pesquisa no censo de 2008 
do Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq;

• 7 Programas de Pós-Graduação stricto sensu com 
conceito 6 na avaliação trienal 2007-2009 da CAPES;

• segunda universidade da Região Sul do Brasil e 
sétima no Brasil, considerando tanto universidades públicas 
como comunitárias e privadas, tendo como base a avaliação da 
Capes no triênio 2007-2009 dos programas de pós-graduação 
stricto sensu, segundo a média das notas dos programas de 
pós-graduação das Instituições de Ensino Superior com mais 
de dez programas;

• posição de destaque no cenário científico nacional, 
com centros de excelência e de referência nacional: Centro 
Brasileiro de Energia Solar Fotovoltaica/MCT, Centro de 
Excelência em Armazenamento de Carbono – Petrobras e 
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Tuberculose; 

The scientific and technological research at PUCRS 
primarily involves 23 sensu stricto Graduate Programs, 
including 23 Master’s courses, 19 Doctoral courses, and 
approximately 350 accredited faculty. The research structure 
is organized into 327 Research Groups certified by CNPq, 
20 Research Centers, 80 Research Laboratories, 51 Research 
Nuclei, 1 Scientific and Technological Park (Tecnopuc), 1 
Agency for Technological Administration (AGT), 7 Research 
Institutes, 1 Office of Ethics in Research, and 1 Technology 
Transfer Office.

In recent years, PUCRS has been granted several awards 
reflecting national and international recognition of the quality of its 
research and graduate programs:

• First place among private universities in the Research 
Group ranking of the 2008 Census Directory of Research Groups 
of the CNPq (13th place overall);

• Seven sensu stricto Graduate Programs with grade 6 in 
the Capes tri-annual evaluation 2007-2009;

• Second place in the southern region of Brazil and 
seventh place in the whole country (considering both public and 
private universities) in the classification of graduate programs by 
Capes in the tri-annual evaluation of 2007-2009 published in 
2010 (based on the average grade of the graduate programs from 
higher education institutions with more than ten programs); 

• Prominence in the national scientific establishment, 
with centers of excellence in research and national references: the 
Brazilian Center for Photovoltaic Solar Energy / MCT, the Center 
for Excellence in Research and Innovation in Petroleum, Mineral 
Resources, and Carbon Storage – Petrobras, and the National 
Institute of Science and Technology in Tuberculosis; 

• Best “Technological Park Award” by Anprotec Brazil, 
FINEP, CNPq, and SEBRAE (2004 and 2009); 
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• prêmio de Melhor Parque Tecnológico do Brasil da 
Anprotec, FINEP, CNPq e SEBRAE (em 2004 e 2009);

• prêmio SUCESU 40 Anos para o Parque Científico 
e Tecnológico Tecnopuc, pela importância para a área de 
Tecnologia da Informação do Rio Grande do Sul;

• prêmio Anprotec, FINEP, CNPq e SEBRAE para a 
Rede de Inovação e Empreendedorismo INOVAPUC (2008).

• prêmio “Campeãs da Inovação” da Revista Amanhã 
e da Consultoria Edusys para a PUCRS (2007, 2008 e 2009).

A busca constante da qualidade e da relevância, com a 
marca da inovação e da pesquisa, são orientações claramente 
indicadas na Missão e na Visão de Futuro da PUCRS. Os eixos 
estratégicos da atual gestão liderada pelo Reitor Joaquim 
Clotet identificam com clareza a Qualidade, a Interação com 
a Sociedade e a Inovação como elementos que norteiam a 
atuação de nossa Universidade.

Neste sentido, a PUCRS tem como uma de suas 
finalidades básicas a pesquisa, considerada um diferencial 
na sua prática docente, especialmente em relação à sua 
primordial missão de ensino, tanto em nível de graduação 
como em nível de pós-graduação. Atuando de forma alinhada 
com os eixos estratégicos de gestão e tendo como referência 
a Missão e a Visão de nossa Universidade, a Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação apresenta nesta segunda edição 
de seu Catálogo de Pesquisas um cenário representativo da 
pesquisa desenvolvida na PUCRS, destacando algumas das 
principais estruturas de pesquisa na Universidade.

Definir quais as estruturas de pesquisa que 
representariam a pesquisa na PUCRS nesse Catálogo não 
foi tarefa fácil. As Comissões Científicas de cada Unidade 
Universitária foram contatadas para indicar algumas das 
estruturas que apresentam maior maturidade, resultados 

• “40 Years SUCESU prize” for the Tecnopuc Scientific and 
Technological Park, for its importance in the area of Information 
Technology in the state of Rio Grande do Sul (2008); 

• Award from Anprotec, FINEP, CNPq, and Sebrae for the 
Innovation Network and Entrepreneurship INOVAPUC (2008); 

• Award “Champions of Innovation” from the journal 
Amanhã and the Consulting Edusys (2007, 2008, and 2009).

The constant pursuit of quality and relevance in innovation 
and research are guidelines clearly stated in the PUCRS Mission and 
Vision of the Future. The strategic axes of the current administration 
led by Professor Joaquim Clotet clearly identify Quality, Interaction 
with Society, and Innovation as the key elements that guide the 
work of our University.

In this sense, research is one of the primary purposes of 
PUCRS, and it is considered to be a pursuit differentiated from 
teaching practice both at the undergraduate and graduate levels. 
In alignment with the University strategic axes of management and 
guided by the PUCRS Mission and Vision, the Office of Research 
and Graduate Studies presents in this second edition of the Catalog 
of Research a representative picture of the research being pursued 
at PUCRS, and some of our main research groups are highlighted.

It was not easy to select the prime PUCRS research 
groups featured in this catalog. The Scientific Committees of each 
University Unit were asked to identify the groups with the greatest 
maturity and the highest-impact research. The Office of Research 
worked together with the Office of Social Communication (Ascom) 
for over a year, engaging in interviews and drafting content 
appropriate for Scientific Journalism under the responsibility of 
the journalist Eduardo de Carvalho Borba. The work culminating in 
this second edition of the Catalog of Research was coordinated by 
Dr. Carla Denise Bonan, Head of the PUCRS Office of Research, 
and Dr. Rosemary Sadami Arai Shinkai, Projects Coordinator of the 
Office of Research.
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e produção na área de pesquisa.  A Coordenadoria de 
Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 
juntamente com a Assessoria de Comunicação Social 
(Ascom) da Universidade, por mais de um ano empenharam-
se novamente nas entrevistas e na elaboração dos textos e 
conteúdos apresentados sob o gênero Jornalismo Científico, 
sob responsabilidade do jornalista Eduardo de Carvalho 
Borba.  A articulação e coordenação das ações que culminam 
nesta segunda edição do Catálogo de Pesquisa na PUCRS 
foram lideradas pelas Profa. Dra. Carla Denise Bonan, 
Coordenadora de Pesquisa da PUCRS, e pela Profa. Dra. 
Rosemary Sadami Arai Shinkai, Coordenadora do Setor de 
Projetos da Coordenadoria de Pesquisa.

Como resultado, temos este Catálogo de Pesquisas 
PUCRS – 2010, contendo a apresentação de 22 faculdades, sete 
institutos de pesquisa, o Delfos – Espaço de Documentação 
e Memória Cultural e o Museu de Ciências e Tecnologia. O 
catálogo está organizado por capítulos, um para cada unidade 
universitária, contendo suas principais estruturas de pesquisa 
e, ao final, a relação completa das estruturas de pesquisa, o 
coordenador responsável e e-mail para contato.

Os desafios que se apresentam para uma universidade 
comunitária como a PUCRS são enormes nos dias de hoje, 
mas a certeza de que a instituição está preparada para 
enfrentar e vencer esses desafios, continuando sua trajetória 
de participação e atuação junto à sociedade que a originou, 
e da qual é um elemento essencial para a formação das 
presentes e futuras gerações, é fruto de suas ações em prol da 
qualidade, da relevância e das realizações empreendidas nas 
áreas de pesquisa e de ensino. Espero que este documento 
permita aos leitores uma visão abrangente da área de pesquisa 
da PUCRS, em especial do nosso mundo da pesquisa e pós-
graduação, resultado do trabalho e dedicação de muitos 
colegas de nossa Universidade.

As a result, this Catalog of Research 2010 contains the 
presentations of 22 schools, 7 research institutes, Delfos, and the 
Museum of Sciences and Technology. The catalog is organized by 
chapter, one for each university unit, with a brief description of 
its main research structures and a directory of all the research 
structures with the coordinator’s name and e-mail address.

At present, the challenges facing a community institution 
such as PUCRS are huge. Nevertheless, we are confident that the 
University is prepared to confront and overcome these challenges 
and continue its course of action and participation in society. 
By working on behalf of quality, relevance, and achievements 
in research and teaching, the university makes an essential 
contribution to the formation of present and future generations. 
I hope that this document provides the reader a comprehensive 
overview of the research at PUCRS, which is the result of the hard 
work and dedication of many colleagues at our University.
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