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pesquisa, um compromisso da universidade

A PUCRS, pautada pela Lei Nacional de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, pelas diretrizes da Igreja Católica e 
pela tradição educativa marista, desenvolve suas investigações 
na busca da inovação e da qualidade. As descobertas 
científicas e tecnológicas, se por um lado comportam um 
enorme crescimento tecnológico e econômico, por outro 
exigem a necessária e correspondente procura do significado, 
consolidado na relação com o ensino, a fim de garantir que 
elas sejam usadas para o bem dos indivíduos e da sociedade.

Este Catálogo de Pesquisas que ora apresentamos 
traduz o compromisso e a responsabilidade que a 
Universidade mantém com o desenvolvimento de soluções 
e de inovações que venham ao encontro dos anseios e das 
demandas da sociedade do conhecimento. Em sua segunda 
edição, esta obra dá prosseguimento a uma coletânea em 
permanente construção, fruto da produção científica dos 
grupos de pesquisa.

As realizações das unidades universitárias contidas 
nesta publicação, em especial as originadas nos 23 programas 
de Pós-Graduação stricto sensu, repercutem a fecunda 
dedicação de nossos docentes, traduzida em resultados 
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research, a commitment of the university

The Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul 
(PUCRS) is guided by the National Law of Directives and Basis 
of National Education, the guidelines of the Catholic Church, 
and the traditions of Marist education. Furthermore, it develops 
research activities to promote innovation and quality. Scientific and 
technological discoveries bring great technological and economic 
growth, but the corresponding search for meaning together with 
the related activity of teaching are also necessary to assure that 
these discoveries are used for the good of individuals and of society.

This Catalog of Research represents the commitment and 
responsibility of the University to the development of solutions and 
innovations to meet the desires and demands of the society of 
knowledge. In its second edition, this book is part of an ongoing 
project, and it is the result of the scientific production of our 
research groups.

The scientific achievements of the University contained in 
this publication, particularly those produced by the 23 sensu stricto 
graduate programs, reflect the fruitful dedication of our faculty 
translated into consistent results aligned with an institutional plan 
that guides academic life. 
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consistentes, alinhados com o plano institucional que orienta 
o fazer acadêmico. 

O fortalecimento das relações interinstitucionais, 
consubstanciadas pela eficaz parceria com agências de 
fomento, órgãos governamentais, universidades e organizações 
nacionais e internacionais, possibilitam a ampliação do 
horizonte do saber desenvolvido na PUCRS.

O empenho do professor Jorge Audy, Pró-Reitor 
de Pesquisa e Pós-Graduação, de sua dedicada equipe, dos 
professores, alunos, técnicos-administrativos comprometidos 
com o desenvolvimento científico e com a inovação permite 
concretizar a Visão que nos norteia: ser a PUCRS, em 2010, 
referência nacional e internacional pela relevância das pesquisas, 
com a marca da inovação e da ação solidária, promovendo a 
interação com a comunidade, a qualidade de vida e o diálogo 
entre ciência e fé. 

A todos os membros da comunidade universitária 
envolvidos na educação e na pesquisa de qualidade, alicerçada 
nos valores morais da justiça e da solidariedade, o meu 
profundo reconhecimento.

Strong inter-institutional relations embodied by effective 
partnerships with government funding agencies, universities, and 
organizations both national and international widen the horizon of 
knowledge produced at PUCRS.

Professor Jorge Audy (Vice President for Research and 
Graduate Studies) and his team, our faculty, students, technical 
staff, and administrative staff are all dedicated to the development 
of science and innovation at our University, allowing the realization 
of the Vision that guides us all: by 2010, PUCRS will be nationally 
and internationally recognized for the relevance of its research with 
a seal of innovation and solidarity action as well as for promoting 
interaction with the community, quality of life, and a dialogue 
between science and faith.

To all members of the University community involved 
in education and quality research that is grounded in the moral 
values of justice and solidarity, my deep gratitude.
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