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A PUCRS, inserida em um cenário de cons-
tantes mudanças, tem adotado, desde 2001, 
o planejamento para aprimorar a definição 
de suas prioridades estratégicas, alinhando-
-se às demandas da sociedade e projetando 
o seu futuro. Nessa perspectiva, a constru-
ção do Plano de Desenvolvimento Institu-
cional (PDI) e do Plano Estratégico (PE) para 
o período 2016 – 2022 seguiu metodologia 
própria, abrangendo a análise da identida-
de organizacional, a reflexão do ambiente 
interno e externo, por meio de diagnósti-
co estratégico. Tal metodologia conduziu 
à formulação das diretrizes, dos objetivos, 
dos projetos e das metas institucionais e à 
elaboração do PDI e do PE. Ainda que o PDI 
e o PE atendam ao mesmo propósito, o de 
desenvolvimento institucional, a formulação 
dos documentos seguiu linguagem e forma 
adequadas ao seu uso no processo de pla-
nejamento e gestão.

A PUCRS iniciou o processo de elaboração 
do PDI-PE 2016 - 2022 ainda no ano de 2014, 
com a avaliação da sua identidade organiza-
cional, constituída pelo Marco Referencial, 
pela Missão e Visão de futuro. Esse trabalho 
embasou a definição de seu posicionamen-
to estratégico e do compromisso assumido 
junto à sociedade de ser uma Universidade 
geradora de Inovação & Desenvolvimento 
social, ambiental, cultural e econômico.

A partir da divulgação do posicionamento es-
tratégico, a comunidade universitária foi con-
vidada a incluir-se na reflexão, apoiada por 
palestras sobre temas importantes, como a 
qualidade da pesquisa e da produção científi-
ca, a inovação, a gestão acadêmica, a ação ex-
tensionista, a internacionalização, os cenários 
econômicos, os desafios das universidades 
católicas, bem como os desafios para a gestão 
de forma geral. O envolvimento da comunida-
de universitária foi decisivo no momento de 
construção das análises de potencialidades, 
fragilidades, oportunidades e ameaças. Foram 
envolvidas, por meio de grupos de discussão, 
seminários e workshops, mais de 1000 pesso-
as, incluindo gestores, professores, pesquisa-
dores, técnicos administrativos e estudantes.

Inicialmente, as análises foram realizadas nas 
Pró-Reitorias, Institutos e Órgãos Suplemen-
tares. Posteriormente, as Faculdades também 
foram convidadas a realizar seus diagnósticos 
estratégicos. Dessa forma, o ambiente interno 
(potencialidades/fragilidades) e o ambiente 
externo (oportunidades/ameaças) foram am-
plamente debatidos. O conteúdo resultan-
te dessas reflexões subsidiou a construção 
do diagnóstico estratégico da Universidade 
como um todo. A Assessoria de Planejamen-
to e Avaliação realizou estudos complemen-
tares referentes a indicadores acadêmicos e 
de sustentabilidade relacionados às Unidades 

Universitárias. Os relatórios da Avaliação Insti-
tucional foram igualmente importantes para 
essa etapa do planejamento estratégico.

A Administração Superior da Universidade 
teve, desde o início, uma participação efetiva 
na construção do PDI e PE, realizando reuniões 
constantes de reflexões, orientações e acom-
panhamento do desenvolvimento do Plano. 
Com base no conteúdo gerado na reflexão co-
letiva, a Administração Superior definiu as Di-
retrizes, os Objetivos e os Projetos Estratégicos 
Institucionais. O Mapa Estratégico da Universi-
dade foi validado, com a finalidade de orientar 
as Unidades Universitárias no desdobramen-
to dos projetos. Cada projeto possui líderes 
executivos, responsáveis, juntamente com as 
equipes, pela elaboração dos Planos de Ações 
alinhados ao orçamento da Universidade. Al-
guns desses projetos são desdobrados nas 
diferentes áreas de conhecimento: Humanida-
des, Direito, Negócios, Comunicação, Ciências 
da Saúde, Medicina, Ciências e Politécnica.

Para a implantação e o acompanhamento 
do PDI e do PE, é utilizada a metodologia de 
Balanced Scorecard, uma ferramenta que visa 
à integração e ao balanceamento dos indica-
dores de desempenho existentes na organiza-
ção. Esses indicadores são desdobrados nas 
diferentes Unidades Universitárias, com metas 
claramente definidas.

IntroduçãoApresentação

A PUCRS, considerando sua Missão e Visão 
de Futuro e por meio de um novo ciclo es-
tratégico e de desenvolvimento institucio-
nal, mantém o desafio de atentar às cons-
tantes mudanças sociais e aos desafios 
da excelência e da inovação na educação 
superior. Para tanto, apresenta seu Plano 
de Desenvolvimento Institucional, pautado 
em seu Plano Estratégico para o período 
2016-2022.

O PDI e o PE são fruto da reflexão coletiva 
da comunidade universitária e expressam 

as diretrizes, os objetivos estratégicos e as 
metas a serem alcançadas no período, sem 
perder de vista que novos cenários podem 
se impor e levar a novas definições ao 
longo da trajetória. O acompanhamento 
permanente do PDI, com a condução dos 
processos autoavaliativos e pela análise de 
indicadores, por meio da metodologia im-
plementada pelo PE, são essenciais para o 
contínuo desenvolvimento institucional.

Diferentes organismos internacionais en-
fatizam que a missão das instituições do 

Ensino Superior é de educar, formar e rea-
lizar pesquisas e, de forma particular, con-
tribuir para o desenvolvimento sustentável 
e o melhoramento da sociedade como um 
todo. Espera-se promover, gerar e difun-
dir conhecimento por meio da pesquisa e, 
como parte de sua atividade de extensão 
à comunidade, oferecer assessorias rele-
vantes para ajudar as sociedades em seu 
desenvolvimento cultural, social e econô-
mico, promovendo e desenvolvendo a pes-
quisa científica e tecnológica, assim como 
os estudos acadêmicos nas ciências sociais 
e humanas. Isso requer padrões éticos, ca-
pacidade crítica e articulação com a socie-
dade.

O PDI, portanto, não se reduz a um docu-
mento institucional, pois exige a contínua 
participação e engajamento da comunida-
de acadêmica, bem como o compromisso 
de todas as instâncias com os propósitos 
assumidos. Trabalhemos juntos pelo me-
lhor da nossa Universidade – com transpa-
rência, simplicidade e dedicando o melhor 
das nossas energias. Sejamos todos ungi-
dos pela luz necessária ao exercício da mis-
são, com sabedoria, coragem e humildade.

Ir. Evilázio Teixeira 
Reitor
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1. PERFIL INSTITUCIONAL
1.1. CONTEXTO DA 
EDUCAÇÃO SUPERIOR

No intuito de compreender como as mudan-
ças, no contexto da sociedade do conheci-
mento, desafiam e impactam a Educação 
Superior (ES), uma análise sob a perspectiva 
institucional e também externa deve ser reali-
zada. Do ponto de vista institucional, diversas 
forças concorrem para as transformações a 
que se assiste, como a evolução da missão 
das universidades (ensino, pesquisa, exten-
são e inovação), o papel das ICES (Instituições 
Comunitárias de Educação Superior) e, ainda, 
o financiamento da pesquisa e das demais 
iniciativas de uma Instituição de Educação 
Superior (IES). Do ponto de vista externo e 
global, outros desafios se apresentam, como 
os de internacionalização, inovação e inter-
disciplinaridade sinalizados pela UNESCO, a 
atuação das degree mills (instituições privadas 
com ânimo de lucro) e o contexto social e eco-
nômico onde a PUCRS atua. 

A Educação Superior no Brasil tem apresen-
tado um crescimento por, pelo menos, duas 
décadas, após longo período de estagnação 
que compreendeu toda a década de 80 até o 
ano de 1992. A partir de 1993, teve início um 

período de expansão que permanece vigente 
até 2015, com taxas anuais variando de 3 a 
6% nos últimos anos. O Brasil, contudo, ain-
da apresenta déficit de escolaridade superior, 
uma vez que aproximadamente 15% da po-
pulação entre 18 e 25 anos está matriculada 
nesse nível de ensino, enquanto a meta do 
Plano Nacional de Educação (PNE) é de 33%, 
até o ano de 2024.

Atualmente, registram-se mais de 8 milhões 
de matrículas na Educação Superior brasileira 
em nível de graduação, 75% das quais encon-
tram-se no setor privado. Nesse segmento, 
destaca-se o grupo de instituições comunitá-
rias, tradicionalmente comprometidas com 
o desenvolvimento social e econômico nas 
regiões onde atuam. Essas instituições têm 
um papel de suma importância no desenvol-
vimento regional e nacional.

Com relação aos grandes desafios da ES, des-
tacam-se a inovação, a interdisciplinaridade 
e a internacionalização, determinantes para 
a excelência nacional e internacional, nas 
atividades de formação e de pesquisa. A re-
alização de pesquisas em parceria com insti-
tuições estrangeiras, a presença de um corpo 
docente de classe internacional, a mobilidade 
acadêmica e as disciplinas ministradas em 

outros idiomas estão entre os aspectos que 
têm sido reconhecidos como iniciativas que 
promovem a internacionalização. Outro de-
safio é a cultura da inovação e da interação 
entre Governo, Universidade, Empresas e So-
ciedade.

Essa sinergia é considerada um elemento fun-
damental para viabilizar o desenvolvimento 
científico e tecnológico de um país, impulsio-
nando a economia. Os Living Labs – ambientes 
de inovação abertos que têm como propos-
ta uma nova forma de abordar a pesquisa, o 
desenvolvimento e a inovação por meio de 
cooperação entre universidades, institutos 
de pesquisa, empresas, usuários e governo 
– têm sido discutidos no Brasil, a partir da ex-
periência inicial na União Europeia. Decorren-
te do processo de inovação, o volume de re-
cursos captados, tanto do meio empresarial, 
como das tradicionais agências de fomento 
públicas, é um indicador internacionalmen-
te utilizado para quantificar a capacidade de 
inovação de universidades, sendo a transfe-
rência de tecnologia um grande desafio para 
as universidades brasileiras. No que se refere 
à interdisciplinaridade, ampliam-se significa-
tivamente as demandas por uma formação 
e uma atuação mais interdisciplinar, tanto 
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no ensino como na pesquisa e na extensão. 
Essa demanda é decorrente da complexida-
de crescente dos problemas que a sociedade 
apresenta.

A produção científica será cada vez mais in-
terdisciplinar e relacionada à inovação e ao 
desenvolvimento das nações, sendo deter-
minante, nesse contexto, a existência de 
programas de pós-graduação stricto sensu de 
excelência. Os dados da CAPES para o ano 
de 2014 indicam em torno de 300 mil estu-
dantes, entre matriculados e titulados em 
cursos stricto sensu no Brasil, sendo 84% de-
les concentrados no setor público, ficando os 
16% restantes distribuídos em cerca de 170 
instituições privadas. Apenas três universi-
dades privadas têm mais de 2 mil alunos de 
mestrado e doutorado – PUCRS, PUC-Rio, 
PUCSP –, enquanto na rede pública são 28 
instituições. A realidade do stricto sensu em 
âmbito nacional é, portanto, bastante dife-
rente daquela verificada na graduação, visto 
que nesta o número maior de alunos está no 
setor privado. Todavia, instituições comunitá-
rias e confessionais têm assumido um papel 
importante neste cenário, a partir de um mo-
delo de pós-graduação integrado às necessi-
dades de desenvolvimento do País, por meio 
de práticas empreendedoras alicerçadas na 
presença de ecossistemas de inovação, como 
incubadoras, aceleradoras, coworking, living 
labs, fablabs e parques científicos e tecnológi-
cos. Com relação especificamente ao ensino, 

novos desafios têm se apresentado, como a 
inovação didático-pedagógica, a educação 
continuada, a educação on-line, a integração 
maior entre ensino e pesquisa e o foco numa 
formação empreendedora dos alunos, com 
uma atuação interdisciplinar. O fortalecimen-
to da ação extensionista, nas suas diversas 
manifestações, também consolida o papel 
das ICES no cenário nacional.

Dada a expansão da graduação e da pós-gra-
duação no Brasil, tornou-se cada vez mais ne-
cessário um acompanhamento da qualidade 
e excelência das instituições. O Sistema Na-
cional de Avaliação da Educação Superior (SI-
NAES), conduzido pelo INEP, e a avaliação da 
CAPES são mecanismos que permitem esse 
acompanhamento com efetividade.

Ambos os processos de avaliação atribuem 
conceitos que buscam refletir a qualidade e a 
excelência dos cursos, tendo sido idealizados 
para serem indutores da qualidade da Educa-
ção Superior no Brasil. Percebe-se no cenário 
nacional uma grande preocupação institucio-
nal em busca de indicadores satisfatórios.

Um dos principais indicadores institucionais 
para fins oficiais é o Índice Geral de Cursos 
(IGC), o qual pretende expressar, em um úni-
co número, o nível de qualidade dos cursos 
de graduação e de pós-graduação de uma 
IES. Desde 2007 até a última edição em 2015, 
o percentual de instituições com conceitos 
IGC considerados altos pelo MEC (4 e 5) vem 

aumentando. A PUCRS faz parte desse gru-
po de instituições e, nos últimos anos, tem 
se mantido entre as universidades privadas 
brasileiras com o IGC mais elevado. Os dados 
da CAPES, por sua vez, se analisados isolada-
mente, também apontam para uma melhora 
da qualidade de todo o sistema. Nesse cená-
rio, a PUCRS igualmente se destaca pelo resul-
tado de excelência, figurando entre as princi-
pais instituições do País (públicas e privadas), 
sendo a Universidade não pública brasileira 
com o maior conceito médio dos programas 
de pós-graduação, entre as IES que possuem 
10 ou mais programas avaliados (2013).

Uma universidade deve se pautar pela busca 
constante da excelência. Esse fator motivador 
deve nortear as ações acadêmicas, perseguin-
do os níveis de qualidade em seu maior grau. 
A integridade econômica e financeira da insti-
tuição deve ser foco de uma atenção perma-
nente, tendo em vista a perpetuidade da mis-
são e da própria instituição. Como afirma a 
UNESCO, em nenhum momento da história o 
papel das universidades foi tão determinante 
no desenvolvimento social, cultural, ambien-
tal e econômico da sociedade onde atuam. 
Uma universidade moderna deve cumprir 
esse papel com excelência, respondendo às 
demandas da sociedade do conhecimento.

1.2. MARCO REFERENCIAL, MISSÃO E 
VISÃO DE FUTURO

1.2.1. Marco Referencial
A Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul é uma Instituição Comunitária 
de Educação Superior, que atua no ensino, 
na pesquisa e na extensão, em permanente 
interação com a sociedade, visando à for-
mação de cidadãos responsáveis, autôno-
mos, inovadores e solidários, com vistas ao 
desenvolvimento científico, cultural, social e 
econômico. Como instituição integrante da 
sociedade civil, a PUCRS reconhece os valores 
democráticos e republicanos do Estado de 
Direito, respeitando os direitos fundamentais 
e a dignidade da pessoa humana. É regida 
por seu Estatuto, por seu Regimento Geral e 
pelas normas jurídicas em vigor, tendo como 
referência de sua identidade a fé cristã e a 
tradição educativa marista, e atuando cons-
tantemente na promoção e proteção do ser 
humano, da vida e do ambiente.

1.2.2. Missão
A PUCRS, fundamentada nos direitos 
humanos, nos princípios do cristianis-
mo e na tradição educativa marista, 
tem por Missão produzir e difundir 
conhecimento e promover a formação 
humana e profissional, orientada pela 
qualidade e pela relevância, visando ao 
desenvolvimento de uma sociedade 
justa e fraterna.

1.2.3. Visão de Futuro
Em 2022, a PUCRS, em conformida-
de com a sua Missão, será referência 
internacional em Educação Superior 
por meio da Inovação e do Desenvol-
vimento social, ambiental, científico, 
cultural e econômico.

1.3. HISTÓRICO E DESENVOLVIMENTO 
DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

O Curso Superior de Administração e Fi-
nanças, criado em 1931, é considerado o 
embrião da atual PUCRS. O referido curso, 
que formou a primeira turma de bacha-
réis em Ciências Econômicas no Brasil, deu 
origem à Faculdade de Ciências Políticas e 
Econômicas, que posteriormente assumiu 
a denominação de Faculdade de Adminis-
tração, Contabilidade e Economia. Conta 
atualmente com os cursos de Administra-
ção, Ciências Contábeis, Ciências Econômi-
cas e os Cursos Superiores de Tecnologia 
em Hotelaria e Gestão de Turismo, além do 
Programa de Pós-Graduação. 

Em 1939, a PUCRS recebeu autorização 
para o funcionamento como Faculdade Li-
vre de Educação, Ciências e Letras. Autori-
zados pelo Decreto Federal nº 5.163/1940, 
foram oficialmente instalados, em 26 de 
março de 1940, os cursos de Filosofia, Ci-
ências Sociais, Letras Clássicas, Neolatinas 
e Anglo-Germânicas, Geografia e História, 
dando origem às Faculdades de Filosofia e 
Ciências Humanas, e de Letras. Em 1942, 
foram autorizados a funcionar os cursos 
de Ciências, Pedagogia e Didática, Mate-
mática, Física, Química e História Natural, 
originando as Faculdades de Educação, 
Matemática, Física, Química e Biociências. 
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Começou, assim, a materializar-se a orga-
nização da Universidade. Posteriormente, 
agregaram-se os cursos de Serviço Social 
(1945) e de Direito (1947), sediados nas 
respectivas Faculdades.

Em 9 de novembro de 1948, a instituição 
foi credenciada como Universidade me-
diante o Decreto nº 25.794, do Presidente 
da República, que concedeu prerrogativa 
de equiparação à Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul e aprovou seu Estatuto. 
Em 1º de novembro de 1950, a Universida-
de foi agraciada, pela Santa Sé, com o título 
de Pontifícia.

No período 1951–1954, na gestão do Reitor 
Cônego Alberto Etges, foram implantados 
os cursos superiores de Religião (1952), 
origem do atual curso de Teologia, e o de 
Comunicação Social, habilitação em Jorna-
lismo (1952), início da atual Faculdade de 
Comunicação Social, que hoje abriga os 
cursos de Jornalismo, Relações Públicas, 
Publicidade e Propaganda, bem como o 
Curso Superior de Tecnologia em Produ-
ção Audiovisual. Naquele 
período, também foram 
instalados o Instituto de 
Psicologia e a Faculdade 
de Odontologia (1953).

Em 1954, assumiu a Rei-
toria o Irmão José Otão, 
considerado por todos os 

que com ele conviveram o artífice maior 
e consolidador da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul no universo 
da cultura brasileira.

Irmão José Otão lançou, em março de 
1957, a pedra fundamental da Cidade Uni-
versitária no bairro Partenon, de Porto Ale-
gre, hoje o campus central, com sede na 
Av. Ipiranga, 6681, inaugurado em 16 de 
setembro de 1968. Em 1957, Irmão Otão 
também fundou a Escola de Engenharia, 
hoje Faculdade de Engenharia, a qual foi 
progressivamente implantando cursos nas 
áreas de Engenharia Civil, Mecânica, Elétri-
ca, Química, de Controle e Automação, de 
Produção e de Computação.

Responsável pela reestruturação adminis-
trativa e acadêmica da Universidade, o Ir-
mão José Otão implantou, a partir de 1960, 
os cursos de Sociologia, de Teologia, de Me-
dicina e o curso de Informática. Em 1966, 
criou a primeira Faculdade de Zootecnia 
no Brasil, dando origem ao campus Uru-
guaiana, com as Faculdades de Zootecnia, 

Veterinária e Agronomia; 
de Direito; de Filosofia, Ci-
ências e Letras; e de Admi-
nistração, Contabilidade 
e Informática e Educação 
Física. Os cursos do cam-
pus Uruguaiana foram 
colocados em extinção de 

acordo com decisão do Conselho Univer-
sitário (Sessão de 27/08/2009), sendo que 
os alunos das últimas turmas se formaram 
no final de 2013. A área física do Campus 
Uruguaiana (edificações e instalações, de 
propriedade da UBEA-PUCRS) e o terreno, 
com anuência do Estado do Rio Grande do 
Sul, foram incorporados pela Universidade 
Federal do Pampa (Unipampa), mediante 
Termo de Convênio firmado entre a UBEA 
e a Unipampa em 27/07/2009.

Com o início do funcionamento da Facul-
dade de Medicina, em 1970, surgiu a ne-
cessidade de construção de um hospital 
- o Hospital São Lucas da PUCRS - inaugu-
rado em 29 de outubro de 1976. Ainda em 
1976, foi criado o Instituto de Informática, 
com o objetivo de centralizar as atividades 
acadêmicas vinculadas à área da Ciência 
da Computação nos vários cursos da Uni-
versidade.

Nesse mesmo ano, foi criada a Superin-
tendência de Pesquisa e Pós-Graduação, 
que passou a denominar-se Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Pós-Graduação em 1983. 
Os primeiros Cursos de Pós-Graduação 
stricto sensu, implantados na década de 
1970, foram o de Letras e o de Cirurgia e 
Traumatologia Bucomaxilofacial, em nível 
de Mestrado. Na sequência, foram criados 
os primeiros cursos de Pós-Graduação 
lato sensu.

A oferta de cursos em nível de Doutorado 
iniciou-se com o curso de Letras, em 1977. 
Atualmente, existem 24 Programas de Pós-
-Graduação com 24 Cursos de Mestrado e 
22 cursos de Doutorado, todos recomenda-
dos pela Coordenação de Aperfeiçoamen-
to de Pessoal de Nível Superior (CAPES). No 
Censo do Diretório de Grupos de Pesquisa 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) realizado 
em 2010, a PUCRS contava com 343 grupos 
de pesquisa, ocupando o primeiro lugar no 
ranking das instituições privadas de ensino 
superior.

No período de transição que se seguiu ao 
falecimento do Irmão José Otão, em maio 
de 1978, assumiu a Reitoria o Irmão Libe-
rato, nela permanecendo até 29 de dezem-
bro do mesmo ano, quando foi escolhido 
o Irmão Norberto Francisco Rauch como 
novo Reitor da PUCRS.

Na gestão do Ir. Norberto Francisco Rauch, 
que se prolongou até dezembro de 2004, o 
Campus Central foi urbanizado, com a cons-
trução de prédios adequados para abrigar 
laboratórios, salas de aula e outros espaços 
compatíveis com as necessidades das Unida-
des Universitárias.

Em agosto de 1980, houve a expansão geo-
gráfica da Universidade, com a implantação 
do Centro de Extensão Universitária Vila Nos-
sa Senhora de Fátima, importante espaço 

para a realização de estágios, principalmente 
na área da saúde.

Em 1983, foi criado o curso de Informática, 
que posteriormente teve sua denominação 
alterada para Ciência da Computação.

Em 8 de novembro de 1988, foi inaugurado o 
Centro Clínico, junto ao Hospital São Lucas; e 
em 14 de dezembro de 1998, o Museu de Ci-
ências e Tecnologia, um dos mais avançados 
da América Latina.

 A criação da Faculdade de Ciências Aeronáu-
ticas, primeira do gênero na América Latina, e 
da Faculdade de Farmácia ocorreu em 1993. 
A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo sur-
giu em 1996 e a de Enfermagem em 1998 
- posteriormente ampliada com a implan-
tação dos cursos de Fisioterapia (2000) e de 
Nutrição (2002), passando a se denominar 
Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisio-
terapia. A partir da implantação do curso de 
Fisioterapia, surgiu a necessidade de um es-
paço de assistência integrada ao processo de 
ensino, pesquisa e extensão da Universidade, 
de onde se originou o Centro de Reabilitação. 
Ainda no ano 2000, foi criada a Faculdade de 
Educação Física e Ciências do Desporto.

Em 1998, a Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul implantou a PUCRS Vir-
tual e, em 2002, a Universidade foi credencia-
da a oferecer Curso de Graduação e Cursos 
de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização 
e MBA) a Distância.

Em 1999, foi criada a Agência de Gestão 
Tecnológica (AGT), facilitadora do proces-
so de interação Universidade-Empresa, 
por meio de projetos conveniados com 
entidades públicas e privadas. Em 2002 
(inaugurado oficialmente em 2003), insti-
tui-se, no contexto da AGT, o TECNOPUC 
(Parque Científico e Tecnológico da PUCRS) 
ao qual foram destinados 11,5 hectares e, 
até 2015, contava com mais de 50 mil me-
tros quadrados de área construída, com o 
objetivo de inserir a PUCRS diretamente no 
processo de desenvolvimento econômico-
-social-tecnológico da região e do País. Em 
2005, surgiram o Escritório de Transferên-
cia de Tecnologia, o Comitê de Ética em 
Pesquisa e o Comitê de Ética no Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico da PUCRS. 
Em 2007, houve a criação da Comissão de 
Ética no Uso de Animais, e a transforma-
ção do Instituto de Pesquisas Científicas 
e Tecnológicas (IPCT) no IDEIA – Instituto 
de P&D, com o objetivo de apoiar as ati-
vidades de pesquisa e desenvolvimento, 
atuando de forma articulada com as Uni-
dades Universitárias da PUCRS. A partir da 
AGT foi possível à PUCRS captar recursos 
em projetos de pesquisa associados às em-
presas do TECNOPUC e empresas fora do 
ecossistema, que qualificaram a pesquisa 
da Universidade, dando condições tanto 
de estrutura (laboratórios e equipamen-

Em março de 
1957, foi lançada a 
pedra fundamental 

da Cidade 
Universitária.
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tos) como de recursos humanos (desen-
volvimento de pesquisadores e estudantes 
por meio de bolsas de graduação, mestra-
do e doutorado).

Em março de 1999, foi implantado, no bair-
ro Rubem Berta, próximo ao município de 
Alvorada, o Campus Zona Norte, com os 
cursos de Direito, Sistemas de Informação 
e de Administração, mantido até dezem-
bro de 2006. 

Investimentos realizados ao longo de mais 
de três décadas permitiram à PUCRS apa-
relhar-se para fazer face ao crescimento 
na pesquisa e pós-graduação. O progra-
ma “1000 mestres e doutores para o ano 
2000”, que se constituiu em incentivo aos 
docentes, com financiamento para mestra-
dos e doutorados no Brasil e no exterior, 
foi um dos principais investimentos. Pro-
gramas de iniciação científica contribuíram 
para instituir a pesquisa na graduação, 
sendo que, em 1991, foram aprovados 
projetos da PUCRS para o Programa Es-
pecial de Treinamento (PET), com grupos 
nas áreas de Letras, Psicologia, Biologia e 
Informática; e em 1992, foi implantado o 
Programa Institucional de Bolsas de Ini-
ciação Científica (PIBIC / CNPq). No perío-
do de 2005 a 2010, houve aumento signi-
ficativo no número de bolsas de iniciação 
científica por meio da consolidação do 
Programa Bolsa de Pesquisa para Alunos 
da Graduação da PUCRS (BPA/PUCRS); do 

crescente apoio das agências de fomento, 
por meio dos programas PIBIC/CNPq, Pro-
grama Institucional de Bolsas de Iniciação 
em Desenvolvimento Tecnológico e Inova-
ção do CNPq (PIBITI/CNPq); Programa Ins-
titucional de Bolsas de Iniciação Científica 
(PROBIC/FAPERGS) / Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul 
e Bolsa de Iniciação Científica Tecnológica 
Institucional (PROBIT/FAPERGS). Os pro-
gramas de bolsas de agência de fomento e 
próprio da PUCRS (PROBOLSA) para alunos 
dos programas de pós-graduação stricto 
sensu, igualmente apresentaram aumento 
crescente na última década. Tal ampliação 
destaca o perfil de uma instituição focada 
também na atividade de pesquisa, propi-
ciando, dentre outros fatores, um diferen-
cial na formação dos alunos de graduação. 

Em abril de 2002, a União Brasileira de Edu-
cação e Assistência (UBEA), mantenedora 
da PUCRS, assumiu a mantença da Facul-
dade de Filosofia Nossa Senhora da Ima-
culada Conceição (FAFIMC), dando origem 
ao Campus Viamão, o qual foi oficialmente 
constituído em março de 2004, dotado das 
prerrogativas de autonomia universitária, 
passando a abrigar os cursos de Filosofia, 
Administração e Direito (até 2009), e Peda-
gogia (até 2010). 

Ainda em 2002, foram criados e ampliados 
laboratórios para as Faculdades de Farmá-
cia; Biociências; Química; Informática; En-

genharia; Educação; Comunicação Social; 
Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia; Edu-
cação Física e Ciências do Desporto, entre 
outras. 

Em 2003, foi inaugurado o prédio do Par-
que Esportivo PUCRS, moderno complexo 
para a prática de esportes, edificado com 
base em padrões internacionais de qua-
lidade e nas mais avançadas técnicas de 
construção, beneficiando o curso de Edu-
cação Física e Ciências do Desporto e a co-
munidade em geral.

Em dezembro de 2004, assumiu a Reitoria 
o Ir. Joaquim Clotet, que adotou, como li-
nhas mestras de sua administração, a qua-
lidade, o empreendedorismo, o relacio-
namento com a sociedade e a integração 
ensino, pesquisa e extensão. Em conso-
nância com essas definições, foram desen-
volvidas ações como: Programa Qualidade 
na Gestão da Aula Universitária; Programa 
de Educação Continuada; estímulo aos 
Cursos de Especialização; planos de Cre-
denciamento na Pós-Graduação; regula-
mentação dos estágios não obrigatórios 
em conformidade com a legislação vigente 
e Projetos Pedagógicos de cada curso, com 
a criação de um sistema informatizado e 
uma central específica para esse fim; Plano 
de Expansão do Quadro Docente; Progra-
ma de Mobilidade Acadêmica; Programa 
de Bolsas PUCRS para Mestrado e Doutora-
do; Autoavaliação Institucional; ampliação 

e consolidação do TECNOPUC; Programa 
Diplomados; modernização dos processos 
de gestão com ênfase no planejamento es-
tratégico, no controle de custos e na busca 
de alternativas para a sustentabilidade da 
Universidade como um todo.

Dentre as ações de relacionamento desta-
cam-se a implantação, em 2002, do Progra-
ma Diplomados da PUCRS, a realização da 
Feira das Profissões a partir de 2005, e a 
inauguração do Centro de Atenção Psicos-
social (CAP) em 2006.

No período de 2004 a 2010, entraram 
em funcionamento cinco novos cursos 
de Doutorado: Administração, Ciência da 
Computação, Ciências Criminais, Ciências 
Sociais e Engenharia e Tecnologia de Ma-
teriais, todos previamente recomendados 
pela CAPES/MEC.

A PUCRS aderiu, em 2005, ao Programa 
Universidade para Todos (Prouni), do Go-
verno Federal.

Em 2006, foi criada a Rede INOVAPUCRS, 
que congrega o conjunto de atores, ações 
e mecanismos relativos ao processo de 
inovação e empreendedorismo da PUCRS. 
A Rede INOVAPUCRS conta com um Núcleo 
Acadêmico que abrange todas as Faculda-
des, o Museu de Ciências e Tecnologia e 
Institutos de Pesquisa, operacionalizando 
tal participação através de representantes 
chamados de Agentes de Inovação. A Rede 

INOVAPUCRS ainda é constituída pelas Uni-
dades Periféricas, quais sejam: Agência de 
Gestão Tecnológica – AGT; Parque Científi-
co e Tecnológico da PUCRS – TECNOPUC; 
Incubadora Raiar; Escritório de Transferên-
cia de Tecnologia -  ETT; Centro de Inova-
ção – CI; Instituto de Pesquisa e Desenvol-
vimento – IDEIA; Núcleo Empreendedor; e 
Laboratórios Especializados em Eletroele-
trônica - Labelo. Ainda nesse mesmo ano, 
a Faculdade de Informática recebeu novas 
instalações com a construção de um pré-
dio próprio e adequado às demandas des-
ta área.

Em 2008, foram inaugura-
das as novas instalações 
da Biblioteca Central, cujo 
espaço físico foi ampliado 
para uma área de 21 mil 
metros quadrados, por 
meio da integração de uma 
torre de 14 pavimentos à 
estrutura existente. Neste 
mesmo ano, foi instalado 
na Biblioteca o Espaço de 
Documentação e Memó-
ria Cultural (DELFOS), instituído em 2007. 
Ainda em novembro deste mesmo ano, en-
trou em funcionamento a Central de Aten-
dimento ao Aluno (CEAL), no prédio 15. O 
local centraliza os serviços de atendimento 
aos estudantes e diplomados da Universi-
dade e da comunidade em geral.

Em 2009, foi implantado o LOGOS, um 
complexo multidisciplinar que oferece 
aos alunos e professores a oportunida-
de de diálogo com saberes de múltiplas 
áreas, por meio de atividades e recursos 
diferenciados. O espaço foi criado para 
atender à diversidade das condições de 
aprendizagem dos alunos e para valori-
zar as licenciaturas da PUCRS. O LOGOS 
conta com o Laboratório de Aprendiza-
gem (LAPREN), o Laboratório de Ensino e 
Atendimento a Pessoas com Necessida-
des Educacionais Específicas (LEPNEE) e 

o LabTEAR (Laboratório de 
Tecnologias para Aprendi-
zagem em Rede).

Em 2010, foi inaugurado o 
prédio Portal TECNOPUC, 
com 15 andares e 22 mil 
metros quadrados. Até o 
final de 2015, aproximada-
mente 120 organizações, 
entre empresas, entidades 
e estruturas de pesquisa 
da PUCRS estavam insta-
ladas no TECNOPUC. Ain-

da em 2010, foi implantado o Centro de 
Educação Continuada (EDUCON), com a 
finalidade de conduzir a interação entre 
o conhecimento científico, tecnológico, 
popular e cultural, de modo a atender às 
demandas da região de abrangência da 
Universidade. 

Desde 2005 a 
PUCRS faz parte 

do Programa 
Universidade 
para Todos 
(Prouni), do 

Governo Federal.
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Um Centro de Convivência foi disponibili-
zado aos professores em fins de 2010, com 
a finalidade de oferecer espaço de integra-
ção, lazer e descanso para os docentes. 
Face à crescente demanda por estaciona-
mento, por parte de estudantes, professo-
res e funcionários, foi construído, em 2010, 
um edifício-garagem.

Também em 2010, foram implantados os 
Cursos Superiores de Tecnologia em Ges-
tão de Turismo e em Hote-
laria, e o Bacharelado em 
Matemática.

Para o desenvolvimento 
do conhecimento sobre 
as doenças neurológicas e 
comportamentais, desen-
volvimento de pesquisas 
de ponta, diagnósticos de 
alta precisão e concep-
ção de novas terapias, foi 
criado, em parceria com 
órgãos governamentais, o 
Instituto do Cérebro (Ins-
Cer/RS), cuja inauguração 
ocorreu em 6 de junho de 
2012, com a presença de numerosas auto-
ridades.

O Programa de Aceleração de Empreen-
dimentos (PROA) iniciou em 2013, com 
o objetivo de atrair possíveis investido-
res, mentores e parceiros para efetivar o 

desenvolvimento de empreendimentos 
(startups e spin-offs) nascentes no ecossis-
tema de inovação do TECNOPUC e RAIAR. 
O programa visa apoiar novos empreende-
dores; estimular a pesquisa, o desenvolvi-
mento e a inovação da PUCRS e empresas 
nascentes; estabelecer relacionamento 
institucional com alunos diplomados e com 
atividade empresarial bem-sucedida para 
participarem da metodologia do progra-
ma; aproximar as empresas nascentes do 

ecossistema de inovação 
da PUCRS e do mercado; 
e criar novos mecanismos 
de desenvolvimento e ino-
vação para buscar novas 
formas de sustentabilidade 
para a Universidade.

A atuação empreendedora 
da Universidade identifi-
cou o potencial do Campus 
Viamão e, a partir de 2013, 
o transformou no foco de 
crescimento do TECNOPUC 
para os próximos anos. 
No espaço também estão 
empresas incubadas na 

Incubadora RAIAR. Trata-se de uma área 
construída de 33mil m², na qual até 2015 
estavam 19 empresas, dentre incubadas e 
consolidadas, com atuação aproximada de 
200 pessoas.

Os principais setores de atuação das em-
presas são Energia, Tecnologia da Infor-
mação, Biotecnologia e Economia Criativa. 
Abriga o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do RS, instituição fe-
deral de ensino público e gratuito, que 
atua na educação e capacitação de pesso-
as, com a finalidade de promover forma-
ção técnica para jovens de Viamão, gerar 
mão de obra qualificada para impulsionar 
o desenvolvimento sustentável da região. 
O Campus Viamão sedia, também, o Cen-
tro Tecnológico Audiovisual do RS (TECNA) 
que desenvolve importante função estadu-
al e regional na criação da nova vocação no 
município. Seu funcionamento pressupõe 
maior amplitude e diversidade em proje-
tos de pesquisa no campo específico da 
Indústria Criativa, de diferentes Unidades 
da PUCRS, assim como articulações para 
ampliar convênios e cooperações de P&D 
com IES, instituições privadas, agentes pú-
blicos e empresas nacionais e de outros 
países. Além dos aspectos tecnológicos 
específicos de sua estrutura, o TECNA atua 
também na formação de inteligência para 
o fortalecimento do mercado.

Com o início da operação da primeira fase 
do TECNA, prevista para março de 2017, as 
atividades de ensino relacionadas ao cam-
po da Comunicação e Indústria Criativa, 
com ênfase no audiovisual, passam a dis-

por de uma infraestrutura de excelência, 
em sintonia com o posicionamento estra-
tégico da PUCRS e com o histórico de 50 
anos de inovação da Famecos, unidade res-
ponsável pela iniciativa. A infraestrutura do 
TECNA, voltada para o audiovisual, amplia 
e qualifica as atividades práticas de ensino, 
permitindo maior interação com cursos de 
graduação e pós-graduação existentes ou 
que venham a ser implantados, facilitan-
do aspectos de interdisciplinaridade, em-
preendedorismo e inovação. Em março de 
2018, está prevista a conclusão da segun-
da fase.  Entendido como um “laboratório 
vivo”, o TECNA fortalece a integração entre 
graduação e pós-graduação, reunindo es-
tudantes e professores através de práti-
cas de laboratórios, projetos de pesquisa, 
eventos e interação com empresas. Contri-
bui também para ampliar a internacionali-
zação, estabelecendo condições ideais para 
estudos qualificados e convênios com IES 
do Brasil e do Exterior. O TECNA permite 
ampliar consideravelmente a oferta de cur-
sos de curta duração, com ênfase na área 
audiovisual, tendo em vista as perspectivas 
de crescimento deste setor, considerando 
também atender a demandas de formação 
complementar da comunidade em geral.

Atendendo à legislação pertinente e às 
rotinas da Avaliação Institucional Exter-
na, a PUCRS submeteu-se ao processo de 
Recredenciamento, o qual foi concedido 

pela Portaria MEC nº 694/2012. Tendo so-
licitado também seu recredenciamento 
para a oferta de cursos na modalidade a 
distância, a PUCRS foi recredenciada pela 
Portaria MEC nº 414/2015, para a oferta de 
programas de pós-graduação lato sensu a 
distância.

Em 2015, foi implantado o bacharelado em 
Engenharia de Software e, em 2016, entra-
ram em funcionamento os Cursos Superio-
res de Tecnologia em Gastronomia e em 
Escrita Criativa, bem como o bacharelado 
em Ciência e Inovação em Alimentos, ele-
vando para 55 o total de cursos de gradua-
ção ofertados pela PUCRS.

A partir de 2013, a PUCRS iniciou estudos 
com o objetivo de reorganizar a sua estru-
tura acadêmica, de gestão e de governan-
ça. Com o envolvimento de representantes 
das Unidades Acadêmicas e das Pró-Reito-
rias, foram constituídos grupos que ana-
lisaram a estrutura atual da PUCRS, bem 
como as estruturas de outras universida-
des de relevância no cenário internacional 
e no Brasil. A partir dos resultados das aná-
lises desses grupos, teve início o planeja-
mento do projeto intitulado “Reestrutura-
ção da Organização Acadêmica, de Gestão 
e de Governança da PUCRS” (REORGG). A 
execução do projeto REORGG teve início 
em 2015 com a meta de instituir sete Esco-
las até 2018, que congregarão os Cursos de 
Graduação, os Programas de Pós-Gradua-

ção, as estruturas de pesquisa e os progra-
mas de extensão, ora distribuídos em 22 
Faculdades. Essas Faculdades serão grada-
tivamente extintas à medida que seus cur-
sos e programas sejam incorporados nas 
novas Escolas.

1.4. OBJETIVOS E METAS DA 
INSTITUIÇÃO NA SUA ÁREA DE 
ATUAÇÃO

1.4.1. Posicionamento estratégico: 
inovação e desenvolvimento 
Ao longo dos últimos séculos, as universi-
dades lideraram o processo de desenvolvi-
mento tanto das pessoas, do ponto de vis-
ta intelectual, como dos países, do ponto 
de vista econômico e social. Desde a Idade 
Média, quando surgem, as universidades 
evoluem de acordo com as características 
das sociedades em que atuam. Inicialmen-
te, sua missão é centrada no ensino (século 
XI); posteriormente, no contexto da revo-
lução industrial (século XIX), incorpora-se 
a pesquisa. Na segunda metade do século 
XX, em um mundo marcado pela revolu-
ção da tecnociência, agrega a inovação e 
o empreendedorismo como sua terceira 
missão. Hoje a sociedade demanda da uni-
versidade um verdadeiro protagonismo no 
seu processo de desenvolvimento, seja so-
cial, ambiental, econômico ou cultural.

A Universidade 
conta com 

consolidado 
ecossistema 
de inovação, 
um dos seus 

principais 
diferenciais 
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A PUCRS, alicerçada na sólida tradição 
educativa marista, atua de forma alinhada 
com as exigências da sociedade, em vista 
da construção de um futuro melhor. Des-
sa forma, assume, por meio do seu posi-
cionamento estratégico, ser um vetor de 
progresso da sociedade. Foi assim ao longo 
das suas primeiras décadas, quando as de-
mandas apontavam para a necessidade de 
formação de jovens para construírem um 
país em franca expansão.

A partir dos anos de 1970, com a criação 
dos primeiros Programas de Mestrado e 
Doutorado, passou a ser reconhecida pela 
pesquisa e pelo avanço do conhecimen-
to, inicialmente nas áreas de ciências hu-
manas e sociais aplicadas, depois nas de 
saúde e, finalmente, nas tecnológicas. Nos 
anos 2000, a PUCRS assume uma posição 
de vanguarda e desponta, com a criação 
do TECNOPUC, como uma importante re-
ferência na área de empreendedorismo, 
atuando de forma articulada com as orga-
nizações (públicas e privadas) e com os di-
ferentes níveis de governo.

Assim, mantendo sua origem e acompa-
nhando uma tendência global, em que as 
universidades, segundo a UNESCO, são 
chamadas a desempenhar um papel sem 
precedentes no crescimento das nações, 
na redução das desigualdades e nas ques-
tões ambientais e sociais que ameaçam 
nosso mundo, a PUCRS avança no seu po-

sicionamento estratégico, inserindo a ino-
vação e estabelecendo, inequivocamente, 
uma atuação direta no processo de expan-
são da sociedade gaúcha e brasileira, refle-
tindo e atuando nos temas essenciais para 
um padrão elevado de qualidade de vida e 
justiça social. A PUCRS assume, portanto, 
seu compromisso de gerar inovação e de-
senvolvimento, em todas suas dimensões 
- social, ambiental, cultural e econômica 
-, valorizando, acima de tudo, as pessoas, 
cuja formação e ampliação de conhecimen-
tos em nível de excelência são a própria ra-
zão de ser da Universidade.

1.4.2. Diretrizes estratégicas
• Formação integral e vivência dos valores 

institucionais.

• Consolidação do posicionamento estraté-
gico de inovação e desenvolvimento.

• Diferencial institucional pela excelência 
acadêmica.

• Promoção da internacionalização e da in-
terculturalidade.

• Integridade e solidez econômico-finan-
ceira.

1.4.3. Objetivos estratégicos
• Fortalecer a identidade Católica e Marista 

da PUCRS.

• Preparar a comunidade universitária 
para os desafios da sociedade.

• Implementar a inovação e o desenvolvi-
mento na área acadêmica.

• Viabilizar o desenvolvimento de novos 
empreendimentos a partir do conheci-
mento gerado.

• Contribuir, no contexto da interação Uni-
versidade-Empresa-Governo-Sociedade, 
para o desenvolvimento social, ambien-
tal, cultural e econômico.

• Atingir a excelência em todos os níveis de 
ensino.

• Consolidar a excelência na área de pes-
quisa, reforçando o reconhecimento ins-
titucional e a relevância para o desenvol-
vimento da sociedade.

• Desenvolver parcerias institucionais in-
ternacionais.

• Promover a interação cultural e social.

• Aprimorar a gestão e a governança insti-
tucional.

• Adequar o orçamento ao contexto econô-
mico.

• Ampliar fontes de captação de recursos.

Promoção da Internacionalização
e Interculturalidade

Integridade e Solidez
Econômica-Financeira

Formação Integral e Vivência de Valores Institucionais

Consolidação do posicionamento estratégico de Inovação e Desenvolvimento

Diferencial Institucional 
pela Excelência Acadêmica

Atingir a excelência 
em todos os níveis

de ensino

Consolidar a excelência
na área de pesquisa,

reforçando o
reconhecimento 
institucional e a 
relevância para o
desenvolvimento

da sociedade

Desenvolver parcerias 
institucionais
internacionais

Promover a interação
cultural e social

Aprimorar a gestão
e a governança

institucional

Adequar o orçamento
ao contexto econômico

Ampliar fontes de
captação de recursos

Preparar a comunidade
universitária para os desafios

da sociedade
Fortalecer a identidade

Católica e Marista da PUCRS

Contribuir, no contexto
da interação

Universidade-Empresa-Governo-
Sociedade, para o 

desenvolvimento social,
ambiental, cultural e econômico

Viabilizar o desenvolvimento
de novos empreendimentos

a partir do conhecimento
gerado

Implementar a
inovação e o 

desenvolvimento
na área acadêmica

Missão Visão de Futuro

Figura 1 – Mapa Estratégico, PUCRS 2016-2022

Fonte: Plano Estratégico, 2016-2022

1.4.4. Mapa estratégico
As diretrizes e os objetivos constituem o 
mapa estratégico (Figura 1), que expressa 
as escolhas estratégicas para o período 
2016-2022.
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EIXO 1 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Conceito IGC

Posição da PUCRS no ranking do IGC (Regional Geral)

Posição no ranking nacional de bolsistas de produtividade - Entre não-públicas

Posição no ranking nacional de bolsistas de produtividade - Geral

Posição no ranking nacional dos grupos de pesquisa no CNPq

Participantes na avaliação de disciplina de graduação - alunos

Participantes na avaliação de disciplina de graduação - professores

Participantes na avaliação dos Formandos 

Participantes na avaliação dos cursos Lato Sensu - alunos

Participantes na avaliação dos cursos Lato Sensu - professores

Alunos participantes na Avaliação dos PPGs

Professores participantes na Avaliação dos PPGs

Participantes na avaliação institucional (alunos, docentes e técnicos-administrativos)

Resultado da pesquisa Top of Mind, Revista Amanhã – Brasil

Resultado da pesquisa Marcas de quem decide, Jornal do Comércio – Brasil

Avaliação no ranking Times Higher Education - América Latina

Avaliação no ranking Times Higher Education - Brasil

Avaliação no ranking Universitário da Folha (RUF) - Brasil

Avaliação QS Latin America - América Latina

Avaliação QS Latin America - Brasil

Avaliação Webometrics - América Latina

Avaliação Webometrics - Brasil

Estrelas do Guia do Estudante da Editora Abril

EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Cursos de graduação

Carga horária EAD nos cursos de graduação

Programas de Pós-Graduação na PG Stricto Sensu

Cursos em andamento na PG Lato Sensu

Cursos LS a distância iniciados

Total de cursos de extensão iniciados

Cursos de extensão a distância iniciados

Alunos matriculados na Graduação

Alunos matriculados na PG Stricto Sensu

Alunos cursando a PG Lato Sensu

Total de alunos matriculados nos cursos de extensão iniciados

Alunos matriculados nos cursos de extensão a distância iniciados

Alunos matriculados nos cursos de extensão presenciais iniciados

Centros de Pesquisa

Núcleos de Pesquisa

Projetos de Pesquisa em andamento

Projetos com colaboração entre as UU's

Alunos envolvidos em ações de extensão universitária e de desenvolvimento social 
da Universidade

Atendimentos realizados em ações de extensão e de desenvolvimento social pela 
Universidade

Ações de extensão e de desenvolvimento social realizadas pela Universidade

Carga horária dos cursos dedicada à extensão curricular

Disciplinas envolvidas em ações de extensão e de desenvolvimento social no Centro 
de Extensão Universitária Vila Fátima

1.5. INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO DO PDI

Programas de Incentivo à Cultura

Visitantes do Museu de Ciências e Tecnologia por meio do Programa Escola-Ciência 
(PROESC)

Visitantes do Museu de Ciências e Tecnologia

Número de alunos do ensino médio participantes no Pre-Grad

Número de participantes no Voluntariado PUCRS

Número de apoiadores do Programa de Aceleração de Empreendimentos

Número de empresas apoiadas pelo Programa de Aceleração de Empreendimentos

Projetos de Serviço Especializado em execução (AGT)

Ações de Interação Internacional

Projetos de Pesquisa com parcerias internacionais

Alunos da PUCRS em sanduíche em instituições estrangeiras

Alunos de outras instituições estrangeiras em sanduíche

Alunos participantes de Mobilidade Acadêmica - IN

Alunos participantes de Mobilidade Acadêmica - OUT

Docentes/Pesquisadores de instituições estrangeiras que participaram de 
atividades na PG Stricto Sensu

EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS
Conceito ENADE

Conceito Preliminar de Curso

Avaliação de Disciplinas da Graduação pelos discentes

Avaliação da Graduação pelos formandos

Avaliação dos PPGs na CAPES

Avaliação dos PPGs pelos discentes

Avaliação dos cursos Lato Sensu pelos discentes

Avaliação dos cursos Lato Sensu pelos docentes

Ações/atividades de relacionamento e parceria entre DCE, CAs e DAs com a 
Universidade

Alunos atendidos pelo CAP

Número de atendimentos do LAPREN

Número de atendimentos do LEPNEE

Alunos participantes do Programa de Recepção aos Calouros

Bolsas Graduação (Iniciação Científica)

Estudantes da graduação participando dos programas PET-Saúde, PET-Tutorial,
Iniciação Científica, PIBID e congêneres

Número de alunos do ensino médio no projeto IC Júnior

Alunos beneficiados com bolsas - Graduação (AGT)

Alunos PROUNI matriculados

Evolução do PROED Alunos

Número de alunos CREDPUC

FIES

Bolsa Familiar 
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Bolsa Mérito 

Alunos beneficiados com bolsas - Pós-Graduação (AGT)

Bolsas - Pós-Graduação

Bolsas - Pós-Doutorado

Demandas de Interação Universidade-Empresa

Consultas Técnicas

Protótipos Desenvolvidos sob Encomenda

Empresas graduadas

Empresas incubadas

Pessoas envolvidas na RAIAR

Interações com a comunidade por meio das mídias sociais oficiais 

Índice de acesso ao Portal Institucional

Resultados em mídia espontânea (PUCRS na imprensa)

Manifestações negativas através da Ouvidoria

Participantes do Torneio Empreendedor

Participantes em Eventos do Núcleo Empreendedor

Eventos realizados pelo Núcleo Empreendedor

Modelos de Negócios Entregues no Torneio Empreendedor

Participantes de ações do Programa Aliança Marista

Número de Participantes no Projeto Acalanto

Total de Alunos Participantes do Projeto Rondon

Serviço de Assistência Jurídica

SAPP - Serviço de Atendimento e Pesquisa em Psicologia 

Atendimentos realizados em ações do Centro de Extensão Universitária Vila Fátima

Atendimentos realizados pelo Serviço Social e Jurídico no Centro de Extensão Vila 
Fátima

Número de Atividades em Colégios públicos e privados

Procedimentos Odontológicos

Número de Matrículas no Parque Esportivo

Alunos concluintes na Graduação (CENSO)

Alumni em cursos de Graduação e Pós-Graduação

Bolsa Diplomados Graduação 

Bolsa Diplomados Pós-Graduação 

Interações de organizações com o CI

Organizações instaladas

Pessoas envolvidas no TECNOPUC

Projetos de Pesquisa contratados (AGT)

Satisfação com relação ao Projeto Fé e Cultura

Satisfação da comunidade interna com relação às oportunidades

Contrato de transferência de tecnologia

Patentes internacionais concedidas

Patentes requeridas internacionalmente

Patentes nacionais requeridas

Patentes nacionais concedidas

Participantes dos eventos promovidos pelo ETT

Recursos financeiros captados em projetos de pesquisa

Recursos financeiros captados pelo ETT

Recursos financeiros oriundos de contratos de transferência de tecnologia

Total de recursos financeiros captados em projetos de pesquisa (Pesquisa, CPC e 
AGT)

Bolsa para Professor e Dependentes 

Bolsa para Técnicos-Administrativos e Dependentes 

Capacitação e Desenvolvimento

Programa SOMAR 

Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho 

EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO
Professores

Professores mestres

Professores doutores

Professores em regime de trabalho em TI e TP

Estágios Pós-doutorais realizados por docentes da PUCRS

Professor categoria titular

Professor categoria adjunto

Professor categoria  assistente

Professor categoria auxiliar

Quadro de pessoal - técnico-administrativo

Docentes permanentes credenciados em PPG

Percentual de docentes de tempo Integral credenciados em PPG

Docentes envolvidos em projetos de pesquisa

Pesquisadores com bolsa de Produtividade em Pesquisa

Horas de pesquisa dos professores da PUCRS

Pessoal técnico-administrativo com graduação

Jovem Aprendiz 

Atenção ao Corpo Docente

Atenção ao Corpo Técnico-Administrativo

Número de créditos matriculados no semestre

Recursos financeiros captados de empresas para projetos de pesquisa e
desenvolvimento (AGT)
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EIXO 5 - INFRAESTRUTURA FÍSICA
Avaliação dos alunos no questionário do ENADE em relação à infraestrutura

Satisfação da comunidade interna com relação à infraestrutura

Índice de Cobertura da Rede WI-FI

Número de usuários ativos que utilizam a ferramenta Moodle

Área construída no Campus da PUCRS

Área construída no TECNOPUC

Acesso de Visitantes da Comunidade Externa 

Acesso de Usuários Vinculados à Universidade

Nível de Satisfação dos Usuários do Parque Esportivo

Número de Eventos Externos e Mistos Realizados

Eventos Internos Realizados (Unidades Universitárias - Faculdades, Institutos e 
Órgãos Suplementares)

Número de itens do acervo local

Número de itens do acervo de recursos digitais

Total de Acervos Delfos
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O Projeto Pedagógico da PUCRS funda-
menta-se no conjunto das diretrizes e dos 
objetivos estratégicos, de forma especial a 
formação integral e a vivência dos valores 
institucionais, o diferencial pela excelência 
acadêmica e a consolidação do posiciona-
mento estratégico de inovação e desenvol-
vimento, promovendo a integração entre 
ciência, humanismo e transcendência nas 
práticas de ensino, pesquisa e extensão. 

Considerando que é função do Projeto Pe-
dagógico Institucional (PPI) explicitar as con-
cepções pedagógicas gerais subjacentes às 
práticas desenvolvidas na Universidade, são 
apresentados os conceitos que orientam a 
ação pedagógica na PUCRS e lhe conferem 
identidade, respeitando peculiaridades e di-
ferenças dos sujeitos envolvidos no ensino 
e na aprendizagem. 

2.1. CONCEPÇÕES / PRINCÍPIOS

Esta seção apresenta a essência do proje-
to Pedagógico da Universidade, reunindo, 
entre outros pontos de interesse, os ele-
mentos que fundamentam a formação, os 
requisitos de excelência e o substrato da 
pesquisa científica e acadêmica, a inovação 

e a interdisciplinaridade, e o relacionamen-
to com a comunidade interna e com a socie-
dade em geral.

2.1.1. Modelos de formação
Na PUCRS, a vivência da identidade católica 
e marista permeia o ensino e a pesquisa de 
qualidade, e a extensão atenta ao entorno 
social, econômico e ambiental, na prepara-
ção do estudante para os desafios como ser 
humano ético e consciente de sua respon-
sabilidade.

Um processo de formação integral consiste 
em despertar e desenvolver as capacidades 
e riquezas mais profundas do ser humano; 
levá-lo ao desenvolvimento de autonomia, 
o que pressupõe um processo compartilha-
do e contínuo de aprendizado interativo, 
reconhecendo os valores que estão presen-
tes em cada ação; ser solidário e ter espírito 
colaborativo; admirar e respeitar o mundo, 
a vida e tudo o que é humano; finalmente, 
desenvolver a espiritualidade e engajar-se 
na construção de uma sociedade justa.

A educação é um sistema complexo que 
transcende a sala de aula. O estudante é 
embebido do contexto institucional, social 
e global. Na PUCRS, essa visão se constrói 

pelo posicionamento estratégico da institui-
ção e, em sintonia com esse posicionamen-
to, são apontados rumos para o ensino de 
graduação e pós-graduação. A construção 
de modelos de formação, adaptados às no-
vas possibilidades de aprendizagem asso-
ciadas à pesquisa e à inovação, oferecendo 
ao estudante flexibilidade e exigindo, ao 
mesmo tempo, proatividade e autonomia, 
permeiam o ensino na Universidade. O en-
volvimento e a dedicação por parte do estu-
dante são de importância crescente, com a 
possibilidade de liberdade na seleção de dis-
ciplinas e currículos. A formação universitá-
ria de qualidade, nessa ótica, impõe-se mais 
formativa e menos informativa, valorizando 
a profundidade e a relevância do conheci-
mento. O estudante passa a ser protagonis-
ta do seu desenvolvimento acadêmico, tem 
maior controle sobre o quê e como aprende 
e, dessa forma, assume maior responsabili-
dade sobre suas escolhas. 

O ambiente de ensino e aprendizagem, nas 
suas diferentes modalidades, deve propiciar, 
na colaboração e na interação, com atitude 
inclusiva, que o estudante desenvolva a capa-
cidade de ouvir, argumentar, dialogar, ques-
tionar, cooperar, liderar e empreender.

2. PROJETO PEDAGÓGICO
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2.1.2. Perfil do egresso
As respostas aos desafios globais são cada 
vez mais dependentes de ecossistemas de 
inovação, calcados em sólida produção de 
ciência, para a construção de um mundo jus-
to e sustentável. Inserido em uma sociedade 
em que conhecimentos e competências ob-
tidos na Universidade serão cruciais para o 
bem-estar das pessoas, para o meio ambien-
te e para a economia, o estudante da PUCRS 
desenvolverá, ao longo da sua trajetória de 
formação, um conjunto de competências 
que promovam aptidão para o mundo do 
trabalho, e também para a busca de soluções 
no enfrentamento de problemas do cotidia-
no, para a geração de novos conhecimentos 
e para a construção de uma sociedade justa, 
fraterna e solidária. Que seja educado para a 
cidadania: preocupado com a inclusão social 
e a sustentabilidade ambiental, aberto às re-
lações pessoais, à diversidade, ao diálogo e à 
convivência. 

Espera-se, assim, que o egresso da PUCRS 
seja capaz de criar, prever e ser proativo, 
compartilhar, empreender e inovar, desta-
cando-se como um sujeito reflexivo, com au-
tonomia e criticidade, cooperativo e compro-
metido com a educação ao longo de toda a 
vida, em diálogo com a contemporaneidade.

2.1.3. Currículo como construção social
Currículo é a realização de um projeto que 
sintetiza intenções e práticas educativas e re-

presenta a organização dessas práticas edu-
cacionais na instituição. Encontra-se impreg-
nado pelos valores inerentes ao contexto 
em que se desenvolve, constituindo-se num 
instrumento de qualificação das decisões 
educativas. O currículo é considerado uma 
construção social e cultural em permanente 
diálogo com a sociedade, tornando explícitas 
as experiências de ensino e de aprendizagem 
vividas pela comunidade acadêmica, e a re-
lação dessas práticas com os saberes histori-
camente construídos e com as concepções e 
ideais defendidos pela instituição.

Em consonância com a concepção de currícu-
lo aqui delineada, os Projetos Pedagógicos de 
Curso (PPC) representam o resultado da ela-
boração conjunta dos integrantes do quadro 
docente, discente e técnico-administrativo da 
Unidade Acadêmica à qual o curso se encon-
tra vinculado. Os PPC constituem o instru-
mento norteador das ações desenvolvidas e 
asseguram um processo dinâmico e flexível, 
aberto a revisões periódicas. No sentido de 
atualização permanente, requerem conteú-
dos relevantes que transversalizem as áreas 
do conhecimento, tais como ética; direitos 
humanos; inclusão; educação ambiental; res-
ponsabilidade social; educação das relações 
étnico-raciais; temáticas relativas à história e 
à cultura afro-brasileira e dos povos indíge-
nas; competências interculturais; inovação e 
desenvolvimento; lógica e argumentação.

O PPC define a identidade formativa que se 

pretende alcançar considerando as dimen-
sões humana, científica e profissional. Tendo 
em vista a consecução dos objetivos propos-
tos, nele são explicitados os componentes 
curriculares e as concepções pedagógicas 
que lhes dão sustentação, as estratégias para 
o ensino e para a aprendizagem, bem como 
os critérios para a avaliação. Nele também 
fica expressa a estrutura acadêmica neces-
sária ao seu funcionamento. Desse modo, o 
PPC cumpre a função de garantir a expressão 
da identidade do curso, inserido no contex-
to local e regional, orientado pelas Diretrizes 
Curriculares Nacionais, em articulação com 
as especificidades da área de conhecimento 
do respectivo campo de saber, mantendo 
coerência com o Projeto Pedagógico Institu-
cional.

2.1.4. Flexibilidade curricular 
O movimento de flexibilização do currículo 
transcende as possibilidades de aumento e/
ou redução de carga horária das disciplinas e 
desafia a criação de uma matriz curricular di-
ferenciada, capaz de traduzir uma concepção 
emergente de currículo que supere as mar-
cas da homogeneidade, da sequencialidade, 
da fragmentação e da conformidade. Este 
movimento pode ser identificado por meio 
de alguns mecanismos ou componentes cur-
riculares, tais como os ambientes de interdis-
ciplinaridade; os temas transversais; a apren-
dizagem baseada em solução de problemas; 

as atividades que instiguem a autonomia do 
estudante; os modelos de mentoria e tutoria; 
a oferta de atividades na modalidade semi-
presencial e a distância; a inserção de práti-
cas de pesquisa e trabalho extensionista; as 
ações de fomento à interculturalidade e ao 
empreendedorismo. Entende-se que esses 
não se restrinjam ao ambiente de sala de 
aula, podendo ocorrer em laboratórios, gru-
pos de pesquisa, empresas incubadas no 
parque tecnológico e outros espaços para 
além do Campus universitário.

2.1.5. Educação e tecnologias de 
informação e comunicação
A educação tem experimentado importantes 
mudanças com o advento das tecnologias da 
informação e comunicação (TICs). A ubiqui-
dade e as novas possibilidades de comunica-
ção, aliadas ao fenômeno da universalização 
do acesso, repercutiram nos processos so-
ciais, econômicos e políticos. As TICs, intro-
duzidas na PUCRS ao longo das três últimas 
décadas, potencializaram as interações e o 
acesso à informação; aceleraram a produção 
do conhecimento nos laboratórios de pes-
quisa, viabilizando o acesso remoto a repo-
sitórios, permitindo a crescente colaboração 
e redesenhando os contornos do presencial-
-virtual. A manutenção dessa condição reme-
te à contínua preocupação com a atualização 
da infraestrutura tecnológica e capacitação 
da comunidade universitária, mitigando dife-

renças geracionais que ainda persistam. 

A extensão do humano pelo virtual desafia a 
um uso cada vez mais intenso das TICs e essa 
condição se materializa com a ampliação da 
comunicação on-line síncrona e assíncrona, 
tanto na Graduação como na Pós-Gradua-
ção.

A PUCRS estabeleceu, nos últimos anos, a op-
ção por cursos a distância em nível de Espe-
cialização (Lato Sensu) e Extensão, adotando 
disciplinas semipresenciais na Graduação. 
Na Pós-Graduação Stricto Sensu, com o uso 
das TICs, cresce a realização de defesas de 
teses e dissertações on-line.

A educação on-line híbrida é o caminho, hoje, 
para preparar a Universidade para o uso sis-
temático de realidades instrucionais media-
das por tecnologias associadas à internet e a 
seus serviços. Dialoga com a força represen-
tada pelo Campus e pela infraestrutura pre-
sencial, ressaltados pela comunidade docen-
te e discente, respondendo à tripla demanda: 
valorizar o tempo de estudo e desenvolver as 
habilidades de adequado emprego do tem-
po; diminuir horas consumidas em aulas ex-
positivas, abrindo espaço para o trabalho em 
equipe; oportunizar maior autonomia ao dis-
cente e valorizar o networking que emerge do 
contato com outros estudantes, professores, 
pesquisadores, empresas no Parque Cientí-
fico e Tecnológico e com demais setores da 
Universidade.

2.1.6. Ensino, aprendizagem e avaliação
Na PUCRS, o estudante é inserido no contex-
to da interação Universidade-Empresa-Go-
verno-Sociedade e nos processos da geração 
de conhecimento. O docente, nesse contex-
to, está em sintonia com os demais atores 
envolvidos. O ensino, alicerçado nos pilares 
da tradição educativa marista, e comprometi-
do com a inovação, alinha-se com as deman-
das da sociedade em vista da construção de 
um futuro melhor, numa instituição que se 
posiciona como um vetor de desenvolvimen-
to humano, social, cultural, ambiental e eco-
nômico.

A aprendizagem desenvolve-se a partir das 
conexões entre essas diferentes perspecti-
vas, com impacto para além do individual. É 
compreendida como uma construção dinâ-
mica de significados em direção a uma au-
tonomia intelectual alinhada à proposta dos 
projetos pedagógicos de cursos. 

A avaliação é um componente de diagnósti-
co e de reorientação do ensino e da apren-
dizagem, numa perspectiva de compreensão 
da trajetória acadêmica do estudante. Como 
diagnóstico, objetiva compreender a apren-
dizagem do estudante e propiciar reflexão 
sobre os métodos de ensino, com vistas à 
tomada de decisões. Como mediação, faz-se 
presente no espaço da reconstrução, pelo es-
tudante, do conhecimento e da produção de 
um saber mais rico e mais complexo.
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2.1.7. Educação continuada
É papel da Universidade a educação per-
manente de profissionais e cidadãos, pro-
vendo constante aprimoramento e atuali-
zação. A educação continuada, em sintonia 
com as demandas dos setores da socieda-
de, nas diversas áreas de conhecimento, 
volta-se à ressignificação, à complementa-
ção e ao avanço na formação profissional 
- científica, acadêmica e técnica - e também 
pessoal.

Na PUCRS, a educação continuada envol-
ve atividades como a realização de cursos 
de especialização (Lato Sensu e MBA) e de 
extensão, o suporte a grupos de estudos, 
grupos de discussão e eventos. Essas ati-
vidades estão fundadas nas competências 
das diferentes áreas de ensino e pesquisa, 
e se articulam com os cursos regulares de 
Graduação, com os Programas de Pós-Gra-
duação, e também com as estruturas de 
pesquisa, viabilizando um importante es-
paço de desenvolvimento da comunidade 
acadêmica.

2.1.8. Excelência acadêmica
Entende-se a excelência acadêmica como a 
essência da condição de ser Universidade: a 
capacidade de não apenas reproduzir, mas 
produzir o conhecimento que flui por meio 
do ensino e se distribui no âmbito social, 
ambiental e econômico, em caráter regional, 
nacional e internacional. Essa condição vem 

sendo continuamente construída, na PUCRS, 
ao longo de seus 70 anos de existência, na 
pesquisa e em todos os níveis de ensino.

Remonta às décadas de 80-90 a preocupa-
ção com a titulação de professores, sendo 
fomentada, com o apoio concreto da Univer-
sidade, a formação dos quadros em nível de 
Mestrado e Doutorado. Esse lastro acadêmi-
co veio integrar-se aos Programas de Pós-
-Graduação Stricto Sensu, o que promoveu, 
ao longo das duas décadas seguintes, uma 
curva ascendente na avaliação da Pós-Gradu-
ação pela CAPES/MEC, culminando, em 2013, 
com a quarta posição nacional, entre todas 
as instituições com 10 ou mais programas 
avaliados (referente ao triênio 2010-2012, 
resultados publicados em 2013 pela CAPES). 

As demandas de qualidade no âmbito do 
ensino direcionam e refletem a força da 
Pós-Graduação e da Pesquisa, indicando a 
PUCRS à condição de Universidade de Pes-
quisa (UNESCO Science Report - Towards 
2030 – Latin America, publicado em 2015), 
presente no grupo de apenas 18 IES brasilei-
ras.

Nesse sentido, o fluir da pesquisa para todos 
os níveis de ensino contribui para a proposta 
de excelência atenta à sintonia entre inova-
ção e desenvolvimento, para enfrentar os no-
vos desafios da sociedade contemporânea.

Ao perseguir a excelência em todos os níveis 
de ensino, a Universidade destaca a busca 
pelos mesmos patamares de excelência para 

Graduação e Pós-Graduação, promovendo 
uma diluição das fronteiras entre esses dois 
níveis de ensino. Destaca, ainda, o foco nas 
competências presentes na Instituição, e nas 
escolhas que priorizem a excelência.

2.1.9. Ciência e produção de 
conhecimento 
A Universidade é espaço de produção e dis-
seminação de conhecimento, fortalecido 
pelo protagonismo dos sujeitos envolvidos, 
pelo desenvolvimento da cultura da pesquisa 
na dinâmica da atuação docente e discente, 
bem como pela responsabilidade social ine-
rente a esse processo de produção.

O conhecimento produzido na Universidade 
e por ela socializado emerge da problema-
tização da realidade e da investigação siste-
mática e rigorosa, visando à construção de 
respostas ou de alternativas de solução aos 
problemas estudados. A sociedade, em per-
manente transformação, gera demandas e 
age sobre o processo de geração do conhe-
cimento, que impulsiona os demais setores.

A busca pelo conhecimento científico-tecno-
lógico e humanístico, criativo e inovador, a 
socialização desse conhecimento e a sua fun-
ção como instrumento fundamental para o 
desenvolvimento socioeconômico harmôni-
co e sustentável permeiam as ações presen-
tes nos Cursos de Graduação, de Pós-Gradu-
ação e de Extensão, bem como a pesquisa 
realizada na PUCRS.

2.1.10. Iniciação à pesquisa
Dentre as ações que contribuem para a 
iniciação à prática da pesquisa, incluem-se 
atividades de aprendizado de habilidades 
para investigação científica, bem como pro-
gramas dentre os quais se destacam a Ini-
ciação Científica - com bolsas do Programa 
Bolsa Pesquisa Aluno (BPA/PUCRS), para 
estudantes da Graduação, do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Cientí-
fica (PIBIC/CNPq) e do Programa Institucio-
nal de Bolsas de Iniciação Científica (PRO-
BIC/FAPERGS) -, a Monitoria e o Programa 
de Educação Tutorial (PET). Além dessas 
iniciativas, os Grupos, Núcleos, Centros 
e Laboratórios de Pesquisa coordenam o 
aprimoramento permanente do espírito 
investigativo e contribuem para a criação 
de uma cultura de pesquisa, fortalecendo 
o desenvolvimento de habilidades propi-
ciadas pela investigação científica. Nesse 
sentido, a integração entre Graduação e 
Pós-Graduação é assumida pela Instituição 
como compromisso que relaciona diferen-
tes saberes e saberes em diferentes níveis.

A articulação entre ensino, pesquisa e exten-
são é buscada ainda pelo incentivo à partici-
pação em eventos científicos e educacionais, 
promovendo vivências interdisciplinares e 
interinstitucionais. Também no âmbito da 
iniciação científica, a participação dos estu-
dantes em projetos de pesquisa em conjunto 
com empresas e organizações governamen-

tais possibilita o desenvolvimento acelerado 
de novos conhecimentos e a aproximação 
com o mercado de trabalho, propiciando 
conhecer a realidade social e econômica na 
qual atuarão profissionalmente.

2.1.11. Inovação e relacionamento com a 
sociedade
A inovação e o desenvolvimento, compro-
missos do posicionamento estratégico da 
PUCRS, são expressões do ensino, da pes-
quisa e da extensão. Assim, a inovação na 
dimensão acadêmico-pedagógica é inserida 
no contexto da PUCRS como uma impor-
tante linha de ação para o desenvolvimen-
to, buscando intensificar a articulação entre 
ensino-pesquisa-extensão com foco no fa-
zer melhor, com maior impacto na socieda-
de. 

No relacionamento com a sociedade, a Uni-
versidade vive uma constante busca do que 
lhe é demandado, caminhando em direção 
ao protagonismo dela esperado. A atenção 
a grupos e setores sociais (mulheres, adul-
tos maduros e idosos, movimentos sociais, 
etc.) remete a novas formas de experiên-
cias educacionais. A mudança acelerada 
das profissões e a revisão dos conceitos de 
carreira e emprego clamam por um novo 
entendimento do ensino-aprendizado. Na 
PUCRS, busca-se a sintonia entre o ensino 
e o posicionamento estratégico, valorizan-
do as conexões com governo, empresas e 

sociedade nos caminhos de formação e nas 
propostas educacionais. 

2.1.12. Interdisciplinaridade
A abordagem que faz convergir diferentes 
disciplinas ganhou espaço inicialmente na 
solução de problemas complexos e abran-
gentes, nas empresas, e gradativamente 
foi adotada na pesquisa acadêmica.  Hoje, 
a interação entre os saberes é elemento in-
dispensável nas ações de pesquisa, ensino 
e extensão, e tornou-se um imperativo para 
a Educação Superior. O desafio, para os 
próximos anos, é de construir processos de 
internalização da interdisciplinaridade nas 
universidades, que promovam a mudança 
cultural necessária, de modo a fazer fluir para 
o ensino a contribuição da abordagem multi-
disciplinar. Entre esses processos destaca-se 
a integração ensino-mundo do trabalho. Os 
ambientes de criatividade, outra tendência 
nessa área, residem nas conexões entre múl-
tiplas disciplinas. Trata-se aqui de trabalhar a 
interdisciplinaridade como parte efetiva das 
preocupações acadêmicas, abrindo os cami-
nhos para tal na Universidade, fazendo uso 
da experiência já adquirida na pesquisa.

A integração de especialistas de áreas di-
versas é oportunidade para reflexão sobre 
limites e possibilidades, contribuindo sobre-
maneira não só para soluções de problemas 
relevantes para a sociedade, mas também 
para uma sólida formação dos jovens e um 
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contínuo aprimoramento de todos os ato-
res deste processo. Os projetos em parceria 
com empresas e governos são um excelente 
campo de atuação interdisciplinar, em vis-
ta das demandas, via de regra, focadas em 
problemas concretos.

2.1.13. Linguagem, interação e 
conhecimento
A relação entre linguagem, interação e co-
nhecimento fundamenta o processo de 
ensinar e aprender. Nessa relação, a língua 
materna é a principal linguagem, repercutin-
do na construção de uma visão de mundo, 
na expressão e na manifestação da cultu-
ra, na organização do discurso e na vivên-
cia dos valores institucionais. Não menos 
importantes são os idiomas estrangeiros, 
com destaque à língua inglesa no substra-
to intercultural, nos espaços e mecanismos 
de e para a internacionalização do ensino e 
da pesquisa, e na construção da ciência. Nas 
conexões entre estas várias linguagens, en-
contram-se também aquelas empregadas 
pelas pessoas com necessidades especiais 
visuais (Braille) e auditivas (Libras).

As conexões Universidade-Empresa-Gover-
no-Sociedade também estabelecem uma 
linguagem própria na construção do conhe-
cimento que emerge do posicionamento 
estratégico da instituição, viabilizando a ex-
pressão na pauta da inovação e desenvolvi-

mento. A expressão da criatividade, traba-
lhada em laboratórios e cenários de prática,  
insere-se nesse contexto.

Ainda, a música, como linguagem da expres-
são cultural, tem permeado o cotidiano do 
Campus.

2.1.14. Acessibilidade e inclusão
A instituição de ensino é espaço para o apren-
dizado, a reafirmação e a vivência de valores 
e práticas numa perspectiva, cada vez mais 
ampliada, de cidadania, que nos demanda, 
cotidianamente, o lidar com a diversidade. 
Promover a acessibilidade em todas as suas 
dimensões, reconhecer e valorizar a diferen-
ça em sala de aula, desenvolver atitudes de 
aceitação e respeito e trabalhar o imaginário 
social da comunidade universitária acerca 
dessa temática são ações que contribuem 
para a inclusão e o exercício da cidadania. 

É buscado um adequado atendimento aos 
estudantes com necessidades especiais, o 
que pode ser realizado por modalidades al-
ternativas e variadas – uso de recursos peda-
gógicos apropriados, monitorias, atividades 
em laboratórios, atendimento individual ou 
em grupos em horários diferenciados, enca-
minhamento para atendimento especializa-
do –, de modo a favorecer o êxito da apren-
dizagem e facultar a consequente inclusão. 
São incentivadas distintas formas de ações 
inclusivas, em relação às diferentes necessi-

dades especiais, com destaque às deficiên-
cias visuais e auditivas, deficiência física ou 
mobilidade reduzida, deficiência intelectual, 
transtorno do espectro autista. É, também, 
prevista uma atenção cuidadosa às necessi-
dades dos estudantes com altas habilidades, 
bem como às dificuldades decorrentes da di-
versidade cultural, étnico-racial, econômica, 
geracional, de gênero, de crença, de condi-
ção física e de aprendizagem.

A Instituição também desenvolve, em nível 
de Pós-Graduação, a investigação científi-
co-acadêmica sobre esse tema, bem como 
oferece cursos de Especialização sobre edu-
cação e processos inclusivos. No âmbito do 
ensino de Graduação, são oferecidas diver-
sas disciplinas que abordam a temática da 
inclusão. As referidas disciplinas integram a 
matriz curricular obrigatória de alguns cur-
sos, e podem ser cursadas como eletivas por 
estudantes dos demais cursos.

2.2. ATENÇÃO À COMUNIDADE 
UNIVERSITÁRIA

A partir das iniciativas de relacionamen-
to comunitário se constroem os elos e a 
consequente oportunidade de se deline-
ar estratégias de atuação na comunidade 
universitária. 

A vivência na Universidade é um processo 
que ultrapassa o conteúdo acadêmico e 

inclui a relação com os demais atores pro-
fessores e pesquisadores, colegas e técni-
co-administrativos, além do contato com o 
entorno técnico-científico, social e cultural. A 
revolução desencadeada pela tecnologia da 
informação e comunicação amplia os am-
bientes universitários, promovendo, além 
dos benefícios e alternativas às modalida-
des de ensino, novos espaços de interação 
e formação.

Fruto das tensões de uma sociedade con-
temporânea, também os estudantes uni-
versitários podem passar por momentos 
de maior demanda do ponto de vista emo-
cional ou mesmo necessidade de alguma 
forma de intervenção. A Universidade está 
atenta ao seu público interno e agrega, às 
ações educacionais vigentes, informação e 
orientação de cunho pedagógico, psicológi-
co e sociocultural, favorecendo um melhor 
desenvolvimento e adaptação. 

A humanização das relações acadêmicas, 
assim como o incentivo ao convívio social e 
cultural também são foco de permanente 
atenção.

2.2.1. Questões regulatórias, qualidade  
e avaliação 
A busca pela melhoria da qualidade é uma 
constante na Educação Superior. O acom-
panhamento da qualidade por meio de 
indicadores oficiais e as comparações em 
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rankings nacionais e internacionais são irre-
versíveis. Atenta ao contexto em que se in-
sere, a PUCRS vem continuamente buscan-
do responder às demandas da sociedade 
no que diz respeito à inovação curricular e 
às propostas de novos cursos e disciplinas, 
pautada por referenciais de excelência aca-
dêmica, sem perder de vista sua identidade 
e missão. 

O aperfeiçoamento permanente no Siste-
ma Nacional de Avaliação da Educação Su-
perior e na Avaliação do Sistema Nacional 
de Pós-Graduação (Avaliação/CAPES) e a 
aprovação do marco regulatório para a Pós-
-Graduação Lato Sensu refletem um amadu-
recimento importante. A discussão que se 
desenvolve clama por um engajamento am-
plo da comunidade acadêmica, com o qual 
a PUCRS está comprometida ativamente, 
sempre atenta ao rigor nos processos aca-
dêmicos e à reflexão sobre resultados da 
avaliação externa e interna.

2.3. POLÍTICAS DE ENSINO

O ensino na PUCRS envolve graduação, 
pós-graduação e extensão, tendo por fina-
lidade a formação universitária, acadêmi-
ca e humana de excelência. A pujança da 
pesquisa e a condição de referência que 
a PUCRS ocupa na área do empreendedo-
rismo no país criam o ambiente propício à 
atuação articulada com as organizações e 

com os diferentes níveis de governo, per-
mitindo assumir o compromisso de gerar 
inovação e desenvolvimento.

A preocupação com a qualidade perpassa a 
organização curricular. Tanto na graduação 
quanto na pós-graduação, a PUCRS investe, 
acima de tudo, na excelência acadêmica. 
De um ponto de vista das Tecnologias da 
Informação e Comunicação, a Universidade 
acompanha sistematicamente os avanços 
tanto para o ensino presencial, quanto para 
o semipresencial e a distância. Qualifica o 
ensino, atendendo o estudante nas suas 
necessidades específicas, promovendo a 
inclusão e contribuindo para o processo 
emancipatório. Concorre para tal a promo-
ção de ações nos planos da cultura, lazer, 
esporte e convivência. Além disso, esforços 
no sentido de contribuir para a solução de 
dificuldades de diferentes ordens fazem 
parte do processo de qualificação da vida 
universitária, favorecendo a permanência 
dos estudantes.

A política de oferta de educação a distân-
cia aponta para a ampliação de disciplinas 
semipresenciais na Graduação, e cursos a 
distância na Pós-Graduação Lato Sensu, pelo 
uso de tecnologias de comunicação síncro-
nas e assíncronas baseadas na internet e 
seus serviços. As atividades na Pós-Gradu-
ação Stricto Sensu indicam participação de 
pesquisadores externos à Universidade, 
seja em bancas de defesa de trabalhos de 

diplomação, seja ministrando palestras e 
minicursos aos estudantes. A consolidação 
da educação on-line requer uma política ins-
titucional nessa área, e envolve a capacita-
ção dos docentes e estudo dos impactos e 
desafios da adoção de novas tecnologias no 
ensino.

2.3.1. Políticas de Graduação
O ensino de Graduação na PUCRS se expres-
sa pelas premissas da inovação e desenvol-
vimento, em consonância com o posiciona-
mento estratégico da Universidade.

Nessa perspectiva, o ensino se concretiza 
como uma experiência formativa numa Uni-
versidade que realiza ensino e pesquisa de 
excelência em todas as grandes áreas do co-
nhecimento, e que, como instituição católi-
ca, alicerçada na tradição educativa marista, 
dispõe de uma visão específica sobre os pro-
cessos educacionais. O ensino de graduação 
na PUCRS fundamenta-se no compromisso 
com a formação humana e profissional de 
qualidade, atenta às demandas do seu tem-
po. 

As políticas de ensino pautam-se em estra-
tégias aliadas à relevância na interação com 
a comunidade, tais como: 

• Inovação acadêmica e didático-pedagógi-
ca, que abrange a reestruturação de currí-
culos e de práticas pedagógicas, com foco 
no desenvolvimento docente (como ati-

vidades e cursos de Introdução à Docên-
cia na PUCRS, seminários e comunidades 
de prática); na articulação entre ensino e 
pesquisa; no incentivo ao uso de TICs no 
ensino; e na ampliação/qualificação dos 
programas de suporte acadêmico aos es-
tudantes. Além disso, o processo de inova-
ção pedagógica promove um novo olhar 
para os cursos de licenciatura, abrindo 
um espaço de diálogo para o planejamen-
to de currículos que, além de atender às 
regulações estabelecidas, alcance elevado 
patamar de qualidade, de modo que esses 
cursos possam ser referência em seu âm-
bito de abrangência. 

• Interdisciplinaridade, com a possibilidade 
do trânsito dos estudantes entre diferen-
tes áreas do saber, na forma de projetos, 
atividades e disciplinas e que integrem 
diferentes áreas do conhecimento, possi-
bilitando uma visão mais ampla do objeto 
de estudo, inclusive na formação empre-
endedora.

• Educação socialmente responsável e im-
pacto na sociedade, expressa-se na abor-
dagem transversal de temas relevantes 
e desafios, de um ponto de vista social e 
ambiental; na ampliação da curriculariza-
ção da Extensão, como forma de disse-
minação do conhecimento e contribuição 
para o desenvolvimento da sociedade (em 
especial, a partir dos estágios obrigatórios 
e não obrigatórios); e na orientação da 

formação de professores para a Educação 
Básica.

• Formação empreendedora, que se volta 
ao “aprender a empreender” e ao empre-
endedorismo enquanto competência que 
envolve a mobilização de conhecimentos, 
habilidades, atitudes e valores, o exercício 
da criatividade, do pensamento crítico e 
da autonomia, atendendo aos princípios 
da ética profissional. O desenvolvimento 
de tal competência só é possível com o 
ecossistema de educação, empreende-
dorismo e inovação existente na PUCRS e 
que garante ao ensino de graduação uma 
marca genuína na formação de profissio-
nais empreendedores.

• Internacionalização, em que se destaca a 
busca por alinhamento dos currículos de 
graduação com perspectivas de formação 
de profissionais inseridos no processo de 
globalização. Esse alinhamento também 
se expressa por oportunidades de vivên-
cias tanto fora (pela mobilidade out) quan-
to dentro do ambiente universitário (mo-
bilidade in, disciplinas em língua inglesa, 
Global TECNOPUC e projetos com parce-
rias internacionais, entre outras possibili-
dades).

• Educar na pesquisa, com a pesquisa, pela 
pesquisa e para a pesquisa, que se traduz 
na natureza das atividades curriculares, e 
se expressa para além das atividades de 

iniciação científica consolidadas na Uni-
versidade. Essa política contribuirá para 
disseminar ações apoiadas na expressão 
e expertise da comunidade universitária 
da PUCRS em relação à pesquisa nas vá-
rias áreas de conhecimento, bem como 
o conhecimento produzido na Instituição 
acerca de atividades de investigação em 
sala de aula.

• Relação entre Graduação e Pós-Gradua-
ção, por meio do posicionamento coeso, 
em relação aos diferentes níveis de ensi-
no, construído sobre o lastro da pesqui-
sa e potencializado pela interdisciplinari-
dade. Essa política está vinculada a uma 
visão articulada das conexões com em-
presas, governo e sociedade, e à valoriza-
ção das mesmas não só nos currículos e 
propostas educacionais, mas também na 
aproximação com a pesquisa.

• Em sintonia com o seu tempo, a PUCRS 
atua de forma alinhada com a sociedade, 
identificando os processos de mudanças 
que envolvem a empregabilidade, as car-
reiras e a aceleração no surgimento de 
novos papéis e novas demandas, no con-
texto social, ambiental, econômico e cul-
tural. Percebe igualmente a importância 
da promoção de vivências interculturais, 
a redução das fronteiras nos ambientes 
de formação e as potencialidades no uso 
sistemático de realidades instrucionais 
mediadas por tecnologias. Por meio da 
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atuação nas distintas áreas do conheci-
mento, promove a sinergia entre todos os 
atores envolvidos no processo educativo 
e no contexto da quádrupla hélice Univer-
sidade-Empresa-Governo-Sociedade.  

2.3.2.Políticas de Pós-Graduação

Stricto Sensu
A PUCRS, por meio de seus  programas de 
Pós-Graduação Stricto Sensu, oferece cursos 
de Mestrado e de Doutorado, distribuídos 
nas quatro grandes áreas do conhecimen-
to. A formação de mestres e doutores segue 
os padrões de excelência atestados pela 
avaliação externa da CAPES, complemen-
tada com os resultados da autoavaliação 
institucional dos programas por discentes e 
docentes.

O credenciamento de docentes permanen-
tes e colaboradores para atuar nos progra-
mas de pós-graduação é regrado por pla-
nos de credenciamento, aprovados pelos 
órgãos colegiados da Universidade, os quais 
são peças estratégicas no planejamento da 
evolução dos programas, seguindo os cami-
nhos apontados pela avaliação e pelas polí-
ticas da CAPES. Esses planos reúnem as exi-
gências para credenciamento docente com 
base na atividade de condução e participa-
ção em pesquisa, produção científica e téc-
nica e condições para o ensino e orientação 
em nível de pós-graduação. Todo docente 

do Stricto Sensu deve atuar, igualmente, em 
disciplinas dos cursos de graduação.

O apoio à capacitação docente na forma 
de estágios pós-doutorais tem permitido 
que o docente credenciado permanente se 
afaste, integralmente, de suas atividades 
na PUCRS, com manutenção de remunera-
ção, para desenvolver pesquisa em outra 
instituição, sob orientação de pesquisador 
reconhecido. O incentivo é concedido me-
diante plano de pesquisa aprovado e tem a 
finalidade última de intensificar e qualificar 
a produção e os vínculos interinstitucionais 
com outros grupos de pesquisa estabeleci-
dos, preferencialmente estrangeiros, além 
de fomentar a criação/manutenção/fortale-
cimento de redes de pesquisa. Também é 
apoiada a participação em congressos, en-
contros e seminários vinculados à produção 
científica dos docentes e discentes. 

A interdisciplinaridade surge em projetos de 
pesquisa com interação de saberes, fluindo 
para o ensino. A inserção em ambiente de 
inovação, garantida pela Incubadora, Par-
que Científico e Tecnológico, Agência de 
Gestão Tecnológica e Escritório de Proprie-
dade Intelectual, potencializa a interação e 
a sinergia com os demais atores da quádru-
pla hélice. 

A internacionalização da Pós-Graduação 
Stricto Sensu se traduz na ampliação de par-
cerias, e a forte inserção nas grandes redes 

internacionais de pesquisa repercute na 
qualidade da formação e no resultado re-
presentado pela produção científica, pelas 
dissertações e teses defendidas, premiadas 
entre as melhores do país. A mobilidade 
discente e docente alimenta a construção 
de conexões em rede, as quais garantem 
ao egresso um amplo espectro de oportu-
nidades ao final dos estudos, bem como a 
alternativa do pós-doutoramento junto a 
programas de pós-graduação e estruturas 
de pesquisa. O doutoramento com dupla 
titulação, em cotutela e contextualizado em 
cooperações interinstitucionais de pesquisa 
e ensino, é estimulado.

A Universidade, atenta à qualificação dos 
processos administrativos e acadêmicos, 
vem conduzindo aprimoramento contínuo 
das rotinas vinculadas ao Stricto Sensu. Dis-
ponibiliza sistema integrado de acompa-
nhamento da vida acadêmica do estudante, 
desde a candidatura até a titulação, operado 
pelas secretarias dos programas e demais 
instâncias administrativas. 

A ampliação da Pós-Graduação Stricto Sensu 
está focada no amadurecimento dos pro-
gramas, consoante aos critérios de avaliação 
pela CAPES, com alta seletividade na escolha 
de novas áreas para ampliação. Estimula-se 
a criação de cursos de doutorado em todos 
os Programas de Pós-Graduação acadêmi-
cos na Universidade, bem como patamares 
de excelência em todos os Programas.

Lato Sensu
Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, in-
cluídos os MBAs, são ofertados como cursos 
presenciais, semipresenciais ou a distância, e 
voltam-se ao profissional que busca se qua-
lificar ou se reposicionar, constituindo uma 
expressão da educação continuada. A pro-
posta de novos cursos Lato Sensu e a reedi-
ção de cursos já realizados são formalizadas 
através de projetos cuidadosamente analisa-
dos do ponto de vista acadêmico, adminis-
trativo e infraestrutural, de modo a garantir 
as condições de qualidade. As propostas são 
apresentadas pelas Unidades Universitárias 
e submetidas à aprovação da Câmara de 
Graduação e Pós-Graduação.

A oferta de cursos, no que se refere às áreas 
e formatos atendidos, responde a deman-
das trazidas pela sociedade em consonância 
com a capacidade de atendimento pela Uni-
versidade, com corpo docente qualificado, 
formado em sua maioria por mestres e dou-
tores, com experiência de mercado na área 
do curso, quando é o caso. A expansão do 
Lato Sensu exige atenção à qualidade técnica 
e científica, bem como à regulação do setor. 
Estimula-se a oferta desses cursos em todas 
as áreas de conhecimento, de forma integra-
da com os demais cursos da Universidade.

A interdisciplinaridade pode se revelar na 
própria temática dos cursos propostos, na 
articulação de diferentes Unidades Universi-

tárias, na composição do corpo docente de 
diferentes áreas de formação e atuação pro-
fissional, e pela própria participação de estu-
dantes de diferentes trajetórias e formação. 

2.3.3. Políticas de educação continuada
As iniciativas de expansão da educação 
continuada estão embasadas na contínua 
avaliação e no reconhecimento das compe-
tências e da qualidade técnica, científica e 
acadêmica, mas também em estratégias de 
escuta e identificação das demandas inter-
nas e externas, numa interlocução Univer-
sidade-Empresa-Governo-Sociedade. Essa 
articulação desencadeia um processo dinâ-
mico e dialógico, construído pela prática de 
docentes, discentes e comunidade dentro 
de uma pluralidade sociocultural, promo-
vendo a oferta de educação continuada em 
diferentes formatos.

2.4. POLÍTICAS DE PESQUISA, 
INOVAÇÃO & DESENVOLVIMENTO

A pesquisa na PUCRS está fundada no com-
promisso com a geração do conhecimento, 
pautada na qualidade e relevância, e segue 
políticas institucionais de pesquisa e inova-
ção expostas a seguir. 

A pesquisa deve contribuir para a formação 
de recursos humanos altamente qualifica-
dos e capazes de atender às demandas da 

sociedade. A consolidação da cultura da ini-
ciação científica, por meio dos programas de 
bolsas de iniciação científica institucionais e 
promovidos pelas agências de fomento, é 
eixo de ação que contribui significativamen-
te para o processo de formação de futuros 
pesquisadores. Essa iniciativa tem impacto 
na permanente qualificação da pesquisa 
como fator decisivo na formação de futuros 
profissionais diferenciados, contribuindo 
para a excelência na Pós-Graduação. 

O constante investimento em infraestrutura 
e em qualificação docente, o estímulo à in-
ternacionalização e à interdisciplinaridade 
têm permitido a consolidação e a criação de 
estruturas de pesquisa em todas as áreas do 
conhecimento, que viabilizam a integração 
de pesquisadores e estudantes de pós-gra-
duação e de graduação, com foco na geração 
do conhecimento e em resultados inovado-
res. A criação de Centros, Laboratórios, Nú-
cleos e Grupos de Pesquisa na PUCRS segue 
um modelo institucional compatível com seu 
potencial de desenvolvimento, propician-
do uma compreensão conceitual unificada 
e adequada à realidade da Universidade e 
maior visibilidade à pesquisa desenvolvida 
através dessas estruturas. As estruturas de 
pesquisa e os pesquisadores a elas vincula-
dos potencializam a interação entre as dife-
rentes áreas do conhecimento, otimizando o 
compartilhamento dos recursos disponíveis.
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A atuação das Comissões Científicas nas Uni-
dades Universitárias contribui para a qualida-
de, relevância e exequibilidade dos proces-
sos de geração de conhecimento novo. As 
comissões são constituídas preferencialmen-
te por docentes credenciados permanentes 
ou colaboradores nos programas de pós-gra-
duação da Universidade, que ainda atuam 
na proposição de diretrizes para a pesquisa 
desenvolvida nas Unidades. As Comissões 
Científicas, juntamente com os Comitês e a 
Comissão de Ética da Instituição, têm papel 
fundamental na discussão das questões éti-
cas, na integridade da pesquisa e no exercício 
da produção e difusão do conhecimento. 

O acompanhamento dos projetos e da pro-
dução científica desenvolvidos na Instituição, 
através do aprimoramento dos processos 
de gestão, tem contribuído para  o estabele-
cimento da política institucional que visa sis-
tematizar e dar transparência ao desenvolvi-
mento da pesquisa e sua consolidação como 
um dos diferenciais da PUCRS.

Assim a Universidade, seguindo uma ten-
dência internacional apontada pela UNESCO, 
expande seu foco tradicional na formação e 
capacitação (ensino e pesquisa), agregando à 
sua missão a atuação direta no processo de 
desenvolvimento da sociedade. Nesse con-
texto, a criação da Rede INOVAPUCRS tem 
por objetivos promover o processo de inova-
ção e empreendedorismo na Universidade, 

articulando, para tal, todos os atores envol-
vidos no ensino, pesquisa e extensão, bem 
como promover um esforço multidisciplinar 
para buscar soluções e oferecer respostas às 
demandas da sociedade, em termos de de-
senvolvimento econômico, social, ambiental 
e cultural de sua região e do país. 

A Universidade desenvolveu um conjunto de 
mecanismos de apoio à pesquisa e transfe-
rência de conhecimento e tecnologia que 
tem aumentado a captação de recursos, com 
a gestão das relações entre a Universidade, 
as Empresas e o Governo no âmbito dos pro-
jetos de P&D. Entre tais mecanismos estão 
a análise e a captação de demandas; a iden-
tificação de fontes de financiamento para a 
pesquisa na Universidade; a implementação 
e divulgação dos procedimentos necessários 
à proteção da propriedade intelectual dos 
resultados da pesquisa realizada nas dife-
rentes unidades da Instituição, bem como os 
resultados relacionados à transferência de 
tecnologia por meio da comercialização de 
ativos, protegidos ou não, de propriedade da 
PUCRS.

Além disso, o desenvolvimento de negócios 
a partir dos processos de pré-incubação e 
incubação de empresas, bem como o rela-
cionamento com as empresas sediadas no 
TECNOPUC são importantes mecanismos 
para garantir o impacto econômico e social 
positivo.

2.5. POLÍTICAS DE EXTENSÃO: 
RESPONSABILIDADE SOCIAL

Por meio da extensão universitária, as Insti-
tuições Comunitárias de Educação Superior 
reforçam sua posição estratégica no desen-
volvimento da sociedade. Tal oportunidade 
e posicionamento que configuram a exten-
são estão alinhados com os pressupostos 
da missão marista. A extensão universitária 
contribui para a consolidação da formação 
integral dos estudantes, podendo ser perce-
bida como fator de atratividade, atualização e 
diferenciação do processo de ensino e apren-
dizagem, cristalizando a indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão. 

O desenvolvimento das ações de extensão, 
como uma das formas de expressão da Res-
ponsabilidade Social da Universidade, visa 
propiciar uma educação transformadora em 
que são estabelecidas conexões entre a Uni-
versidade e outros setores da sociedade. Isso 
se amplia por meio da curricularização da ex-
tensão, possibilitando que a aprendizagem 
ocorra também através de vivências profis-
sionais e interdisciplinares.

2.6. INTERNACIONALIZAÇÃO E 
INTERCULTURALIDADE

Seja como demanda por interculturalida-
de, seja na busca por conexões duradou-
ras na pesquisa e na vida acadêmica e 
profissional, a internacionalização é uma 
opção estratégica da Universidade. Alinhar 
o modo como a Universidade significa a 
internacionalização remete, na PUCRS, ao 
conceito de Internacionalização Abrangen-
te (Comprehensive Internationalization), re-
fletindo-se nas suas ações, desde a vida no 
Campus até as referências institucionais. 
Evidencia-se uma “Internacionalização 
meio”: a internacionalização como estra-
tégia para melhor preparar os estudan-
tes, pesquisadores e docentes, norteando 
ações e projetos na área acadêmica ao lon-
go dos próximos anos.

Com o objetivo de qualificar as atividades 
de ensino, pesquisa, extensão, inovação 
e gestão na Universidade, a internaciona-
lização está diretamente relacionada com 
a identificação e a efetivação de parcerias 
estratégicas internacionais em nível insti-
tucional, com empresas, governo e univer-
sidades de excelência, em áreas conside-
radas críticas para o posicionamento e a 
visão institucionais.

2.7. MOBILIDADE ACADÊMICA 

A Universidade busca oportunizar a todos 
os seus estudantes o desenvolvimento 
de experiências globais, internacionais e 
interculturais, promovendo o desenvolvi-
mento de competências interculturais, o 
aprimoramento no aprendizado de línguas 
estrangeiras e o exercício da autonomia, 
entre outras habilidades fundamentais 
para a atuação em um mundo globalizado. 
A internacionalização e a interculturalidade 
são estimuladas por meio de programas 
de intercâmbio IN e OUT e de atividades de 
integração com os demais estudantes.

Por meio dos programas de mobilidade 
disponibilizados aos estudantes de gradu-
ação da PUCRS, esses têm a oportunidade 
de realizar estudos em instituições con-
veniadas, com a possibilidade de aprovei-
tamento dos créditos cursados. A PUCRS 
também recebe estudantes de outros pa-
íses para realização de estudos, pesquisas 
em laboratórios e estágios em empresas 
do TECNOPUC ou conveniadas. Na Pós-
-Graduação Stricto Sensu a mobilidade do 
estudante se expressa através dos está-
gios-sanduíche (eminentemente nos cur-
sos de Doutorado, mas também nos de-
mais níveis), e está, via-de-regra, centrada 
no interesse das pesquisas acadêmicas. A 
dupla diplomação também vem sendo es-
timulada.

A PUCRS recebe, continuamente, docen-
tes estrangeiros, e os docentes que atuam 
no Stricto Sensu são estimulados a realizar 
estágios pós-doutorais no exterior, favore-
cendo a internacionalização na Universida-
de.
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3.1. PROGRAMA DE ABERTURA 
DE CURSOS DE GRADUAÇÃO 
[PRESENCIAL E A DISTÂNCIA]

Como Universidade comprometida com 
seu tempo e atenta a uma sociedade em 
permanente mudança, a PUCRS estuda 
sistematicamente a concepção e criação 
de novas frentes de formação. Para tan-
to, estabelece comissões de professores 
com expertise em diferentes áreas do sa-
ber, que observem a evolução das áreas 
de conhecimento dentro da Universidade 
e conheçam em profundidade o mercado 
em questão. Inicialmente os participantes 
da comissão dedicam-se a ouvir profes-
sores e profissionais vinculados à PUCRS; 
solicitam dados de mercado aos setores 
responsáveis e, posteriormente, estabele-
cem relação com profissionais renomados 
atuantes no mercado estudado. Ainda, 
quando necessário, futuros estudantes e 
diplomados também contam com fórum 

para externar sua percepção a respeito da 
área em questão. Tudo isto tem por obje-
tivo a melhor construção, e adequação, do 
curso novo a ser ofertado, envolvendo em 
sua concepção e criação todas as partes in-
teressadas. Após essa etapa de análise da 
demanda para determinado curso, é reali-
zado estudo interno sobre sua viabilidade 
e sustentabilidade.  Por fim, para a toma-
da de decisão, a proposta completa é sub-
metida a todas as instâncias responsáveis, 
cabendo sua aprovação final à Câmara de 
Graduação e Pós-Graduação e ao Conse-
lho Universitário.

A Universidade acompanha atentamente 
o cenário da Educação Superior, manten-
do atitude de abertura à possibilidade de 
oferta de cursos de graduação a distân-
cia, sujeita à análise prévia do cenário e 
da capacidade institucional instalada, bem 
como observados os requisitos regulató-
rios específicos.

3.2. PROGRAMA DE ABERTURA 
DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
STRICTO SENSU [PRESENCIAL E A 
DISTÂNCIA]

No que se refere à Pós-Graduação Stricto 
Sensu, no último quinquênio a expansão 
ocorreu sob a forma de novos cursos de 
doutorado junto aos programas já exis-
tentes, com a criação de um único novo 
programa, este ofertando o mestrado 
profissional. A Universidade vem seguin-
do nesse rumo, buscando a excelência no 
Stricto Sensu, com alta seletividade na sua 
ampliação, e com foco nas demandas que 
emergem do Posicionamento Estratégico 
da Universidade. A inserção social ocorre 
sob a forma de mestrados e doutorados 
interinstitucionais (MINTER e DINTER), ten-
do a PUCRS a condição de instituição pro-
motora desses cursos. A revisão das áreas 
de concentração e linhas de pesquisa cons-
titui processo institucional permanente.

3. CRONOGRAMA 
DE IMPLANTAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO

A PUCRS tem intensificado, nos cursos Stric-
to Sensu presenciais, o uso das tecnologias 
síncronas, seja nas bancas de mestrado e 
doutorado, seja nas palestras e seminá-
rios com a participação de pesquisadores 
estrangeiros ou de regiões mais afastadas 
do país. O mesmo tem ocorrido com as 
orientações, no caso dos cursos MINTER e 
DINTER.

3.3. PROGRAMA DE ABERTURA DE 
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO 
SENSU [PRESENCIAL E A DISTÂNCIA]

A ampliação dos cursos de Pós-Graduação 
Lato Sensu, tanto em áreas atendidas como 
em número de estudantes, responde a 
demandas da sociedade, e se efetiva por 
meio de cursos presenciais ou semipresen-
ciais, cursos a distância e cursos fechados 
para organizações públicas ou privadas. 
Tal crescimento vem acompanhado de um 
olhar cuidadoso sobre as competências e 
capacidade de oferta da Instituição, bem 
como sobre os projetos pedagógicos de 
cursos. O novo marco regulatório da Es-
pecialização garantirá importante baliza-
mento, no cenário nacional, na oferta dos 
cursos, para o qual a Universidade está 
preparada.

 

3.4. PROGRAMA DE ABERTURA DE 
CURSOS DE EXTENSÃO [PRESENCIAL 
E A DISTÂNCIA]

Com relação a cursos de Extensão, sejam 
esses presenciais, semipresenciais ou a dis-
tância, de curta ou média duração, a oferta 
é permanentemente atualizada, e a expan-
são tem sua origem nas Unidades Univer-
sitárias. No atendimento às demandas por 
educação continuada, seja pelo indivíduo, 
no plano pessoal, ou pelo profissional no 
mundo do trabalho, ou pelas organizações, 
a Universidade planeja e conduz a oferta 
de cursos de Extensão.
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4.1. FLEXIBILIDADE DOS 
COMPONENTES CURRICULARES E 
OPORTUNIDADES DIFERENCIADAS 
DE INTEGRALIZAÇÃO DOS CURSOS

A flexibilização curricular desafia a Univer-
sidade na direção da criação de percursos 
formativos que traduzam uma concepção 
que supere as marcas da homogeneidade 
ou da fragmentação. Várias iniciativas po-
dem contribuir nesse sentido:

• abordagem, de forma transversal, de 
conteúdos que integrem as diferentes 
áreas do conhecimento;

• aprendizagem coletiva e colaborativa;

• oferta de um repertório de disciplinas 
eletivas integrantes dos currículos dos 
diversos cursos da Universidade, dispo-
nibilizadas para escolha dos estudantes, 
convidando-os a uma construção auto-
ral do seu percurso formativo;

• inclusão, nas matrizes curriculares, de 
atividades complementares ou está-
gios, obrigatórios ou não, nos quais os 
estudantes vivenciem experiências em 

situações reais de trabalho, que lhes 
permitam desenvolver competências 
necessárias à atuação profissional;

• incentivo às atitudes e comportamentos 
voltados à responsabilidade socioam-
biental e ao compromisso com o desen-
volvimento social e sustentável;

• uso de disciplinas a distância na gra-
duação, possibilitando ao estudante 
a ampliação dos espaços e tempos de 
aprendizagem, adequando-os a suas 
necessidades e possibilidades;

• estímulo às práticas de pesquisa como 
atividade curricular, para que os estu-
dantes possam vivenciar a experiência 
da pesquisa acadêmica em disciplinas 
ao longo do curso ou durante a realiza-
ção do trabalho de conclusão de curso, 
quando for o caso;

• possibilidade de realização de ativida-
des extensionistas que, de acordo com 
as peculiaridades do curso, contribuam 
para o desenvolvimento da responsabi-
lidade social na formação acadêmica; 

• conexão de competências individuais, 
coletivas ou organizacionais às necessi-
dades da sociedade, de ordem econômi-
ca, social ou cultural;

• estímulo à participação em programas 
de mobilidade acadêmica em institui-
ções de ensino superior, nacionais e in-
ternacionais, com as quais a Universida-
de mantém convênio;

• introdução de temas internacionais ou 
interculturais, com estudos de caso ori-
ginados de outras realidades ou em ou-
tras línguas;

• estudos em vista da dupla diplomação 
ou titulação, com parte da formação re-
alizada em instituições de ensino supe-
rior no exterior, mediante convênio.

• Essas, entre outras experiências de apren-
dizagem, traduzem alternativas possíveis 
no âmbito de uma inovação curricular que 
se disponha a trazer respostas às deman-
das do contexto atual. 

4. ORGANIZAÇÃO 
DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
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4.2. ESTÁGIOS/PRÁTICAS 
PROFISSIONAIS

O Estágio é uma atividade pedagógica de-
senvolvida sob orientação e acompanha-
mento de profissionais habilitados a ava-
liar a pertinência dessa experiência para a 
formação do indivíduo. Assim, o estudan-
te regularmente matriculado em curso de 
graduação tem a oportunidade de capaci-
tar-se para atuação profissional, realizan-
do estágio em empresas, instituições ou 
órgãos governamentais, exercendo ativi-
dades relacionadas à profissão escolhida, 
em situações reais de vida e de trabalho. 

O estágio obrigatório é componente inte-
grante da matriz curricular, sendo condi-
ção para que o estudante possa concluir 
seu curso, quando previsto nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais do respectivo cur-
so. 

O estágio não obrigatório pode ocorrer 
paralelamente às disciplinas previstas na 
matriz curricular, não se configurando 
como condição para a conclusão do curso. 
Entretanto, tem necessariamente caráter 
formativo e constitui parte do processo de 
aprendizagem teórico-prática, podendo 
integrar os projetos pedagógicos dos cur-
sos de educação superior como atividade 
complementar à formação do estudante.

Os estágios não obrigatórios desenvolvi-
dos pelos estudantes são administrados 

por setor específico que, por meio de sis-
tema informatizado, realiza a gestão dos 
estágios e a supervisão acadêmica dos 
professores coordenadores de cada Uni-
dade Acadêmica, responsáveis pelo pla-
nejamento e acompanhamento, avaliação 
e validação dessa atividade. Dentre as 
oportunidades de prática profissional, a 
PUCRS participa de programas especiais, 
com fomento externo, como o Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Do-
cência (PIBID), o Programa Nacional de 
Reorientação da Formação Profissional 
em Saúde (Pró-Saúde) e o Programa de 
Educação Tutorial (PET-Saúde).

4.3. PRODUÇÃO DE MATERIAL 
DIDÁTICO-PEDAGÓGICO

A produção de material didático pedagó-
gico é incentivada de diferentes modos. 
De um ponto de vista teórico, o professor, 
individualmente ou em grupo, é estimu-
lado a organizar a ação pedagógica com 
apoio de diferentes e variados recursos, 
sempre seguindo o PPC e as ementas de-
finidas para as disciplinas. De um ponto 
de vista prático, são produzidos materiais 
específicos disponibilizados na platafor-
ma moodle. 

A Universidade conta com programas que 
apoiam o desenvolvimento humanístico 
e cultural dos estudantes, paralelamen-

te à formação profissional especializada. 
Nesse contexto, a Pró-Reitoria Acadêmica 
da PUCRS, fiel à missão essencial da Uni-
versidade de “produzir e difundir conhe-
cimento e promover a formação humana 
e profissional, orientada por critérios de 
qualidade e relevância”, mantém o Labo-
ratório de Aprendizagem (LAPREN), que 
tem por objetivo diminuir as desigualda-
des de conhecimento nas áreas de Mate-
mática, Física, Química e Português. Nes-
se espaço, os estudantes de diferentes 
cursos da PUCRS têm a oportunidade de 
receber apoio pedagógico na ampliação 
e/ou reconstrução de conceitos e no de-
senvolvimento de habilidades por meio 
de atividades de aprendizagem indivi-
duais e coletivas. São estimulados tam-
bém à utilização de tecnologias (objetos 
de aprendizagem) e ao desenvolvimento 
da autonomia para a promoção de uma 
aprendizagem significativa. Além do apoio 
do LAPREN, os estudantes da PUCRS con-
tam com as monitorias das disciplinas ofe-
recidas pelas Unidades Acadêmicas.

O acesso ao conhecimento também é 
apoiado pelo LEPNEE (Laboratório de 
Ensino e Atendimento a Pessoas com 
Necessidades Educacionais Específicas), 
que acolhe estudantes portadores de 
necessidades especiais, oferecendo-lhes 
ferramentas de apoio e acompanhamen-
to diferenciado, de modo a possibilitar a 

acessibilidade – física, atitudinal e pedagó-
gica –, ampliar seu bem-estar na Institui-
ção e, assim, promover seu desempenho 
acadêmico.

O desenvolvimento discente também se 
dá a partir da articulação entre Academia 
e o mundo do trabalho. A PUCRS, por sua 
forte inserção na comunidade, investe 
nos estágios não obrigatórios na forma 
de diálogo e troca de experiências com a 
comunidade, reforçando o compromisso 
com a formação de profissionais compe-
tentes e com o estímulo ao surgimento de 
talentos nas mais diversas áreas.
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As políticas relacionadas ao corpo docente 
e ao quadro técnico-administrativo são des-
critas nessa seção. Seguindo seus objetivos 
estratégicos, a Universidade aprimora, per-
manentemente, os processos de desenvol-
vimento e de engajamento de pessoal.

5.1. CORPO DOCENTE

5.1.1. Políticas de expansão, seleção 
e contratação e procedimentos de 
substituição de professores
A perspectiva que se descortina para os 
cursos de graduação na PUCRS aponta para 
uma ênfase nos caminhos formativos, com 
diversificação de cursos, sem necessária 
vinculação com um aumento no número de 
cursos de Graduação, portanto sem previ-
são de expansão do quadro docente nesse 
caso. A expansão da Pós-Graduação Stricto 
Sensu, por sua vez, também se apresenta al-
tamente seletiva.

A composição do quadro docente da Uni-
versidade está voltada ao atendimento das 
demandas do ensino, da pesquisa e da ges-

tão acadêmica. O corpo docente é constitu-
ído de professores horistas e professores 
em regime de tempo integral ou de tem-
po parcial, havendo ainda alguns docentes 
em outras categorias, hoje em extinção. 
Preocupada com a construção do perfil do-
cente que possa atender aos requisitos de 
qualidade e excelência tanto na Graduação 
como na Pós-Graduação, em diálogo com 
o perfil desejado do seu egresso, a Institui-
ção vem trabalhando, junto às Unidades 
Universitárias, em orientações acadêmicas 
para fins de recrutamento e seleção de 
novos professores. Essas orientações se 
concentram em duas grandes linhas con-
forme a atuação esperada - se atuarão na 
Graduação, ou se atuarão no Stricto Sensu e 
na Graduação. Tais orientações vêm sendo 
retroalimentadas a partir das experiências 
adquiridas com sua implantação.

Para além das habilidades didáticas e re-
quisitos acadêmicos específicos, o perfil 
inclui requisitos essenciais como iniciativa, 
liderança, boa interlocução com os discen-
tes, colegas e gestores, compromisso com 
a formação integral do estudante e com o 

Marco Referencial da Universidade, bem 
como com o seu Posicionamento Estra-
tégico. Espera-se, além de integridade e 
comprometimento, o compromisso com a 
qualidade na ação de educar, e recomen-
da-se domínio de idioma estrangeiro, em 
habilidade compatível com a condição de 
docência em língua estrangeira. As orien-
tações ainda salientam a divulgação ampla 
das vagas (em veículos, listas, redes sociais 
e profissionais, e mesmo, quando for o 
caso, no exterior), a necessidade de pro-
cesso seletivo pela Unidade Universitária, 
acompanhado pela Gerência de Recursos 
Humanos e pela Pró-Reitoria Acadêmica. 
A todos os candidatos devem ser informa-
dos os requisitos a serem cumpridos no 
desenvolvimento das atividades, a saber, 
a necessidade de credenciamento anual, 
para os docentes a serem credenciados 
nos programas de pós-graduação, e a va-
lorização, pela Universidade, do desenvol-
vimento acadêmico-docente.

A substituição de professores que desen-
volvem atividade de pesquisa e ensino na 
Graduação e na Pós-Graduação deve obe-

5. PERFIL DO CORPO DOCENTE E 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
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decer aos critérios rigorosos de produtivi-
dade estabelecidos pela CAPES/MEC para 
as áreas específicas do conhecimento. O 
processo de credenciamento anual, nesse 
caso, determina a distribuição de ativida-
des docentes entre Graduação e Pós-Gra-
duação.

Todo docente que ingressa na PUCRS é 
convidado a participar de programa de in-
trodução à docência na Universidade. Um 
alinhamento para o entendimento do pro-
jeto pedagógico dos cursos fica a cargo das 
Unidades Universitárias.

5.1.2. Políticas de qualificação e plano de 
carreira do corpo docente 
A PUCRS conta com um Plano de Carrei-
ra com critérios específicos de ascensão 
funcional para o seu corpo docente. Esse 
plano, criado e implantado em 1976, per-
mite a promoção do professor por mérito 
ou tempo de serviço. Atualmente, é regula-
mentado pela Resolução 01/2000, vigente 
desde 1/3/2000. A partir de 2010, foi objeto 
de rediscussão, que visa à implantação de 
alterações.

Na Resolução vigente, os professores es-
tão enquadrados nas categorias de Profes-
sor Auxiliar, Professor Assistente, Profes-
sor Adjunto e Professor Titular. Os regimes 
de trabalho do corpo docente adotados na 

Universidade são Horista, Tempo Parcial 
(T20 e T30, em extinção); Dedicação Exclu-
siva (DE, em extinção) e Tempo Integral 40 
horas/semanais (T40, em extinção, e TI40).

A Instituição investiu fortemente, nos úl-
timos 25 anos, na formação de seu corpo 
docente em nível de Mestrado e Douto-
rado, o que lhe permitiu galgar à posição 
destacada no cenário nacional, na pesqui-
sa e na pós-graduação, e aos patamares 
de qualidade nos cursos de graduação. 
Entre as ações desenvolvidas destacaram-
-se as políticas de apoio à capacitação dos 
seus professores no País e no exterior. 
A política de apoio à capacitação docen-
te focaliza, nesse novo período, o estágio 
pós-doutoral e o incentivo à titulação do-
cente, em sua área de atuação. Docentes 
permanentes de tempo integral credencia-
dos em Programa de Pós-Graduação são 
apoiados a realizar estágio pós-doutoral 
em instituições de ponta, preferentemente 
no exterior, com a manutenção de salário, 
dentro de regras específicas para o afasta-
mento. Do mesmo modo, a Instituição esti-
mula a participação, com afastamento, em 
missões científicas de reconhecido valor 
acadêmico. Oferece apoio à apresentação 
de trabalhos em eventos científicos e aca-
dêmicos por docentes, com o objetivo de 
ampliar a produção científica, bem como 

estabelecer contatos acadêmicos, visando 
a parcerias na área de pesquisa e interação 
com outros grupos de pesquisa nacionais e 
internacionais. 

Uma das iniciativas de apoio à atuação do 
corpo docente é o Centro de Atenção Psi-
cossocial (CAP), que tem como um dos seus 
objetivos a contribuição para o aprimora-
mento dos processos de desenvolvimento 
e engajamento de pessoal. Esta proposta 
prevê a ampliação de ações de avaliação, 
atendimento e assessoramento, individual 
ou coletivamente, a professores, coorde-
nadores, diretores e gestores, a partir de 
demandas que necessitem de intervenção 
técnica.

5.2. CORPO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO

5.2.1. Políticas de expansão, seleção 
e contratação e procedimentos 
de substituição do corpo técnico-
administrativo 
A necessidade de manutenção, redução e 
ampliação de vagas respeita os procedi-
mentos legais previstos na Legislação Tra-
balhista, bem como os procedimentos ad-
ministrativos previstos no Ato Normativo 
02/2007, da PUCRS.

O preenchimento de vagas previstas ocor-
re por meio de requisição encaminhada e 
aprovada pela Gerência de Recursos Hu-
manos, que inicia e conduz o processo de 
recrutamento e seleção. Dentre os aspec-
tos previstos no Ato Normativo 02/2007 
acerca desse processo, destaca-se a defini-
ção do perfil do profissional a ser contrata-
do e o recrutamento que pode ser interno 
e/ou externo. As etapas de recrutamento e 
seleção incluem a divulgação interna e/ou 
externa das vagas, triagem interna e/ou ex-
terna, dinâmica de grupo, entrevista, ava-
liação de potencial, decisão / escolha final 
do(s) candidato(s) e enquadramento. Após 
a contratação, o novo técnico administra-
tivo é inserido na Instituição por meio de 
programas de integração.

A capacitação do quadro técnico-admi-
nistrativo é promovida pela Gerência de 
Recursos Humanos, por meio de cursos 
internos e externos, para atender às soli-
citações encaminhadas pelas faculdades 
ou setores administrativos, ou conforme 
levantamento de necessidades.

A Política de Incentivo à Educação da PUCRS 
está prevista no Ato Normativo 01/2007. 
Os benefícios oferecidos para técnicos 
administrativos incluem descontos de até 
80% em cursos de graduação e de até 50% 
em cursos de pós-graduação.
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A PUCRS busca permanentemente aprimo-
rar a gestão e a governança institucional, em 
vista da complexidade inerente à sua estru-
tura organizacional, com base na constante 
atualização dos seus processos de gestão, 
de forma eficaz e inovadora, no sentido de 
promover a integridade e a solidez econô-
mico-financeira, permitindo o cumprimento 
da sua missão, da excelência acadêmica e 
da visão de futuro.

O modelo administrativo da PUCRS baseia-
-se na gestão por meio de colegiados. De 
acordo com o Regimento, há participação 
dos diferentes segmentos da Instituição 
nos processos decisórios, por meio da re-
presentação em órgãos deliberativos.

Os conselhos superiores da PUCRS são o 
Conselho Universitário e suas Câmaras, 
e o Conselho de Curadores. Ao Conselho 
Universitário compete definir as diretrizes 
da política universitária, acompanhar sua 
execução e avaliar seus resultados em con-
sonância com as finalidades, princípios e 
missão da Instituição. O Conselho de Cura-
dores é órgão deliberativo superior da Uni-

versidade em assuntos econômico-financei-
ros e patrimoniais. As Faculdades e Escolas 
da PUCRS organizam-se em Cursos e em 
Programas, que congregam professores no 
desempenho de atividades de ensino, pes-
quisa e extensão. O órgão deliberativo da 
Faculdade é o seu Colegiado, e da Escola é o 
seu Colegiado Acadêmico.

O Colegiado da Reitoria constitui a instân-
cia de decisão institucional para questões 
de caráter estratégico e administrativo. Os 
Colegiados das Faculdades e Escolas, bem 
como as Comissões Coordenadoras dos 
Cursos de Graduação e dos Programas de 
Pós-Graduação são responsáveis pelas de-
cisões no respectivo nível organizacional. O 
alinhamento estratégico entre as Unidades 
Universitárias da PUCRS e a Administração 
Superior dá-se por meio de reuniões de 
análise, aprovação e acompanhamento do 
plano de ações proposto por cada Unidade, 
em consonância com o Planejamento Es-
tratégico (PE). O processo de implantação 
de Escolas introduz um órgão denomina-
do de Comitê Gestor da Escola, composto 

pelo Decano, Decanos Associados e Super-
visor Administrativo. Este comitê tem cará-
ter executivo na administração da Escola e 
suas principais atribuições são:  auxiliar o 
Decano no cumprimento das deliberações 
dos órgãos da Administração Superior rela-
tivas a matérias administrativas, financeiras 
e patrimoniais no âmbito da Escola; acom-
panhar a execução do seu Planejamento 
Estratégico; elaborar o orçamento anual da 
Escola, submetendo-o ao órgão superior 
responsável, bem como acompanhar a sua 
execução.

A Reitoria, as Pró-Reitorias e as Direções 
das Unidades Universitárias têm papéis 
bem definidos. Nos processos de gestão da 
PUCRS, as finalidades educativas assumem 
relevância primordial. O modelo de gestão 
vigente tem como finalidade tornar claros 
e transparentes os procedimentos admi-
nistrativos, o que se constata por meio da 
atuação dos diferentes colegiados no apoio 
aos processos de tomada de decisões.

6. ORGANIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA  
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6.1. POLÍTICAS DE GESTÃO

6.1.1. Funcionamento, representação e 
autonomia dos Conselhos Superiores 
Ao Conselho Universitário compete definir 
as diretrizes da política universitária, acom-
panhar sua execução e avaliar seus resul-
tados em consonância com as finalidades, 
princípios e missão da Instituição, sendo 
que suas decisões são tomadas em sessões 
plenárias ou em sessões de suas Câmaras: 
de Graduação e Pós-Graduação; de Pesqui-
sa; e de Extensão e Assuntos Comunitários.

O Conselho Universitário é composto pelos 
seguintes integrantes: Reitor, como Presi-
dente; Vice-Reitor, como Vice-Presidente; 
Pró-Reitores; Diretores das Faculdades; De-
canos das Escolas; Procurador Jurídico; re-
presentante dos Institutos de Pesquisa da 
Universidade; representante do Instituto de 
Cultura da Universidade; representante do 
Chanceler; representante da Entidade Man-
tenedora; representante da sociedade civil 
organizada; três representantes do corpo 
docente; dois representantes dos funcioná-
rios técnico-administrativos; três represen-
tantes do corpo discente, sendo pelo me-
nos um de curso de Pós-Graduação Stricto 
Sensu.

O Conselho Universitário reúne-se com 
a presença da maioria absoluta de seus 
membros, sendo que a periodicidade de 

reuniões do Conselho Universitário é de, 
pelo menos, duas vezes por ano.

São atribuições do Conselho Universitário:
I - exercer, como órgão deliberativo, a ad-
ministração superior da Universidade; 
II - aprovar as políticas e normas gerais 
do ensino, da pesquisa, da extensão e das 
ações comunitárias;
III - aprovar o Estatuto e suas alterações, 
submetendo-o à homologação da Entida-
de Mantenedora; 
IV - aprovar o Regimento Geral e, quando 
for o caso, regulamentos de Unidades Uni-
versitárias; 
V - apreciar o Relatório anual da Reitoria; 
VI - outorgar, por proposta do Reitor, ou 
por indicação a este encaminhada pelas 
Direções das Faculdades e Escolas, títulos 
honoríficos e dignidades universitárias; 
VII - aprovar a criação, supressão ou alte-
ração de Unidades Universitárias, de cur-
sos sequenciais, de graduação e de pós-
-graduação stricto sensu; 
VIII - aprovar a promoção de professores; 
IX - aprovar o calendário escolar; 
X - criar comissões permanentes e tempo-
rárias; 
XI - examinar assuntos de interesse da 
Universidade não previstos no Estatuto. 

O Conselho de Curadores é órgão delibera-
tivo superior da Universidade em assuntos 
econômico-financeiros e patrimoniais e é 
composto pelo Reitor, como Presidente; 

pelo Vice-Reitor, como Vice-Presidente; pe-
los Pró-Reitores; por cinco representantes 
da Entidade Mantenedora, dos quais pelo 
menos dois pertencentes ao quadro funcio-
nal da Universidade; pelo representante da 
sociedade civil organizada, nomeado pelo 
Arcebispo de Porto Alegre. 

São atribuições do Conselho de Curadores:
I - aprovar o seu Regulamento Interno;
II - decidir sobre questões financeiras da 
Universidade;
III - fixar os valores dos encargos educacio-
nais e das taxas escolares; 
IV - estabelecer a política salarial;
V - aprovar critérios de gratificações pelo 
exercício de cargos ou funções de confian-
ça; 
VI - aprovar a estrutura do quadro funcio-
nal da Universidade; 
VII – emitir parecer prévio para exame e 
aprovação do orçamento da Universidade 
pela Entidade Mantenedora;
VIII - emitir pareceres sobre questões pa-
trimoniais e submetê-los à aprovação da 
Entidade Mantenedora;
IX - deliberar sobre questões administra-
tivo-financeiras não previstas no Estatuto.

6.1.2. Funcionamento, representação e 
autonomia dos Colegiados 
As Faculdades e Escolas da PUCRS organi-
zam-se em Cursos e em Programas, que 
congregam professores que desempenham 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
O órgão deliberativo da Faculdade é o seu 
Colegiado, presidido pelo Diretor e compos-
to por Vice-Diretor, quando houver, por Co-
ordenadores de Cursos de Graduação, por 
Coordenadores de Departamentos, quando 
houver, por Coordenadores de Programas 
de Pós-Graduação Stricto Sensu, e por um 
representante do corpo discente de gradu-
ação e um representante do corpo discente 
de pós-graduação nas Faculdades em que 
houver cursos Stricto Sensu. Nas Escolas, o 
órgão deliberativo é o Colegiado Acadêmi-
co, composto pelo Decano, Decanos Asso-
ciados, Coordenador da Comissão Científi-
ca, representante dos Coordenadores de 
Cursos de Graduação, representante dos 
Coordenadores dos Programas de Pós-Gra-
duação, representante do Corpo Discente e 
representante do Corpo Técnico-Adminis-
trativo.  

Em casos específicos, uma Unidade Acadê-
mica pode organizar-se em Departamentos.

São atribuições do Colegiado da Unidade:
I - examinar e definir a organização admi-
nistrativa e pedagógica da Unidade Acadê-
mica, bem como suas alterações, subme-
tendo-as para aprovação final dos órgãos 
competentes; 
II - promover a integração entre os cursos 
da Unidade Acadêmica e entre os seus de-
partamentos, quando houver, inclusive a 

articulação entre disciplinas de diferentes 
departamentos e cursos e a integração en-
tre graduação e pós-graduação;
III - aprovar o horário para os cursos re-
gulares, ouvidos os respectivos coordena-
dores de cursos e, em casos específicos, 
coordenadores de departamentos, e aten-
didas as condições que intervenham na re-
gularidade da frequência e na organização 
dos trabalhos pedagógicos, respeitadas as 
normas gerais da Universidade que regu-
lem o assunto; 
IV - apreciar as propostas dos currículos 
dos cursos da Faculdade ou da Escola para 
serem submetidas à aprovação das res-
pectivas Câmaras; 
V - apreciar o plano de atividades da Uni-
dade Acadêmica para cada quadriênio, 
com revisões e atualizações anuais; 
VI - opinar sobre a contratação de profes-
sores e indicar os nomes dos candidatos à 
promoção; 
VII - constituir comissões especiais para o 
estudo de assuntos que interessam à Uni-
dade; 
VIII - decidir sobre recursos de sanções 
disciplinares aplicadas pela direção da Uni-
dade; 
IX - suspender, atendendo à representa-
ção do Diretor ou Decano, qualquer curso 
extraordinário cuja execução não respeite 
as exigências legais e regulamentares; 
X - apreciar o relatório anual do Diretor ou 
do Decano; 

XI - indicar comissões examinadoras para 
concursos previstos na legislação e vincu-
lados à Universidade; 
XII - decidir sobre questões relativas a 
transferências, reingressos, reopções, 
adaptações, exames, trabalhos escolares e 
dispensa de matrícula por aproveitamento 
de crédito em disciplinas; 
XIII - aprovar os programas das disciplinas 
vinculadas aos departamentos e cursos da 
Unidade;
XIV - pronunciar-se sobre assuntos enca-
minhados pela direção da Unidade Acadê-
mica.
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6.2. ORGANOGRAMA DA INSTITUIÇÃO
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7.1. FORMAS DE ACESSO/SELEÇÃO DO 
CORPO DISCENTE 

7.1.1. Acesso aos cursos de Graduação 
A PUCRS oferece o acesso a seus cursos de 
Graduação por meio de diferentes modali-
dades, conforme segue.

• Concurso Vestibular – oferecido em duas 
oportunidades: dezembro, para todos os 
cursos, e junho, para parte dos cursos. 
Os candidatos inscritos são selecionados 
mediante a realização de um conjunto de 
provas de múltipla escolha e de uma re-
dação, aplicadas em dois dias.

• Vestibular Complementar – oferecido, 
após o Concurso Vestibular, aos can-
didatos às vagas remanescentes nos 
cursos oferecidos, após a matrícula dos 
classificados no primeiro processo. Os 
inscritos são selecionados por uma pro-
va de redação.

• Ingresso de Diplomado – oferecido a gra-
duados da PUCRS ou de outras IES, que 
podem requerer ingresso em novo curso 
de graduação, mediante processo seletivo 
interno condicionado à existência de vagas.

• Transferência – a oportunidade de dar se-
quência, na PUCRS, a um curso de gradu-
ação em área afim iniciado em outra IES, 
mediante processo seletivo interno condi-
cionado à existência de vagas.

• ProUni – adotado pela PUCRS em atendi-
mento à política de inclusão na Educação 
Superior, do Governo Federal, que conce-
de bolsas de estudo integrais para cursos 
de graduação a candidatos classificados no 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 
que preenchem as condições estabelecidas 
pelo Programa.

Além dessas modalidades, há interesse 
em estudar outras formas universais de 
ingresso.

7.1.2. Acesso aos Programas de Pós-
Graduação Stricto Sensu 
O acesso aos Programas de Pós-Gradua-
ção Stricto Sensu, para ingresso nos cursos 
de Mestrado Profissional, Mestrado Aca-
dêmico ou Doutorado, ocorre por meio de 
editais de seleção, abertos uma ou duas 
vezes por ano, conforme o Programa e a 
disponibilidade de vagas, e segue o calen-
dário anual da Pós-Graduação Stricto Sensu 
da PUCRS.

A inscrição dos candidatos é feita através 
de sistema unificado, via web. Após encer-
rado o período de inscrições, a seleção efe-
tiva-se mediante etapas que podem incluir 
a realização de prova, entrevista e análise 
do projeto de pesquisa, do curriculum vitae 
do candidato e dos demais itens de docu-
mentação, segundo o edital de seleção de 
cada Programa.

A condução desse processo se efetiva por 
meio de uma comissão de seleção, indica-

7. POLÍTICAS DE 
ATENDIMENTO 
AOS ESTUDANTES   
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da pela Comissão Coordenadora do Pro-
grama. O número de vagas é fixado previa-
mente, a cada ingresso, de acordo com a 
disponibilidade de orientação, e informado 
no edital de seleção.

A aprovação na seleção possibilita a matrí-
cula e ingresso no Programa de Pós-Gra-
duação Stricto Sensu.

7.1.3. Acesso aos cursos de Pós-Graduação 
Lato Sensu 
O ingresso nos cursos de Pós-Graduação 
Lato Sensu inclui as etapas de candidatu-
ra, análise de documentos, seleção (se for 
o caso) e matrícula. Todas essas etapas 
estão descritas em detalhe no projeto do 
curso, aprovado previamente pelos órgãos 
colegiados da Universidade.

A seleção pode incluir prova, entrevista, 
análise da documentação e outros meca-
nismos, desde que especificados no proje-
to do curso. A condução desse processo é 
desenvolvida pelo coordenador do curso 
de Pós-Graduação Lato Sensu. O número 
de vagas é fixado previamente a cada edi-
ção e divulgado com as demais informa-
ções a respeito do curso.

7.1.4. Acesso aos cursos de Extensão
No que se refere ao ingresso em cursos de 
Extensão, os pré-requisitos de formação 
ou conhecimentos prévios específicos são 

descritos no projeto de cada curso e infor-
mados aos candidatos. A inscrição ocorre 
por meio de sistema próprio, que permite 
o acompanhamento dos cursos até a certi-
ficação do estudante.

7.2. ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES: 
ESTÍMULO AO INGRESSO E À 
PERMANÊNCIA 

É objetivo da Universidade o aprimoramen-
to constante das ações de aproximação e 
relacionamento com a comunidade, muito 
especialmente com os jovens que se pre-
param para uma escolha profissional e ca-
recem de informações e esclarecimentos 
sobre o vestibular, cursos, mercado de tra-
balho, orientação profissional e programas 
de apoio financeiro. Para efetivar este ob-
jetivo, a PUCRS busca aprofundar o relacio-
namento com entidades públicas e privadas 
por meio de contatos com as coordenações 
pedagógicas das escolas, com o intuito de 
divulgar e incentivar a participação dos es-
tudantes nas atividades dos programas de 
captação e permanência na Universidade, 
através de iniciativas próprias ou partici-
pando de atividades propostas pelas esco-
las e pela sociedade.

O discente da PUCRS, dos diversos níveis 
de ensino, recebe atendimento em todos 
os setores pedagógico-administrativos das 

Unidades Universitárias e/ou na Central 
de Atendimento ao Aluno, que integra os 
setores de registro acadêmico, financeiro, 
bolsas e créditos, estágios, mobilidade aca-
dêmica, iniciação científica, educação conti-
nuada, atendimento pedagógico, ouvidoria 
institucional e diplomados. 

Com relação à permanência dos estudan-
tes, a Universidade desenvolve um conjunto 
de ações nas Faculdades e Escolas, centros 
e laboratórios, como as dedicadas à Aten-
ção Psicossocial, além de apoio pedagógico 
na construção de competências e conceitos 
básicos por meio de atividades de aprendi-
zagem.

A Universidade, com o propósito de aprimo-
rar a gestão dos programas de apoio finan-
ceiro, busca ampliar o relacionamento insti-
tucional com entidades públicas e privadas. 
Nesse contexto, o FIES constitui uma das 
alternativas oportunizadas. Tais programas 
exercem papel importante nos processos 
de ingresso e permanência dos estudantes.

A intensa atividade de Pesquisa e Desenvol-
vimento (P&D), que tem lugar nas Unidades 
Acadêmicas, bem como no Parque Cientí-
fico e Tecnológico da PUCRS, conta com a 
participação de doutorandos, mestrandos e 
estudantes de graduação, provendo, em al-
guns casos, formas de apoio ao custeio des-
ses estudantes, mediante bolsas próprias 
ou de agências financiadoras. 

7.3. PARTICIPAÇÃO E CONVIVÊNCIA 
ESTUDANTIL

A PUCRS reconhece a importância da po-
lítica estudantil como uma oportunidade 
de aprendizado e prática da cidadania e 
educação plena. Por essa razão, estimula 
a comunicação e o relacionamento com o 
Diretório Central de Estudantes da PUCRS 
e com os Diretórios Acadêmicos. Aos estu-
dantes é garantida a representação nos co-
legiados da Universidade como, por exem-
plo, no Colegiado da Faculdade / Escola, no 
Conselho Universitário e nas respectivas 
Câmaras, bem como na Comissão Própria 
de Avaliação.

A Universidade favorece a convivência es-
tudantil no Campus de diversas maneiras, 
destacando-se a disponibilização de espa-
ços aprazíveis em diferentes praças e bos-
ques, assim como espaços internos nas 
Unidades Acadêmicas.

7.4. PROGRAMAS PARA 
ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS

A PUCRS busca fortalecer a interação com 
os diplomados, firmando relacionamen-
to com a sociedade. Para isso desenvolve 
atividades, geralmente em parceria com as 
Unidades Universitárias, visando estreitar 
contatos e estimular uma relação de con-
fiança e comprometimento entre a Univer-
sidade e seus egressos.

A conexão com os diplomados também 
é fortalecida por meio da participação na 
Avaliação com Diplomados da PUCRS (Gra-
duação e Pós-Graduação), oportunidade 
em que podem se manifestar sobre o curso 
realizado, trazendo sua visão sobre a traje-
tória desenvolvida na PUCRS, e apresentar 
propostas para mudanças ou sugestões de 
melhorias.
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8.1. RELACIONAMENTO E 
ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO

A PUCRS acredita na comunicação como 
mediadora das relações e processos insti-
tucionais, pautada pelo diálogo constante 
com seus públicos preferenciais e com a 
sociedade. As iniciativas são coordenadas 
pela Assessoria de Comunicação e Marke-
ting, mas envolvem todas as áreas da Uni-
versidade. 

As iniciativas de comunicação e relacio-
namento são orientadas pelo Plano Es-
tratégico e alinhadas de acordo com os 
objetivos institucionais. Nesse sentido, a 
Assessoria se configura como área estra-
tégica de assessoramento, que contribui 
para o alcance dos resultados da Universi-
dade, consolidação do seu posicionamento 
e relacionamento com seus públicos prio-
ritários.

A atuação se dá, prioritariamente, em três 
grandes frentes: gestão da marca, imagem 
e reputação; processos de relacionamen-

to, captação e fidelização e fortalecimento 
da identidade institucional. Para dar conta 
dessas áreas de assessoramento, a equipe 
está organizada contemplando todas as 
frentes de atuação da comunicação orga-
nizacional, e atua a partir de equipes mul-
tidisciplinares. A seguir, detalhamos as ma-
cro áreas que compõem a assessoria.

Com o objetivo de atender e planejar as ini-
ciativas de comunicação e relacionamento 
necessárias para a articulação com a so-
ciedade e os públicos de interesse, a As-
sessoria conta com profissionais de aten-
dimento e planejamento, que atuam de 
modo transversal a todas as demais áre-
as. Da mesma forma, a área de pesquisa 
e inteligência, que está a serviço de toda a 
Universidade, buscando oferecer estudos, 
dados e informações que contribuam para 
a tomada de decisão.

A área de gestão de comunicação em 
multiplataformas, engloba os esforços de 
produção de conteúdo e relacionamento 

por meio dos canais e publicações institu-
cionais. Inclui o relacionamento com a im-
prensa e a gestão de conteúdo de mídias 
sociais.  A criação e produção multimídia 
cuida de toda a criação gráfica e produção 
de conteúdo multimídia (fotos e vídeos), 
subsidiando as iniciativas de comunicação 
e marketing de modo a manter uma unida-
de visual e discursiva.  A assessoria conta, 
ainda, com uma equipe que desenvolve so-
luções digitais e uma área que se dedica à 
gestão da comunicação interna, voltada ao 
relacionamento com a Comunidade Uni-
versitária. A Assessoria também cuida do 
relacionamento institucional que envolve 
a Reitoria e o relacionamento comunitário.

8.2. OUVIDORIA INSTITUCIONAL 

A Ouvidoria Institucional constitui-se em 
um canal de comunicação com os públi-
cos de interesse, recebendo solicitações 
de informações, sugestões, elogios e recla-
mações relativas à Universidade em qual-

8. COMUNICAÇÃO 
COM A SOCIEDADE  

quer um de seus segmentos. Este canal, na 
perspectiva de processo permanente de 
avaliação, contribui na busca de melhorias 
com o objetivo de reforçar a visibilidade 
institucional e a aproximação com a comu-
nidade externa e interna, qualificando con-
tinuamente as atividades e serviços que a 
PUCRS oferece.
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O processo de avaliação na PUCRS registra 
uma história com significativas experiências 
em diferentes momentos e instâncias e refle-
te a disposição à permanente autoavaliação 
de desempenho, em busca de seu aperfeiço-
amento institucional, tendo como referência 
a missão da Universidade, os objetivos e as 
metas que integram o PDI.

O contínuo aprimoramento dos cursos de 
graduação e de pós-graduação, da pesquisa, 
da extensão, da qualificação do corpo docen-
te e da infraestrutura da Universidade, bem 
como o investimento na identidade institu-
cional, contribuem para o alcance dos objeti-
vos estratégicos da Instituição.

Os projetos e as ações são monitorados por 
meio de indicadores e de resultados de ava-
liações externas e internas. Assim, ao mesmo 
tempo que a avaliação subsidia diagnósticos, 
constitui etapa fundamental no processo de 
implantação e acompanhamento do Plano 
Estratégico, como demonstrado na figura 
que segue.

9. PROJETO DE 
AUTOAVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL   

Identidade organizacional

Ambiente interno
(áreas estratégicas)

Ambiente externo

Cenários externos
(impulsionadores estratégicos)

Diretrizes estratégicas

Objetivos
estratégicos

Gestão por
indicadores

Marco referencial

Forças/Fraquezas

Visão de futuro

Posicionamento estratégico

Oportunidades/Ameaças

Mapa
estratégico

Gestão de
projetos

Integração
com orçamentoAvaliação

institucional

Análise
SWOT

Análise
SWOTMissão

Figura 2: Processo de formulação do Plano Estratégico / PDI, 2016-2022

Fonte: Plano Estratégico 2016-2022, PUCRS.
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Os procedimentos de Autoavaliação Institu-
cional estão apresentados detalhadamente 
no Plano de Autoavaliação Institucional (PAI). 
Destacam-se, nesse documento, a organiza-
ção geral da autoavaliação e a forma como 
se articula com o planejamento e a gestão da 
Instituição.

9.1. COMISSÃO PRÓPRIA DE 
AVALIAÇÃO 

A Autoavaliação Institucional é conduzida 
pela Comissão Própria de Avaliação (CPA). A 
CPA possui regulamento próprio e é cons-
tituída, conforme está previsto no Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior, 
por representações dos docentes, dos dis-
centes de graduação e de pós-graduação, 
dos técnicos administrativos e por represen-
tantes da sociedade civil, além de setores en-
volvidos especificamente com avaliação na 
Universidade.

Para o desenvolvimento dos processos de 
avaliação interna e externa, a PUCRS instituiu 
a Comissão Técnica de Avaliação (CTA), su-
bordinada à CPA, e que inclui representações 
de setores que implementam, executam e 
acompanham a avaliação, com carga horária 
para tais atividades.

A CPA possui uma sala própria para a reali-
zação de suas atividades, denominada Sala 
de Avaliação Institucional, o que favorece a 
execução dos processos. Na referida sala, 

encontram-se à disposição documentos ins-
titucionais, computadores, equipamento de 
projeção e uma pequena biblioteca com li-
teratura na área de avaliação. Há, também, 
infraestrutura tecnológica e de comunicação 
disponibilizada para as ações de autoavalia-
ção e avaliação externa.

9.2. ASPECTOS METODOLÓGICOS DA 
AVALIAÇÃO

A Autoavaliação Institucional da PUCRS é 
composta por um conjunto de avaliações, 
com diferentes instrumentos, dirigidos a 
distintos públicos para atender à comple-
xidade e à diversidade de avaliação das 
dimensões do Sistema Nacional  de Avalia-
ção da Educação Superior. 

Independentemente do processo, as ava-
liações de abrangência institucional se-
guem as etapas demonstradas na figura 
da página ao lado.

A adequação de instrumentos para pro-
cessos de avaliação constitui uma impor-
tante etapa e requer diferentes iniciativas 
para seu aprimoramento. A elaboração de 
instrumentos exige períodos de ampla re-
flexão e debate para que estes reflitam as 
concepções e as finalidades a que se preten-
de atender. A definição da escala utilizada 
nas avaliações resultou de ampla revisão 
e de diferentes ponderações.  Na perspec-
tiva de ampliar a adesão e confiabilidade 

da comunidade acadêmica em relação aos 
instrumentos, a CTA desenvolveu processos 
de validação. Para subsidiar novas edições 
de determinadas avaliações, são realizados 
procedimentos estatísticos, com verificação 
da validade interna e confiabilidade. Assim, 
à medida que novos instrumentos são im-
plantados, também são objeto de validação 
e de meta-avaliação.

No intuito de agilizar e tornar mais eficiente 
a coleta, a análise e o uso de dados, e tam-
bém devido à diversidade dos processos 
avaliativos a partir de métodos e instru-
mentos de avaliação específicos - cuja fun-
damentação está descrita em documentos 
próprios -, a PUCRS desenvolveu um siste-
ma informatizado, denominado Sistema de 
Avaliações Institucionais (SAI) ao qual, pro-
gressivamente, foram vinculados os diferen-
tes instrumentos.

A análise dos dados de Avaliação Institucio-
nal se processa mediante o uso de técnicas 
descritivas, com abordagens quantitativas e 
qualitativas, com o envolvimento de diferen-
tes instâncias e grupos.

Os pressupostos éticos dos processos auto-
avaliativos desenvolvidos na Universidade 
garantem-se pelo anonimato dos respon-
dentes. Além do anonimato, são omitidos 
nomes e dados que permitam identificar 
pessoas nos relatórios disponibilizados para 
a análise ou a divulgação de resultados.

1 Organização
• elaboração do instrumento e 
desenvolvimento do sistema 
on-line

2 Coleta de Dados
• participação individual 
por meio de sistema 
on-line

4 Sistematização da 
análise: Resultados

• relatórios de gestão
• relatório síntese

5 Disponibilização dos relatórios
• Divulgação aos participantes dos 
diferentes segmentos e setores para uso no
     • Planejamento Estratégico
     • Processo de Gestão

CPA/CTA: 
Organização dos 

dados / resultados
• quantitativos
• qualitativos
Análise preliminar 
e documentos 
para análise

Análise coletiva
• Sob orientação da 
CPA/CTA
• alunos/professores
/técnicos administrativos
• setores/grupos específcos:
   Pró-Reitorias
   Assessorias
   Faculdades/Escolas
   Unidades Universitárias

Análise coletiva
• Identificação
     • fragilidades
     • potencialidades
     • sugestões
• Análise crítica
     • ações

3 Análise
dos dados

Reenvio da 
análise à

CTA

Meta-avaliação

A divulgação e a reflexão sobre os resul-
tados para a gestão e o planejamento são 
aspectos indispensáveis para que a avalia-
ção cumpra o seu papel. A não utilização 
dos resultados tornaria inócuo o processo 
avaliativo, que envolve dedicação e investi-
mentos significativos da Universidade. Ain-
da assim, observa-se que esse é um pro-
cesso de contínuo aprendizado e que exige 
o fomento e a orientação para que possa 
ocorrer com sucesso.

Atualmente, as estruturas de que a Univer-
sidade dispõe para operacionalização dos 
processos avaliativos são a CTA e a ASPLAN, 
que é também responsável pelo planeja-
mento estratégico. As ferramentas, como 
o Sistema de Avaliações Institucionais (SAI) 
e o Strategic Adviser (SA), auxiliam na conso-
lidação do processo. A real divulgação e o 
efetivo uso dos resultados, entretanto, não 
ocorrem na CTA e na ASPLAN. É no cotidia-
no dos processos - nas Pró-Reitorias, nas 
Assessorias e nas Unidades Universitárias 
– que a dinâmica entre avaliação e planeja-
mento ocorre. Assim, são promovidos, em 
diferentes instâncias e grupos, debates so-
bre os dados resultantes dos diversos ins-
trumentos para que esses, efetivamente, 
possam subsidiar o planejamento.

Figura 3 – Etapas dos processos de Autoavaliação Institucional - PUCRS
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A PUCRS tem como política a expansão 
física de forma seletiva, de acordo com o 
planejamento da Universidade, com vistas 
a dotar os diferentes setores com a infra-
estrutura adequada ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, pesquisa e ex-
tensão, respeitando o princípio da susten-
tabilidade. Todos os cursos e serviços ofer-
tados pela PUCRS pautam-se por critérios 
de qualidade acrescidos da preocupação 
constante com a atualização, inovação, in-
fraestrutura, acessibilidade, atendimento e 
suporte.

As diretrizes de conservação, atualização, 
segurança e utilização da infraestrutura 
objetivam, por meio de setores específicos, 
proporcionar boas condições de trabalho 
e estudo, orientando-se pelos seguintes 
princípios:

• atender ao público em geral com agilida-
de e qualidade nos serviços prestados de 
manutenção, evitando descontinuidade 
nos processos;

• tornar o campus um local cada vez mais 

agradável, acessível e seguro por meio 
dos cuidados com o ajardinamento, hi-
gienização e segurança ativa para a boa 
convivência da comunidade;

• aprimorar os métodos de trabalho, as 
ferramentas de controle e a profissionali-
zação dos setores responsáveis, visando 
ao atendimento cada vez melhor das so-
licitações de serviço.

10.1. INFRAESTRUTURA GERAL

A PUCRS conta com excelente infraestru-
tura física para o desenvolvimento de suas 
atividades acadêmicas e administrativas. O 
campus possui uma área total construída 
com cerca de 450 mil m², no período inicial 
deste PDI.

Todas as Unidades Acadêmicas contam 
com áreas administrativas para a gestão 
dos cursos: sala de direção, de coordena-
ção e secretarias. Ao todo, são 66 salas de 
professores. O campus possui o total de 
530 salas de aula, distribuídas em 22 pré-

dios, e 140 salas de estudo. São 20 auditó-
rios e 3 salas de apoio, distribuídos em 14 
prédios.

Áreas e espaços para atendimento aos alu-
nos estão presentes em todas as Unidades 
e demais espaços institucionais.

A segurança da Universidade é composta 
por profissionais contratados pela própria 
Instituição, todos com curso de vigilância 
de acordo com a Lei 8.863/94 e Portaria 
387/2006 do Ministério da Justiça – Depar-
tamento de Polícia Federal.

A vigilância é realizada 24 horas por dia, 
sete dias por semana, e está presente 
em todos os locais do campus, fazendo 
o controle das áreas de circulação e esta-
cionamento do campus, inclusive na área 
dos prédios e na parte externa da Univer-
sidade, seja por meio físico ou eletrônico, 
através de um sofisticado sistema de CFTV 
(Circuito Interno de Televisão) com moni-
toramento em tempo real, e um sistema 
de comunicação via rádio, contemplando 
toda a vigilância. Portanto, o campus é do-

10. INFRAESTRUTURA FÍSICA 
E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS   
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tado de uma vigilância profissional que age 
de maneira pró ativa, para salvaguardar a 
segurança dos alunos, professores, técni-
cos administrativos, visitantes, bem como 
o patrimônio da Instituição, através de um 
Plano de Segurança Institucional.

Com relação à segurança contra incêndio, 
a Universidade está equipada com os siste-
mas de prevenção exigidos pela Legislação 
correspondente, que são mantidos perma-
nentemente em operação. A Universidade 
possui Brigada de Incêndio devidamente 
treinada, sendo coordenada pelos Bom-
beiros Civis que atuam 24 horas por dia no 
Campus. As edificações possuem Plano de 
Emergência, conforme exigência do Corpo 
de Bombeiros, em que são estabelecidos 
os procedimentos em caso de necessidade 
de abandono dos prédios em situações de 
incêndio. Além disto, a Universidade está 
sempre em busca de novas tecnologias, 
mantendo o nível de segurança adequado.

Notadamente, a Universidade vem toman-
do iniciativas que contribuam para o Plano 
de Gestão de Logística Sustentável, como 
a implementação do Programa C ampus 
+ Verde. Esse integra todas as iniciativas, 
propostas e práticas da Universidade como 
parte da sua estrutura de gestão, assumin-
do compromissos e estabelecendo metas 
para as ações que buscam a sustentabili-
dade. O programa está segmentado em 

seis vetores: Energia, Mobilidade, Mate-
riais, Efluentes, Emissões e Resíduos, Água 
e Biodiversidade e Uso do Solo.

O conceito de desenvolvimento e logística 
sustentável vem sendo implementado de 
forma gradual pela Universidade visan-
do ao desenvolvimento da sociedade, por 
meio da interação Universidade-Empresa-
-Governo-Sociedade. Sendo assim, a Insti-
tuição adota práticas e toma medidas que 
se alinham ao conceito de sustentabilidade 
e estende-se à problemática da segurança 
ambiental. 

Como integrante do vetor energia, foi cria-
do o Projeto Uso Sustentável de Energia 
(USE), que norteia a estratégia da PUCRS 
em causar o mínimo impacto ao ambien-
te pelo uso dos recursos naturais. O pro-
jeto visa articular ações e pesquisas rela-
cionadas ao uso eficiente da energia e ao 
fomento a sua captação - conduzindo, por 
exemplo, estudos energéticos e ambien-
tais e planos de melhorias - por meio de 
três frentes de ações: técnicas, educacio-
nais e comunicativas. Essas iniciativas são 
orientadas pela inovação e promoção do 
conhecimento, favorecendo o desenvolvi-
mento cultural do ideal de sustentabilida-
de nos âmbitos da sociedade contemporâ-
nea e participação efetiva da comunidade 
acadêmica.

No vetor mobilidade, a PUCRS preocupa-
-se com o acesso e o trânsito de pessoas 
no campus e compromete-se a executar 
obras viárias que visam melhorar o acesso 
à Universidade. 

No âmbito da gestão de materiais, a PUCRS 
realiza aquisições que possuam um pro-
cesso sustentável de fabricação. Para dar 
apoio e melhor classificar os fornecedores 
e executar uma compra sustentável, criou-
-se um software chamado de Análise de 
Responsabilidade Socioambiental Empre-
sarial. Essa ferramenta possibilita escolher 
o melhor fornecedor, tendo em vista o seu 
nível de sustentabilidade, e fomentar uma 
política para aquisição preferencial de pro-
dutos com o “selo verde”.

No vetor emissões, efluentes e resíduos, 
o destaque é a política de manejo de re-
síduos da PUCRS. O seu objetivo básico é 
garantir que as atividades desenvolvidas 
não venham a degradar o meio ambien-
te, encontrando sempre soluções viáveis. 
A Universidade contrata empresas espe-
cializadas e cadastradas em órgãos regu-
lamentadores para fazer o recolhimento 
e o transporte desses resíduos até as em-
presas e aterros devidamente licenciados. 
Os resíduos recicláveis segregados fazem 
parte de uma coleta seletiva solidária, des-
tinada a associações e cooperativas de ca-
tadores de materiais recicláveis. Nesse ve-

tor, também existem projetos específicos, 
como por exemplo, a análise para o des-
carte correto de equipamentos e materiais 
elétricos encaminhados para reciclagem.

Quanto à gestão da água, várias medidas 
vêm ocorrendo ao longo dos anos para di-
minuir o consumo e promover o uso cons-
ciente. Para a irrigação, utiliza-se água de 
poços artesianos devidamente outorgados 
pelos órgãos competentes, assegurando a 
economia na utilização da água tratada, as-
sim como o reuso da água pluvial através 
do seu recolhimento e reaproveitamen-
to. Referente às águas pluviais, a PUCRS 
construiu reservatórios de retenção para 
que, nas grandes enxurradas, as águas 
da chuva sejam retidas e, gradualmente, 
encaminhadas ao Arroio Dilúvio. Além de 
gerenciar o consumo de água em diversos 
pontos da Universidade por telemetria. 

No que se refere à Biodiversidade, a Uni-
versidade elaborou um Guia Eletrônico das 
Aves do Campus Central e a identificação 
visual de grande parte do seu ecossistema. 
No que tange ao Uso do Solo, empregam-
-se pavimentações que possibilitam maior 
permeabilidade do solo às águas pluviais.

10.2. BIBLIOTECA 

A Biblioteca Central Ir. José Otão localiza-
-se no centro do Campus Universitário, em 
um prédio com área total de 21.000 m2, 
atendendo a toda comunidade acadêmica 
e ao público externo, com consulta direta 
ao seu acervo. 

Neste espaço, oferece diversos ambientes 
de estudo, pesquisa e integração, computa-
dores com acesso à internet, área adminis-
trativa e locais para guarda e conservação 
do acervo físico. Os ambientes estão distri-
buídos para atender às demandas atuais e 
futuras, visando ao crescimento do acervo, 
à manutenção da qualidade e do confor-
to para os usuários, à acessibilidade e ao 
acesso à informação. Os ambientes são cli-
matizados, integrados, com acesso à rede 
sem fio e a recursos multimídia, com áreas 
destinadas à prática de leitura, além de um 
amplo espaço cultural localizado no pavi-
mento térreo. Dispõe de 68 salas de estu-
do individuais e em grupo, sala de estudos 
externa e sala de treinamentos. 

Também oferece equipamentos de auto-
atendimento que possibilitam ao usuário 
autonomia nas atividades de empréstimo 
e devolução. Para isso, faz uso de sistemas 
com tecnologia de identificação por radio-
frequência (RFID), que também auxiliam 
na organização e controle do acervo físico.  

Disponibiliza scanners de uso autônomo e 
interativos, Zeutschel Zeta Confort Scanner, 
para digitalização de partes de documen-
tos do acervo e que permitem o salvamen-
to e envio de documentos por e-mail. 

Quanto à infraestrutura, salienta-se ainda 
que o acesso e o deslocamento de porta-
dores de necessidades especiais são facili-
tados através do uso de rampas, elevado-
res e mobiliários adequados, oferecendo 
atendimento personalizado de forma a su-
prir seus interesses de pesquisa e emprés-
timo. Possui um serviço aberto ao público, 
destinado aos usuários com baixa visão ou 
cegueira, que contempla computadores 
com software para leitura de tela, equipa-
mentos específicos e uma coleção de livros 
falados.

10.2.1. Acervo e política de atualização 
A Biblioteca Central provê o acesso a 
mais de 1.600.000  itens de informação, 
abrangendo livros impressos e eletrôni-
cos (e-books), teses e dissertações, folhe-
tos, obras raras, materiais multimídia e 
periódicos impressos e eletrônicos. 

Dentre os materiais impressos, desta-
cam: livros didáticos e de literatura, pe-
riódicos, teses, dissertações, folhetos, 
manuscritos e cartazes. Estão fisicamen-
te agrupados e organizados em quatro 
grandes áreas: Ciências Humanas, Ciên-
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cias Sociais Aplicadas, Ciência e Tecnolo-
gia e Linguagem e Artes. 

Além do acervo principal, também estão 
disponíveis os seguintes acervos especiais: 
Coleção Especial Iconográfica (obras ricas 
em ilustrações), Coleção Especial Universi-
dade (obras produzidas por pesquisadores 
da PUCRS), Coleção Cinematográfica P. F. 
Gastal (cinema norte-americano e brasi-
leiro), Coleção Cinematográfica H. Padjem 
(astros hollywoodianos e filmes de faroes-
te) e Coleção Júlio Petersen (obras sobre o 
Estado do Rio Grande do Sul).

A política de expansão do acervo é direcio-
nada para a aquisição dos itens das biblio-
grafias das disciplinas dos cursos da Univer-
sidade, mediante solicitação das Unidades 
Universitárias e também pela análise dos 
pedidos de reserva e das sugestões enca-
minhadas pelos usuários. Busca-se ainda 
adequar a bibliografia básica e comple-
mentar ao número de estudantes de cada 
disciplina, bem como se incentiva o uso de 
bibliografias em meio eletrônico.

A ampliação e qualificação do acervo tam-
bém é baseada na avaliação dos títulos 
com maior número de reservas durante 
um determinado período e dos títulos com 
maior número de empréstimos para usuá-
rios distintos. Essas informações são com-
paradas com a quantidade de exemplares 

desses títulos existentes no acervo, defi-
nindo-se que serão adquiridos, com prio-
ridade, os títulos com mais de 10 reservas 
por exemplar; posteriormente, analisa-se a 
possibilidade de aquisição das obras com 
menos de 10.

A Biblioteca conta com o acesso ao portal 
de periódicos da CAPES, que é extrema-
mente relevante e essencial aos programas 
de Pós-Graduação, e também bem utiliza-
do pelos cursos de graduação.  Esse Por-
tal, conforme descrito em seu site,  dispõe 
de “[...] 38 mil títulos com texto completo, 
123 bases referenciais, 11 bases dedicadas 
exclusivamente a patentes, além de livros, 
enciclopédias e obras de referência, nor-
mas técnicas, estatísticas e conteúdo au-
diovisual”, que são disponibilizados atra-
vés da Biblioteca Central a à comunidade 
acadêmica. (Portal de periódicos Capes/
Mec, 2016).

Busca-se o incremento do acesso aos docu-
mentos em meio eletrônico, ampliando-se 
constantemente o acervo de e-books, in-
cluindo as coleções, como, “eBook Academic 
Collection” (EBSCO), com mais de 138.000 
títulos, “Biblioteca Virtual Universitária” da 
Editora Pearson, em sua maioria em língua 
portuguesa, e a “Minha Biblioteca”, que é 
constituída por mais de 6.000 livros didáti-
cos em língua portuguesa.

10.2.2. Biblioteca: infraestrutura 
A Biblioteca Central Irmão José Otão situa-
-se estrategicamente no centro do Campus 
Universitário de Porto Alegre, e possui uma 
extensão na Faculdade de Medicina. Aber-
ta à comunidade em geral para uso local, 
permite consulta direta ao acervo, utilizan-
do como medidas de segurança o acesso 
controlado por catracas, circuito fechado 
de televisão (CFTV) e sistema de detecção 
nas suas coleções.

Distribuída em 14 pavimentos, oferece am-
bientes climatizados e integrados com lo-
cais projetados para uso de rede sem-fio 
e recursos multimídia. Privilegia espaços 
para a pesquisa acadêmica e a produção 
do conhecimento, disponibilizando um pa-
vimento exclusivo para estudos em grupo 
e individuais. Possui áreas de leitura inten-
samente iluminadas com luz natural, áreas 
de consulta a coleções especiais e obras 
raras e um amplo Espaço Cultural. Ofere-
ce condições de acessibilidade, incluindo 
acervo e serviços dedicados ao deficiente 
visual.

Contempla múltiplas áreas do conheci-
mento e está categorizado como histórico 
e dinâmico. O acervo histórico, localizado 
no 13º pavimento, armazena os materiais 
com baixo índice de consulta e emprésti-
mo. Os livros, teses e dissertações, mate-
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riais multimídia e periódicos de grande 
circulação compõem o acervo dinâmico, 
localizado nos 2º e 3º pavimentos, onde as 
coleções encontram-se reunidas e arranja-
das em quatro grandes áreas do conheci-
mento: Humanas, Sociais Aplicadas, Ciên-
cia e Tecnologia e Linguagem e Artes.

10.2.3. Serviços da Biblioteca
A biblioteca oferece uma gama de serviços 
à comunidade docente e discente, como:

• Empréstimo domiciliar de livros;

• Empréstimo entre bibliotecas;

• Acesso aos recursos on-line;

• Envio de SMS com avisos sobre reservas, 
renovações, datas de devolução e em-
préstimos em atraso;

• Capacitações presenciais para uso dos 
recursos e serviços da Biblioteca: abran-
gendo normas e regulamento da Biblio-
teca Central, pesquisas no OMNIS, re-
cursos do website, recursos eletrônicos 
(bases de dados, teses, e-books e perió-
dicos), normatização de trabalhos acadê-
micos (normas ABNT, APA e Vancouver) e 
Endnote Basic;

• Capacitações on-line: disponibilizam atra-
vés de vídeos e tutoriais a apresentação 
e o auxílio no uso de diversos recursos e 
serviços da Biblioteca;

• Orientação individual, por bibliotecários, 
para pesquisa e normalização e o apoio 
para produção documental;

• Comutação bibliográfica para a localiza-
ção e busca de material bibliográfico não 
disponível no acervo das Bibliotecas da 
PUCRS. A Biblioteca participa do Progra-
ma de Comutação Bibliográfica (COMUT), 
do Instituto Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia (IBICT), sendo Biblio-
teca Base. Também é Centro Cooperante 
do Centro Latino-Americano e do Caribe 
de Informação em Ciências da Saúde (BI-
REME), participante do Programa de Li-
gação entre Bibliotecas para a Troca de 
Documentos (LIGDOC), programa coo-
perativo entre as bibliotecas do Ibero-A-
merican Science and Technology Education 
Consortium (ISTEC).

• A Biblioteca também é responsável pela 
manutenção do Repositório Institucional 
da IES. Está sendo utilizado o sistema Ex-
perta, desenvolvido pelo Instituto Stela, 
para análise do currículo Lattes dos pes-
quisadores, a fim de identificar a produ-
ção científica dos mesmos a ser impor-
tada, pela biblioteca, para o repositório.

10.2.4. Informatização da Biblioteca
A Biblioteca acompanha a evolução tecno-
lógica e social para qualificar os serviços e 

recursos, visando apoiar as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão.

Os sistemas adotados pela Biblioteca são:

• Sistema Aleph: como sistema de automa-
tização das rotinas de biblioteca;

• Primo: como ferramenta de busca de in-
formações, permite aos usuários locali-
zar e acessar informações bibliográficas, 
textuais e multimídia, fisicamente arma-
zenadas no acervo das Bibliotecas da 
PUCRS e em fontes acadêmicas mundiais 
disponíveis na Internet, em bases de da-
dos eletrônicas de acesso aberto e assi-
nadas pela PUCRS, e também nas fontes 
de informação presentes no Portal de Pe-
riódicos da CAPES.

Além disso, o acervo de livros é equipado 
com radiofrequência e fitas magnéticas, vi-
sando à segurança e à utilização de máqui-
nas de autoatendimento e de equipamen-
tos de localização e organização de acervo.

A Biblioteca conta com uma equipe dedica-
da ao atendimento e desenvolvimento dos 
recursos tecnológicos, visando dessa for-
ma ao aprimoramento dos serviços presta-
dos à comunidade de forma contínua.

10.3. LABORATÓRIOS 

10.3.1. Laboratórios e recursos 
de tecnologia de informação e 
comunicação
Os recursos de tecnologia da informação 
e comunicação estão disponíveis à comu-
nidade acadêmica em diversas modalida-
des e ambientes. As tecnologias de acesso 
wireless (conexão sem fio) também estão 
presentes nas áreas internas e externas 
dos prédios do Campus Central, viabilizan-
do o acesso à rede corporativa para pro-
fessores e técnicos administrativos, bem 
como acesso à internet para a totalidade 
da comunidade acadêmica e visitantes.

A preocupação com a evolução tecnológica 
é permanente, traduzindo-se na constan-
te atualização de sistemas de informação 
e equipamentos, bem como na oferta aos 
alunos de serviços on-line pela Internet, 
desde a consulta aos dados acadêmicos e 
financeiros, a pesquisa e reserva de obras 
da biblioteca, alunos até os procedimentos 
de matrícula e de obtenção de estágios, 
com previsão de acréscimo constante de 
novos serviços. 

Atualmente a Universidade conta com um 
parque instalado de mais de 8.500 equi-
pamentos, entre notebooks e desktops, 
distribuídos entre as áreas acadêmicas e 
administrativas da Instituição. São 393 os 

servidores físicos e virtuais, que executam 
os serviços, de correio eletrônico a siste-
mas de informação.

Quanto aos laboratórios de informática, 
a comunidade interna conta com 67 labo-
ratórios e salas com instalações e equipa-
mentos modernos e atualizados. Há con-
trole de entrada em todos os laboratórios 
do campus, proporcionando acesso às 
pessoas credenciadas. A segurança nos la-
boratórios se dá por meio das normas téc-
nicas acompanhadas rigorosamente pelo 
Serviço Especializado em Segurança e Me-
dicina do Trabalho. Além dos espaços fixos 
para laboratórios, há os LABS Móveis, que 
disponibilizam 420 notebooks e tablets ar-
mazenados em um equipamento específi-
co que permite que sejam facilmente des-
locados até às salas de aula.

10.3.2. Laboratórios de ensino e de 
pesquisa 
A Instituição conta com mais de 500 labo-
ratórios de ensino e pesquisa, sediados nas 
Unidades Universitárias e nas estruturas 
de pesquisa, e abertos a docentes, discen-
tes e pesquisadores, sendo boa parte dos 
laboratórios de pesquisa abertos a par-
ceiros nacionais e estrangeiros, governo e 
empresas sediadas no Parque Científico e 
Tecnológico, incubadora e demais espaços 
de pesquisa e desenvolvimento. 

Esse complexo vem sendo continuamente 
atualizado, especialmente no que se refere 
aos laboratórios de pesquisa, com recur-
sos captados através de editais nacionais 
e internacionais, ou por meio de parcerias 
empresariais, governamentais e outras 
governo e outras. Sirva de exemplo o Ins-
tituto do Cérebro, uma das estruturas que 
vêm ampliando laboratórios em vista dos 
importantes projetos nas áreas da Saúde. 

A atualização dos laboratórios de ensino é 
permanente, a fim de atender aos avanços 
das diferentes áreas de conhecimento e, 
assim, proporcionar ao estudante a ade-
quada formação. A entrada de novos cur-
sos de Graduação, ou as revisões dos seus 
projetos pedagógicos remetem a uma aná-
lise da disponibilidade de laboratórios de 
ensino específicos, podendo desencadear 
a criação de novos laboratórios ou amplia-
ção dos existentes, com propostas específi-
cas. O curso de Gastronomia, por exemplo, 
foi objeto de uma análise dessa natureza e, 
para sua criação, foram desenhados e im-
plantados laboratórios específicos. 

No caso do Ensino de Pós-Graduação, a 
infraestrutura é representada pelas estru-
turas de pesquisa. Os estudantes são vin-
culados a linhas de pesquisa específicas e, 
especialmente nas áreas científicas e tec-
nológicas, passam por uma imersão nos 
temas desenvolvidos nos grupos, labora-
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tórios, centros e núcleos de pesquisa. Um 
exemplo, nesse caso, são os laboratórios 
de pesquisa na área de Realidade Virtual, 
Visão Computacional e Simulação, onde se 
desenvolvem os trabalhos dos estudantes 
de Mestrado, Doutorado e de Graduação 
em Iniciação Científica ou Trabalho de Con-
clusão de Curso nessas áreas.

O conceito de laboratório, em algumas 
áreas, vem se expandindo e abarcando 
iniciativas mais amplas, como é o caso do 
Laboratório de Criatividade, que promo-
ve atividades na área de Design Thinking 
e outras. Também é o caso do novo for-
mato adotado no curso de Engenharia de 
Software com a Agência Experimental de 
Engenharia de Software (AGES), compo-
nente curricular que propicia a vivência de 
desafios de complexidades reais, o saber 
fazer, e a reflexão sobre o fazer.
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Do ponto de vista da acessibilidade arqui-
tetônica, a PUCRS vem permanentemente 
modernizando e adequando as instala-
ções e os recursos do Campus, mediante a 
adoção de procedimentos e adaptação de 
edificações, mobiliário, espaços e equipa-
mentos urbanos às condições de acessibi-
lidade.

A PUCRS já conta com o selo de acessibili-
dade concedido pela Prefeitura Municipal 
de Porto Alegre. Não obstante, em coerên-
cia com sua política institucional, continua 
buscando o aperfeiçoamento constante 
das condições de acessibilidade, atenta às 
novas necessidades que forem manifesta-
das pela comunidade acadêmica.

O Campus oferece aos alunos e às demais 
pessoas com mobilidade reduzida dife-
rentes recursos de apoio operacional tais 
como: vagas exclusivas nos estacionamen-
tos; rampas de acesso aos prédios; sanitá-
rios apropriados; pias e vasos com barras 

de apoio; elevadores padrão; elevadores 
especiais devidamente sinalizados, loca-
lizados em diferentes prédios; telefones 
públicos adaptados; vestiário acessível; 
entrada adaptada para a piscina; bebedou-
ros acessíveis; mesas de estudo e balcões 
adaptados para cadeirantes; cadeiras de 
rodas, além de outros recursos. 

São disponibilizados, ainda, veículos mo-
vidos a bateria para facilitar o transporte 
pelo Campus. 

Em sua política de inclusão, a PUCRS busca 
constantemente alternativas para o atendi-
mento às pessoas com deficiência / necessi-
dades especiais, nas suas diversas ações co-
munitárias. O destaque para a valorização 
da diferença em sala de aula, o desenvolvi-
mento de atitudes de aceitação e respeito, 
e o trabalho no imaginário social da comu-
nidade universitária acerca dessa temática 
são ações que contribuem para a inclusão, 
possibilitando o exercício da cidadania. 

A PUCRS oferece um conjunto de serviços 
de apoio especializado para atender pes-
soas com deficiência / necessidades espe-
ciais, destacando-se os seguintes:

• análise, avaliação e providências quanto 
às condições solicitadas pelos candidatos 
com necessidades especiais para a pres-
tação de provas do Concurso Vestibular;

• suporte aos gestores no que se refere 
ao atendimento e aos serviços de apoio, 
além de análise e providências alterna-
tivas que favoreçam a permanência dos 
estudantes;

• serviço de tutoria para deslocamento, 
dentro do Campus, do aluno com mobili-
dade reduzida, desde o ponto de chega-
da até o local das aulas;

• serviço de tutor escriba para copiar as 
aulas para os alunos com deficiência vi-
sual ou com prejuízo do movimento;

11. PROMOÇÃO DE 
ACESSIBILIDADE E DE 
ATENDIMENTO PRIORITÁRIO 

• espaço de atendimento a pessoas com 
deficiência visual na Biblioteca Central, 
dotado de recursos e serviços de tecno-
logia assistiva, livros em braille e livros fa-
lados.

Para suporte aos estudantes, docentes e téc-
nicos administrativos, a PUCRS conta com o 
Laboratório de Ensino e Atendimento a Pes-
soas com Necessidades Específicas (LEPNEE), 
que tem como atividades, dentre outras: con-
fecção e empréstimo de materiais transcritos 
para o Sistema Braille e em alto relevo; cópias 
ampliadas e de colorido específico para cada 
necessidade visual; leitura de provas e tuto-
ria para cegos; orientação para deficientes 
auditivos e/ou surdos com a Libras; tradução 
e interpretação em Língua Portuguesa para 
estudantes e funcionários surdos.

A PUCRS encontra-se em consonância com 
o disposto no Decreto nº 5.626/2005 no que 
se refere ao ensino de Libras. Os cursos de 
licenciatura incluem em sua matriz curricular 
a disciplina obrigatória de Libras, contando 
com professores capacitados para a função. 
Nos cursos de bacharelado, a disciplina de Li-
bras é oferecida como eletiva.

A política institucional contempla, também, 
a oferta de capacitação para processos de 
apoio operacional à acessibilidade no Cam-
pus, destinada a funcionários das secretarias 
dos cursos, recepcionistas de prédios e vigi-
lantes da PUCRS.
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A diversificação da origem dos recursos é ob-
jetivo estratégico da Universidade. Paralela-
mente às atividades de captação de recursos 
de fomento, busca-se o uso de ferramentas 
para aperfeiçoar a forma e o volume de cap-
tação, trabalhando com transparência, ido-
neidade e profissionalismo, garantindo a via-
bilidade dos projetos e, consequentemente, 
a continuidade no cumprimento da missão. 
A gestão do orçamento, permanentemente 
adequada às flutuações do mercado e ao de-
sempenho da Instituição, integrando as de-
cisões de financiamento (captação de recur-
sos) e as decisões de investimento (aplicação 
de recursos) de maneira harmoniosa com o 
contexto econômico, constitui estratégia da 
Instituição. Deve-se acentuar o grau de imu-
nidade da operação da PUCRS às situações 
de crise econômica, definindo ações de cur-
to prazo compatíveis com a sustentabilidade 

permanente e adotando planejamento finan-
ceiro que assegure a visão antecipada, tanto 
de riscos quanto de oportunidades.

A gestão dos investimentos em ativos e a ges-
tão do patrimônio devem privilegiar susten-
tabilidade e segurança, promovendo solidez 
econômico-financeira. Ao mesmo tempo, as 
boas práticas de captação de recursos e o 
cuidado permanente com os parâmetros de 
equilíbrio e estrutura de capital devem refle-
tir a integridade da Instituição.

Os investimentos da Universidade são oriun-
dos do resultado orçamentário aprovado 
pela Administração Superior e destinados de 
acordo com a demanda das Unidades Acadê-
micas, das Unidades de Apoio e da Adminis-
tração Superior.

O orçamento da Universidade é feito anual-
mente e os critérios para definição de valores 

obedecem a prioridades em conformidade 
com a política institucional. Primeiramente 
são identificadas as necessidades no que se 
refere às despesas operacionais, levando em 
consideração a execução das previsões or-
çamentárias realizadas no exercício em cur-
so, projetando-as para o exercício seguinte, 
acrescidas de variáveis pontuais, tais como 
variação salarial, aumento de quadro de fun-
cionários, se for o caso, variação dos preços 
dos insumos, etc. Os investimentos são de-
mandados pelas Unidades Acadêmicas, Uni-
dades de Apoio e da Administração Superior, 
obedecendo ao mesmo critério.

No que se refere à receita, a Universidade 
tem mantido uma política conservadora na 
projeção do seu faturamento. Como a prin-
cipal fonte de recursos da Universidade pro-
vém das mensalidades escolares, observa-se 
o resultado alcançado no exercício em curso, 

12. DEMONSTRATIVO 
DE CAPACIDADE E 
SUSTENTABILIDADE 
FINANCEIRAS    

considera-se o número de alunos, sua ma-
nutenção, crescimento ou evasão. Para fins 
orçamentários, dentro de uma política con-
servadora, a receita é calculada consideran-
do-se as mensalidades escolares, acrescidas 
do reajuste, que é definido de acordo com a 
evolução de índices econômicos oficiais e a 
situação de mercado e necessidade de inves-
timento.

Havendo alteração significativa na política 
econômica, mudança no segmento de mer-
cado que afete o comportamento do caixa da 
Instituição, o orçamento é passível de revisão 
e adequação à nova realidade de mercado.
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