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SUMÁRIO EXECUTIVO
O Plano de Internacionalização da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul (PUCRS) está estabelecido diante dos desafios contemporâneos do mundo inter-

conectado e multicultural, em consonância com as diretrizes institucionais do Plano 

Estratégico 2016-2022. Tal plano foi criado com o objetivo de ampliar as dimensões in-

ternacional e intercultural no âmbito do ensino, da pesquisa, da inovação e da extensão 

na Universidade.

Ao longo de sua história, a PUCRS vem galgando níveis cada vez mais elevados de 

excelência no ensino, bem como na relevância científica, tecnológica e social da pes-

quisa. Ocupa posição privilegiada entre as melhores universidades da América Latina, 

de acordo com a divulgação de dados dos principais rankings internacionais. Cabe des-

tacar que, de acordo com a Avaliação Quadrienal dos Programas de Pós-graduação 

Stricto Sensu (2013-2016), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), a PUCRS alcançou a melhor média nacional entre as instituições de 

ensino superior, tanto públicas quanto privadas. Os cursos de graduação da PUCRS 

também estão entre os melhores do país, segundo dados fornecidos pelo Ministério da 

Educação. Tal resultado é o reflexo do sucesso de diversas políticas de internacionaliza-

ção que já vêm sendo desenvolvidas na Universidade.

Neste sentido, a PUCRS busca alçar patamares mais altos, a fim de tornar-se uma Uni-

versidade de classe mundial com impacto em níveis local, nacional e internacional. Pre-

tende-se atingir tais objetivos por meio do conceito da “Internacionalização Abrangen-

te”, o qual irá pautar as premissas para as colaborações internacionais e as iniciativas 

de nossa comunidade acadêmica alinhadas ao Plano Estratégico e às áreas estratégicas 

presentes no Plano de Internacionalização da Universidade. Os temas prioritários para a 

internacionalização da PUCRS no quadriênio 2018-2022 são os seguintes:

- Saúde no Desenvolvimento Humano

- Mundo em Movimento: indivíduos e sociedade

- Humanismo, Educação e Cultura na Era da Conectividade

- Tecnologia e Biodiversidade: sustentabilidade, energia e meio ambiente

- Inovações Tecnológicas para um Mundo Dinâmico e Interconectado
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O presente Plano de Internacionalização está fundado na combinação de diferentes 

estratégias, quais sejam:

- Estabelecimento do marco legal e institucional de Internacionalização na 

Universidade, envolvendo a priorização do tema nos referenciais de planejamento 

da PUCRS e o alinhamento com as políticas nacionais e internacionais vigentes.

- Desenvolvimento de uma cultura global, de classe mundial, que pense a 

internacionalização de todas as formas e em todas as esferas da vida universitária, 

criando um conceito de Campus Internacional da PUCRS em Porto Alegre.

- Ampliação do número de discentes internacionais na PUCRS, via oportunidades de 

mobilidade acadêmica internacional, bem como captação de discentes provenientes 

de diversas partes do mundo, em cursos plenos, tanto de graduação, pós-graduação, 

como no ecossistema de inovação, envolvendo as empresas parceiras, nacionais e 

internacionais;

- Ampliação e consolidação da cooperação internacional nas áreas de pesquisa 

e inovação, atraindo pesquisadores internacionais para atuação em projetos de 

pesquisa e inovação nas Escolas da PUCRS e no TECNOPUC.

- Desenvolvimento de cursos, de graduação e pós-graduação, em parcerias 

transnacionais, com Universidades parceiras, envolvendo dupla-titulação e cursos 

conjuntos em parcerias internacionais com Universidades de alto padrão acadêmico.

A PUCRS, por meio do presente plano, busca qualificar as oportunidades de vivência in-

ternacional continuada, o que inclui a busca e a consolidação de colaborações, capazes 

de contribuir para a diversidade, qualidade e relevância internacional da produção de 

conhecimento. Neste contexto, pretende-se ofertar uma educação integral e internacio-

nal para o benefício de toda a comunidade universitária.

Deste modo, espera-se que o Plano de Internacionalização possa ser igualmente exi-

toso nas estratégias de busca pela excelência acadêmica com impacto no desenvol-

vimento da sociedade, contribuindo para a formação de cidadãos alinhados com as 

perspectivas e demandas de um mundo multicultural e interconectado.


