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O FUTURO
COMEÇA AQUI.
Querido/a aluno/a, transformar o seu sonho em realidade faz parte do nosso propósito. E é por ele que a PUCRS pesquisa, inova e educa todos os dias.
Nossas pesquisas contribuem com o desenvolvimento da sociedade. São os
nossos constantes esforços para inovação que nos ajudam a criar novas soluções
para um novo mundo. E a educação que promovemos é para a vida!
Queremos aprender, descobrir e ensinar cada vez mais. No nosso Campus, alunos/as e mestres/as compartilham conhecimento, defendem a ética e se orgulham do que fazem. Aqui, vivemos juntos/as, partilhando nossas visões de mundo
e fazendo da PUCRS uma universidade para quem acredita que o futuro tem
apenas um tamanho: o que a gente quiser.
Seja bem-vindo/a à PUCRS.
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Conheça a nossa missão
no mundo e como estamos
organizados. Saber um
pouquinho mais sobre a
PUCRS vai ajudar você a
entender o nosso propósito e
como tudo está conectado.

5

GUIA DO ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO PUCRS

01.

CONHEÇA A
UNIVERSIDADE
A PUCRS

Rede Marista

Somos uma Instituição comunitária e
marista, referência em educação, pesquisa e inovação. Interagimos com a
sociedade pela formação integral do ser
humano, pela pesquisa de ponta e pelas
ações de impacto social que alcançam
milhares de vidas. Renovamos, a cada
dia, uma tradição de mais de 70 anos,
na busca constante pela excelência.

Ao fundar o Instituto Marista em 1817,
São Marcelino Champagnat deu início à
missão de colaborar na construção de
um mundo mais humano por meio da
educação e da evangelização. A Rede
Marista é fruto dessa história e hoje dá
continuidade a um legado bicentenário
graças à dedicação de mais de 10 mil
pessoas. São Irmãos e profissionais de
diferentes especialidades que diariamente promovem a vida.

Formamos mais do que profissionais
competentes para o mercado de trabalho: formamos cidadãos/ãs responsáveis, promotores/as da excelência
humana, pessoal e social, entendendo
que o papel de uma Instituição como a
nossa é de protagonismo no processo
de desenvolvimento do nosso País e do
mundo.

Voltar para o sumário.
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Estrutura acadêmica
Estamos organizados em sete Escolas
que conectam cursos e aproximam as
áreas do conhecimento, facilitando a
educação interdisciplinar e possibilitando que você tenha uma jornada acadêmica aberta.

ESCOLA DE

CIÊNCIAS DA
SAÚDE E DA VIDA

ESCOLA DE

COMUNICAÇÃO, ARTES
E DESIGN - FAMECOS

ESCOLA DE

DIREITO

ESCOLA DE

HUMANIDADES

ESCOLA DE

MEDICINA

ESCOLA DE

NEGÓCIOS

ESCOLA

POLITÉCNICA
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COMPARTILHAMOS UM
CAMPUS COMPLETO
COM A COMUNIDADE
Nossa infraestrutura é considerada uma
das melhores do País, com localização
privilegiada e de fácil acesso a partir de
todas as regiões de Porto Alegre. Combinamos ambientes inovadores de ensino, aprendizagem, cocriação e colaboração com espaços de pesquisa, descanso,
cultura, saúde e bem-estar.

Acesse aqui o mapa
online do para se
localizar no campus.

55

Hectares de
Campus
Mais de

200

laboratórios

Mais de

540

estruturas de
pesquisa
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Institutos

•

Parque Científico e Tecnológico

•

Biblioteca

•

Centro de Eventos

•

Centro de Produção Audiovisual

•

Rua da Cultura

•

Hospital São Lucas

•

Instituto do Cérebro

•

Museu de CIências e Tecnologia

•

Living 360°

•

Parque Esportivo
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02.

DIFERENCIAIS PUCRS

Trajetória acadêmica aberta
pucrs.br/certificacoes

Além das disciplinas do currículo base
do seu curso de graduação, você deverá
fazer cadeiras eletivas. Uma opção que
ajuda você a personalizar ainda mais a
sua trajetória e complementar a sua formação são as certificações de
estudos, que são conjuntos de disciplinas de uma área específica que concedem uma formação extra. Você pode
conhecer as certificações disponíveis
para você no Portal de Matrículas.

Comece a pós ainda na
graduação
pucrs.br/gpg

Também é possível antecipar disciplinas
de mestrado e doutorado enquanto cursa a graduação e aproveitá-las para as
duas formações por meio do G-PG, programa de Integração da Graduação com
a Pós. Ele fica disponível para estudantes que tenham cursado 50% ou mais
dos créditos do seu curso. Especialmente este semestre, você pode aproveitar
os créditos eletivos para cursar matérias
de mestrado e doutorado pela metade
do valor da graduação.

Voltar para o sumário.
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Empreendedorismo e
Inovação

Aconselhamento de carreira
pucrs.br/carreiras

Quer dar um up na sua trajetória profissional? O PUCRS Carreiras reúne milhaIncentivamos que você desenvolva a sua
res de estágios e vagas efetivas, além de
atitude empreendedora já na graduação.
oferecer capacitações e um sólido traE não precisa ser da Escola de Negóbalho de consultoria e aconselhamento
cios, viu? Empreender e inovar é para
de carreira. Você pode receber auxílio
todos. Para ajudar você a tirar as suas
para montar o seu currículo e participar
ideias do papel, o Track StartUp reúne o
de oficinas e workshops para melhorar
nosso completo ecossistema de inovaseu alcance no LinkedIn, por exemplo.
ção. São programas, eventos, disciplinas,
Acompanhe o PUCRS Carreiras no Faworkshops e muito mais.
cebook e Instagram para diversas atividades online durante o período de isolamento social.
pucrs.br/track
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Aprender pela pesquisa
pucrs.br/pesquisa/iniciacao-cientifica

Somos uma das instituições com mais
força em pesquisa no Brasil, recentemente fomos reconhecidos como a
melhor pós-graduação do País. Aproximamos a excelência da pesquisa da
nossa graduação, apostando em metodologias de aprendizagem que levam
você a aprender a partir de desafios
reais e a pensar em soluções que gerem
impacto social. Para ir além, conheça a
Iniciação Científica, que constitui uma
das possibilidades de atuação dos/das
estudantes de graduação em projetos
de pesquisadores/as com expertise em
diferentes áreas do conhecimento.

Fique ligado/a!
Todos os anos, a Universidade promove o Salão de Iniciação Científica, um
evento que fomenta a socialização de
atividades de pesquisa, envolvendo os
bolsistas de Iniciação Científica dos
Programas de Bolsas e professores/as,
pesquisadores/as de diferentes universidades e instituições de pesquisa
regionais e/ou brasileiras.
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Aprendizado global com a
Mobilidade Acadêmica
pucrs.br/pma
Já pensou poder escolher o seu próximo
destino de estudos entre mais de 20
países e fazer intercâmbio durante a
graduação. Isso é possível com o Programa de Mobilidade Acadêmica. Durante o período de distanciamento
social, você pode aproveitar para participar da Mobilidade Virtual, que permite
cursar disciplinas ou cursos online em
instituições parceiras de outros países,
concomitantemente com seus estudos
na PUCRS. O programa é uma oportunidade de prática de segundo idioma,
contato com novas culturas e internacionalização do currículo.

Espiritualidade
pucrs.br/pastoral
Acreditamos que a orientação pela fé
nos inspira a sermos melhores a cada
dia e fazermos o bem para o próximo. A
PUCRS possui diversas iniciativas pensadas para quem quer desenvolver a sua
espiritualidade e conectar-se consigo
mesmo/a. Você pode conhecer algumas
delas no Centro de Pastoral e Solidariedade.
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03.

ORIENTAÇÕES
BÁSICAS
Login
Para acessar o Portal do Auno, os
computadores da PUCRS e o Moodle,
plataforma em que são publicados os
materiais das disciplinas e onde você
acompanhará as aulas neste semestre, você deve utilizar o número da sua
matrícula (sem o último digito). A senha
será definida na primeira vez que utilizar o sistema, mas, caso se esqueça ou
queira trocar, você pode acessar:
trocasenha.pucrs.br.

E-mail @edu
Fique atento/a ao seu e-mail @edu.
É por meio dele que você receberá as
principais comunicações da Universidade. Ele também é seu canal direto de
comunicação com os/as professores/as.
Você pode acessá-lo no Portal do Aluno
ou pelo aplicativo.

Carteirinha
É a sua identificação como aluno/a,
esteja sempre com ela. Só assim você
poderá acessar os espaços e serviços da
Universidade, como impressoras, biblioteca, estacionamento etc. A carteirinha é
de uso pessoal e intransferível.

Voltar para o sumário.
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Aplicativo

Eduroam

O app PUCRS Mobile concentra várias
informações úteis como notas, grades
de horários, informações financeiras,
situação na Biblioteca, número de vagas disponíveis nos estacionamentos e
muito mais.

A rede internacional de Wi-Fi Eduroam
é aberta a toda a comunidade PUCRS.
Para acessar, basta configurar seu dispositivo conforme instruções do site
pucrs.br/eduroam.

Faça o download:

App Store e Play Store

Redes sociais
Para não perde nada do que acontece na Universidade, siga a PUCRS nas
redes sociais e acompanhe tudo o que
está rolando.

Impressoras
Você pode usar as impressoras distribuídas pela PUCRS para imprimir seus
trabalhos. É só enviar arquivos para o
e-mail impressora@pucrs.br ou pelo
portal impressora.pucrs.br. Retire suas
impressões nos laboratórios da sua
Escola ou nos totens espalhados pelo
Campus utilizando a sua carteirinha.
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Estacionamento

Representação Estudantil

Os valores dos estacionamentos para
estudantes da PUCRS são diferenciados,
basta utilizar a sua carteirinha.

A representação estudantil na PUCRS é
realizada por meio do Diretório Central
de Estudantes e pelos Centros e Diretórios Acadêmicos de cada Escola. O DCE
fica no térreo do prédio 8.

Emergências
A PUCRS conta com serviço de área
protegida no Campus, preparado para
apoiar os casos de urgência e emergência. O serviço atende a todas as pessoas
que circulam pelo Campus. Onde: térreo
do prédio 5 | Fone: (51) 3353-4444
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Atendimento personalizado
Caso você esteja chegando agora e
precise de ajuda com algo no Campus,
nossos/as colaboradores/as estão sempre à disposição para ajudá-lo/a. Seja
para serviços acadêmicos e/ou financeiros na Central de Atendimento Ao
Aluno ou até mesmo para fazer um tour
pela Universidade com a nossa equipe
de relacionamento, que fica na sala 105
do Living 360°.

Rede Alumni PUCRS
Você poderá contar sempre com a gente. Todos/as diplomados/as da
PUCRS fazem parte da Rede Alumni,
que já soma mais de 170 mil estudantes
formados/as. Nossa Rede conecta você
com serviços e experiências pensados
para o seu desenvolvimento contínuo.
São oportunidades para seguir estudando e crescendo profissionalmente.
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04.

ESPAÇOS E SERVIÇOS
PARA APRENDER MAIS
BIBLIOTECA
pucrs.br/biblioteca

A Biblioteca Irmão José Otão está entre
as melhores e mais modernas da América Latina. Sua estrutura diferenciada
conta com um acervo de livros raros,
equipamentos multimídia e salas de
estudos individuais e coletivas. São mais
de 1,5 milhão de volumes distribuídos
em 14 pavimentos.

Atualmente nossa Biblioteca está funcionando conforme as restrições estabelecidas pelo Governo do Estado e
Prefeitura de Porto Alegre, você pode
conferir mais informações no site.

Voltar para o sumário.
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LIVING 360°:
Espaço Aprender +
no 2º e 3º andar.
pucrs.br/living360

O Living 360°, um dos espaços mais
inovadores da Universidade, possui áreas abertas de estudos, com espaço de
uso individual e coletivo, à disposição
para você estudar do seu jeito. Além
disso, conta com salas de aulas flexíveis
e modulares para a prática de metodologias diferenciadas disponíveis para
todos os cursos da PUCRS.
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CENTRAL DE
ATENDIMENTO AO ALUNO

APOIO AO ESTUDANTE

Se você precisar de informações ou
orientações sobre matrícula, troca de
curso, solicitação de documentos, mensalidades, financiamento estudantil,
ProUni, entre outros assuntos, fale com
a Central de Atendimento ao Aluno. A
Central fica no térreo do prédio 15, mas,
durante o período de distanciamento
social, o atendimento ocorrerá mediante
agendamento, com antecedência mínima de um dia útil. Você pode entrar em
contato via telefone ou Whatsap em
(51) 98443-0788. Você também pode
verificar se o nosso FAQ consegue te
ajudar.

A PUCRS oferece diversos serviços de
apoio ao/à estudante.

CENTRO DE EDUCAÇÃO
CONTINUADA
pucrs.br/educon

Se você tem interesse em ampliar ainda
mais os seus conhecimentos e diferenciar o seu currículo, o Educon reúne todas as ofertas de cursos de especialização, MBA, extensão, idiomas e também
do PUCRS Online.
Onde: prédio 40, sala 201
Fone: (51) 3320-3727

pucrs.br/apoiodiscente

- Núcleo de Apoio Psicossocial: auxilia
na superação de dificuldades que possam interferir no processo de
ensino-aprendizagem e demais questões que envolvem a condição humana.
- Núcleo de Apoio à Educação Inclusiva: atende pessoas com necessidades
educacionais específicas e conta com
profissionais preparados para acolher
nossos/as alunos/as.
Núcleo de Apoio à Aprendizagem: espaço para estudo individual ou em grupo,
colaborativo e interdisciplinar, que conta
com monitores que auxiliam os/as estudantes da PUCRS por meio de atendimento personalizado, oficinas, e disponibilização de material digital.
Inclusive, você pode expandir seus
conhecimentos, sendo monitor!
Confira mais no site.
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PARA CURTIR E APROVEITAR

RUA DA CULTURA
pucrs.br/cultura

Faz parte da nossa essência incentivar a A Rua da Cultura contempla, ainda, vários espaços de descanso, mesas ao ar
cultura. Por isso, a PUCRS promove relivre, operações de alimentação, como
citais, palestras, feiras, festivais,diversas
café e hamburgueria, agência de viaatividades que fazem da Universidade
Av.
Av.
Av.Ipiranga,
Ipiranga,
Ipiranga,6681
6681
6681•••Partenon
Partenon
Partenon
gens e a Porto
inovadora
ATL
House.
um importante polo cultural na cidade. 90619-900
90619-900
90619-900•••Porto
PortoAlegre
Alegre
Alegre•••RS
RS
RS•••Brasil
Brasil
Brasil
Você
pode
acompanhar
a
agenda
de
E é na Rua da Cultura onde são promoFone:
Fone:
Fone:55
55
5551
51
513320-3500
3320-3500
3320-3500
atrações
no nosso site ou pelas redes
vidas apresentações artísticas e interwww.pucrs.br
www.pucrs.br
www.pucrs.br
sociais do PUCRS Cultura.
venções culturais, favorecendo a integração da comunidade universitária e a
vivência de experiências únicas de arte,
literatura, música e gastronomia.

@pucrs
@pucrs
@pucrs
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Você vai encontrar pelo Campus
diversos espaços ao ar livre para aproveitar. Fique à vontade.

A Rua da Cultura fica no coração do
nosso Campus, ao lado da Biblioteca.
Galera curtindo muito o show do
Armandinho e banda em 2019.
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LIVING 360°:
Espaço Conviver Mais +
no térreo.
pucrs.br/living360

Ao chegar no Living, você encontra diversas áreas de descanso, lazer e integração para aproveitar a Universidade.
Um ambiente incrível para trocar uma
ideia com os/as amigos/as, conhecer
gente nova e até esquentar sua marmita
aqui no campus. E entre uma aula e outra, tem até uns espaçinhos para deitar
um pouco e relaxar no terceiro andar.
Uma dica importante! Tenha cuidado na
utilização dos estofados e materiais. O
Living é um lugar pensado para uso coletivo e para que todos possam aproveitar. Evite colocar os pés nos estofados,
compartilhe os espaços e respeite os
ambientes destinados a estudo ou lazer.
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PUCRS STORE

ATL HOUSE

pucrs.br/store

pucrs.br/educon

A nossa loja universitária possui produtos funcionais para facilitar a sua rotina:
papelaria, acessórios, vestuário, itens de
saúde e bem-estar, alimentação e muito
mais. Fica no térreo do Living 360°.

A ATL House é um hub de interatividade
da Rádio Atlântida, com estúdio, espaços de convivência e apresentações. Ele
fica na parte superior da Rua da Cultura,
possui um café e áreas de descanso. É
lá que rolam programas ao vivo e outros
eventos que movimentam a Universidade.
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PARQUE ESPORTIVO
pucrs.br/parqueesportivo

Qual é a sua prática esportiva favorita?
O Parque Esportivo da PUCRS é um
complexo único em Porto Alegre, que
possui diversas modalidades, como natação, pilates, academia, corrida e tênis,
e uma infraestrutura completa. Além
disso, você pode chamar a galera para
locar as quadras esportivas: o Parque é
aberto para toda a comunidade. Consulte os valores especiais para alunos/as.
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PARA SE DESENVOLVER

PUCRS CARREIRAS
pucrs.br/carreiras

O PUCRS Carreiras tem como propósito
fortalecer o elo entre a Universidade e
o mundo do trabalho, desenvolvendo
a empregabilidade dos/as alunos/as e
diplomados da PUCRS e também da comunidade. Aqui você encontra estágios,
vagas efetivas, capacitações e um sólido
trabalho de consultoria e aconselhamento de carreira. A equipe é formada
por especialistas nas áreas de carreira,
recrutamento e seleção, que fazem a
ponte dos talentos da PUCRS com o
mercado.

TECNOPUC
pucrs.br/tecnopuc

O Tecnopuc é um dos mais importantes parques científicos e tecnológicos
do País e atua por meio de uma ação
simultânea entre academia, instituições
privadas e governo. É sede de empresas
de diferentes portes, entidades e centros de pesquisa e, além disso, oferece
espaços inovadores de coworking. Lá
você também encontra a incubadora de
startups da PUCRS.

IDEAR
pucrs.br/idear

O IDEAR – Laboratório Interdisciplinar
de Empreendedorismo e Inovação da
PUCRS fomenta e sensibiliza alunos/as,
professores/as e a comunidade para o
empreendedorismo. Oferece palestras,
bate-papos, cursos, seminários, encontros, disciplinas, consultorias, o Torneio
Empreendedor, entre outras atividades.
Sempre com foco na promoção da inovação com impacto social e novas metodologias.

FABLab
pucrs.br/ideia/fablab

O FABLab é um laboratório de criativi
dade e prototipagem para alunos/as,
professores/as, pesquisadores/
as, startups e empresas do Tecnopuc
testarem ideias.O espaço conta com
equipamentos variados de pequeno
e médio porte, nas áreas de mecânica, computação e maquetaria, além de
impressoras 3D e computadores com
softwares para modelagem bidimensional e tridimensional.
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PARA PARTILHAR E REFLETIR

CENTRAL DE PASTORAL E
SOLIDARIEDADE

IGREJA UNIVERSITÁRIA
CRISTO MESTRE

pucrs.br/pastoral

pucrs.br/pastoral/igreja-universitaria

Para cuidar de você e do próximo, a Pastoral da PUCRS promove atividades de
reflexão, espiritualidade e solidariedade.
São iniciativas como retiros, ações solidárias, formação, voluntariado e meditação. O Quest, por exemplo, é um curso
vivencial para a comunidade da PUCRS,
composto por encontros presenciais
para pensar o projeto de vida no ambiente universitário.
Você pode conhecer a Pastoral e também visitar a Sala de Meditação no segundo andar do Living 360°.

Espaço inspirador para reflexão, oração,
aconselhamento, orientações espirituais, além de missas diárias e atividades
celebrativas especiais. A igreja é aberta ao público, mas devido à suspensão
das atividades acadêmicas presenciais
no Campus, a Igreja Universitária Cristo
Mestre (Prédio 23) também se encontra com sua programação cancelada no
momento.
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PARA MATAR A FOME
RESTAURANTES E
LANCHONETES
Todas as Escolas possuem cafés e restaurantes com diversas opções de lanches, pratos feitos e buffets. Uma dica
é pedir o lanche universitário, combo
com um preço acessível pensado especialmente para os/as alunos/as.
Outros restaurantes e cafés que você
encontra no Campus:
• Panorama Gastronômico (Prédio 40)
• Hanko Sushi (Prédio 12)
• Fifteen Sports Bar (Living 360°)
• Severo Garage (Rua da Cultura)
• Canal Café (Rua da Cultura e ao lado
do Portal Tecnopuc)
• Casa Bauducco (Living 360°1)
• Palatu’s (Prédio 19)
• Vila Olímpica (Parque Esportivo)
• Z Café (Portal Tecnopuc)
• Subway (Prédio 40)

Restaurante Universitário R.U.
Saladas, pratos à la carte, buffet, salgados e doces. Seja na hora do almoço ou
para fazer um lanchinho. O Restaurante
Universitário (RU) funciona de segunda
a sexta-feira, das 11h às 14h e das 17h30
às 22h. O RU fica no 2º andar do prédio
3 (perto do Salão de Atos).

Restrições Alimentares
Sem lactose: bares dos prédios 5, 6, 7, 8,
11, 12, 15, 30, 32, 40, 50, Canal Café, restaurantes Vila Olímpica, Sabor Família e
RU.
Sem glúten: bares dos prédios 6, 8, 11, 12,
15, 32, 30, 40, 50, Canal Café e restaurantes Panorama, Sabor Família e RU.
Vegano: bares dos prédios 5, 8, 12, 15,
50, restaurantes Vila Olímpica, Sabor
Família e RU e bar em frente ao HSL.
Diet: bares dos prédios 5, 7, 12, 15, 50,
Canal Café, restaurante Vila Olímpica e
bar em frente ao HSL.
•

NOVIDADE: a GranoVeg o lugar é
ideal para quem gosta de produtos
naturais e busca uma opção de lanches saudáveis, consumo consciente
e responsabilidade com a natureza.
Fica no térreo do prédio 11.
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OUTROS SERVIÇOS

Precisou de alguma coisa?
Tem no Campus! Confira abaixo:
• Bancos
• Caixas eletrônicos
• Salão de beleza
• Livraria e papelaria
• Farmácias
• Loja de roupas
• Loja de presentes
• Ótica
• Materiais odontológicos
• Eletrônicos
• Armazém
AVISO: devido à pandemia, alguns estabelecimentos estão fechados e outros
estão funcionando de forma restrita, seguindo as orientações contra a Covid-19.
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VAMOS SEGUIR

CUIDANDO
DA VIDA

05.

ORIENTAÇÕES SOBRE
A COVID-19

Neste novo semestre a PUCRS, reforça o compromisso de preservar a saúde da comunidade acadêmica e oferecer aulas ainda mais qualificadas, independentemente
da modalidade. Para isso, agimos em quatro frentes:

1. Qualificação da experiência • Novos recursos e aulas mais
dinâmicas
digital
A Universidade investiu em um modelo
próprio de educação online que apresenta novidades para o período em que
será necessário manter o ensino remoto.
Confira:

• Interação em aulas ao vivo
No mínimo 50% de aulas ao vivo (síncronas), nos mesmos dias e horários em
que seriam se estivessem sendo ministradas presencialmente.

• Flexibilidade com as aulas gravadas
Se não puder participar dos horários
agendados, você pode assistir à gravação das aulas e acessar outros conteúdos digitais produzidos para facilitar a
aprendizagem, a qualquer momento.

• Acompanhamento constante
de professores que são referência
Presença ativa e relacionamento constante com os professores que acompanham de maneira personalizada suas
turmas e, caso seja preciso, a necessidade de cada estudante.

Textos multimodais, vídeos, animações,
objetos de aprendizagem interativos,
atividades gamificadas, questionários,
podcast, fóruns e cases farão cada vez
mais parte da rotina da comunidade
acadêmica.

• Suporte completo em caso de
dificuldades
Nossos alunos contam com suporte de
um Centro de Apoio Discente formado
por núcleos de apoio à educação inclusiva, de apoio à aprendizagem e de
apoio psicossocial.

• Diferenciais que você só encontra na PUCRS
A inúmeras oportunidades para complementar sua formação estão disponíveis
online e permitem que você aproveite os
diferenciais mesmo durante o período
de distanciamento social. Assessoria de
carreira, empreendedorismo, intercâmbio virtual, certificações de estudo, entre
tantas outras possibilidades seguem em
funcionamento.

Voltar para o sumário.
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2. Compromisso com a excelência acadêmica
As equipes da PUCRS analisaram cuidadosamente todas as avaliações institucionais realizadas durante o primeiro
semestre, identificando os principais aspectos que merecem atenção e as boas
práticas que devem ser consolidadas.
Essa análise resultou em:

• Revisão do planejamento e das
metodologias de aula, incorporando novos conteúdos e novas
dinâmicas.
• Acompanhamento dos professores a partir dos pontos identificados na Avaliação Institucional.
Além disso, quando precisou adaptar as
cerca de 3 mil disciplinas para o modelo
remoto emergencial, a PUCRS criou uma
Equipe de Mediação Online exclusivamente dedicada a acompanhar e orientar professores sobre o uso dos diversos
recursos disponíveis, que segue atuando
neste semestre, garantindo suporte integral ao corpo docente. Além do Grupo
de Mediação Online, para preparar suas
disciplinas, os professores contam com
os Núcleos de Inovação Pedagógica das
Escolas.

3. Consolidação de um modelo próprio de educação
online
A partir das análises das avaliações, a
PUCRS realizou uma jornada intensa de
formação docente, seguida de plantões
de dúvidas sobre recursos e tecnologias
buscando viabilizar estratégias diversificadas de mediação e tecnologia para
interação digital.
O modelo pedagógico e tecnológico
próprio desenvolvido pela universidade
e planejado para este semestre é pensado para atender à necessidade de
aprendizagem de cada turma, um modelo centrado no perfil do estudante.

4. Flexibilidade e atenção às
mudanças
Ao longo do primeiro semestre a
PUCRS desdobrou protocolos próprios
de prevenção que possibilitam um retorno gradual em total segurança, quando
autorizado pelo governo.
Desde o primeiro semestre os processos
institucionais e acadêmicos estão prontos para a implementação de um modelo híbrido, com aulas teóricas online e
atividades práticas no Campus, em grupos reduzidos, e com todos os cuidados
necessários.

Para mais informações em relação as orientações e
funcionamento da Universidade durante o período de
distanciamento referente a pandemia da Covid-19 acesse:
pucrs.br/coronavirus
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