
MOBILIDADE VIRTUAL 2021.2 
Manua l  para  Incoming Students



Localizada na cidade de 

Porto Alegre, no Rio Grande 

do Sul/Brasil, a PUCRS é a 

melhor instituição de ensino 

superior do sul do Brasil de 

acordo com o Times Higher

Education. Com mais de 70 

anos de tradição, já 

formamos mais de 170 mil 

alunos. Oferecemos 55 

cursos de graduação, 23 de 

pós-graduação stricto sensu 

(mestrado e doutorado) e 70 

cursos de especialização e 

extensão.



Nosso Campus Central possui 

55 hectares de área total por 

onde circulam milhares de 

pessoas diariamente. Dentro do 

nosso complexo estão localizadas 

as nossas 7 unidades acadêmicas 

(escolas), a Biblioteca Central, 

o Parque Esportivo, o Museu de 

Ciências e Tecnologia, o Parque 

Científico e Tecnológico e 

o Hospital Universitário São 

Lucas.



O Programa de Mobilidade 

Virtual permite que os alunos se 

inscrevam nos cursos de 

graduação e pós-graduação 

online da PUCRS. É uma 

oportunidade entrar em contato 

com uma nova cultura, 

internacionalizar o currículo e, 

como algumas disciplinas são 

oferecidas em inglês, estudar em 

um segundo idioma.

• Estar regularmente matriculado em 

universidade parceira da PUCRS;

• Embora não haja necessidade de 

comprovação de proficiência 

linguística, é necessário que o (a) 

estudante possua conhecimento do 

idioma em que a disciplina ou o curso 

for ministrado.

• Formulário de candidatura (preenchido 

digitalmente); 

• Cópia digitalizada do passaporte válido ou 

documento de identidade nacional; 

• Entregar comprovante atual de matrícula no 

curso.

https://www.pucrs.br/internacional/mobilidade-academica/venha-para-a-pucrs/documentacao/


• O aluno providenciará o devido 

preenchimento e digitalização dos 

documentos solicitados e enviar ao 

Escritório Internacional ou setor 

responsável pela mobilidade 

acadêmica da sua universidade de 

origem;

• A universidade de origem 

encaminhará os documentos para o 

Escritório de Cooperação 

Internacional da PUCRS através do 

e-mail mobilidade.in@pucrs.br.



Prazo máximo de recebimento de 
candidaturas: até 14/07/2021.

Disciplinas são assíncronas (com 
exceção de Português para 
Estrangeiros). portanto não 
possuem horário pré-determinado. 
A disciplina é organizada por 
módulos de aprendizagem, com 
vigência de uma semana. Há a 
possibilidade de agendamento de 
encontros síncronos com professor 
e outros alunos.

DISCIPLINAS 2021.2



DISCIPLINA VAGAS
PROGRAMA 

ACADÊMICO
CRÉDITOS IDIOMA

REQUISITOS DA 

DISCIPLINA

DATA DE INÍCIO E 

FIM
INFORMAÇÕES SOBRE A DISCIPLINA

Português para 
Estrangeiros I

75 Humanidades 4 créditos Português
Estar cursando 

graduação ou pós-
graduação

02/08/2021 –
10/12/2021

Desenvolvimento de competência comunicativa de nível básico através de prática de 
expressão oral e escrita. 

Disciplina síncrona: Segundas e quartas-feiras das 14h às 15:30, segundas e quartas-
feiras das 17:30 às 19:00 ou segundas e quartas-feiras das 19:15 às 20:45

Português para 
Estrangeiros II

25 Humanidades 4 créditos Português
Estar cursando 

graduação ou pós-
graduação

02/08/2021 –
10/12/2021

Desenvolvimento de competência comunicativa de nível básico/intermediário através de 
prática de expressão oral e escrita.

Disciplina síncrona: Segundas e quartas-feiras - das 14h às 15h30

Ética e Cidadania 5 Humanidades 4 créditos Português
Estar cursando 

graduação
02/08/2021 –
10/12/2021

Abordagem de problemas e conceitos filosóficos relacionados à moralidade e ao exercício 
da cidadania. Introdução aos principais temas e problemas de Ética, presentes na História 

da Filosofia. Reflexão filosófica sobre o ideal democrático, a cidadania e os direitos 
humanos.

Antropologia Social 5 Humanidades 4 créditos Português
Estar cursando 

graduação
02/08/2021 –
10/12/2021

Introdução de conceitos básicos da Antropologia como subsídio para sensibilização do olhar 
sobre a realidade social. Estudo dos pontos comuns e/ou de vizinhança entre a 

Antropologia e a Psicologia. Reflexão acerca de noções coletivas e individuais bem como 
introdução dos fatores histórico-culturais constitutivos e presentes no pensamento e 

dinâmica das sociedades ocidentais contemporâneas.



DISCIPLINA VAGAS
PROGRAMA 

ACADÊMICO
CRÉDITOS IDIOMA

REQUISITOS DA 

DISCIPLINA

DATA DE INÍCIO E 

FIM
INFORMAÇÕES SOBRE A DISCIPLINA

Psicologia da 
Educação: 

Aprendizagem
5 Humanidades 4 créditos Português

Estar cursando 
graduação

02/08/2021 –
10/12/2021

Análise conceitual, das características, fatores intervenientes e significado do processo de 
aprendizagem e sua relação com o processo de ensino. Identificação de diferentes 

concepções teóricas que embasam a prática educacional (comportamentalista, sócio-
interacionista e humanista), comparação entre as teorias e implicações das mesmas para o 
processo de ensino e de aprendizagem. Análise da motivação e sua relação com o processo 
de ensino e de aprendizagem; identificação dos papéis do professor e do aluno de acordo 

com diferentes concepções teóricas. Estudos da neurociência e da tecnologia voltados para 
a aprendizagem humana.

Filosofa e Ética Geral 5 Humanidades 4 créditos Português
Estar cursando 

graduação
02/08/2021 –
10/12/2021

Problemas e conceitos filosóficos relacionados à moralidade e ao exercício da cidadania. 
Introdução aos principais temas e problemas de ética presentes na história da Filosofia. 

Reflexão filosófica sobre o ideal democrático, a cidadania e os direitos humanos. A 
disciplina possui carga horária de 60 horas.

Relações Étnico-
Raciais e Políticas 

Afirmativas
5 Humanidades 2 créditos Português

Estar cursando 
graduação

02/08/2021 –
10/12/2021

Estudo das desigualdades étnico-raciais e o impacto na construção da identidade dos 
sujeitos. Debate sobre a questão étnico-racial na formação sócio-histórica do Brasil. Análise 
dos dispositivos legais que amparam as políticas públicas e de ações afirmativas. Discussão 

sobre as ações educativas e sociais de combate ao racismo e promoção da igualdade 
étnico-racial. 

Artes e Linguagens 
Visuais

5
Comunicação, Artes e 

Design
4 créditos Português

Estar cursando 
graduação

02/08/2021 –
10/12/2021

Aborda diferentes estilos artísticos e suas implicações estéticas nas linguagens usadas para 
comunicação de produtos ligados à indústria criativa com foco nas áreas de Design e 

Cinema. Compreensão das artes como repertório criativo, a partir das suas características 
resultantes de transformações históricas relacionando-as com a cultura visual 

contemporânea. A relação da imagem e o espectador considerando a percepção e a 
estética.



DISCIPLINA VAGAS
PROGRAMA 

ACADÊMICO
CRÉDITOS IDIOMA

REQUISITOS DA 

DISCIPLINA

DATA DE INÍCIO E 

FIM
INFORMAÇÕES SOBRE A DISCIPLINA

Pesquisa em Saúde 5
Ciências da Saúde e 

da Vida
2 créditos Português

Estar cursando 
graduação na área da 

saúde

02/08/2021 –
10/12/2021

Abordagem teórica da pesquisa e sua aplicação para a prática profissional da área da saúde. 
Exercício da observação, a descoberta, a inovação e a criatividade, com ênfase na ética, na 

crítica e na pesquisa. Apresenta e introduz o aluno nas diferentes abordagens 
metodológicas da pesquisa num ambiente interdisciplinar.

Negócios Digitais 5 Negócios 4 créditos Português
Estar cursando 

graduação
02/08/2021 –
10/12/2021

Caracterização dos tipos de relações oportunizadas pela internet. Discussão do papel das 
tecnologias digitais nos negócios e discussão dos principais modelos de negócios digitais e 
seus impactos nas estratégias organizacionais. Práticas de marketing aplicadas aos meios 
digitais, com foco em visão multidimensional e de resultado. Aplicação das redes e mídias 

sociais para alavancar negócios.

Administração de 
Pessoas

5 Negócios 4 créditos Português
Estar cursando 

graduação
02/08/2021 –
10/12/2021

Contempla as principais políticas e práticas que podem ser adotadas em gestão de pessoas 
para as empresas obterem vantagem competitiva. Captação de profissionais. Gestão do 
desempenho profissional. Remuneração e benefícios. Educação corporativa. Carreira e 

bem-estar dos profissionais. Gestão por competências. Tendências em gestão de pessoas.

Marketing 5 Negócios 4 créditos Português
Estar cursando 

graduação
02/08/2021 –
10/12/2021

Entendimento inicial de Marketing, estudando seus conceitos fundamentais e 
descortinando as várias perspectivas que a área oferece para o sucesso das empresas. A 

disciplina possui carga horária de 60 horas.



DISCIPLINA VAGAS
PROGRAMA 

ACADÊMICO
CRÉDITOS IDIOMA

REQUISITOS DA 

DISCIPLINA

DATA DE INÍCIO E 

FIM
INFORMAÇÕES SOBRE A DISCIPLINA

Cultura Digital 5
Comunicação, artes e 

Design
4 créditos Português

Estar cursando 
graduação

02/08/2021 –
10/12/2021

Introdução aos conceitos e elementos da cultura digital aplicados ao campo da 
comunicação. Estudo sobre fundamentos, princípios e lógicas dos cenários que levaram 

ao desenvolvimento da digitalização dos meios de comunicação, a Internet e aos 
contextos de comunicação em rede.

Influenciadores e 
Estratégias de 

Marketing
5

Comunicação, artes e 
Design

4 créditos Português
Estar cursando 

graduação
02/08/2021 –
10/12/2021

Discussão sobre o cenário atual e o ecossistema de influência e de capitais sociais de 
redes sociais, a partir de uma perspectiva teórica. Análise das práticas e usos de 

influenciadores nas estratégias de marketing digital, bem como do desenvolvimento e 
mensuração dos resultados de estratégias que utilizem influenciadores digitais. A 

disciplina possui carga horária de 60 horas.

Inovação e 
Desenvolvimento em 

Saúde
5

Ciências da Saúde e 
da Vida

2 créditos Português
Estar cursando 

graduação na área da 
saúde

02/08/2021 –
10/12/2021

Estudo teórico-prático do planejamento e desenvolvimento de novas tecnologias leves, 
leve-duras e duras, estimulando o empreendedorismo na área da saúde.

TOTAL DE VAGAS 165



Prazo máximo de 
recebimento de 
candidaturas: até 
30/07/2021.

A aulas da pós-graduação 
são síncronas, verificar 
respectivos horários.

Cada aluno poderá se 
inscrever em, no máximo, 2 
disciplinas.

DISCIPLINAS 2021.2



DISCIPLINA VAGAS
PROGRAMA 

ACADÊMICO
CRÉDITOS IDIOMA

REQUISITOS DA 

DISCIPLINA

DATA DE INÍCIO 

E FIM
INFORMAÇÕES SOBRE A DISCIPLINA

Introduction to 
Neurophilosophy III

5 Filosofia 3 créditos Inglês Não há
09/08/2021 -
10/12/2021

This course will begin with a brief introduction to the philosophy of mind, especially the 
theory of mind-body dualism and the views that the mind and body are two distinct 
substances. We will then explore some of the major problems and key concepts of a 

philosophy of neuroscience, neurophilosophy, and neuroethics, focusing especially on 
recent theories of naturalism and normativity, such as those advanced by Berit Brogaard, 
Otavio Bueno, Barry Smith, Lucina Uddin, and John Sarnecki. No previous knowledge of 
philosophy of mind or neurophilosophy is required. All classes, readings and discussions 

will be conducted in English.
Synchronous course: every Tuesday (8:45am - 11:15am / Brasília Time)

Scientific Writing in 
Biology

5
Ecologia e Evolução 
da Biodiversidade

4 créditos Inglês Não há
09/08/2021 -
10/12/2021

Study of the scientific language and the tools required for writing manuscripts, reviews 
and meeting abstracts, as well as the choice of appropriate journals, the correspondence 
with editors, the review process and the preparation and presentation of oral and poster 

presentations.
Synchronous course: every Wednesday (2pm - 5:30pm / Brasília Time)

Effectively 
Communicating 

Research 
5

Medicina e Ciências 
da Saúde

2 créditos Inglês Não há
09/08/2021 -
10/12/2021

Communication and leadership are essential parts of your research and a crucial 
component for a successful career as a researcher. This class creates learning opportunity 
for students who are in the process of writing for publication or creating communication 

materials for scientific oral or poster presentations.
Synchronous course: every Wednesday (8am - 9:30am / Brasília Time)

Docking Screens for 
Drug Discovery

5
Biologia Celular e 

Molecular
2 créditos Inglês Não há

09/08/2021 -
10/12/2021

Protein targets, protein crystallography, how docking programs work, SAnDReS: a 
computational tool for docking, electrostatic energy in protein–ligand complexes, Van der 

Waals potential in protein complexes, hydrogen bonds in protein-ligand complexes, 
molecular dynamics simulations with NAMD2, docking with AutoDock4, Molegro Virtual 
Docker for docking, docking with GemDock, docking with SwissDock, molecular docking

simulations with ArgusLab, homology modeling of protein targets with MODELLER, 
machine learning to predict binding affinity, exploring the scoring function space, projects

in drug design with computational approaches.
Synchronous course: every Wednesday (2pm - 3:30pm / Brasília Time)

TOTAL DE VAGAS 20



Extensão e Certificações: 
Prazo máximo de 
recebimento de 
candidaturas: até 
30/07/2021.

Os cursos possuem aulas 
e atividades no formato 
assíncrono, portanto não 
possuem dias ou 
horários fixos para 
realização.



CURSO VAGAS
TIPO DE 

CURSO

CARGA 

HORARIA
IDIOMA

REQUISITOS 

DO CURSO

DATA DE 

INÍCIO E FIM
INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO

Neurociências 10 Extensão 60 horas
Língua 

Portuguesa
Domínio da língua 

portuguesa
Datas e duração 

livres

Ampliar os conhecimentos do estudante sobre neurociências, abordando temas como 
ligação social, emoções e comportamento humano.

Curso Assíncrono

Gestão, Liderança e Tecnologia 10 Extensão 60 horas
Língua 

Portuguesa
Domínio da língua 

portuguesa
Datas e duração 

livres
Ampliar os conhecimentos do estudante sobre Gestão, Liderança e Tecnologia.

Curso Assíncrono

Relacionamento com Cliente, Liderança e 
Empreendedorismo

10 Extensão 60 horas
Língua 

Portuguesa
Domínio da língua 

portuguesa
Datas e duração 

livres

Ampliar os conhecimentos do estudante sobre Relacionamento com Cliente, Liderança 
e Empreendedorismo.

Curso Assíncrono

Produtividade, Gestão do Tempo e 
Propósito

10 Extensão 4
Língua 

Portuguesa
Domínio da língua 

portuguesa
Datas e duração 

livres

Compreender e aplicar técnicas práticas para aumento da produtividade, melhor gestão 
do tempo e maior bem-estar no trabalho.

Curso Assíncrono

Mentalidade de Desenvolvimento 
Contínuo 

10 Extensão 4

Língua 
Portuguesa

Domínio da língua 
portuguesa

Datas e duração 
livres

Compreender o que é, como desenvolver e aplicar, na vida profissional e pessoal, uma 
Mentalidade de Desenvolvimento Contínuo.

Curso Assíncrono

Como alcançar Objetivos Profissionais e 
Metas Financeiras

10 Extensão 4
Língua 

Portuguesa
Domínio da língua 

portuguesa
Datas e duração 

livres

Conhecer estratégias voltadas ao alcance de objetivos profissionais e metas financeiras; 
Analisar a relação entre o planejamento da sua atuação profissional e a conquista de 

maior prosperidade financeira, criando ciclos de crescimento e qualidade de vida; 
Instigar o desenvolvimento de habilidades que são valorizadas pelo mercado de 

trabalho e que também contribuem para uma vida pessoal mais segura.
Curso Assíncrono

TOTAL DE VACANTES 60



Nosso Escritório de 
Cooperação Internacional 
está à disposição para 
esclarecer os questionamentos 
das universidades parceiras e de 
seus estudantes através do e-
mail: mobilidade.in@pucrs.br



ESTUDE NA PUCRS E  SEJA DO TAMANHO DO FUTURO!


