
Desvende
os dados,

transforme a 
humanidade.

O melhor do seu lado humano e 
dos seus talentos direcionado 

para as profissões do futuro.



Um curso que 
nasce atual, em 
meio à revolução 
dos dados e da 
inteligência 
artificial.

Em uma das melhores
universidades do País

Saiba tudo sobre a 
graduação em 

Ciência de Dados e 
Inteligência Artificial 

da PUCRS  



APRESENTAÇÃO

Reunimos 
conteúdos 
exclusivos 
pra você: 

Fique por dentro da 
proposta do curso

DESTAQUES 
DO CURSO 
Entenda os 
diferenciais

PERFIL DO 
PROFISSIONAL
Conheça o que fará de 
você um profissional 
diferenciado

TRAJETÓRIA 
ACADÊMICA
Saiba como será sua 
formação em cada 
semestre 

EXPERIÊNCIA
ÚNICA
Descubra o que só 
a PUCRS tem

DETALHAMENTO
O que você precisa 
saber sobre sua 
jornada
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Estamos na era do Big Data, na 
qual a informação é um dos 
ativos mais valiosos e sua impor-
tância só tende a aumentar. 
Nesse mundo acelerado movido 
à tecnologias, profissionais capa-
zes de analisar e cruzar dados 
para solucionar problemas com-
plexos em situações de incerteza 
são cada vez mais valorizados e 
decisivos em organizações de 
todos os tipos. 

  

Seja um dos 
profissionais  
mais cobiçados 
do mercado. 

No curso de Ciência de 
Dados e Inteligência Artifi-
cial da PUCRS, formamos 
profissionais capazes de 
desvendar tendências, ante-
ver o futuro e desenvolver 
novas tecnologias de ma-
neira ética e responsável, 
em conexão com as princi-
pais tendências do mundo. 
E você constrói sua carreira 
imerso num ambiente de 
referência em inovação e 
pesquisa de ponta, com a 
orientação de profissionais 
e pesquisadores renomados 
no Brasil e no mundo.  

APRESENTAÇÃO



O curso nasce em um 
modelo inédito e oferece 

formação consistente 
e diferenciada. 
O curso de Ciência de Dados e 

Inteligência Artificial da PUCRS é o único 
bacharelado presencial do Sul do Brasil. 

Ele se difere das demais opções pela 
consistência, atualidade e abrangência. 

O que isso significa? 

Consistência

Atualidade

Abrangência

Diferente dos tecnólogos, os 
bacharelados são reconheci-
dos por se configurarem em 
uma formação mais profun-
da, abrangente e completa. 

O curso nasce com um currí-
culo super atualizado, em 
sintonia com as principais 

referências internacionais da 
área, especialmente da Europa 

e Estados Unidos. 

Por ser uma formação mais 
aprofundada, o estudante 
tem contato com um volume 
maior de disciplinas e 
conhecimentos, ampliando 
as oportunidades de atua-
ção no mercado de trabalho. 

DESTAQUES DO CURSO



O Hub de IA e Ciência de Dados do 
Tenopuc é voltado ao desenvolvimento 
de negócios inovadores, por meio de 
metodologia criada pelo Tecnopuc, que 
conecta empreendedores a investidores, 
mentores, empresas e consultores, 
aproximando startups com o mercado.  

Formação completa (graduação e pós) 
de profissionais na área, pesquisas de 

ponta, fomento a negócios inovadores e 
parcerias internacionais. 

Um modelo Inédito 
no Sul do Brasil

Hub de desenvolvimento 
de novos negócios 

Centro de Pesquisa, Ensino e Inovação 
em Ciência de Dados que reúne mais de 
50 renomados pesquisadores, com 
produção científica de alto impacto e 
alcance internacional. São 33 grupos de 
pesquisa, 19 laboratórios e mais de 50 
pesquisas em andamento. 

Pesquisa de ponta reconhecida 
internacionalmente 

Único curso de Ciên-
cia de Dados e IA na 
modalidade presencial 
da região sul e que 
nasce em um ecossis-
tema completo de 
ensino, pesquisa, 
inovação e empreen-
dedorismo na área. 

Graduação Cursos de 
graduação

Você tem à disposição 
uma formação com-
pleta, da graduação à 
pós-graduação, com 
cursos de Mestrado e 
Doutorado de exce-
lência internacional 
reconhecida pela 
Capes, além de cursos 
de especialização e 
MBA nas modalidades 
presencial e online. 

Pós-graduação 
de excelência 

Pós

Presencial

Centro de Pesquisa, 
Ensino e Inovação 
em Ciência de Dados

Online e 
Presencial

Hub
Inovação e
empreen-

dedorismo
(Tecnopuc)



Outros 
destaques 
do curso

#1
Corpo docente formado por 
renomados professores, 
pesquisadores e profissionais 
da indústria. 

#2
Interação com o programa de 
Pós-Graduação em Computação, 
de excelência internacional. Você 
pode cursar disciplinas da pós 
durante a graduação, abordando 
com mais profundidade 
conteúdos que estão sendo 
pesquisados no Brasil e no mundo.  

#3
Interação com Tecnopuc, 
considerado o melhor Parque 
Tecnológico do Brasil, com 
possibilidades de bolsas e 
estágios, além de contar com 
mentoria completa para 
empreender e desenvolver 
habilidades empreendedoras. 

#4
Forte base em aprendizado de 
máquina em suas diferentes 
especializações: aprendizado 
supervisionado e não 
supervisionado, aprendizado 
profundo e aprendizado por 
reforço. 
 

#5
Visão abrangente de vários 
tópicos que incluem linguagens 
de programação, sistemas 
operacionais, redes e sistemas 
distribuídos, engenharia de 
software, inteligência artificial, 
computação gráfica e bancos de  
dados.  

#6
Possibilidades interdisciplinares 
com diversas áreas de aplicação, 
como saúde, direito, finanças, 
marketing, em que você 
personaliza sua formação de 
acordo com sua área de interesse.  

#7
Laboratórios de ensino e pesquisa 
com equipamentos e softwares 
de última geração.  



Conheça o que 
fará de você  
um profissional 
diferenciado
Temos o compromisso de formar 
profissionais, empreendedores, pes-
quisadores que se tornem referência 
nas áreas que optarem por atuar.  
Serão capazes de empregar modelos, 
ferramentas e técnicas para diversos 
contextos organizacionais e sociais, 
privados ou públicos, nacionais e 
internacionais, e estarão aptos a exer-
cer múltiplas atividades, atuando 
como cientista de dados, engenheiro 
ou arquiteto de dados, engenheiro de 
IA e Machine Learning, analista de 
inteligência de mercado, dentre 
outras possibilidades.  

PERFIL DO PROFISSIONAL



O curso proporciona uma 
formação sólida e diferencia-
da que prepara os alunos para 
as seguintes aplicações pro-
fissionais: 

• Utilizar métodos analíticos e técnicas 
estatísticas para obter descobertas e 
percepções sobre problemas de pesqui-
sa ou processos organizacionais, a fim 
de dar suporte ao processo de tomada 
de decisões;  

• Utilizar os princípios de engenharia, 
computação, tecnologia de informação 
e comunicação para pesquisar, projetar 
e implementar novas aplicações de 
análise de dados, além de desenvolver 
experimentos, processos, ferramentas, 
sistemas e infra estruturas para suportar 
o tratamento de dados durante todo o 
seu ciclo de vida;  

• Definir e implementar estratégias de 
gerenciamento de dados para a coleta, 
armazenamento, preservação e disponi-
bilização para futuro processamento; 

• Gerenciar seu desenvolvimento indivi-
dual e em equipe;

• Criar novos entendimentos e capaci-
dades para descobrir abordagens ino-
vadoras, gerando novos conhecimentos 
e atingindo objetivos organizacionais ou 
de pesquisa;  

• Gerenciar projetos interdisciplinares 
que estejam centrados nas diversas 
etapas do ciclo de vida dos dados;  

• Exercer múltiplas atividades relaciona-
das à ciência de dados, incluindo 
gestão, administração, engenharia, 
gestão de sistemas de armazenamento 
de dados, gestão dos dados e operação 
de sistemas relacionados;  

• Utilizar conhecimento do domínio, 
tanto científico como de negócios, para 
desenvolver aplicações de análise de 
dados relevantes;  

• Identificar oportunidades de negócios 
e desenvolver soluções inovadoras;  

• Investigar, compreender e estruturar 
as características de domínios de aplica-
ção em diversos contextos que levem 
em consideração questões éticas, 
sociais, legais e econômicas.

Pioneiro no Sul do Brasil como bacharelado 
presencial, o curso se destaca por contar com 
um alto nível de integração entre graduação, 

pós-graduação, Tecnopuc e Centro de Pesquisa 
e Inovação em Ciência de Dados de uma das 
melhores Universidades da América Latina.

1. Conhecimento das questões 
profissionais, políticas e humanís-
ticas;  

2. Compreensão do impacto da 
computação e suas tecnologias 
na sociedade no que diz respeito 
ao atendimento e à antecipação 
estratégica das necessidades da 
sociedade;  

3. Visão crítica e criativa na 
identificação e resolução de 
problemas, contribuindo para o 
desenvolvimento de sua área;  

4. Capacidade de atuar de 
forma empreendedora, abran-
gente e cooperativa no aten-
dimento às demandas sociais 
da região onde atua, no Brasil 
e no mundo;  

5. Capacidade de utilizar 
racionalmente os recursos 
disponíveis de forma transdis-
ciplinar;  

6. Capacidade de atuar em 
um mundo globalizado do 
trabalho.

 
Além de estarem 
capacitados a atuar em 
todas essas frentes, os 
egressos do curso 
também terão os 
seguintes diferenciais: 



Saiba como 
será sua 

formação
O curso está estruturado em 

seis eixos norteadores que favo-
recem a vivência de situações 

reais. Ou seja, você aprende 
articulando teoria e prática, 

desde começo do curso.  
 

TRAJETÓRIA ACADÊMICA

Um dos principais diferenciais é que você 
pode personalizar sua formação. Ou seja, 
você escolhe em que área gostaria de aplicar 
os conhecimentos do curso, por exemplo: 
saúde, negócios, marketing, direito, etc. 



Aprendizado 
Supervisionado 

Aprendizado não 
Supervisionado

 Aprendizado por Reforço 

Aprendizado Profundo I 

Aprendizado Profundo II 

Introdução à Ciência 
de Dados 

Introdução à Visão 
Computacional 

Introdução ao 
Processamento da 
Linguagem Natural 

Previsão de Séries 
Temporais  

 Sistemas de 
Recomendação 

Visualização de Dados 

Álgebra Linear e Matricial  

Análise Multivariada 

Cálculo I, II e III

Fundamentos de 
Programação 

Fundamentos de Sistemas 
Computacionais 

Inferência Comparada  

Inteligência Artificial 

 Introdução à Computação 

  Linguagens, Autômatos e 
Computação 

  Lógica para Computação 

  Matemática Discreta 

  Probabilidade e Estatística  

  Tópicos de Álgebra Linear 

Fundamentos Teóricos 
EIXO 1

Ciência de Dados e IAFundamentos Teóricos 
EIXO 2

   Fundamentos de Redes 
de Computadores 

Infraestrutura de Tecnologia 
de Informação 

Sistemas Operacionais 

Algoritmos e Estruturas     
de Dados I 

Algoritmos e Estruturas    
de Dados II 

Engenharia de Software I 

 Engenharia de Software II  

Programação Orientada      
a Dados 

 Fundamentos de 
Processamento Paralelo e 

Distribuído 

Projeto e Otimização de 
Algoritmos  

EIXO 3
 Infraestrutura de 

Tecnologia de Informação
Programação e Desenvolvi-

mento de Software

 Atividades Complementares

Disciplinas Eletivas 

Ética e Cidadania  

Formação do Empreendedor 

Humanismo e Cultura Religiosa 

Projeto em Ciência de Dados I 

Projeto em Ciência de Dados II 

Projeto em Ciência de Dados III 

EIXO 6
 Formação Social                     

Profissional 

EIXO 4

Banco de Dados I 

Banco de Dados II 

Coleta, Preparação e 
Análise de Dados  

Infraestrutura para 
Gestão de Dados 

EIXO 5
Banco de Dados



Acesse aqui o 
mapa online para se 
localizar no campus

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. Com-
binamos ambientes inovadores de ensi-
no, aprendizagem, cocriação e colabora-
ção com espaços de pesquisa, descanso, 
cultura, saúde e bem-estar. 

200

540

laboratórios

estruturas de 
pesquisa

Mais de

Mais de55

5

Hectares de 
Campus  

Institutos

• 

• 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

EXPERIÊNCIA ÚNICA

Compartilhamos 
um campus 
completo com 
a comunidade  



-

-
-

-

-

-

-

Trajetória acadêmica aberta 

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 for

estudos, que são conjuntos de discipli

dem uma formação extra. Você pode 

no Portal de Matrículas.

Comece a pós ainda na  
graduação 
pucrs.br/gpg

Também é possível antecipar disciplinas 
de mestrado e doutorado enquanto cur
sa a graduação e aproveitá-las para as 
duas formações por meio do G-PG,  pro
grama de Integração da Graduação com 

tes que já tenham cursado 50% ou mais 
dos créditos do seu curso. Especialmen
te neste semestre, você pode aproveitar 
os créditos eletivos para cursar matérias 
de mestrado e doutorado pela metade 
do valor da graduação. 

Diferenciais 
PUCRS



Empreendedorismo
e inovação

Aconselhamento 
de carreira

 

-

-

pucrs.br/track

Incentivamos que você desenvolva a sua 
atitude empreendedora já na graduação. 
E não precisa ser da Escola de Negó
cios, viu? Empreender e inovar é para 
todos. Para ajudar você a tirar as suas 
ideias do papel, o Track StartUp reúne o 
nosso completo ecossistema de inova
ção. São programas, eventos, disciplinas, 
workshops e muito mais.  

pucrs.br/carreiras

res de estágios e vagas efetivas, além de 
oferecer capacitações e um sólido tra-
balho de consultoria e aconselhamento 
de carreira. Você pode receber auxílio 
para montar o seu currículo e participar 

seu alcance no LinkedIn, por exemplo. 
Acompanhe o PUCRS Carreiras no Face-
book e no Instagram para diversas ativi-
dades online durante o período de dis-
tanciamento social.

up



Somos uma das instituições com mais 
força em pesquisa no Brasil, recente-
mente fomos reconhecidos como a 
melhor pós-graduação do País. Apro-
ximamos a excelência da pesquisa da 
nossa graduação, apostando em meto-
dologias de aprendizagem que levam 

reais e a pensar em soluções que gerem 
impacto social. Para ir além, conheça a 

das possibilidades de atuação dos/das 
estudantes de graduação em projetos 
de pesquisadores/as com expertise em 
diferentes áreas do conhecimento.

Aprender pela pesquisa



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 Pro-
grama de Mobilidade Acadêmica. Du-
rante o período de distanciamento 
social, você pode aproveitar para parti-
cipar 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 oportu-
nidade de prática de segundo idioma, 
contato com novas culturas e interna-
cionalização do currículo. 

Espiritualidade
pucrs.br/pastoral

Acreditamos que a orientação pela fé 
nos inspira a ser mos melhores a cada 
dia e a fazer o bem para o próximo. 

 

A PUCRS possui diversas iniciativas pen-
sadas para quem quer desenvolver a sua 
espiritualidade e conectar-se consigo 
mesmo/a. Você pode conhecer algumas 
delas no Centro de Pastoral e Solidarie-
dade.



TEMPO DE DURAÇÃO 
4 anos | 8 semestres

VAGAS
60 por semestre

TURNO
Manhã (semestres 1 a 3) e 
Noite (semestres 4 a 8)  

Mais detalhes do

Curso de Ciência de Dados e 
Inteligência Artificial

MODELO

Presencial

No turno da manhã as 
aulas poderão trans-
correr das 8h às 13h. 
No turno da noite as 
aulas poderão trans-
correr das 17h30 às 
22h30



pucrs.br/estudenapucrs

Av. Ipiranga, 6681 • Partenon
90619-900 • Porto Alegre • RS • Brasil

WhatsApp (51) 98187-0833
relacionamento@pucrs.br

www.pucrs.br

@pucrs


