
atua em uma área cada vez mais disputada 
por grandes grupos privados. Das 2,4 mil 
universidades em funcionamento no país, 
pelo menos três quartos tèm o lucro como 
principal objetivo. E são justamente elas 
as que mais crescem no país. Em abril, 
os grupos Anhanguera e Kroton, que 
têm inclusive ações negociadas em bolsa, 
realizaram uma fusão que deu origem 
ao maior conglomerado educacional do 
mundo, com mais de 1,2 milhão de alunos. 
Quarenta vezes mais do que a PUCRS.

Daí a preocupação com a qualidade 
do ensino e da pesquisa: com esses dife
renciais, a PUCRS consegue atrair mais 
alunos sem prescindir do modelo filantró
pico. Hoje, a universidade conta com uma 
série de iniciativas que a levam para esse 
caminho. Entre elas estão a construção de 
laboratórios de pesquisa especializados, 
como o de Fármacos e o de Sequestro de 
Carbono - sem contar o Instituto do Cére
bro do Rio Grande do Sul (InsCer), que já 
se tornou referência na área da neurociên- 
cias na América Latina. “A PUCRS assumiu 
a diferenciação pela qualidade como uma 
opção estratégica" resume Solange Medina 
Ketzer, pró-reitora acadêmica. Essa opção 
se reflete em números expressivos para a 
realidade do setor na região sul. Segundo 
Solange, a PUCRS já diplomou 148,8 mil 
pessoas. Seus 30 mil alunos se distribuem 
em 66 opções de cursos de graduação, 24 
de mestrado e 21 de doutorado.

Essa busca pelo aprimoramento colo
ca instituições como PUCRS em um lugar

Ensino de qualidade e pesquisa de 
excelência são verdadeiros man

damentos para PUC gaúcha, uma das 
mais respeitadas universidades brasileiras 
e a maior da região sul em receita bruta. 
São diretrizes simples de enunciar, mas de 
execução complexa e desafiadora. Afinal, 
a instituição, que não tem fins lucrativos,
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à parte no mercado brasileiro de educação, 
afirma Wladimir Omiechuk, sócio respon
sável pela KPMG em Porto Alegre. “Via de 
regra, as universidades federais e as católi
cas são redes mais estabelecidas. Elas já têm 
relações com as cidades tecnológicas, além 
de parcerias com entidades de pesquisa” 
sustenta. O grande foco da concorrência, 
hoje, recai sobre o segmento emergente do 
universo estudantil: os jovens da nova clas
se média. Historicamente desassistidos, 
eles agora buscam nas universidades um 
meio de construir uma carreira mais qua
lificada. “O principal processo de inclusão 
ocorre nas cidades mais distantes, longe dos 
grandes centros’,’sustenta Omiechuk. Mas a 
PUCRS nào fica à margem desse processo. 
Desde 2005, a instituição integra a rede 
do programa Universidade para Todos 
(ProUni), que concede bolsas de estudo a 
estudantes de baixa renda. De lá para cá, já 
acolheu 5,4 mil bolsistas.

Outro diferencial da PUCRS é o Tec- 
nopuc, parque tecnológico que reúne mais 
de 120 operações. Lá se encontram desde 
centros de pesquisa de companhias como 
HP, Dell e Petrobras até pequenas e médias 
empresas que desenvolvem novas tecno
logias. Ao todo, mais de 5,8 mil pessoas 
atuam no Tecnopuc - e a ideia é ampliar 
esse contingente ainda mais. De acordo com 
Jorge Audy, pró-reitor de pesquisa, inovação 
e desenvolvimento da PUCRS, o foco dos 
investimentos está em uma unidade do par
que em Viamão, na região metropolitana de 
Porto Alegre, focado em empreendimentos 
da chamada economia criativa?

Já em Porto Alegre, a novidade será 
o Global Tecnopuc, um grande centro de 
inovação e criatividade. “Ele não abrigará 
novas empresas, mas pretende potencializar 
ações inovadoras. A ideia é estimular a atua
ção interdisciplinar e o empreendedorismó,’ 
detalha Audy. Diferenciais que devem 
consolidar ainda a PUCRS como a maior 
instituição de Educação do sul do país.

Andreas Müller
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Caixa de texto
Fonte: Amanhã, Porto Alegre, ano 27, n. 298, p. 84-86, set. 2013. Anuário Grandes & Líderes.




