
Guia
do aluno



Bem-vindo.(a)

Nós somos a parceria entre duas instituições líderes no Brasil: a PUCRS, 

melhor universidade privada do Brasil, segundo o ranking da Folha, e o

UOL EdTech, maior empresa de tecnologia para educação. Também somos 

a melhor avaliada em pós-graduações stricto sensu conforme a Capes/MEC.

 

Nossos cursos conquistaram o País com o formato de professores 

reconhecidos e profissionais que são referência em suas áreas.

2



Sumário

3

Por que estudar na PUCRS?

Você conectado à melhor universidade 
privada do Brasil.

4

Conheça as áreas e cursos

Pós-graduação, MBA e Certificações 
Profissionais de alto nível.

6

Metodologia das aulas

Imersivas e 100% digitais para você 
aproveitar ao máximo.

9

Descubra a Sala Virtual

Uma ambiente projetado totalmente 
para você.

13



Por que estudar
na PUCRS.?



O PUCRS Online nasceu da união de uma das melhores Universidades 

privadas do Brasil junto ao UOL EdTech, a maior empresa de tecnologia para 

educação no país.

Este modelo pioneiro de educação continuada no Brasil traz a excelência de 

uma proposta de ensino da Universidade com a experiência de profissionais 

do mercado que são referência em suas áreas de atuação.

Nossos diferenciais:
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Professores renomados

Viva a experiência de ter aulas inesquecíveis com os mais 
renomados especialistas do Brasil e do mundo em cada área 
do conhecimento.

Aulas 100% online

Escolha o melhor horário e viva a experiência de estudar no seu 
lugar preferido: sua casa, um café, em um voo, onde quiser. Tudo 
com qualidade e certificado idênticos ao presencial.

Universidade credenciada pelo MEC

Faça parte de um seleto grupo de diplomados pela PUCRS, a melhor 
universidade privada do Brasil (ranking Folha) e que possui os melhores 
programas de pós-graduação (Capes/MEC).



Conheça as
áreas e cursos
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Áreas e cursos disponíveis

Nutrição, Alimentação Saudável e Empreendedorismo

Nutrição Clínica: Avaliação, Epidemiologia e Intervenção
Alimentação

Design de Interiores, Decoração e Ambientação

User Experience Design and Beyond

Controladoria, Compliance e Auditoria

MBA em Administração, Finanças e Geração de Valor

MBA em Desenvolvimento Sustentável e Economia Circular

MBA em Qualidade, Gestão e Engenharia de Processos

Arquitetura

Direito e Processo do Trabalho

Direito Empresarial

Direito Penal e Criminologia

Direito Previdenciário

Direito Processual Civil

Direito Público: Constitucional, Administrativo e Tributário

Direito Tributário

Design

Direito

Administração
 e Auditoria

MBA em Agronegócios: Produto, Indústria e InovaçãoAgronegócio
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Áreas e cursos disponíveis

Estética e Cosmética: Gestão e Negócios

Contabilidade, Gestão Financeira e Fiscal

Estética

Building Information Modeling (BIM)

Gestão, Empreendedorismo e Desenvolvimento de Negócios

Gestão de Pessoas: Carreiras, Liderança e Coaching

MBA em Gestão de Projetos e Metodologias Ágeis

MBA em Liderança, Gestão de Equipes e Produtividade

MBA em Liderança, Inovação e Gestão 4.0

Ciências Humanas: Sociologia, História e Filosofia

Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global

Espiritualidade e Estudos da Consciência

Filosofia e Autoconhecimento: Uso Pessoal e Profissional

Literatura, Artes e Filosofia

Moda: Comportamento, Cultura e Tendências

Humanidades

MBA em BI, Marketing Digital e Estratégia Data Driven

MBA em Marketing, Branding e Growth

MBA em Neurociência, Consumo e Marketing

MBA em Vendas, Negociação e Resultados de Alta Performance

Marketing
 e Vendas

Gestão
 e Liderança

Finanças 
e Economia

Experiências Digitais: Gestão, Produção e Engajamento

Finanças, Investimentos e Banking

Eventos

A Moderna Educação: Metodologias, Tendências e Foco no Aluno

Educação Online e Tecnologias de Aprendizagem
Educação
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Áreas e cursos disponíveis

Neurociências e Comportamento

Neurociências, Educação e Desenvolvimento Infantil

Neurociências

Envelhecimento Saudável: prevenção, tratamento e cuidado

Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica

MBA em Gestão, Inovação e Serviços em Saúde

Saúde e Práticas Integrativas

Terapia Cognitivo-Comportamental

Saúde

Psicanálise e Análise do Contemporâneo

Psicologia Clínica

Psicologia Escolar e da Educação

Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem

Psicologia: Intervenção e atendimento online

Psicologia Organizacional e Gestão de Pessoas

Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorrealização

Psicologia

Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Desenvolvimento Full Stack

MBA em E-commerce e Negócios Digitais

MBA em Transformação Digital e Futuro dos Negócios

Segurança Digital, Governança e Gestão de Dados

Tecnologia para Negócios: AI, Data Science e Big Data

Tecnologia
 e Dados



Metodologia
das aulas



Os cursos são oferecidos nas modalidades online e presencial.

A modalidade online é inovadora e hoje é uma excelente opção para o seu 

desenvolvimento profissional e acadêmico. As aulas são gravadas em uma 

turma presencial, o que garante que você se sinta dentro da sala de aula. 

Tudo isso com os benefícios de estudar no horário e local de sua escolha, de 

forma 100% online.

As aulas são gravadas em alta qualidade e disponibilizadas em uma 

plataforma moderna e intuitiva, onde você interage com os professores da 

PUCRS e com seus colegas, em uma rede de milhares de pós-graduandos 

espalhados por todo o Brasil. E você pode iniciar o seu curso online a 

qualquer momento.
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Se você escolher a opção presencial no campus de localizado em Porto 

Alegre, no Rio Grande do Sul, terá a possibilidade de um contato direto e 

próximo com o corpo docente e professores convidados, além de acesso ao 

mesmo conteúdo e plataforma da modalidade online. As turmas presenciais 

acontecem, normalmente, entre março e dezembro com média de seis 

encontros por mês.

As disciplinas dos cursos de pós-graduação, MBA e certificações profissionais 

são ministradas por dois professores. As duplas são formadas por um 

professor da PUCRS - responsável pela programação de conteúdo, 

avaliações e materiais complementares - e um professor convidado, 

escolhido especialmente por ser um dos maiores especialistas do mercado 

dentro do assunto da disciplina.

A estrutura acadêmica dos cursos é desenvolvida e acompanhada pela 

PUCRS, enquanto a plataforma e a tecnologia são realizadas e atualizadas 

pelo UOL EdTech.
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Professor Convidado
Geraldo Rufino

Professor PUCRS
André Hartmann Duhá



Um projeto prático na área de sua escolha, como um 
novo empreendimento, ideia, metodologia ou um 
Trabalho de Conclusão de Curso em formato de 
pesquisa. Nessa etapa, o aluno recebe 
acompanhamento online de um orientador da PUCRS."



Descubra
a Sala Virtual



Para que você tenha uma excelente experiência de ensino online, 

desenvolvemos a Sala Virtual. Esta plataforma, além de dar acesso às 

aulas, reúne os livros das disciplinas, materiais de apoio e espaço para 

dúvidas e troca de ideias com colegas.

Para assistir às aulas, a Sala Virtual oferece um menu à esquerda da tela 

principal, na qual estão todas as disciplinas listadas. Neste espaço, as 

disciplinas estão organizadas por ordem de lançamento para facilitar o 

acompanhamento dos alunos.

Além disso, na Sala Virtual você encontra:

Informações sobre o curso escolhido e suas disciplinas;

Conteúdo de apoio de cada disciplina;

Agenda com a marcação da data de lançamento de 
cada disciplina;

Cronograma do curso, com prazos e data de provas;

Atalho para nosso canal Fale Conosco, em caso de 
dúvidas.



Esse guia explica um pouco do nosso projeto, mas a experiência completa, 

você só vai ter fazendo a matrícula e concluindo um dos nossos cursos. 

Qualificando suas competências, ampliando seus conhecimentos e 

impulsionando sua carreira você investe num ativo muito importante:

seu futuro.
.

.

.

..

.

Seja bem-vindo ao PUCRS Online.
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Nossos contatos

(51) 4042.1440

WhatsApp: (51) 93300.7000

atendimento.online@pucrs.br


