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          Dentária

Dental Odontomed
3° andar do prédio 41, loja 14 e 15
Seg a sex: 8h30mim–18h30mim
(51) 2103-2415

        Farmácias*

Farmácia Universitária Panvel
Térreo do prédio 12, ao lado do prédio 30
Seg a sex: 7h30min – 22h
Sábados: 8h – 13h
(51) 3384-2257

Panvel Farmácias
1º andar do prédio 41
Seg a sex: 7h45min – 22h15min
Sábados: 9h – 14h
(51) 3315-7209

Panvel Farmácias
Térreo do Hospital São Lucas da PUCRS
24h - (51) 3336-4998

        Fotocópias

Prédio 5 - (51) 3336-1269

Prédio 6 - (51) 3384-3122

Prédio 8 - (51) 3339-2136 / 3384-6106

Prédio 10 - (51) 3384-1606 / 9971-3715

Prédio 11 - (51) 3384-2413

Prédio 15 - (51) 3315-1012

Prédio 16 - Térreo e 2º andar 
(51) 3339-2136 / 3384-6106

Prédio 30 - (51) 3339-1555

Prédio 50  - (51) 3336-7055 / 3339-1555

Prédio 60 - 3º andar HSL (51) 3339-2136

Seja muito bem-vindo à PUCRS!

Você agora é parte de uma das melhores
e mais tradicionais universidades do País.

Desejamos um ótimo curso!

Através da Educação Continuada, a PUCRS desenvolve programas que promovem o 
crescimento profissional e cultural dos seus alunos. Alinhada com os desafios do mundo 
contemporâneo, que demandam formas inovadoras de aprendizagem, a Educação Continuada 
da PUCRS reúne a oferta de cursos de Pós-Graduação (Especialização e MBA), Extensão (curta 
duração) e Cursos Sequenciais de Certificação Adicional da Universidade. São centenas de 
opções de cursos distribuídos em todas as áreas do conhecimento, nas modalidades 
presencial, semipresencial e a distância. Neste guia você encontra as principais informações 
dos serviços da Universidade, bem como auxílio em dúvidas frequentes.
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PERGUNTAS E INFORMAÇÕES 
IMPORTANTES

Cartão de Estudante
Os alunos recebem cartão de estudante? Quais os benefícios do cartão?

Cada aluno recebe um cartão de estudante que é o documento de identificação do aluno da PUCRS, 
sendo seu uso pessoal e intransferível. O cartão de estudante permite a utilização de 

serviços como: estacionamento conveniado, Biblioteca Central, laboratórios de informática, Restaurante Universitário, 
além de oferecer descontos em diversos locais, como Museu de Ciências e Tecnologia, Livraria e Editora Acadêmica, 

Griffe PUCRS, Farmácia Universitária Panvel, Parque Esportivo, descontos em cursos de extensão e em serviços terceirizados.

Onde é retirado e qual é o prazo de validade do cartão de estudante?  

Deverá ser retirado pelo aluno na secretaria da sua Unidade Acadêmica a partir da data de início das aulas do seu curso. 
O cartão terá validade até o término do prazo regular ou da prorrogação para entrega do trabalho final do curso.

Onde encontro a senha e como alterá-la?  

A senha é informada ao aluno pelo endereço de e-mail cadastrado no momento de sua Inscrição. 
A senha pode ser alterada a qualquer momento através do endereço http://senharede.pucrs.br

Como acessar a Biblioteca e qual é a minha senha de acesso?

O acesso à Biblioteca se dá por meio da apresentação do Cartão de Estudante. 
O empréstimo de livros aos alunos dos cursos de Especialização e MBA da PUCRS se dá mediante 
a apresentação do Cartão de Estudante e da digitação de senha (cfe. tópico anterior).

O que é preciso para utilizar os estacionamentos da PUCRS?

Com o cartão de estudante, é possível ter acesso aos estacionamentos da Universidade com 
valores diferenciados. 

 Acessos



          Dentária

Dental Odontomed
3° andar do prédio 41, loja 14 e 15
Seg a sex: 8h30mim–18h30mim
(51) 2103-2415

        Farmácias*

Farmácia Universitária Panvel
Térreo do prédio 12, ao lado do prédio 30
Seg a sex: 7h30min – 22h
Sábados: 8h – 13h
(51) 3384-2257

Panvel Farmácias
1º andar do prédio 41
Seg a sex: 7h45min – 22h15min
Sábados: 9h – 14h
(51) 3315-7209

Panvel Farmácias
Térreo do Hospital São Lucas da PUCRS
24h - (51) 3336-4998

        Fotocópias

Prédio 5 - (51) 3336-1269

Prédio 6 - (51) 3384-3122

Prédio 8 - (51) 3339-2136 / 3384-6106

Prédio 10 - (51) 3384-1606 / 9971-3715

Prédio 11 - (51) 3384-2413

Prédio 15 - (51) 3315-1012

Prédio 16 - Térreo e 2º andar 
(51) 3339-2136 / 3384-6106

Prédio 30 - (51) 3339-1555

Prédio 50  - (51) 3336-7055 / 3339-1555

Prédio 60 - 3º andar HSL (51) 3339-2136

Como acessar os computadores dos laboratórios?

O aluno terá um código de usuário de rede, que são os primeiros 8 dígitos do número de 
matrícula, e a senha de acesso será disponibilizada na secretaria do curso.

Como acessar a rede de Internet sem fio?

Para ter acesso, é necessário, primeiramente, conectar-se à rede PORTAL. 
No momento em que abrir o navegador, serão solicitados usuário e senha.
Usuário: número de matrícula sem o último dígito;
Senha: a mesma utilizada para acessar os laboratórios de informática.

Como acessar os Períodicos da CAPES?

O portal de Períodicos da CAPES garante a professores, pesquisadores e alunos de mais de 330 
instituições de pesquisa e de Ensino Superior acesso à produção científica mundial. Nesse 
acervo, é possível encontrar textos completos de artigos de aproximadamente 31 mil revistas 
internacionais e nacionais, além de bases de dados com resumos de documentos em todas as 
áreas do conhecimento. O uso do Portal é livre e gratuito para os usuários de todas as 
instituições participantes - caso da PUCRS - para acessar consulte orientações no site da 
Biblioteca Central : www.pucrs.br/biblioteca

Quais os locais de acesso aos computadores na PUCRS?

O aluno tem acesso aos computadores nos laboratórios de informática da sua unidade acadêmica e nos Laboratórios de 
Informática Geral (LIG) – prédios 12 e 30. 
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Regras Gerais

· Faltas:

   Poderá haver compensação de eventuais ausências às aulas com trabalhos acadêmicos orientados, fato permitido 
unicamente nas três situações a seguir, devidamente comprovadas:
- no caso de doença infectocontagiosa ou outra que exija ausência superior a 15 (quinze) dias ininterruptos;
- em período de gestação (por recomendação médica), parto e pós-parto;
- durante períodos de exercícios ou manobras, para aluno matriculado em Órgão de Formação de Reserva, e durante 
exercícios de apresentação das reservas ou na cerimônia cívica do Dia do Reservista, para aluno Reservista.
    A solicitação de compensação de ausência às aulas deve ser feita por meio de requerimento assinado pelo aluno, 
acompanhado por laudo médico ou por documentação específica do serviço militar.
     A compensação de ausência às aulas não dispensa o aluno das avaliações de aprendizagem e das práticas de campo 
programadas para as disciplinas que estiver cursando, devendo o aluno procurar a coordenação de seu curso para a 
realização dessas atividades.

· Avaliações:

    É realizada pelo menos uma avaliação em cada disciplina, expressa por meio de graus numéricos em valores de 0 a 10.  

· Requisitos  para aprovação:

- Grau final não inferior a 6,0 (seis) em cada disciplina;
- Grau não inferior a 7,0 (sete) na monografia ou trabalho de conclusão de curso;
- Frequência mínima de 75% às atividades escolares de cada disciplina.



·  Trabalhos de Conclusão de Disciplinas:

A entrega dos trabalhos de conclusão de disciplinas tem como prazo a data estabelecida pelo professor, 
conforme o calendário acadêmico da Universidade.

·  Trabalho de Conclusão de Curso - TCC:

O aluno tem um prazo de seis meses, a partir da última disciplina do curso, para entregar o TCC. Para situações 
especiais, como prorrogação do prazo, deve ser consultado o Regulamento dos Cursos de Especialização, 
incluindo MBA da PUCRS.

· ”Trancar” o curso:

Não existe essa possibilidade, pois os cursos de 
Especialização são de caráter eventual e únicos (não 
seriados), mas há possibilidade de desligamento. 
Se houver outra edição do mesmo curso, o aluno 
poderá retornar e solicitar integralização das 
disciplinas já cursadas, observadas as condições 
expressas em regulamento.

REGULAMENTO COMPLETO PÓS-GRADUAÇÃO/ 
ESPECIALIZAÇÃO E MBA

O aluno tem acesso ao Regulamento dos Cursos de 
Pós-Graduação Lato Sensu, incluindo MBA através 
do site da Educação Continuada 
(www.pucrs.br/educacaocontinuada), na seção  
“Especialização”.



O pedido deverá ser encaminhado 
diretamente no EDUCON. De acordo com o 
Regulamento dos Cursos de Especialização 
da PUCRS, deverá observar as seguintes 
condições (Art. 6º):

I – o cancelamento da matrícula não 
implica a devolução dos valores já pagos 
relativos à inscrição, matrícula e 
mensalidades do curso até a data da 
solicitação;

II – os cursos de Especialização têm caráter 
eventual e único, não seriado, de modo que 
não existe garantia de reingresso em 
edições futuras, caso ocorram;

III – não existe a possibilidade de 
trancamento isolado de disciplinas.

      Cancelamento de 
curso de Especialização 

Onde e como fazer os pagamentos?

Os pagamentos tanto da 1ª parcela (matrícula) quanto 
das demais mensalidades podem ser feitos por meio de 
boleto bancário, ou realizados pessoalmente no Setor 
Financeiro Acadêmico (prédio 15 - sala 150). 

Quais as regras de pagamento?

O boleto pode ser quitado em qualquer agência bancária 
até o vencimento. O vencimento dos boletos dos cursos 
presenciais é no dia 15 de cada mês. Já o dos cursos `a 
distância é no dia 10 de cada mês. Negociações devem 
ser realizadas no Setor Financeiro Acadêmico (prédio 
15 - sala 150).

Quantas parcelas devem ser pagas?

Depende de cada curso. Cada curso tem um número 
específico de parcelas. Mais informações podem ser 
obtidas no  Setor Financeiro Acadêmico (prédio 15 - sala 
150).  
O cálculo será realizado de acordo com o tipo de 
matrícula a ser efetivada pelo aluno, conforme 
especificado a seguir:

Pagamentos 



          Dentária

Dental Odontomed
3° andar do prédio 41, loja 14 e 15
Seg a sex: 8h30mim–18h30mim
(51) 2103-2415

        Farmácias*

Farmácia Universitária Panvel
Térreo do prédio 12, ao lado do prédio 30
Seg a sex: 7h30min – 22h
Sábados: 8h – 13h
(51) 3384-2257

Panvel Farmácias
1º andar do prédio 41
Seg a sex: 7h45min – 22h15min
Sábados: 9h – 14h
(51) 3315-7209

Panvel Farmácias
Térreo do Hospital São Lucas da PUCRS
24h - (51) 3336-4998

        Fotocópias

Prédio 5 - (51) 3336-1269

Prédio 6 - (51) 3384-3122

Prédio 8 - (51) 3339-2136 / 3384-6106

Prédio 10 - (51) 3384-1606 / 9971-3715

Prédio 11 - (51) 3384-2413

Prédio 15 - (51) 3315-1012

Prédio 16 - Térreo e 2º andar 
(51) 3339-2136 / 3384-6106

Prédio 30 - (51) 3339-1555

Prédio 50  - (51) 3336-7055 / 3339-1555

Prédio 60 - 3º andar HSL (51) 3339-2136

Reingresso
 Quanto ao pedido de reingresso em nova edição de curso de 

Lato Sensu, este deverá ser encaminhado diretamente no Setor de Atendimento do 
EDUCON, observando as seguintes condições de acordo com o Regulamento 

dos Cursos de Lato Sensu PUCRS: 
Art. 5º - O aluno que já frequentou com aprovação parte de um curso de Especialização da 

PUCRS poderá solicitar ingresso em nova edição do mesmo curso para finalizá-lo no prazo de 
cinco anos contados do encerramento da edição do curso 

em que esteve matriculado.
§ 1º A solicitação deve ser feita após o encerramento da matrícula dos alunos regulares, 

estando condicionada à disponibilidade de vaga e à análise e aprovação 
pela Coordenação do curso.

§ 2º O aproveitamento das disciplinas cursadas anteriormente dependerá de requerimento 
expresso do aluno, formulado à Coordenação 

do curso para análise e, se for o caso, aprovação.

1. Alunos novos: de acordo com os custos de cada curso.

2. Alunos de Reingresso: 

>> Alunos que, além do Trabalho de Conclusão de Curso, precisem cursar disciplinas: o valor a ser cobrado deverá ser calculado sobre o custo 
total do curso vigente na data do seu reingresso, de acordo com o número de créditos a serem efetivamente cursados pelo aluno, acrescido das 06 
parcelas referentes ao Trabalho de Conclusão de Curso.

>> Alunos que precisem cursar apenas disciplinas: o valor a ser cobrado deverá ser calculado sobre o custo total do curso vigente na data do seu 
reingresso, de acordo com o número de créditos a serem efetivamente cursados pelo aluno.
Para fins de cobrança, o aluno deverá sempre pagar sua primeira parcela imediatamente, no ato da matrícula. Caso deva cursar disciplinas adicionais 
ao Trabalho de Conclusão de Curso, as demais parcelas serão cobradas a partir do mês de início da primeira disciplina a ser cursada. Naqueles casos 
em que o aluno vá cursar apenas o Trabalho de Conclusão de Curso, as mensalidades seguem a subsequentes ao primeiro pagamento.

>> Alunos que reingressarem tendo como pendência acadêmica apenas o Trabalho de Conclusão de Curso: o valor a ser cobrado do aluno 
corresponderá a 06 parcelas do preço atual do curso.

3. Matrícula em disciplina isolada: O valor a ser cobrado deverá ser calculado sobre o custo total do curso vigente na data da sua solicitação, de 
acordo com o número de créditos a serem efetivamente cursados pelo aluno.



        Alimentação

Restaurante Universitário
2º andar do prédio 3
Exclusivo para alunos e func. PUCRS
Seg a sex: 11h - 14h
(51) 3384-7905

Restaurante Sabor Família
Térreo do prédio 3
Seg a sex: 11h - 14h
(51) 3384-7905

Panorama Gastronômico
4º andar do prédio 41
Seg a sex: 11h15min - 14h
Sábado: 11h30min - 14h
(51) 3315-3067 / 3339-2446

Palatu’s Eventos
Térreo do prédio 19
Seg a sex: 11h – 14h15min
(51) 3384-3560

RU Lancheria e Pizzaria
2º andar do prédio 3
Seg a sex: 17h30min – 22h
(51) 3384-7905

Panorama Lanchonete 40
2º andar do prédio 40
Seg a sex: 7h30min – 22h
Sábados: 7h – 18h
Domingos e Feriados: 11h – 18h
(51) 3315-1492

Máquinas de Cafés, Lanches e Bebidas
Prédios 30, 32 e prédio 50 (7º e 11º 
andares)

       Estacionamentos Cobertos

Prédio 41
Entrada pela Avenida Ipiranga, ao lado do 
Museu de Ciências e Tecnologia, e através 
do pátio descoberto, utilizando-se a 
cancela de transição.

Prédio 99E
Edifício-garagem com entrada pela Rua 
Prof° Cristiano Fischer.

Parque Esportivo
Entrada pela Rua Prof° Cristiano Fischer.

·Descobertos

Prédio 41
Entrada pela Rua Nelson Brochado.

Prédio 50
Entrada pela Rua Prof. Cristiano Fischer.

Hospital São Lucas
Entrada pela Avenida Ipiranga, em frente 
ao Hospital.

          Achados e Perdidos

Os itens perdidos, encontrados no Campus, são 
encaminhados à recepção do prédio mais 
próximo ou ao Prédio 20.

Prédio 20
De segunda a sexta das 
8h – 12h / 13h30min – 18h
(51) 3320-3567

Vila Olímpica Restaurante
Térreo do prédio 80 (Parque Esportivo)
Seg a sex: 7h30min - 22hs
Sábado: 7h30mim -18h
Almoço: Seg a Sáb: 11h - 14h30mim
(51) 3384-3784

Ponto Onze
Térreo do prédio 11
Seg a sex: 7h20min – 22h
Sábados: 7h30min – 10h30min
(51) 3339-5027

Bar e Restaurante 15
Térreo do prédio 15
Seg a sex: 7h – 22h30min
Sábados: 7h – 11h30min
(51) 3339-4306

Garten Bistrô
Térreo do prédio 6
Seg a sex: 7h – 22h
Sábados: 7h – 14h
(51) 3336-6078

Espaço 32
Térreo do prédio 32
Seg a sex: 8h – 22h
(51) 3093-3256 / 3339-5685

Intervalo 50
Térreo do prédio 50
Seg a sex: 7h30min - 22h40min
(51) 3384-8185

Delitzzi Restaurante e Fast Food
Em frente ao Hospital São Lucas
Sábado: 8h30min - 17h
Domingos e feriados: 8h30min - 17h
(51) 3339-3046

Lancheria Trinta
Térreo do prédio 30
Seg a sex: 7h30min – 21h50min
Sábados: 7h30min – 11h
(51) 3339-5724

Bar 3 
Térreo do prédio 3
Seg a sex: 11h – 14h
(51) 3384-6285

Bar da Famecos
Térreo do prédio 7
Seg a sex: 7h30min – 22h30min
Sábados: 7h30min – 11h30min
(51) 3336-2363

Lanchonete do 8
Térreo do prédio 8
Seg a sex: 7h30min – 22h
Sábados: 7h30min – 14h
(51) 3072-7005 / 9969-3890

Lancheria do 12
Térreo do prédio 12
Seg a sex: 7h - 22h
Sábado: 7h - 10h30min.
(51) 3315-1488

Lancheria do 5
Térreo do prédio 5
Seg a sex: 7h30min – 22h45min
Sábados: 7h30min – 11h45min
(51) 3336-1625

Subway Prédio 41 
Prédio 41
Seg a sex: 9h – 23h
Sábados: 8h – 15h
(51) 3092-0787

      Guia de 
      Serviços



          Bancos

Banco do Brasil
Agência: prédio 5, térreo
Caixas eletrônicos: prédios: 30,  41 e 60.

Banrisul
Agência: prédio 5, térreo
Caixas eletrônicos: prédios 15, 41, 55 e 60.

HSBC
Agência: prédio 5, térreo
Caixas eletrônicos: prédios 30, 41 e 96D

Santander
Agência: prédio 60, 2º andar
Caixas eletrônicos:  prédios 41e 55.

Itaú
Caixa eletrônico: prédio 96D, térreo

Bradesco
Caixa eletrônico: prédio 41, térreo

Caixa Econômica Federal
Caixa eletrônico: prédio 41, térreo

        Cabeleireiros e Estética*

People Beauty
3º andar do prédio 41, sala 14
Seg a sex: 9h – 21h
Sábados: 9h30min – 13h
(51) 3391-8892 / 3391-8893
   
               Chaveiro* Beto Chaveiro
Térreo do prédio 10, sala 110
Seg a sex:  8h – 12h / 13h – 22h
(51) 3384-1606 / 9971-3715

       Correios 
1º andar do prédio 41, loja 02
ACE PUCRS Serv. de postagens
Seg a sex: 9h – 18h30min
(51) 3336-0356 / 3339-6721
      
         

          Dentária

Dental Odontomed
3° andar do prédio 41, loja 14 e 15
Seg a sex: 8h30mim–18h30mim
(51) 2103-2415

        Farmácias*

Farmácia Universitária Panvel
Térreo do prédio 12, ao lado do prédio 30
Seg a sex: 7h30min – 22h
Sábados: 8h – 13h
(51) 3384-2257

Panvel Farmácias
1º andar do prédio 41
Seg a sex: 7h45min – 22h15min
Sábados: 9h – 14h
(51) 3315-7209

Panvel Farmácias
Térreo do Hospital São Lucas da PUCRS
24h - (51) 3336-4998

        Fotocópias

Prédio 5 - (51) 3336-1269

Prédio 6 - (51) 3384-3122

Prédio 8 - (51) 3339-2136 / 3384-6106

Prédio 10 - (51) 3384-1606 / 9971-3715

Prédio 11 - (51) 3384-2413

Prédio 15 - (51) 3315-1012

Prédio 16 - Térreo e 2º andar 
(51) 3339-2136 / 3384-6106

Prédio 30 - (51) 3339-1555

Prédio 50  - (51) 3336-7055 / 3339-1555

Prédio 60 - 3º andar HSL (51) 3339-2136

        Livrarias

Livraria EDIPUCRS
2º andar do prédio 41,  loja 11
Seg a sex: 9h – 21h15min
Sábados: 9h – 12h30min
(51) 3320-3906

Livraria e Editora Acadêmica*
3º andar do prédio 41, loja 13
Seg a sex: 9h – 21h30min
Sábados: 9h – 13h
(51) 3339-1110

Livraria e Papelaria Espaço Cultural*
2º andar do prédio 41
Seg a sex: 9h – 21h30min
Sábados: 9h – 13h
(51) 3315-4272

        Ótica*

Ótica São Lucas
2º andar do prédio 41, loja 09
Segunda a sexta: 9h - 21h30min
Sábados: 9h - 13h
(51) 3516-3102/3354-5322

        Presentes e Variedades

Acadêmica Variedades*
2º andar do prédio 41, loja 04
Seg a sex:  9h – 21h30min
Sábados: 9h - 16h
(51) 3339-1110

Chocolate Café*
2º andar do prédio 41, loja 05
Seg a sex: 7h30min – 21h30min
Sábados: 8h30min – 13h30min
(51) 3336-2667

Loja Gift’s – HSL*
2º pavimento do Hospital São Lucas da PUCRS
Seg a sex: 7h30min – 17h30min
(51) 3339-7756

Movecom Tecnologia
3° andar do prédio 41, loja 12
Seg a sex:  9h-21h30min
Sábado: 9h - 13h30min
(51) 3391-1296

          Vestuário*

Outono Couro e Tricot
2º andar do prédio 41, loja 06
Seg a sex: 9h – 21h
Sábados: 9h – 13h
(51) 3268-8832

           Viagens e Turismo*

DC & Travel Agência de Viagens e 
Turismo
2º andar do prédio 41, loja 08
Segunda a sexta: 9h – 19h30min
(51) 3339-9272
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