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O reitor da Universidade de Caxias do Sul, Evaldo Antonio Kuiava, e o reitor da

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Carlos André Bulhões, devem se

reunir novamente nesta semana para debater alianças regionais voltadas à inovação.

Na última sexta, o reitor da UFRGS esteve na reitoria da universidade caxiense para

lançar a proposta baseada no modelo já implementado na região metropolitana de Porto

Alegre e que envolve a parceria da PUCRS e da Unisinos. O objetivo é potencializar o

ecossistema de inovação e desenvolvimento de cidades próximas.

De acordo com Kuiava, a ideia inicial é promover a parceria da UCS com o Instituto

Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), que tem sede em Bento Gonçalves e unidade em

Caxias do Sul, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) e com as

instituições públicas com atuação na Serra. O novo encontro entre UCS e UFRGS

pretende avançar nestas tratativas:

- É para começar a desenhar melhor essa aliança. Nós temos conexões, mas queremos

ter um projeto focado na Serra. Nós queremos avançar e potencializar as parcerias para

transformar pesquisas em produtos. Temos a experiência do grafeno que está gerando

um impacto muito grande, em pouco tempo estamos conseguindo transformar patentes

em produtos. Agregando mais elementos, poderemos ser mais ágeis, e impactar em

menos tempo a sociedade - prevê o reitor da UCS.

A visita de alinhamento para a criação da aliança voltada à inovação na Serra será na

reitoria da UFRGS e nos blocos de engenharia da Capital na sexta-feira (28).
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