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Os reitores da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), Leonardo

Beroldt e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Carlos Bulhões, se

reuniram no início desta semana na sede da antiga Fundação de Ciência e Tecnologia

(CIENTEC), em Cachoeirinha.

A área foi repassada pelo Governo do Estado à UERGS em julho de 2021, com o

compromisso da Universidade realizar um projeto de pesquisa e ensino voltado à

qualificação do aprendizado para a nova economia.

Durante o encontro, os reitores debateram ideias para desenvolver ações de estímulo ao

ecossistema de inovação no local, entre elas a instalação de empresas ligadas à área da

tecnologia.

"A criatividade e o conhecimento são características das universidades e as parcerias

entre elas são decisivas para gerar oportunidades econômicas e desenvolvimento para as

regiões. Estamos otimistas com o trabalho a ser realizado nesse parque tecnológico e

com os resultados que poderão ser gerados, tanto pela capacidade das instituições

quanto pela qualidade das instalações e dos equipamentos disponíveis neste parque",

destacou o reitor da UFRGS.

As instalações ficam no Distrito Industrial e devem ter as seguintes especializações:

Pesquisa em Compatibilidade Eletromagnética, pesquisa em Novos Materiais Isolantes,

infraestrutura de laboratórios para pesquisa avançada, serviço de análise de isolamento

elétrico, serviço de calibração de instrumentos elétricos além de parceria com outras

instituições de ensino e com a iniciativa privada.

A ideia do reitor da UFRGS é articular com a PUC e com a Unisinos a potencialização da

inovação na região metropolitana. "Temos trabalhado em nossa gestão com foco no

diálogo e em ações que possam impactar positivamente na sociedade e a união de
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expertises é fundamental para estimularmos o desenvolvimento nas comunidades",

completou.


