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Durante o encontro os Reitores do UFRGS e UERGS, também debateram sobre

parcerias, projetos, pesquisa e ensino voltado à qualificação do aprendizado para a nova

economia

Cachoeirinha - Com o objetivo de estabelecer parcerias e cooperações para gerar

oportunidades de desenvolvimento econômico através da criatividade, os reitores da

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

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), Leonardo Beroldt, estiveram

juntos nesta semana no parque tecnológico em Cachoeirinha.

A antiga área da Fundação de Ciência e Tecnologia (CIENTEC) foi repassada no ano

passado pelo Governo do Estado à UERGS. A universidade assumiu a estrutura em

Cachoeirinha com o compromisso de trabalhar em torno de um projeto de pesquisa e

ensino voltado à qualificação do aprendizado para a nova economia. Na visita dos reitores

ao local, foi debatida justamente a ideia de desenvolver ações de estímulo ao

ecossistema de inovação, 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.

Nas últimas semanas, Bulhões tem percorrido algumas regiões do Estado para tratar da

possibilidade de fomentar alianças entre universidades públicas, privadas e comunitárias,

com o objetivo de trabalhar com foco em inovação e no desenvolvimento das cidades

assistidas do entorno, como foi o caso dessa ida a Cachoeirinha. O reitor da UFRGS

esteve também, entre outros, com reitores da Fundação Universidade de Rio Grande
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(FURG) e da Universidade de Caxias do Sul (UCS), além de já ter encontros marcados na

região do Vale do Rio Pardo.

A ideia, explica Bulhões, é criar nas diversas regiões iniciativas semelhantes à Aliança

para Inovação, articulação entre UFRGS, PUC e Unisinos com a intenção de potencializar

ações de alto impacto em prol do avanço do ecossistema de inovação e desenvolvimento

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 expertises é

fundamental para estimularmos o desenvolvimento nas comunidades", completou.


