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Com o objetivo de criar alianças regionalizadas e foco voltado às realidades locais, foi

criada a Aliança Regional para a Inovação na Serra Gaúcha.

A iniciativa, formalizada na última quarta-feira (23/2), reuniu os reitores da Universidade

Federal do RS (Ufrgs), Carlos Bulhões; Universidade de Caxias do Sul (UCS), Evandro

Kuiava; Universidade Estadual do RS (Uergs), Leonardo Beroldt; e do Instituto Federal

do RS (IFRS), Júlio Xandro Heck, na Escola de Gastronomia da UCS, em Flores da

Cunha. A partir de debates realizados desde janeiro deste ano e encaminhados os

trâmites internos, as ações poderão iniciar até maio deste ano. No encontro, os reitores

assinaram manifesto formalizando a intenção de criar a aliança regional.

Conforme destacaram, a colaboração será "materializada por meio de projetos de caráter

técnico, científico e cultural desenvolvidos; integrando, além das quatro instituições, o

poder público, o setor produtivo e a sociedade civil". A ideia é "formar e atrair jovens

talentos, e potencializar o desenvolvimento regional através do engajamento da

sociedade e do estímulo a ações de inovação e de empreendedorismo".

Como exemplo de ação a ser replicada nas regiões, Carlos Bulhões citou o Pacto Alegre,

na Capital, proposta que visa criar condições para que a cidade se transforme em polo de

inovação, atração de investimentos e empreendedorismo, a partir da união de forças de

todos os segmentos.

PROPOSTA

A iniciativa na Serra Gaúcha é semelhante à Aliança para Inovação, que envolve Ufrgs,

PUCRS e Unisinos, em Porto Alegre, em prática desde 2018.

A ideia é levar também essa proposta a outras regiões do RS, para a criação de mais

alianças voltadas à inovação.
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