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Depois de dois anos, a Uergs Cachoeira do Sul retomará hoje as aulas presenciais, mas

apenas para acadêmicos que estiverem com a vacinação contra a covid-19 em dia. A

exceção será para casos de orientação médica devidamente atestados.

Quem não tem o passaporte vacinal em dia seguirá estudando de forma remota. A Uergs

definiu que as aulas serão remotas para as disciplinas teóricas, presenciais para as com

caráter prático e híbridas paras as que tiverem perfil teórico-prático. Será cobrado o uso

de máscara dos estudos.

A retomada das aulas será com 345 acadêmicos. O diretor regional da Uergs, Alberto

Knies, salientou que a universidade possui 191 alunos no curso de Administração e 154

em Agronomia.

COLABORAÇÃO - A Uergs Cachoeira conta com 13 professores, número suficiente de

acordo com o diretor Knies. "Contamos com a colaboração de professores de outras

unidades para atender às demandas conforme a especialidade de formação de cada

docente. Os professores daqui também contribuem com outras unidades", explicou.

POR DENTRO

* O diretor Knies reforçou que desde 2014 não há concurso para reposição do quadro

efetivo de professores da Uergs, nem vagas novas. Há professores que se afastaram por

diferentes motivos.

* A Uergs Cachoeira tem em seu quadro 10 funcionários da área técnica e de apoio

administrativo. "Atualmente, há uma cedida para a reitoria e um em afastamento. A

unidade conta com oito servidores efetivamente, o que atende à demanda", completou

Knies.

Novos alunos só em agosto

A Uergs Cachoeira do Sul contará só em agosto com novas turmas de alunos nos cursos

de Administração e Agronomia. Foram abertas 40 vagas para cada um dos cursos e todas
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deverão ser preenchidas. O diretor regional Alberto Knies salientou que o processo de

confirmação das vagas ainda está em andamento. A entrega da documentação da

chamada regular vai até amanhã. "Depois disso, tem as inscrições para a lista de espera

e chamada de suplentes. Todo o processo encerra no final de abril, conforme o calendário

do Sisu", disse Knies.

Por conta do atraso no calendário, o diretor salientou que ingressantes na Uergs iniciarão

suas aulas em agosto. "Cabe destacar que tivemos 252 inscritos para o curso de

Administração e 175 para o de Agronomia", completou o diretor.

RAIO-X

Os números da Uergs/Cachoeira

345 acadêmicos

191 na Administração

154 na Agronomia

13 professores

8 funcionários

80 novos alunos para o segundo semestre


