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Desde os anos 2000 nunca houve tantos graduados em cursos superiores. Isso é fruto da

política de democratização do Ensino Superior ocorrida nos governos petistas, através do

Pro Uni. Graças ao programa milhares de estudantes tiveram acesso a formação superior,

propiciando ao mercado de trabalho profissionais de alto padrão.

Apesar do sucesso do programa, ainda assim o acesso à universidade é algo distante da

realidade de milhões de brasileiros. Exemplo está em nossa região da Serra gaúcha,

onde temos somente uma universidade, esta privada. Com o advento dos institutos

federais( IF) e da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul ( UERGS), houve uma

possibilidade em ampliar essa oferta. Contudo, a falta de investimentos de governos

federal e estadual em educação, sobretudo em Ensino Superior, distanciou essa

possibilidade.

Atualmente as instituições privadas tentam conquistar alunos com cursos à distância,

com descontos em mensalidades ou outras formas de acesso facilitado. Entretanto, a

condição financeira da maioria dos estudantes de Ensino Médio, principalmente da escola

pública, é um impeditivo para ingresso nessas instituições.

Diante desse desafio é necessário retomar o debate em prol de uma educação superior

de qualidade, com cursos gratuitos, para atendimento à essa população. Isso é

fundamental pois tanto IF quanto UERGS, não detêm infraestrutura suficiente para

abarcar o gigantesco contingente de estudantes sem possibilidade de cursar o Ensino

Superior.

É imperativa a luta por uma universidade pública na Serra, seja em sua constituição ou

aprimoramento da própria UERGS, dessa maneira qualificando nossos jovens egressos

do Ensino Médio, para desenvolver economicamente a região, atrair mais talentos em

pesquisa e capacitar inovações tecnológicas que beneficiarão toda nossa comunidade.
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