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Enquanto muitas universidades estaduais já somam décadas de contribuição acadêmica

no país, a Uergs (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul) se aproxima de sua

"maioridade", com percalços no caminho. Em trajetória que envolveu diversos desafios

iniciais - como embates para sua criação, estruturação, expansão e consolidação dos

campi -, ainda existe muito pela frente, como garantia de recursos, melhoria acadêmica e

desenvolvimento de projetos. Tudo isso alinhado à missão institucional de "promover o

desenvolvimento regional sustentável através da formação de recursos humanos

qualificados, da geração e da difusão de conhecimentos e tecnologias capazes de

contribuir para o crescimento econômico, social e cultural das diferentes regiões do

Estado". Próximo aos 21 anos, a serem completados em 10 de julho, a Uergs é, hoje,

instituição de Ensino Superior pública e multicampi, com 24 unidades no Estado e,

aproximadamente, 5 mil estudantes na graduação e mil na pós-graduação. O reitor é

Leonardo Alvim Beroldt da Silva e a vice-reitora é Sandra Lemos.

DEBATES

Na última semana, em 4/5, o presidente da Assembleia Legislativa (AL), Valdeci Oliveira,

reuniu-se com dirigentes e representantes da Universidade Estadual, liderada pelo reitor

Leonardo Beroldt e pelo presidente da Associação dos Docentes da Uergs (Aduergs),

Robson Bohrer. A pauta tratou, especialmente, da reivindicação pelo cumprimento, por

parte do governo gaúcho, da aplicação do percentual de 0,5% da receita líquida do

Estado na Educação Superior pública. Essa destinação está prevista na Lei

Complementar 10.713, de 1996. E, segundo o reitor, apenas cerca da metade do que é

previsto em lei está sendo destinado ao setor, repercutindo em dificuldades para a

manutenção da Uergs. "Temos um dos menores orçamentos do Brasil, dentre as

universidades estaduais, e atendemos, justamente, os setores da sociedade que têm

mais dificuldade em acessar o Ensino Superior", afirmou o reitor Leonardo. O deputado

Valdeci se disponibilizou a intermediar contato sobre o tema com o governo do Estado e

colaborar na mobilização para ampliar os recursos destinados à educação pública

superior durante o processo de elaboração do orçamento estadual de 2023. Também
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sugeriu a realização de evento acerca da trajetória de 21 anos da Uergs. "O trabalho e a

importância da universidade precisam ser difundidos pelo Rio Grande. A Assembleia está

disposta a colaborar nesta ação importante e necessária", destacou. Sobre a situação da

Uergs em Montenegro, a Comissão de Assuntos Municipais da AL aprovou, em 26/4,

uma audiência pública para debater o possível fechamento dessa unidade da Uergs. E

outra discussão no setor acadêmico se relaciona à necessidade de agilizar e adequar o

imóvel e a estrutura da extinta Fundação de Ciência e Tecnologia (Cientec) para os

trabalhos administrativos e de ensino, pesquisa e extensão da Uergs, no campus em

Porto Alegre.

UERGS 20+

O Projeto Estratégico Uergs 20+ propõe um rearranjo institucional e a ampliação dos

serviços prestados, em sintonia com a Política Estadual de Inovação Ciência e

Tecnologia. É composto por 70 projetos, agrupados em três áreas estratégicas

identificadas como portadoras de futuro: energia e mobilidade; recursos naturais e

sistemas alimentares; espaços digitais e sistemas produtivos. "Essas áreas foram

priorizadas a partir da nossa disponibilidade de recursos humanos qualificados na

Universidade e da infraestrutura de laboratórios e de pesquisa da Cientec. Também são

áreas tecnológicas transversais e estratégicas para o desenvolvimento sustentável nas

próximas décadas", explica Rafael Haag, pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da

Uergs. * Na próxima edição: projetos e ações da Uergs.


