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A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs), que, em julho próximo,

completará 21 anos, tem expectativas positivas para a nova fase acadêmica. Mas o

trabalho pela frente ainda é grande e com percalços.

UERGS 20+

Por meio do Projeto Estratégico Uergs 20+, apresentado ao governo do Estado em

janeiro do ano passado, é proposto um rearranjo institucional e a ampliação dos serviços

prestados em sintonia com a Política Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia. Isso

porque, na abertura das comemorações dos 20 anos, a Uergs recebeu do Estado um

imóvel para a reitoria e a intenção de destinar à Universidade os demais bens que

compõem a estrutura da extinta Fundação de Ciência e Tecnologia (Cientec), em Porto

Alegre e em Cachoeirinha.

Rafael Haag, pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Uergs, considera que o projeto

Uergs 20+ significa muito mais do que o aproveitamento de uma estrutura de prédios,

laboratórios e pessoal qualificado. Significa um reencontro com as origens da própria

Uergs e uma valiosa oportunidade para o estado do Rio Grande do Sul utilizar o imenso

potencial da sua única universidade estadual como agente propulsor do desenvolvimento

sustentável, baseado no conhecimento e em tecnologias transversais estratégicas.

Acesso a detalhes do projeto acadêmico Uergs 20+ em https://bityli.com/lIsnw.

DESAFIOS

Nesse caminho a seguir, o reitor Leonardo Beroldt aponta desafios, como o de instalar a

reitoria na nova sede; adequar os espaços para a unidade de ensino de Porto Alegre;

implantar um parque tecnológico no Campus de Cachoeirinha, com parcerias; retomar,

junto com o governo do Estado, serviços que a Cientec prestava e que eram realizados

por técnicos da Cientec para a indústria gaúcha, para o setor produtivo do RS, e que

ainda se encontram no quadro pessoal do Estado; tudo no âmbito do projeto Uergs 20+.

Assinala os investimentos do governo do Estado, de R$ 15 milhões do Avançar RS,
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sendo R$ 5 milhões para o projeto Uergs Digital, de modernização no setor de TI da

universidade, e R$ 10 milhões ao Uergs 20+. Ainda destaca a relevância de obter do

governo a cedência dos imóveis que eram da Cientec na Capital e em Cachoeirinha, para

que a universidade possa viabilizar a captação de recursos para investimentos, pois

fontes de financiamento exigem imóveis. Também em tratativas com o Estado, Leonardo

revela a necessidade de ampliar o quadro de pessoal docente e o quadro técnico de

apoio administrativo da universidade, no sentido de obter autorização governamental para

repor e expandir o pessoal, inclusive para dar condições à operacionalidade da nova

estrutura e atuação acadêmica qualificada. E outra pauta que está sendo discutida, junto

ao Legislativo e Executivo, é a de buscar, do governo, o percentual (0,5%) da receita

liquida estadual para a Educação Superior pública do Estado.

NOVIDADES

Entre as novidades, o reitor lembra as novas sedes acadêmicas em Cruz Alta e São Luiz

Gonzaga - que inaugurou, na semana passada, um prédio da sede própria, faltando,

ainda dois prédios. Diz que está sendo empreendido esforços para viabilizar a sede

própria em Cruz Alta. E que a Universidade recebeu, como doação da Prefeitura de São

Francisco de Paula, área, sendo agora discutida parceria para o projeto de sede própria

local, com promoção de concurso nacional para o projeto arquitetônico das obras.

Leonardo ressalta que, na semana que passou, foram aprovados dois documentos

importantes, após mais de um ano de debate: o Plano de Desenvolvimento Institucional

2022-2032, plano estratégico de ação da universidade; e o Projeto Político Pedagógico

Institucional, com enfoque mais político, filosófico, teórico e metodológico. Além disso,

anuncia que o pedido de recredenciamento da Universidade ao Conselho Estadual de

Educação (CEE), terá prazo vencido neste ano. E que, até junho próximo, a Uergs deve

encaminhar pedido e documentação para recredenciar.

ATIVIDADE

Com 23 unidades acadêmicas, atualmente a Uergs possui 800 alunos e 40 professores

em Porto Alegre, sendo que 70 acadêmicos estão sendo atendidos em laboratório na

nova sede e os demais de modo remoto. Porém, o reitor revela que a partir do próximo

semestre, em agosto, a Universidade prevê condições de oferecer aulas presenciais.

Para essa nova etapa acadêmica, a Uergs lembra os princípios de sua criação. Com a

visão de "ser uma universidade reconhecida pela sociedade como eficaz e eficiente na

promoção do desenvolvimento regional sustentável". E valores, como de democracia e

participação coletiva, indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão, formação

humana integral, com respeito às diferenças e diversidades socioculturais, pluralidade e



compromisso com ética, cidadania e inclusão social.


