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O presidente da Assembleia Legislativa, Valdeci Oliveira (PT), esteve reunido, nesta

quarta-feira (4), com uma comitiva de dirigentes e de lideranças da Universidade
Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), que foi liderada pelo reitor Leonardo Beroldt e

pelo presidente da Associação dos Docentes da UERGS (ADUERGS), Robson Bohrer. A

principal pauta do encontro foi a reivindicação do 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. De

acordo com o reitor, atualmente, somente cerca da metade do que é previsto em lei está

sendo destinado para o setor, o que traz 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.

Depois de ouvir o relato dos dirigentes da instituição, Valdeci colocou-se à disposição

para intermediar um contato com o governo do Estado sobre o tema e também para

colaborar na mobilização que será feita para ampliar os recursos destinados à educação

pública superior durante o processo de elaboração do orçamento estadual de 2023. O

presidente também sugeriu a realização de um 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",

afirmou.

Também participaram da reunião o ex-reitor da UERGS Fernando Guaragna, o diretor da

UERGS Aaron Hengles e o Valter, integrante da ADUERGS.

Números da UERGS

Atualmente, a UERGS possui 23 unidades no Rio Grande do Sul e conta,

aproximadamente, com cinco mil estudantes na graduação e mil na pós-graduação.
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