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A inviabilidade do início das aulas presenciais no Campus de Porto Alegre da

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), devido à falta de condições

físicas do prédio destinado à instituição, foi o tema tratado na audiência pública realizada

pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia

Legislativa, na tarde desta segunda-feira (6). O debate foi requerido e conduzido pela

deputado Luciana Genro (PSol).

Em julho de 2021 a sede central da Universidade foi transferida para o prédio da antiga

Fundação de Ciência e Tecnologia (Cientec), extinta em 2017, no Centro Histórico da

capital gaúcha. Desde então, o local continua sem a adequação necessária para receber

alunos, professores, biblioteca e salas especiais, o que resultou num movimento dos

discentes do Curso de Letras, especialmente afetados pela precariedade do local.

No encontro, alunos, servidores e professores protestaram também contra a falta de

investimentos na instituição por parte do Governo estadual, abaixo do 0,5% da receita

líquida do Estado, contrariando o que preconiza a Constituiçlão Estadual, e a falta de

professores e servidores técnicos.

Leonora Viegas, do Curso de Letras da Uergs, leu o manifesto dos estudantes,

reclamando por providências urgentes para o retorno efetivo às aulas. O texto assinala o

cenário estadual e federal de retirada de recursos da Educação Pública. O baixo

orçamento da Uergs foi citado pelo representande discente no Conselho Superior

Universitário, Ederson Ferreira. "Somos o menor orçamento das universidades públicas

do Brasil", informou. Ele cobrou a destinação dos 0,5% constitucionais e a falta de

estrutura predial das unidades da Universidade. "Estamos cansados de puxadinhos",

referiu-se às sedes da Universidade, indequadas para aulas. Camila Padilha, também

estudante do curso de Letras, fez referência à falta de recursos e, especialçmente, de

professores. Ela e Ederson cobraram atuação efetiva da Frente Parlamentar de Apoio a

Uergs da Assembleia Legislativa.
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Pelos professores e servidores da Universidade, falaram Robson Bohrer, da Associação

de Professores da instituição (Aduergs), Bárbara Amorim, do Senapi e Gabriela Castro,

da Assuergs. Todos reivindicaram aporte de recursos, além do constitucional, e a

efetivação de concursos para atender a demanda institucional. A Universidade estadual

conta hoje com 262 professores para atender 23 unidades espalhadas pelo RS.

Reitor

O reitor Leonardo Beroldt admitiu os problemas da falta de aulas presenciais, mas

explicou que outras unidades também estão sem aulas devidos aos cuidados com a

Covid. Ele explicou que não tem equipe de apoio técnico para as mudanças necessárias

no local e informou que está em curso uma licitação para contratação de empresa para

projetos e outro para execução das obras. Beroldt reconhece as carências de recursos

humanos da instituição e garantiu que a Reitoria tem trabalhado em várias frentes junto

ao Governo do Estado. "Temos três processos em andamento junto ao Governo: Doação

em definitivo do imóvel, transferência de professores e mais recursos orçamentários.

Parlamentares

A deputado Sofia Cavedon (PT) disse que a crise na Uergs é motivada pela falta de

vontade política do Governo do Estado, que não viabiliza recursos para a educação

pública e castiga professores e servidores com baixos salários. Ela sugeriu uadiência com

os secretários de CIência e Tecnologia e da Casa Civil para tratar do assunto.

A deputada Luciana Genro afirmou que é preciso intensificar a pressão sobre o governo.

Além das reuniões com secretários, ela reforçou a proposta de visita ao Campus Central e

o acompanhamento específico dos recursos destinados a Uergs no Orçamento Estadual.

Também se manifestaram o ex retuior Fernando Guaranha, o professor, os professores

Luciano Andreatta e Gilmar de Azevedo, alunos e servidores da Uergs. O encontro foi

acompanhado pela deputada Silvana Covatti (PP).


