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Na tarde desta segunda-feira, 11 de julho, a Câmara Municipal de São Luiz Gonzaga

entregou Moção de Reconhecimento, de autoria da vereadora Ana Barros (PT), ao

biomédico e pós-graduando Rovian Silva e à pesquisadora e orientadora Arisa Araújo da

Luz, por conta da recente pesquisa publicada “A educação pública em tempos de

pandemia (COVID-19)”. A entrega da Moção ocorreu no Plenário do Legislativo.

Conforme a vereadora Ana Barros, “em São Luiz Gonzaga, a Uergs se faz presente há 20

anos contribuindo com o desenvolvimento regional com realização de projetos, ações, e

também, na formação de profissionais de excelência para o mercado, em nível de

graduação e pós-graduação. Assim, destaco a importância da pesquisa realizada pelo

biomédico Rovian Silva, orientado pela professora e doutora Arisa Araújo da Luz, que foi

realizada junto às escolas públicas estaduais. Ressalto assim, a importância de

atentarmos para a formação dos nossos jovens, que possivelmente, em futuro próximo,

atuarão junto a nossa comunidade, engajados pelo bem comum”, salientou a vereadora.

A pesquisa intitulada “A educação pública em tempos de pandemia (COVID-19):

implicações na qualidade de vida relacionada à saúde de concluintes da educação básica

/ ano 2020” é vinculada ao programa de pós-graduação do curso de Especialização

Gestão em Educação da Uergs, campus de São Luiz Gonzaga.

Juntamente com os vereadores, esteve presente o Executivo Municipal, representado

pela Secretaria Municipal de Educação. As moções foram entregues à professora/doutora

Arisa Araújo da Luz e ao representante do homenageado, que não pôde se fazer presente

por conta do tratamento de saúde de sua mãe, sendo entregue a Moção a Bryan Leal de

Melo.
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