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A Uergs/Cachoeira voltou às aulas ontem com o início do segundo semestre letivo de

2022, após o recesso de inverno.

De acordo com o diretor regional, Aberto Knies, a universidade têm hoje 362 acadêmicos

matriculados em seus dois cursos de graduação: Administração (194) e Agronomia (168).

Desse total, 80 são novos alunos.

Neste semestre, os dois cursos novamente preencheram as 40 vagas.

"Após a convocação de suplentes, as turmas de graduação ficaram completas e com

sobra de candidatos na lista de espera", comentou Knies.

Neste ano, pela primeira vez, o ingresso de novos alunos ocorreu no segundo semestre e

não no primeiro semestre letivo, devido ao atraso no Sistema de Seleção Unificada (Sisu),

provocado pela pandemia no fim do ano passado.

Ainda está em processo de seleção o curso de Pós-Graduação em Gestão Pública, que

também oferta 40 vagas, com início das aulas nos próximos dias.

A Uergs/Cachoeira conta com 12 professores lotados aqui e mais 10 docentes

colaboradores, lotados em outras unidades da Uergs.

A coordenadora do curso de Administração é a professora Chaiane Leal Agne, enquanto

o coordenador do curso de Agronomia é Benjamin Filho.

RECEPÇÃO

Os veteranos de Administração e de Agronomia da Uergs estão preparando atividades de

recepção e integração com os novos acadêmicos, incluindo apresentação da universidade

e dos grupos de estudos.

Nesta quarta-feira tem festa "agostinha", no clima de festa junina, aberta à comunidade, a

partir das 15h, no pátio da Uergs, com show de Rodrigo Araújo, brincadeiras e lanches.

https://admin.uergs.rs.gov.br/upload/arquivos/202212/05121528-02-08-2022-jornal-do-povo.pdf


A comissão de recepção do curso de Agronomia também promoverá esta semana a

visitação à Estação Agronômica de Três Vendas, um trote surpresa para os calouros,

seguido de passeio pelo centro da cidade, e uma campanha de doação de sangue para o

HCB.

Os organizadores da comissão são os acadêmicos do 4º semestre de Agronomia, o

cachoeirense Arthur Köpp, 20 anos, e Yohan Jorge e Maria Elisa Sperb, ambos com 21

anos, naturais de Pantano Grande. Reforma do Patronato mais perto da licitação Está

previsto para este semestre a abertura da licitação para a reforma do prédio da Estação

Agronômica da Uergs, em Três Vendas (extinto Patronato).

A expectativa é que as obras se iniciem em 2023.

O projeto de engenharia (projeto executivo) foi aprovado em maio deste ano pelo Fundo

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A obra será custeada com R$ 250 mil de uma emenda impositiva de 2018, do deputado

federal Henrique Fontana (PT).

Segundo o diretor regional, Alberto Knies, a contrapartida da universidade será de

aproximadamente R$ 60 mil (em fase de ajuste). A Uergs recebeu essa área da

Prefeitura em 2015.

O prédio já estava abandonado há cerca de 15 anos, desde o fechamento do Patronato

Agrícola. Ele conta com três laboratórios, três salas de aula, sala administrativa e dois

banheiros.

75 HECTARES

Nos últimos anos, devido à falta de recursos para a reforma do prédio e enquanto

aguardava a aprovação do projeto executivo, a Uergs utilizou apenas a área agrícola

(área de plantio) da Estação Agronômica.

Desde 2015, através do curso de Agronomia, a Uergs mantém experimentos com plantio

de culturas, como frutíferas, além de soja, milho, trigo, aveia, centeio, trevo e nabo, na

área de 75 hectares da Estação Agronômica. Lá, também são promovidos eventos, como

dias de campo.

Uergs é parceira do Mão na Horta

A Uergs é a nova apoiadora e participante do projeto Mão na Horta, Alimento na Mesa,

promovido pelo Cras, Smis, Smap e UFSM, atuando na área da compostagem.



O professor Rodrigo Sanchotene Silva, da Uergs, destacou que, segundo o Plano

Municipal de Saneamento Básico do município de Cachoeira do Sul, mais de 50 % dos

resíduos produzidos e coletados no município de Cachoeira do Sul são orgânicos, e estes

têm como destino final o aterro sanitário em Minas do Leão.

Observando o potencial de uso e transformação de resíduos sólidos orgânicos em

composto fertilizante, a Uergs/Cachoeira do Sul, em conjunto ao projeto Horta

Comunitária, pretende atuar no desenvolvimento de uma composteira para fornecer

compostos orgânicos necessários para o projeto e a comunidade local interessada, além

de dar um destino adequado a parte dos resíduos sólidos orgânicos do município.

A parceria com a iniciativa-projeto substitui o projeto de uma miniusina piloto de

compostagem que a universidade apresentou em 2019 e, até então, não havia recebido

retorno sobre o pedido de parceria com o poder público.


