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A concessão do imóvel onde o Campus Central da Universidade Estadual do RS
(Uergs) está instalado desde julho/21 foi garantida por 20 anos, pelo Comitê Gestor de

Ativos do Estado. A cessão, oficializada na última semana (9/8), se refere aos prédios da

extinta Fundação de Ciência e Tecnologia (Cientec), no Centro de Porto Alegre (rua

Washington Luiz, 675). A transferência provisória, via Secretaria de Inovação, Ciência e

Tecnologia, foi definida, inicialmente, em julho/ 2021, válida por um ano.

O espaço destina-se à consolidação do Campus Central da Uergs, que contempla

Reitoria, unidade universitária e biblioteca central, envolvendo os cursos de Letras,

Administração Pública, Administração em Sistemas e Serviços de Saúde, entre outros. O

local também permite a realização de atividades de pósgraduação, pesquisa e extensão.

Com o uso do imóvel, a Uergs pode encerrar a locação do antigo prédio destinado à

Reitoria e do Cetaf/CEEE, onde eram ministradas aulas na Capital. E, ainda, reduzirá as

despesas anuais em, pelo menos, R$ 2 milhões.

Recebidas as primeiras adaptações nas salas de aula e laboratórios, o novo campus já

está sendo utilizado para atividades discentes e docentes neste semestre, que, desde

1°/8, marca o retorno das atividades presenciais no local.

A Uergs transferiu, em 2021, sua Reitoria para o novo local, no prédio 4, ocupação

autorizada, na época, a partir de um termo de cessão de uso, em caráter gratuito. Nas

mesmas condições, em setembro, a universidade passou a ocupar uma área maior,

instalando-se em outros prédios. Em novembro, recebeu outro espaço da Cientec, desta

vez em Cachoeirinha (av. das Indústrias, 2.270), onde planeja implantar um parque

tecnológico.

Neste mês, a Uergs terá eleições para reitor, entre 24 e 26/8, com resultado dia 2/9.

Concorrem Luciano Andreatta (Chapa 1) e Leonardo Beroldt (Chapa 2).
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