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O Diretório Acadêmico Regional das Artes (Dara) da UERGS Montenegro entrou com

uma representação no Ministério Público na terça-feira, dia 6 de setembro, referente à

falta de transporte para estudantes. Representantes do Dara entregaram uma carta

denúncia ao órgão, junto a documentos comprobatórios de tratativas sobre a questão com

empresas e governo.

Eles procuraram o mandato de Luciana Genro pedindo apoio para dar visibilidade ao

caso, a fim de pressionar para uma solução breve. Uma petição foi criada para

posteriormente ser anexado ao processo. Quem puder assinar é só acessar o site

https://www.change.org/p/a-uergs-est%C3%A1-sem-transporte.

Parte dos alunos dos cursos de artes da Uergs Montenegro estão sem poder frequentar

as aulas em função da falta de transporte para Porto Alegre. O horário das 22h45 da linha

que faz o trajeto foi retirado pela Viação Montenegro e pela Metroplan, em função do

baixo número de usuários, o que, segundo o Dara, contraria as legislações estaduais

acerca do direito estudantil.

Além da retirada do último horário, os estudantes enfrentam ainda o problema do custo

com transporte, já que cada passagem custa entre R$ 18 e R$ 25, gerando um custo

mensal bastante elevado. Há o passe-livre, mas o processo para aquisição é demorado e

também gera um valor elevado para conseguir os documentos exigidos.

Luciana Genro irá acompanhar o caso e apoiar o Dara na luta por transporte para todos

os estudantes. A deputada tem um histórico de atuação em defesa da educação e

inclusive já se posicionou em outras situações referentes à Uergs.

O mandato pautou a necessidade de fortalecer a Universidade, tendo realizado uma

audiência pública na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, quando a

comunidade escolar cobrou investimentos, melhor infraestrutura e concursos públicos.

Foram propostas emendas que preveem a liberação de R$ 2,5 milhões da Consulta

Popular para quatro unidades da Uergs.
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Com mais de 20 anos de existência, a Uergs conta com 49 cursos de graduação, 22 de

especialização e cinco de mestrado, em 24 unidades em diferentes municípios de todo o

estado. São mais de 5 mil alunos matriculados na graduação e 1 mil na pós-graduação.


