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Siepex inicia com participação
de mais de 1,3 mil estudantes

A manhã e o início da tarde
de ontem foi de credenciamento
dos participantes e organização da
6ª edição do Salão Integrado de
Ensino, Pesquisa e Extensão (Siepex) da Universidade Estadual do
Rio Grande do Sul (Uergs). O
evento, que pela primeira vez
acontece em Bagé, reúne mais de
1,3 mil universitários, de 24 cidades gaúchas, além da Rainha da
Fronteira. A reitora da universidade, Arisa Araújo da Luz, conta que
o Siepex é itinerante, e em anos
anteriores já passou por Santa
Cruz, São Luiz Gonzaga, Vacaria,
Frederico Westphalen e Santana
do Livramento.
Em Bagé, não apenas os estudantes da unidade local participaram, mas também das outras universidades da cidade. Para Arisa,
essa é a importância do evento: intercâmbio de pesquisas e estudos
entre as universidades, com uma
grande variedade de temas abordados. “Foram inscritos mais de 600
trabalhos, que vão desde pesquisas
sobre o Bioma Pampa até a alfabetização de jovens e adultos do outro
lado do Estado”, comenta.
Além disso, o evento também é uma vitrine positiva do tra-

balho de pesquisa e extensão realizado pela instituição, que há anos
sofre com a falta de recursos. “Geralmente, quando falam da Uergs,
é algo negativo. Mesmo com poucos recursos, professores e funcionários, é considerada a terceira
melhor universidade do Estado.
Estamos muito bem colocados nas
avaliações externas”, afirma.
Ela credita a boa posição ao
empenho do corpo discente da universidade. “Nossos alunos são
guerreiros, eles entendem a situação em que a Uergs está, mas não
se abatem. Ao contrário, são solidários e ativos. Aqui na unidade de
Bagé, por exemplo, a reforma foi
realizada com a ajuda dos acadêmicos”, relembra.
A comissão científica recebeu 622 resumos para apresentação oral, enquanto que em 2015,
foram 451 apresentações, entre
orais e pôsteres. Todos serão avaliados por uma banca formada por
profissionais de todas as universidades da região.

Programação
Os destaques da programação, além da apresentação dos
trabalhos e das palestras, são as

Antônio Rocha

Evento científico se estende até sexta-feira
visitas técnicas e as mesas-redondas, que tratarão de temas como
“Mestrado Profissional” e “Núcleos de Desenvolvimento Territorial”. Na programação cultural,
está previsto um sarau e um espetáculo de música, ambos com a
participação de estudantes da Urcamp e da Unipampa.

O evento se estende até a
sexta-feira.

Parcerias institucionais
Para a edição de Bagé, a Uergs ampliou as parcerias institucionais e conta com o apoio da Prefeitura, Universidade Federal do Pampa (Unipampa), Universidade da

Região da Campanha (Urcamp),
Embrapa Pecuária Sul, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul),
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS),
Universidade Federal da Fronteira
Sul (UFFS) e Vinícola Batalha.

