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O conhecimento muda a sua vida
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Missão

A

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões tem como missão formar pessoal ético e competente,
inserido na comunidade regional, capaz de construir o conhecimento, promover a cultura, o intercâmbio, a fim de desenvolver a consciência coletiva na busca contínua da valorização e
solidariedade humanas.

Visão

S

er reconhecida como uma Universidade de referência, que prima pela qualidade, ação solidária, inovação e integração com
a comunidade.

Valores
Ação Solidária
- Cooperação e integração
- Garantia dos direitos humanos e diversidade cultural
- Sustentabilidade integrada com a conservação da Biodiversidade
- Ação comunitária

Perfil

S

er uma Universidade pluralista, criadora e elaboradora de
conhecimento, com qualidade, competência, voltada para o
desenvolvimento regional.
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Expediente

- Ensino
- Pós-graduação
- Extensão
- Pesquisa

30
32

Dirigentes da URI

URI integrada às
Redes de Cooperações
Internacionais

Editor
José Adelar Ody
Editoração Eletrônica e Arte da Capa
Mirella Farias Saldanha

Bibliotecas
qualificadas uma
marca da URI

Infraestrutura física
da URI muda
panorama de cidades

CERRO LARGO
Diretor-Geral:
Edson Bolzan

Homenagem da
Assembleia
Legislativa do RS

- Há décadas transformando
regiões através da educação
- Desenvolvimento e expansão
- Realidade
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Organização e Sistematização
Pró-Reitoria de Ensino e
Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e
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Santo Ângelo
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Laboratórios destaque
pela excelência

Santiago
Matérias e Fotos: Sonaira Canterle de Oliveira
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Matérias e Fotos: Pâmela Andrade Moraes
Cerro Largo
Matérias e Fotos: Adriel Staudt Schardong

A cultura e suas
manifestações
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Eventos marcam os
25 anos da URI

A Sinopse é uma revista de divulgação
semestral da URI.

“

Este é um momento de festa, de alegria, de congraçamento, mas, também, de reflexão. É
um momento de olhar para trás
e ver nossos acertos e erros.
De encaminhar um novo momento de prosperidade, como
foi até hoje, no sentido de dar
as respostas que a sociedade
nos propõe.
Foram inúmeras as pessoas
que contribuíram na constituição da URI que, hoje, é referência no norte do Rio Grande
do Sul e tem a confiança e o
reconhecimento da população.
Deixo meu abraço a todos,
na esperança de que tenhamos
a lucidez e a clareza para continuarmos caminhando de uma
forma muito unida, mas, acima
de tudo, com objetivos muito
bem traçados, comuns, que
nos levem a continuar nessa
trilha de sucesso.
Um agradecimento especial
aos professores, funcionários
estudantes e a toda comunidade regional.
Uma URI ainda melhor às futuras gerações.

Luiz Mario Silveira Spinelli

Reitor

“

Nosso endereço é regional.
Nossa referência é multicampi.
Nossa identidade é comunitária.
Nosso alcance ultrapassa fronteiras.
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“A URI, ao longo dos seus 25 anos, vem envidando
esforços, para viabilizar a integração dos saberes acadêmicos com a realidade e as demandas sociais regionais, num processo educativo, cultural e científico,
que articula o ensino, pesquisa e extensão de forma
indissolúvel, viabilizando uma relação transformadora
entre Universidade e Sociedade. Os impactos de suas
ações acadêmicas podem ser visíveis pela produção
de material humano, construção e disseminação de
conhecimento intelectual, gerando alterações, mudanças, transformações, melhoria nos índices de qualidade de vida, inovação e construção da cidadania,
beneficiando a sociedade, reforçando o seu caráter de
IES comunitária”.
Arnaldo Nogaro
Pró-reitor de Ensino

“Nos vinte e cinco anos de existência, a URI
teve papel determinante na formação e qualificação de inúmeros profissionais, interferindo
diretamente nos destinos coletivos e das pessoas em particular. A formação diferenciada,
oferecida pela Instituição, oportunizou qualidade técnico-profissional, para mudar as condições de trabalho e renda, mas, acima de tudo,
auxiliou para que as pessoas pudessem realizar sonhos, concretizar projetos de vida pessoal e melhorar sua qualidade de vida”.

Giovani Palma Bastos
Pró-reitor de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação

“A URI nasceu da manifesta vontade de integrar.
Muito além do interesse de ser mais eficaz na oferta
de ensino superior, integrar tem um sentido amplo,
associado à proposta de ser um centro transformador da sociedade em seus aspectos culturais, econômicos e sociais.
Juntos somos melhores. A cada ano estamos
somando conquistas, superando desafios e reafirmando o compromisso de articulação entre ciência
e sociedade. Temos orgulho de nosso desempenho
e das oportunidades que geramos. Para o futuro?
Continuar integrando e, obstinadamente, empenharnos em construir nossa missão”.
Nestor Henrique De Cesaro
Pró-reitor de Administração
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Princípios de
Gestão
A URI identifica-se como
uma instituição
comprometida
com a vida e o
futuro das regiões onde atua,
reconhecendo a
necessidade de
preparar pessoas
para enfrentar
esses desafios na
condução de sua
missão institucional, planejando
suas ações de
modo a atender
às necessidades
educacionais.
Enquanto
Universidade
comunitária de
direito privado
não estatal,
academicamente
qualificada, plural, a URI, tendo
como referência
o futuro que se
deseja construir, o
tipo de formação
que deve oferecer, defende os
seguintes princípios:

Ética
As relações na Instituição, permeando as dimensões de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Corresponsabilidade
A parceria na administração solidária da Universidade implica a observância das decisões
colegiadas, em um processo democrático que
imprime caráter participativo e colaborativo nas
ações que envolvam os segmentos da comunidade universitária e civil, em um compartilhar de
responsabilidades.
Qualificação Institucional
Busca melhorar a qualidade de suas ações,
por meio da construção do conhecimento conjunto – docente e discente, buscando, na capacitação permanente de seus quadros docente e
técnico-administrativo, a promoção das relações
humanas e acadêmicas, contribuindo, desse
modo, no desenvolvimento humano e profissional.
Inovação
A URI, por meio da pesquisa, colabora em
processos de mudanças e inovações científicas,
tecnológicas e culturais. É uma Instituição capaz
de responder, de forma ética e inovadora, às exigências da sociedade atual, de formar profissionais criativos e empreendedores.
Desenvolvimento Regional
A URI, integrada com as regiões nas quais
está inserida, identifica necessidades e responde
a demandas, contribuindo para a promoção do
desenvolvimento regional nas Missões, no Alto e
Médio Uruguai e no Centro Oeste do Rio Grande
do Sul.
Vida e Ambiente
Busca desenvolver ações, com o objetivo de
preservar a vida, dialogando com a comunidade
em busca de qualidade ambiental e qualidade de
vida.
Gestão Democrática
Prima pelo exercício democrático, colaborativo, respeitando suas instâncias colegiadas.
Sustentabilidade
Compromete-se com a sustentabilidade econômica, social e ambiental, por meio de uma
gestão eficiente e eficaz.
Internacionalização
Busca desenvolver ações institucionais voltadas para a cooperação, intercâmbio e programas
,com a finalidade de internacionalização.

A
URI
festeja
seu 25º
aniversário.
Se, por analogia,
considerarmos a
URI como fruto de um
casamento entre nossas
Fundações (FUNDAMES,
FAPES, FESAU e FUNGERE),
podemos pensar em homenageá-la a partir da simbologia das bodas. De acordo
com a tradição popular,
cada aniversário de casamento é associado a um
tipo de material específico
como uma forma simbólica
de determinar a duração, a
força e a estabilidade dessa
aliança. Assim, as Bodas de
Papel, referem-se aos anos
iniciais de um casamento,
pelos quais perpassa, por
vezes, a falta de entrosamento e de adaptação. As
Bodas de Prata, por sua vez,
pela solidez da matéria e de
sua resistência ao tempo,
remetem à ideia de consolidação e de renovação dos
votos de união.
Ao completar 25 anos,
podemos dizer; então, que a
URI vive simbolicamente suas
Bodas de Prata, calcada na
sua missão e nos propósitos
de consolidar-se cada vez
mais como uma instituição
social a serviço da comunidade, tendo sempre presente
a necessidade constante de
renovação e de inovação.
Agradecimento a todos que
passaram pela URI nestes 25
anos. Seus legados jamais
serão esquecidos.
Prof. Bruno A. Mentges
Presidente da FuRI
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Há décadas
transformando
regiões
por meio da
educação
A Universidade Regional Integrada do Alto
Uruguai e das Missões – URI – é uma Instituição
Comunitária e Multicâmpus, reconhecida pela Portaria nº 708, de 19 de maio de 1992 e recredenciada
pela Portaria nº 1.295, de 23 de outubro de 2012,
com sede na cidade de Erechim. É mantida pela
Fundação Regional Integrada (FuRI), entidade de
caráter técnico-educativo-cultural, com sede e foro
na cidade de Santo Ângelo. Possui autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira
e patrimonial, obedecendo ao princípio da indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão.

Formando com ética e qualidade
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Com apenas alguns poucos cursos de ensino
superior desde os anos 1960 através de IES em
diferentes cidades, a URI teve sua origem a partir
da cooperação técnico-científica das Instituições
de Ensino Superior do DGE 38 e da integração e
inserção regionais. De modelo multicâmpus, congregou o conhecimento e a diversidade cultural do
seu contexto e constituiu um projeto institucional
que há 25 anos assume o compromisso com o
desenvolvimento pleno e integral das regiões nas
quais está inserida.
Graças ao desprendimento de pessoas e às
iniciativas de lideranças de Instituições de Ensino Superior (IES) e de lideranças comunitárias de
diferentes áreas, foi possível unificar, em torno de
uma única Instituição, não só os patrimônios físicos, mas também o conhecimento, gerado por essas IES, que atuavam de forma isolada, cada uma
em sua região, em sua comunidade, cumprindo
uma função social que, até então, o Estado não tinha como atender.

URI

O interesse comum, possível a partir da disposição para o estabelecimento de um diálogo que
permitisse avançar na direção da construção de
uma célula-máter que propiciasse o nascimento
de uma Instituição una, sólida, maior e mais representativa, levou, em um primeiro momento, à
união das IES de Erechim, Santo Ângelo, Frederico Westphalen, São Luiz Gonzaga e Cerro Largo.
Em etapa posterior, a IES de Santiago também
passou a integrar o grupo.
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Desenvolvimento e expansão
Passados 25 anos do surgimento da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e
das Missões, a URI, a despeito das suas regionalizações e diversidades, respeitando-as na sua
profundidade e plenitude, aprendeu com rapidez
a conviver com as diferenças culturais herdadas
de seus colonizadores. A URI vem se construindo no Ensino Superior, que remonta há mais de
50 anos e, valendo-se de competências e criatividade, alça-se entre as mais bem colocadas no
Estado e sul do Brasil.
Com uma administração descentralizada,
a Universidade outorga autonomia às suas
Unidades sem, no entanto, abdicar de um órgão colegiado que contempla a academia e as
comunidades. Mediante a ação de um Conselho Universitário, vem honrando sua missão
de formar pessoal ético e competente, inserido na comunidade regional, capaz de construir o conhecimento, promover a cultura e o
intercâmbio a fim de desenvolver a consciência coletiva na busca contínua da valorização
e solidariedade humanas.

Câmpus Erechim 1992

2002

Câmpus Frederico Westphalen 1992
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Em 2009, após profunda, criteriosa e meticulosa avaliação externa, analisada sob dez dimensões
da essência de uma Universidade, tarefa realizada
por especialistas designados pelo Ministério da
Educação, a URI conquistou seu recredenciamento. A nota conferida foi motivo de satisfação e reconhecimento, que congregou, desde aqueles que
lançaram as primeiras raízes da Instituição, até os
que a conduziram por esses 25 anos, consolidando
o comprometimento e o trabalho de todos os envolvidos no processo. A conquista do conceito 4,
em um máximo de 5, pode ser interpretada como
um desafio à melhoria, considerados os critérios
estabelecidos pelo Ministério da Educação. É preciso avançar. Em 2018, a Instituição passará por
novo processo de recredenciamento.
Considerando-se os princípios de gestão
elencados e vivenciados pela URI, pode-se ter
uma ideia mais clara de que também a Instituição, entendida como um ente jurídico, tem por
princípio agir em consonância com preceitos
aceitos no mundo acadêmico. Ética, corresponsabilidade, qualificação institucional, inovação,

Câmpus Erechim 2017

2017

Câmpus Frederico Westphalen 2017

Câmpus Santo Ângelo 1992

Câmpus Santo Ângelo 2017

Câmpus Santiago 1993

Câmpus Santiago 2017

desenvolvimento regional, vida e ambiente,
gestão democrática, sustentabilidade e internacionalização são mais que diretrizes da
Universidade: constituem uma fotografia que
identifica como deseja ela portar-se e o que
ela própria se propõe, a que se expõe, inclusive à observação e avaliação, interna e externa, independente da origem dessa avaliação.
Nesse entendimento a Universidade é um espaço de protagonismo de resposta aos desafios,
de produção de conhecimento de excelência.
O esforço empreendido pelas comunidades que formaram a URI visa a transformar

o Ensino Superior, trabalhado, isoladamente,
em cada comunidade em um grande projeto de
Universidade, baseado nos preceitos exigidos,
em que o local e o global se fundem para fazer
crescer o seu entorno.
Diante dessa realidade, a Universidade
desenvolve uma gestão determinada a levar
adiante a sua missão de contribuir de modo
responsável (como é da sua tradição) para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural,
educacional e social das comunidades nas quais
está inserida, melhorando, dessa forma, a qualidade do meio ambiente e da vida das pessoas.

Extensão de Cerro Largo 1992

Extensão de Cerro Largo 2017

Extensão de São Luiz Gonzaga 1992

Extensão de São Luiz Gonzaga 2017
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“A URI
é um dos
motores do
desenvolvimento
regional. Contribui na
formação qualificada de
profissionais nas oito áreas
do conhecimento. A contribuição perpassa a graduação, por
meio da pós-graduação na especialização, mestrado e doutorado. Destaquese o compromisso com a Pesquisa
Científica e Extensão Universitária. Estes
25 anos foram de construção e reafirmação de uma Instituição Comunitária.
Todos os recursos humanos e materiais
foram canalizados para o desenvolvimento humano. Obrigado e parabéns
a todos que participaram desta história
nestes 25 anos”.
Paulo José Sponchiado
Diretor-Geral URI - Erechim

“A URI,
nestes 25
anos, tem sido
protagonista do desenvolvimento regional.
Ao longo desses anos, tem
contribuído com a formação de
pessoas altamente qualificadas que
ocupam espaços políticos, espaços
públicos, desenvolvem a iniciativa
privada, geram empregos e fomentam
o desenvolvimento da região. Mediante
de suas ações de ensino, pesquisa e extensão, tem sido atuante na construção
do crescimento regional”.
Silvia Regina Canan, Diretora-Geral,
URI - Frederico Westphalen
“A URI
consolidase cada dia
como o projeto
arrojado que transformou a FUNDAMES/FISA
em Universidade, mantendo
a tradição de ensino superior
qualificado, comprometido com a
comunidade regional, respeitando sua
história de inserção social. A riqueza
dos valores cultivados na Região
Missioneira confere à URI Santo Ângelo
um referencial de trabalho em prol do
desenvolvimento, fazendo com que a
Universidade tenha se transformado, ao
longo do trabalho sério e competente,
em destaque entre os diversos atores
do progresso regional, o que é tributado ao trabalho incansável da qualificada
comunidade acadêmica”.
Gilberto Pacheco
Diretor-Geral URI Santo Ângelo
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Realidade

A URI é uma instituição que se
mantém com mensalidades e recursos de Projetos de Pesquisa e Extensão. Salvo exceções, não recebe
recursos públicos. A Universidade
não tem fins lucrativos. Os resultados
econômico/financeiros são reinvestidos na própria Instituição. Em síntese, pode-se afirmar que a URI é uma
Instituição de Direito privado, mas não
de propriedade privada. O que não se
contesta é seu papel social onde ela
se encontra.
Na Universidade, a qualidade e a
inovação devem acompanhar todos
os sujeitos, projetos e práticas da
Educação Superior, corpo docente,
infraestrutura, projetos pedagógicos, Ensino, Pesquisa, Extensão e
Avaliação. A URI visa à excelência
do planejamento, dos meios e, em
especial, de seus resultados.
A utilização de ferramentas modernas de administração tem permitido à Instituição acompanhar
o desempenho dos seus cursos,
considerando-se as perspectivas de
aprendizado e crescimento da organização, processos, sociedade e
sustentabilidade financeira.
Atualmente, integra a URI um
complexo de seis unidades, oito departamentos, 31 cursos de graduação, com 93 opções de oferta de ingresso, 47 cursos de pós-graduação
lato sensu, sete mestrados e dois
doutorados, 92 grupos de pesquisa,

342 bolsas de iniciação cientifica,
implementadas na graduação, e 54
no ensino médio; mais de 1,2 mil
professores, 912 funcionários, mais
de 15 mil estudantes na graduação
e pós-graduação, mais de 2,2 mil
alunos nas seis Escolas de Educação
Básica, mais de 90 mil pessoas atendidas por seus Programas de Extensão, um acervo bibliográfico superior
a 215 mil títulos e 423 laboratórios.
Ao projetar a gestão para os
próximos anos, a URI segue seu caminho trilhado pelo viés de Universidade Comunitária e pelo desafio
constante da busca da excelência e
da inovação, cumprindo seu propósito de oferecer Ensino, Pesquisa e
Extensão, sempre tendo como força basilar os preceitos científicos e
humanos, descritos na Missão e na
Visão da Universidade.

Gestão Universitária e a
Corresponsabilidade
Nesses vinte e cinco anos de
constituição da URI, vários olhares
foram lançados sobre a Instituição,
revelando um universo de realizações e de possibilidades. Olhar-se,
com o senso crítico de uma autoavaliação, também faz parte desse
processo. É isso que nos permite
falar em realizações e possibilidades. Do ponto de vista de gestão,
podemos dizer que vencemos desafios enormes e, também, que não
são pequenos os que se desenham
para os próximos vinte e cinco
anos. Somos jovens, muito jovens.
Temos consciência de que inúmeros processos que constituem uma
universidade estão apenas iniciando. Mesmo assim, temos muito a
comemorar.
Gestão, em qualquer organização, é um enorme desafio. São
interesses de múltiplos
grupos
que
precisam

ser harmonizados e contemplados
nas políticas e nos projetos. No âmbito universitário a gestão também
se reveste de elementos que trazem
maior complexidade. A URI, ao nascer multicâmpus, com gestão descentralizada e incorporando fazeres
das Instituições que a precederam e
a constituíram, agrega mais elementos a esse universo administrativo.
Não sem razão, a palavra corresponsabilidade habita inúmeros
documentos que nos regem. Possivelmente sem esse princípio, seria
muito difícil gerir tamanha complexidade. A responsabilidade compartilhada se estabelece em sentido
vertical, estruturada de forma hierárquica e também em sentido horizontal, entre pares e colegiados.
Nas estruturas hierárquicas, as
boas práticas recomendam um perfil
de líder para o gestor, indicando que, dessa
forma,

se alcançam melhores resultados
com menor desgaste. Contudo é
na relação horizontal que a corresponsabilidade faz mais sentido.
Mesmo com normas e regulamentos a regerem as relações, sem
responsabilidade mútua a gestão
eficaz não se estabelece. É preciso harmonia negociada entre o
acadêmico e o administrativo, para
resultados consistentes e perenes.
A permanente negociação evita a
supremacia, ainda que temporária, de um sobre o outro e reside
na corresponsabilidade a força para
instituir mudanças necessárias e
gerar consciência do que é ser URI.
Ao reconhecermos a corresponsabilidade como uma das práticas
positivas, adotadas nesses vinte e
cinco anos, e incorporando-a ao
fazer universitário, estamos projetando um futuro promissor para a
URI, sejam os cenários menos ou
mais favoráveis, pois, muito mais
que uma prática de gestão, é um
modus operandi que nos integra e
nos fortalece.

Diretrizes
da Universidade
Fonte:Plano de Gestão 2014-2018
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“A
URI,
Câmpus de
Santiago, na
sua trajetória – 25
ANOS, movimenta
nossa Santiago e região
no contexto Ensino, Pesquisa, Extensão e Serviços, aplicando projetos e ações, na integração
educacional, social, humana, cultural e
solidária. Mediante seus 13 cursos de
graduação, cinco cursos de pós-graduação e Escola de Educação Básica,
agrega 2600 Alunos, 201 Professores,
146 Técnicos-Administrativos e 117
Estagiários, num total de 464 Colaboradores, vindo, dessa forma e por todas
as realizações, fomentar a economia,
a empregabilidade na projeção do
desenvolvimento local e regional”.
Francisco Assis Gorski,
Diretor-Geral - URI - Santiago

“Nessa
trajetória
de 25 anos, a
corresponsabilidade, a atenção às
demandas e a criatividade perpassam as ações
de planejamento e gestão
institucionais na nossa URI-SLG.
Inspirados no slogan “Sejamos cada
vez mais felizes na URI-SLG!”, procuramos articular a busca da excelência,
em tudo aquilo que fazemos, aos
ideais de felicidade e de realização,
posto que, além de formarmos pessoas competentes, nosso propósito é
o de estabelecer vínculos alicerçados
nos princípios éticos e nos valores de
humanização, solidariedade e sustentabilidade”.
Dinara Bortoli Tomasi,
Diretora-Geral - URI - São Luiz Gonzaga

“Foram
25 anos
de muito trabalho, dedicação e envolvimento
com as comunidades.
Nesses anos, os desafios
da URI foram inúmeros, até
mesmo por estar localizada em
município pequeno, mas, com o
apoio da comunidade local e regional, consolidou-se, concretizando
seus cursos com qualidade. Assim, a
URI não foi espectadora do desenvolvimento regional, mas parceira”.
Edson Bolzan,
Diretor-Geral, URI - Cerro Largo
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Estudantes têm acesso a
Bolsas de Estudo e Crédito Educativo
A URI em não
sendo uma Universidade Pública nem
privada, mas Comunitária,
mantém-se
basicamente com as
mensalidades de seus alunos, possui programas de bolsas de estudo,
o que a caracteriza como uma Entidade Beneficente de Assistência
Social na Área Educacional, e programas de financiamento estudantil
de forma integral ou parcial disponibilizados por meio de Programas
Institucionais, de parcerias com instituições financeiras, provenientes
principalmente do Governo Federal.
A seleção para a concessão das Bolsas de Estudo ocorre através
da análise da situação econômica do grupo familiar, mediante a oferta
de bolsas do Programa Universidade para Todos - ProUni e de Programas Próprios de Bolsas de Estudo, pelos quais foram beneficiados no
ano passado 3.280 alunos e acadêmicos, tendo sido 2.718 bolsas
integrais e 562 bolsas parciais de 50%, totalizando um investimento
de R$ 38.043.759,60 em Assistência Educacional. Além disso, foram
beneficiados, através dos Programas de Crédito Educativo, 6.610 acadêmicos.

URI integrada às Redes de
Cooperações Internacionais
A internacionalização do Ensino
Superior está integrada na cultura
organizacional da URI. Sendo assim,
para efetivar o processo de internacionalização institucional, a URI busca
desenvolver uma ação planejada,
que amplia parcerias com instituições universitárias de diversas
partes do mundo, difundindo a
sua imagem e preparando-se para
interagir com outros povos e culturas
na busca e construção do progresso e
do desenvolvimento.
A inserção simultânea nos planos
regional, nacional e internacional é
uma resposta ao fenômeno da globalização, como possibilidade de
assegurar a qualidade dos recursos humanos, da infraestrutura
e das ações e como forma de
fortalecer os programas de ensino, de pesquisa e de extensão oferecidos pela Universidade.
As Redes de Cooperação, por
meio da realização de convênios internacionais e intercâmbios acadêmicos
estratégicos, promove atividades de
natureza acadêmica, técnico-científica e cultural, mediante parcerias com
universidades e outros organismos
institucionais.

Economista Danilo
D’Attanasio Esposito,
Consultor de Relações Internacionais
de universidades
da Itália (Fundação
Edmund Mach,
Universidades de
Salerno, Perugia e
de Camerino e Politecnica de Marche),
prestou assessoria à
URI em intercâmbio
com universidades
italianas.
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Número de Vagas do Vestibular

O ano de 2017 se reveste de
sentido especial para a URI, pois comemora seu vigésimo quinto aniversário. Embora comemore 25 anos de
status como Universidade, o Ensino
Superior iniciou muito antes por meio
das Fundações que lhe deram origem. A referência à gênese do ensino
é importante, pois, embora a Universidade concretize sua missão sobre o
tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, é
por ele que atende ao apelo inicial e
às expectativas da população de sua
abrangência geográfica.
No seu Plano de Desenvolvimento
Institucional (2016-2020), a Universidade revela seu compromisso com
a comunidade regional e científica ao
propor que a “centralidade do ensino
está na aprendizagem. No ensino, enfatizam-se novas formas de aprender,
criar e construir conhecimentos, de-
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1168

Cursos de Graduação

1992

31

10

1992
16

2017

2017

senvolver habilidades e competências
científicas e culturais, artísticas e profissionais, mas, sobretudo, competências e qualidades humanas, sociais e
políticas” (PDI, p. 36).
Ao longo de mais de duas décadas foram criados e implantados
cursos de graduação, em diferentes
áreas, com o objetivo de atender às
demandas de formação humana,
profissional e científica. A URI, hoje,
possui 31 cursos, com 93 ofertas
em seus Câmpus e Extensões. A
maturidade e seriedade com que
a URI trabalha tornaram-se reconhecidas para oferecer o Curso
de Medicina, que trará enormes
benefícios para a população.
Olhando para o cenário criado, há
motivos concretos para sentirmos
orgulho do trabalho que os oito
Departamentos e seus respectivos

Número de Alunos da Graduação

Ensino

cursos realizam; dentre os quais,
podemos citar os resultados obtidos diante das avaliações, realizadas pelas Comissões do MEC/
INEP, de reconhecimento, e recredenciamento e a grande inserção
dos egressos no mercado de trabalho, o que comprova a qualidade de ensino que a URI oferece.
Os projetos político-pedagógicos
dos cursos de graduação seguem as
Diretrizes Curriculares Nacionais de
cada área do conhecimento, contemplam aspectos de formação generalista e profissional e são avaliados, periodicamente, pelos NDEs e
Colegiados de Cursos, no sentido de
manter sua atualidade e responder
às demandas do mundo do trabalho.
Além do ensino de graduação,
a Universidade possui a pós-graduação, Lato e Stricto Sensu, e seis
Escolas de Educação Básica, que
respondem pela demanda da Educação Infantil ao Ensino Médio e
ao Técnico. Possuem infraestrutura
diferenciada e corpo docente qualificado, cujo trabalho possui alta repercussão nas comunidades em que
estão inseridas.

13.734

3.345
1992

2017

Cursos de Graduação

Administração – LFE em Administração
Agronomia
Arquitetura e Urbanismo
Ciências Biológicas – Licenciatura
Ciências Biológicas – Bacharelado
Ciências Contábeis
Ciência da Computação
Curso Superior de
Tecnologia em Agropecuária
Direito
Educação Física – Licenciatura
Educação Física – Bacharelado
Enfermagem
Engenharia Agrícola
Engenharia de Alimentos
Engenharia Civil
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Engenharia de Produção
Engenharia Química
Farmácia
Fisioterapia
Letras – Língua Portuguesa
Letras – Inglês
Matemática
Nutrição
Odontologia
Pedagogia
Psicologia
Química Industrial
Sistemas de Informação
Teologia
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Pós-graduação
A pós-graduação desempenha
um papel estratégico na formação
quantitativa e qualitativa de recursos
humanos especializados e é uma
das etapas mais importantes para
o amadurecimento de determinada
área do conhecimento científico.
Os cursos de pós-graduação,
como uma das formas de educação
continuada disponíveis para os profissionais, têm contribuído valiosamente para o melhor conhecimento
dos problemas que emergem de diversos âmbitos da nossa realidade
e para a qualificação de expressivo
quadro de profissionais nas áreas
de ensino, gestão e pesquisa.
A modernização dos cursos de
pós-graduação na URI, que compreende a pós-graduação lato sensu e
stricto sensu, iniciou-se no final da
década de 1990 e alcançou um notável crescimento nos últimos anos.
No ano 2001, foi implementado na
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URI o primeiro programa de pós-graduação, stricto sensu, com o Mestrado em Engenharia de Alimentos,
sediado na URI Câmpus de Erechim.
A URI oferece três tipos de cursos de pós-graduação, strito sensu:
Mestrado Acadêmico, Mestrado Profissional e Doutorado.
O Mestrado Acadêmico é uma
pós-graduação voltada ao Ensino e
à Pesquisa. Com caráter acadêmico,
aprofunda conhecimentos e técnicas
científicas, a fim de formar pesquisadores e professores para atuarem no
Ensino universitário. Nessa modalidade, a URI oferece cinco cursos:
Curso de Mestrado em Engenharia
de Alimentos – Câmpus de Erechim; Curso de Mestrado em Ecologia – Câmpus de Erechim; Curso
de Mestrado em Direito – Câmpus
de Santo Ângelo; Curso de Mestrado
em Educação – Câmpus de Ferederico Westphalen; Curso de Mestrado

em Letras – Câmpus de Ferederico
Westphalen.
O Mestrado Profissional aperfeiçoa
os conhecimentos de pesquisa científica, com foco na qualificação de
profissionais já experientes no mercado de trabalho. O Curso incentiva
a elaboração de novas técnicas e
processos inovadores, para atuação
local, regional, nacional e internacional, por órgãos públicos e privados,
empresas, cooperativas e organizações não governamentais, individual
ou coletivamente organizadas. Atende, particularmente, nas áreas mais
diretamente vinculadas ao mundo
do trabalho e ao sistema produtivo,
à demanda de profissionais altamente qualificados, e permite, também,
a continuidade dos estudos acadêmicos. Na modalidade de Mestrado
Profissional, a URI oferece dois cursos: Curso de Mestrado Profissional
em Gestão Estratégica de Organizações - Câmpus de Santo Ângelo; Curso de Mestrado Profissional em Ensino Científico e Tecnológico - Câmpus
de Santo Ângelo.
A URI oferece dois cursos de Doutorado, o mais alto grau acadêmico
reconhecido por instituições de Ensi-

“A URI,
nesses 25
anos, além de
tudo o que é inerente à Universidade,
fez renascer nos nativos,
nos imigrantes, nos descendentes de imigrantes, naqueles
que foram chegando de outras
terras, a certeza de que sonhar com
dias melhores era possível, sim...
Que não era loucura esperançar-se
por um tempo de saberes universais,
por filhos professores, engenheiros,
dentistas, médicos... A nossa URI,
hoje, acarinha a alma do seu povo
com verdades, respeito e fé”.
Elisabete Maria Zanin,
Diretora-Acadêmica - URI Erechim

Número de Cursos

Lato Sensu
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- Nível de Doutorado, modalidade
DINTER, em parceria com a Universidade do Vale do Rio dos Sinos UNISINOS, ofertado no Câmpus de
Frederico Westphalen.
Mediante esses programas, strito
sensu, a URI expediu, até o primeiro
trimestre de 2017, um total de 680
diplomas de Mestre e 47 de Doutor.
Hoje contamos com, aproximadamente, 257 discentes nos programas de Mestrado e Doutorado.

Número de Estudantes

no Superior. Esse nível de pós-graduação tem o intuito de aprimorar a investigação num determinado campo
da ciência e ampliar conhecimentos
na prática da docência. Nessa modalidade, são oferecidos os seguintes cursos: Curso de Doutorado em
Engenharia de Alimentos – Campus
de Erechim; Curso de Doutorado em
Direito – Câmpus de Santo Ângelo.
Contamos, ainda, com o Curso
de Pós-Graduação em Educação

Lato Sensu

806

311

1992

2017

“Os 25
anos da
URI representam o crescimento da comunidade
regional, por meio do
protagonismo de seus
idealizadores, expresso no
Ensino, Pesquisa e na Extensão. É nessa tríplice missão que a
ciência está presente como fonte
transformadora de projetos de vidas
de todos aqueles que empreendem
sonhos e constroem seus saberes”.
Elisabete Cerutti, DiretoraAcadêmica - URI Frederico Westphalen

Nesses
25 anos, as
estratégias
da Universidade
foram pensadas
com foco na inovação
e crescimento regional.
Procuramos estar atentos às
demandas da sociedade, com
atuação em todos os níveis de
ensino. Estamos sempre em busca
da consolidação da excelência
acadêmica da URI, mediante Ensino,
Pesquisa e Extensão
Marcelo Paulo Stracke,
Diretor-Acadêmico - URI Santo Ângelo
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“A URI Santiago, no seu
Jubileu de Prata,
representa a transformação do Vale do
Jaguari, tanto do ponto
de vista estrutural-arquitetônico, quanto das mentalidades/
intelectualidades, verificando-se
maturidade e competência na
tomada de decisões, na gestão dos
patrimônios, na valorização dos
espaços e das pessoas pela transformação que só o Ensino Superior
presencial e de qualidade é capaz
de proporcionar. O conhecimento,
realmente, muda vida(s), certamente, para melhor!”
Michele Noal Beltrão,
Diretora-Acadêmica - URI Santiago

“A Fapes
teve um papel
fundamental no
desenvolvimento de
nossa região, porém a
criação da URI foi crucial
para nos dar a agilidade
necessária na criação de novos
cursos, o que alavancou, significativamente, a nossa Instituição,
aumentando ainda mais a sua
importância para a região”.
Paulo Roberto Giollo,
Diretor-Administrativo - URI Erechim

“A URI, nesses 25 anos
de atuação, vem
desempenhando
o papel de mola propulsora de uma série de
transformações e mudanças,
das mais diferentes naturezas,
instâncias e níveis, vivenciadas
por milhares de pessoas. As ações,
alicerçadas no tripé Ensino, Pesquisa
e Extensão, refletem diretamente no
desenvolvimento social, econômico
e político das regiões nas quais a
Universidade está inserida”.
Clovis Quadros Hempel, Diretor-Administrativo - URI Frederico Westphalen
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A URI oferece três tipos
de cursos de pós-graduação
stricto sensu:
- Mestrado Acadêmico
- Mestrado Profissional
- Doutorado.

A URI está apta a manter o conceito de “UNIVERSIDADE”, segundo
as normas do Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação, de 2010. Esta legislação estabelece que, para manter o título
de universidade, as instituições de
Ensino Superior devem oferecer, no
mínimo, quatro mestrados e dois
doutorados.
O resultado dessa estrutura acadêmica permitiu a ampliação da comunidade científica, o que remete a
um expressivo crescimento da produção intelectual e, por consequência, estabelece a universidade como
ambiente privilegiado para a produção do conhecimento, enfatizando
seu papel no desenvolvimento re-

gional e nacional.
Os cursos de pós-graduação, lato
sensu, que compreende os cursos
de Especialização, Aperfeiçoamento e Atualização, têm como objetivo
atender a uma demanda específica
do mercado de trabalho, aprofundando e estimulando a busca de
novos conhecimentos, habilidades
e competências necessárias para
os profissionais, de acordo com o
seu perfil técnico-profissional. A
oferta de cursos de pós-graduação,
lato sensu, da URI, está distribuída
em todas as áreas do conhecimento, destinando-se especialmente
aos profissionais que atuam em cenários competitivos no mercado de
trabalho.

Opção inteligente de aperfeiçoamento
profissional para o mercado contemporâneo

Prêmio Destaque
de Iniciação Científica
e de Extensão
O Prêmio Destaque de Iniciação
Científica e Tecnológica e de Extensão,
instituído em 2004,
é conferido anualmente e tem como
objetivo contemplar
bolsistas de Iniciação Científica e de
Extensão da URI,
que se destacaram
durante o ano sob

os aspectos de relevância e qualidade
de seus trabalhos,
bem como incentivar
estudantes de graduação e orientadores participantes dos
Programas Institucionais de Pesquisa
e de Extensão.
Um dos pontos
importantes do Seminário de Iniciação

Científica, Pós-Graduação e Extensão
anual é a entrega do
Prêmio Destaque,
significativo instrumento de reconhecimento aos estudantes de graduação.
Trata-se, seguramente, de uma das
premiações
mais
relelevantes oferecidas pela URI.

Troféu de premiação
para os trabalhos
selecionados
no Prêmio Destaque
em Extensão

“Nesses
25 anos, a
URI Santo Ângelo vem sendo
propulsora do desenvolvimento da região
das Missões. Contribuindo
não só para o desenvolvimento econômico, mas fomentando
condições para o desenvolvimento social, cultural e ambiental da
região, por meio da geração de
capital humano qualificado técnica
e cientificamente, de capital social
e de alternativas sustentáveis para
o futuro, cumprindo na essência seu
papel social, indo além do Ensino,
Pesquisa, Extensão e inovação”.
Berenice Rossner Wbatuba,
Diretora-Administrativa - URI Santo Ângelo

“A URI,
como
instituição de
ensino nesses 25
anos, em particular,
representa a porta de
entrada para a realização
de meus sonhos, desempenha um importante papel
no processo de transformação
social, pela oferta de educação
de qualidade e deve ser entendida como fruto da aspiração de
cidadãos, possuindo vocação
pública, com objetivo de conhecer e transformar a realidade,
contribuindo no desenvolvimento
das comunidades”.
Jorge Padilha dos Santos,
Diretor-Administrativo - URI Santiago

Troféu de premiação
para os trabalhos
selecionados
no Prêmio Destaque
em Iniciação Científica

“A URI,
desde sua
concepção,
representou a
evolução da produção de conhecimento,
fortalecimento comunitário
e desenvolvimento regional.
Hoje, comemorando seus 25
anos, consolida essas dimensões
claramente inseridas e traduzidas na
vivência multicultural do nosso povo,
na busca pelo diálogo e valorização
dos diversos saberes”.
Alan José Bresolin, Diretor da Escola
de Educação Básica - URI Erechim
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A Extensão Universitária, como
um processo educativo, cultural
e científico, que articula o Ensino
e a Pesquisa de forma indissociável, viabiliza a relação transformadora entre universidade e
sociedade. A Extensão é uma via
de mão dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica,
que encontrará, na sociedade, a
oportunidade de elaboração da
práxis de um conhecimento acadêmico. No retorno à Universidade, docentes e discentes trarão
um aprendizado que, submetido
à reflexão teórica, será acrescido
àquele conhecimento. Esse fluxo,
que estabelece a troca de saberes sistematizados, acadêmico e
popular, tem como consequência: a produção do conhecimento resultante do confronto com a
realidade brasileira e regional; a
democratização do conhecimento
acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação da

Universidade. Além de instrumentalizadora desse processo dialético de
teoria/prática, a Extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a
visão integrada do social.
A URI tem, em sua gênese, a
marca da extensão pelo seu caráter
comunitário e regional e, portanto,
articula-se permanentemente com
essa função universitária, de forma
coerente com os objetivos e a missão da IES, centra suas atividades
no desenvolvimento local e regional autossustentável, na integração
com a sociedade, na valorização da
cultura e das manifestações regionais, na sua difusão pelos meios de
comunicação e no investimento em
ações solidárias. As atividades estão voltadas para oito áreas temáticas: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação,
Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia,
Produção e Trabalho.
Inseridos nas áreas temáticas,
são desenvolvidos diversos pro-

Projetos de Extensão

Extensão
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gramas e projetos de Extensão.
Anualmente são aprovados editais para concessão de Bolsas
de Extensão e projetos de Ação
Social nos diversos programas
envolvendo acadêmicos e docentes orientadores. Projetos
não vinculados aos programas
têm fluxo contínuo e atendem,
principalmente, a demandas
imediatas das comunidades de
inserção institucional. O gráfico
demonstra a evolução do número de bolsas em projetos implantados, nos últimos 10 anos,
comprovando a seriedade nas
políticas de incentivo ao setor,
na Instituição.
Além dos projetos vinculados
a programas, a Extensão na URI

Número de Bolsas por Extensão
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destaca-se pelos cursos
de Extensão, área de intercâmbios e parcerias
com instituições e entidades nacionais e estrangeiras.
A prestação de serviços, nas diversas áreas
temáticas, bem como
o número de eventos
desenvolvidos,
como
seminários, congressos,
debates,
exposições,
eventos esportivos, palestras, festivais, etc.,
alcançam, todos os
anos, números na ordem de milhares, quanto ao público atendido
(Relatório de Atividades
Anual – URI).
Portanto, a Extensão universitária é vista
como uma forma de interação entre universidade-comunidade com
o objetivo de produzir e
disseminar saberes, tanto científicos e tecnológicos quanto artísticos e
filosóficos, tornando-os
acessíveis à população,
ou seja: a compreensão
da natureza comunitária
da universidade se confirma na proporção em
que diferentes setores da
população usufruam dos
resultados
produzidos
pela atividade acadêmica, o que não significa
ter de necessariamente,
frequentar seus cursos
regulares. Assumir mais
veementemente a posição de uma universidade, voltada para os interesses e as necessidades
da maioria da população,
está nos diversos princípios básicos presentes
na plataforma política da
Extensão universitária.

Contribuições da Universidade à região
A URI, com suas diferentes atividades e ações, é uma fonte de contribuição em favor
do desenvolvimento regional. E não é outro o objetivo da Universidade, à medida que
forma pessoal promove e incentiva a pesquisa, e desenvolve atividades de Extensão em
parceria com entes públicos, outras instituições ou, por iniciativa própria, junto às comunidades. Entre algumas das contribuições na região da atuação da Universidade, podemos
destacar:
Projetos de promoção de inclusão social
Projetos culturais
Cuidados com o meio ambiente
Projetos na área de saúde comunitária
Projetos com ênfase no amparo e melhoria de vida de crianças, adolescentes, terceira
idade, mulheres
Gratuidade para estudantes carentes
Atenção especial aos povos indígenas
Participação em eventos comunitários, como promotor ou colaborador
Assistência Cultural e esportiva
Serviço de Apoio ao Estudante
Serviço gratuito (acesso) na área de assistência jurídica
Capacitação gratuita de pessoas para atuação na sociedade como assistentes sociais
Ações em Psicologia
Assessoria Pedagógica
Ações de preservação da memória, da cultura e sociedade
URI Arte
URI Esporte
Educação Olímpica
Ações na área das Engenharias e Ciência da Computação
Ações de Gestão e Controle Organizacional
Difusão de Tecnologias para os setores Químico, Alimentício e do Agronegócio
Análises Laboratoriais de Alimentos e da Água
Ações de Arquitetura e Urbanismo
Ações em Educação
Defesa dos Direitos Humanos
Atendimento à saúde animal
Integração com o MERCOSUL.
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Pesquisa

A pesquisa, definida
como princípio científico
e educativo, constitui o
desafio essencial da Universidade e da educação
nos tempos atuais. A investigação, enquanto eixo
fundante do fazer universitário, enseja, além
da produção do saber, o
florescimento dos valores
morais essenciais à formação do caráter.
A pesquisa Institucionalizada é a matéria-prima do ensino e do conhecimento. Como princípio
educativo, perfaz um
dos esteios essenciais da
educação emancipatória,
que é o questionamento
sistemático, crítico e criativo da realidade. A educação não pode, por conseguinte, prescindir da
pesquisa como forma de
construir conhecimento e
fazer ciência que dê conta

de seu desenvolvimento
regional e mais amplo.
Com foco na criação
de uma cultura científica, as pesquisas na URI
têm como objetivo disseminar as informações e
conhecimentos científicos
e tecnológicos básicos,
bem como desenvolver
as atitudes, habilidades
e valores necessários à
educação científica e tecnológica.
As políticas de pesquisa da URI preveem o
desenvolvimento de pesquisas de qualidade, pela
qualificação de grupos de
excelência, incentivo à
pesquisa multidisciplinar,
transferência de tecnologia, divulgação da produção, integração entre
Pesquisa, Ensino de Graduação e Pós-Graduação
e Extensão. A URI Investe
em bolsas de Iniciação

Científica e em auxílio a
pesquisadores, priorizando programas e linhas de
pesquisa, pré-definidas
pelos respectivos Departamentos, que evidenciem relevância acadêmica, científica e social,
com enfoque prioritário
em temas e problemas
regionais que projetem
soluções inovadoras. A
Instituição mantém os
seguintes programas de
pesquisa: PIIC/URI, PIITI/URI, REDES/URI, URI/
MEMÓRIA, PIIC/EM/URI e
PROBIC/URI com fomento interno e PIBIC/CNPq,
PIBIC-EM/CNPq, PIBITI/
CNPq, PROBIC/FAPERGS
e PROBITI/FAPERGS, com
fomento externo, além de
programas em parcerias
com empresas.
Hoje,
desenvolve,
também,
projetos junto aos Polos
Tecnológicos, criados e

fomentados pela Secretaria da Ciência, Inovação e
Desenvolvimento Tecnológico, entre outros.
A Universidade tem
disponibilizado, sucessivamente, Programas de
pós-graduação, lato sensu, propiciando condições
para a criação de Programas de pós-graduação
stricto sensu, em várias
áreas do conhecimento.
Tal processo de amadurecimento tem ensejado
incremento e densidade
à pesquisa e à produção
científica, bem como a
consolidação dos Grupos
de Pesquisa relacionados
às áreas dos Programas.
Não se pode descuidar
do papel mais genuíno da
Universidade na produção
de ciência, tecnologia e
inovação,
contribuindo
para que o País e a Região alcancem soberania.

Evolução das Bolsas de Iniciação Científica
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Enquanto matéria-prima
do fazer universitário, o
conhecimento propicia,
também, a construção de
sujeitos autônomos, não
sendo apenas porta-vozes de saberes existentes,
mas detentores de protagonismos e autoria.
Nessa
perspectiva,
incentiva e amplia, significativamente, a produção científica, intelectual, cultural e artística
de docentes e discentes,
por meio da publicação
de trabalhos resultantes,
prioritariamente, de atividades de pesquisa e
extensão universitária de
relevância social, regional
e nacional. Promove, de
igual forma, o incentivo à
inovação e ao empreendedorismo.

2017

“Nos dias
atuais em
que informações e diferentes
fontes de conhecimento surgem a cada dia,
surge o papel da universidade, contribuindo diretamente
na preparação de jovens e adultos
para o mercado de trabalho. São 25
anos de ensino na busca dos anseios
da sociedade, visando a responder
aos questionamentos mais pertinentes, às dúvidas mais recorrentes
e às necessidades de trabalho que
necessitam ser somadas”.
José Konzen, Presidente do
DCE - URI São Luiz Gonzaga

“Podemos
dizer que
esses 25 anos
demonstram a vitória do profissionalismo
da Universidade com a
sociedade. Na URI temos
um crescimento com qualidade,
que pode ser evidenciado pelos
indicadores que são apresentados
pelo MEC. Isso é importante para
nós, pois mostra o compromisso e a
qualidade do trabalho durante esses
25 anos”.
Ivana Ten Cathen Schnorrenberger,
Presidente do DCE - URI Cerro Largo

“No decorrer dos anos conseguimos
nos consolidar como uma universidade comunitária. Primamos pela qualidade e integração com a comunidade. Trabalhamos com pessoas que
acreditam na nossa história e ajudam
a desenvolver uma prática educativa
voltada para a realidade da comunidade. São fatores que fortalecem
a instituição de Ensino, Pesquisa e
Extensão. Vencemos adversidades e
nos unimos frente aos novos tempos,
numa história única e coletiva”.

A pesquisa Institucionalizada é a matéria-prima do
ensino e do conhecimento

Rosa Carine Menezes de Mattos e Jerusa Dutra, Coordenadoras Pedagógicas da Escola
de Educação Básica - URI São Luiz Gonzaga
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Sidney Luiz Brondani,
Prefeito de São Luiz Gonzaga

“A participação
comunitária da URI
é tão visível e tão
importante, que fica
difícil avaliar a vida regional sem a mesma. A cidade
e a região evoluíram social, cultural e economicamente, graças a
sua capacidade de ensinar. Vida longa
à URI, seus professores, colaboradores,
estudantes e direção”.
Luiz Francisco Schmidt,
Prefeito de Erechim

Bibliotecas qualificadas
uma marca da URI
Nesses 25 anos as bibliotecas
cresceram e foram modernizadas.
E não apenas no número de obras
ou novos títulos. O funcionamento
interno se atualizou, passando a
fazer uso da informatização, facilitando a localização das obras e,
com isso, agilizou os serviços.
A URI iniciou com 46 mil tí-

Número de Títulos

“Minha
história
confunde-se
com a própria história de luta na busca
de uma universidade na
cidade. Como professor,
tenho orgulho deste educandário
e de sua constituição. Como prefeito,
agradeço à URI, por fortalecer projetos
e ações que estimulam o desenvolvimento desta terra missioneira. Essa
construção seguirá por muito tempo”.

tulos e 70 mil exemplares. Atualmente a Universidade possui
um acervo bibliográfico superior
a 215 mil títulos e mais de 570
mil exemplares. Isso dá uma visão
do volume em termos de obras,
títulos, DVDs, revistas, jornais,
impressos em geral e outros materiais de consulta.

215.000

46.103
1992

2017

“A URI, desde
a infância até
a pós- graduação,
oportuniza o acesso
ao conhecimento, o que
representa crescimento cognitivo e social para a comunidade,
bem como a satisfação pessoal de
estar preparado para o mundo do trabalho. A URI representa OPORTUNIDADE
para o desenvolvimento regional”.

“A URI é o
embrião do
desenvolvimento regional. Além
da formação intelectual de profissionais da
mais alta qualificação para o
mundo do trabalho, as decisões
mais importantes para o desenvolvimento socioeconômico da região
missioneira tem a participação da URI. É
no seio da universidade que evoluem e
ganham eco na sociedade os grandes
debates de interesse coletivo.”.
Jacques Barbosa,
Prefeito de Santo Ângelo
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Número de Exemplares

Roselaine Lamberti, Diretora da
Escola de Educação Básica - URI Santiago

570.000

70.000
1992

2017

“A URI,
enquanto
instituição
educacional, tem
sido responsável pela
formação de diferentes
gerações e com certeza tem
contribuído para o crescimento
e desenvolvimento econômico de
Frederico Westphalen e região. Fazer
parte da URI significa estar conectado com o futuro, pois a universidade
encontra-se em permanente busca
em inovar e atender às demandas
que chegam até ela. Parabéns a
todos os que fazem parte da URI”.
Eliane Maria Balcevicz Grotto
Diretora da Escola de Educação
Básica - URI Frederico Westphalen

Biblioteca Digital
Acompanhando a evolução tecnológica,
a URI implantou, a “Minha Biblioteca.com.
br”, que é um sistema de acesso digital ao
acervo. Ela é formada pelas cinco principais
editoras de livros acadêmicos do País: Atlas,
Grupo A, Grupo GEN, Manole e Saraiva.
Mediante a Biblioteca Digital, os estudantes têm acesso rápido e fácil a milhares de
títulos acadêmicos entre as principais publicações de diferentes áreas do conhecimento:
Direito, Ciências Sociais Aplicadas, Biociências, Engenharia, entre outras. As vantagens
são totais, porque permitem que os estudantes possam acessar pela internet as obras
que necessitam.
A pesquisa online permite, ainda, a recuperação e consulta de outros materiais por
autor, título, número de chamada e língua.
O acervo informatizado permite o intercâmbio
entre a Biblioteca Central dos Câmpus e outras bibliotecas, como a Biblioteca Nacional
do Brasil, depositária do Patrimônio Bibliográfico e Documental do País.

“Nesses
25 anos - há
13 a escola
profissionalizante
da URI Cerro Largo
disponibiliza o curso
Técnico de Enfermagem. O
mercado de trabalho exige cada
vez mais, profissionais qualificados.
Para tanto a URI vem aperfeiçoando
o curso, visando formar Técnicos de
Enfermagem comprometidos com as
instituições de saúde. Desta forma
a universidade está cumprindo sua
missão e auxiliando no desenvolvimento da região”.
Tânia Rosane Pörsch
Coordenadora da Escola de
Educação Profissional - URI Cerro Largo

“A vinda
da URI para
nossa cidade
trouxe o crescimento econômico, cultural
e educacional. Foi a partir
da sua instalação que Frederico Westphalen se tornou uma
potência regional. Temos orgulho
de tê-la em nossa cidade, e de,
principalmente, fazer parcerias que
visem a beneficiar não só o nosso
município, mas toda a região”.
José Alberto Panosso,
Prefeito de Frederico Westphalen
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“A universidade
tem construído excelentes
projetos que permitem e contribuem
para o desenvolvimento
regional. Os estudos de
pesquisa e grupos de extensão,
junto ao Ensino, estão vinculados às
problemáticas sociais, com o intuito de
solucioná-las, proporcionando conhecimento a fim de atender aos interesses
dos estudantes visando ao mercado de
trabalho. Sempre aproximando-se da
missão comunitária da URI”.
Luiz Henrique Dal Canton
Presidente do DCE URI Frederico Westphalen

“A nossa
segunda
casa, responsável pela
transformação na
vida de milhares de
pessoas, durante esses
25 anos, damos os parabéns
pela história de sucesso, com o
esforço de uma equipe: professores,
acadêmicos, equipe administrativa,
manutenção, gestores e mantenedores. O DCE agradece o apoio da
universidade”.
Gisana Monteiro
Presidente do DCE - URI Santiago
“A URI
hoje é uma
referência,
desde a Educação
Infantil até ao Doutorado, sempre atuante nas
cidades onde encontram-se
seus Câmpus e Extensões. São
25 anos preparando seus estudantes
para o mercado de trabalho. Parabéns
a todos, pelo trabalho desenvolvido em
prol de suas comunidades”.
Eliéser Pletsch , Diretor da Escola
de Educação Básica - URI Santo Ângelo

“A URI
é uma
das melhores
Universidades do
Estado. São grandes
atrativos que ajudam na
economia da região. Projetos
como a Incubadora de Empresas
Urinova incentivam os estudantes a
serem empreendedores” .
Clara Maciel e Marlon Aguilar, Presidentes
do DCE - URI Santo Ângelo
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Infraestrutura física
da URI muda
panorama das cidades
A URI possui uma ampla área e estrutura física sob seu domínio. É nesses
locais que estão as estruturas da instituição, desde os prédios que abrigam
salas de aula, laboratórios, bibliotecas
e demais dependências necessárias à
execução das suas atividades.
Atualmente são 140 mil m2, apenas de áreas edificadas. Além disso, a
Universidade possui mais 2.686m2 de
áreas físicas em construção.
Pelas edificações nas cidades onde
a Universidade possui Câmpus, é possível avaliar as mudanças estruturais que
se deram ao longo desses 25 anos.
Embora a Universidade justifique sua
existência pelo Ensino, Pesquisa e Extensão, e por um elenco de muitas outras atividades vinculadas à produção e
socialização do conhecimento e da cultura, nada disso seria possível sem as
obras construídas ao longo desse período, sempre exigindo muito planejamento, desdobramento e investimentos da
Instituição.
Passado apenas um quarto de século da URI, é muito comum ouvir, especialmente junto ao público que constata
a presença da Universidade pelos seus
prédios e construções, a observação “o que as cidades eram antes, e depois
da URI”. E isto é um orgulho aos pioneiros, aos dirigentes da Universidade e às
comunidades onde ela se faz presente.
Observe-se que a Universidade mantém uma atenção particular com os
portadores de necessidades especiais,
o que leva à construção de instalações
para facilitar o acesso e a circulação
dessas pessoas. Até mesmo as instalações mais antigas foram adequadas a
essa necessidade.

“Nesses
25 anos de
muito trabalho e
inúmeras conquistas, a URI consolidou
seu espaço como uma
instituição parceira de nossa
comunidade local e regional,
consideravelmente responsável
pelo nível de desenvolvimento
socio-educacional que alcançamos,
revelando-se imprescindível no fomento ao avanço de nossa sociedade
mediante a formação de profissionais
competentes, éticos e com visão
crítica, a serviço do bem comum”.
Valter Hatwig Spies,
Prefeito de Cerro Largo

“A URI é
parceira
inestimável na
construção de uma
Santiago melhor. É
notável a contribuição da
URI. Além do ensino, destacam-se projetos de inserção
social e importante empregadora. Existe uma divisão do que era
Santiago antes da URI e o que se
tornou depois. Tenho orgulho em ter
me formado em Ciências Contábeis
na URI. Como professor, ampliei
meu conhecimento sobre instituição,
ampliei o carinho que tenho pela
universidade. Como prefeito, vejo a
URI com um respeito ainda maior”.

Área Física da URI em m2

Tiago Gorski,
Prefeito de Santiago

148.981,84

30.228,53
1992

2017

“A URI
é a maior
responsável por
25 anos de desenvolvimento regional.
Aqui, formaram-se
proprietários, contadores,
administradores, advogados
e educadores, que disseminaram
conhecimentos pela região, tornando-a referência em uma diversidade
de segmentos. A comunidade apoia
a URI, o povo acredita na URI. A URI
aproxima famílias e inspira pessoas
a buscarem o que há de melhor em
sua comunidade”.
Rafael Mello,
Presidente do DCE - URI Erechim
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Laboratórios: destaque pela excelência
É nos laboratórios
da Instituição que ocorrem os experimentos,
as tentativas de novas
descobertas, equívocos, novas tentativas,
enfim, a pesquisa e a
inovação.
Os laboratórios da
Universidade sempre
seguiram normas rígidas em atendimento à
segurança e proteção
ambiental. Ali se dão a
análise, a observação
e a criação, um local
dos mais importantes
para a justificativa de
ser, de fato, uma Universidade.
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Número de Laboratórios

Área física dos Laboratórios em m2

60.521,45

3.202,86
1992

1992

2017

423

48

2017
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Museu das Comunicações Professora
Rosane Vontobel Rodrigues - URI Santiago

A cultura e
suas manifestações
Partindo do pressuposto de que Educação e Cultura
não podem ser dissociadas, a URI, ao longo de sua história, desenvolve atividades com a finalidade de divulgar
a diversidade cultural, resgatar a história das regiões e
incentivar ações de expressão cultural.
A Universidade pode orgulhar-se de possuir bons
espaços e ações na área cultural. São museus, bandas, corais, grupo de patinadores, centros de pesquisa, entre outros.
Na URI Santiago, o Museu das Comunicações Professora Rosane Vontobel Rodrigues conta um pouco da
história da comunicação escrita e falada ao longo dos
tempos. Possui um acervo de rádios das décadas de
1920 a 1960, telefones, câmeras fotográficas, computadores, eletrolas e discos de vinil, além do acervo de
104 escritores. Idealizado pela professora Rosane Vontobel Rodrigues, foi inaugurado em 2009 ressaltando a
identidade “Terra dos Poetas”.
Na URI Erechim, encontra-se o Museu Regional do
Alto Uruguai (MuRAU) que compreende o Museu de Ciências Naturais, o Herbário Padre Balduíno Rambo, o

Coral URI - Erechim
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Museu de História e Antropologia
e o Museu de Arqueologia. Inaugurado em 1985, desenvolve
atividades científicas, educativas e culturais, promovendo o
ensino, a pesquisa e a extensão na área das Ciências Biológicas. Está registrado no Sistema Nacional e Estadual de Museus (SEM) e
pertence à 3ª Região Museológica do
Rio Grande do Sul.
O Centro de Cultura Missioneira
(CCM), criado em 1984 na URI Santo
Ângelo, tem o objetivo de pesquisar,
preservar e socializar a memória histórica da região Missioneira e do Rio
Grande do Sul. Seu acervo é constituído de cópias de documentos
e fotos oriundos da Biblioteca
Nacional do Rio de Janeiro,
de arquivos da Espanha, do

Coral URI - Frederico Westphalen

Banda Marcial - URI - São Luiz Gonzaga

Espaço Cultura Viva - URI - Erechim

CCM - Centro de Cultura Missioneira
URI - Santo Ângelo

CEDOPH - URI - Frederico Westphalen

CEDOPH - Centro de Documentação e Pesquisas Históricas URI - Frederico Westphalen

MuRAU - Museu Regional do Alto
Uruguai URI - Erechim

Paraguai, de Buenos Aires
e Posadas, na Argentina,
além de documentários e
um acervo bibliográfico dos
mais completos do País
com o tema Missões e Rio
Grande do Sul. O CCM tem
sede no prédio da Biblioteca Central, e é aberto à comunidade.
Em São Luiz Gonzaga, a
Banda Marcial é referência
no Estado. Possui 28 membros, alunos e integrantes
da comunidade. Já recebeu
premiações
importantes
e oportuniza o incentivo à
música. Recentemente foi
inaugurado o Espaço Memorial URI, com acervo de
objetos, álbuns, instrumentos que contam a história
da universidade. Junto ao
Memorial encontra-se a
galeria das ex-diretoras da
universidade.
Na URI Frederico Westphalen, destacam-se entre
outros, o Centro de Documentação e Pesquisas
Históricas URI - (CEDOPH).
É um espaço tradicional e
confiável de pesquisa frequentado não apenas pela
comunidade acadêmica da
Universidade, mas pela comunidade em geral. Ocupando lugar de destaque
ainda na URI FW encontramos o Coral da URI - Frederico Westphalen, com 75
membros, e acumulando
uma série de premiações
em participações pelo País.
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Eventos marcam os
25 anos da URI
Para comemorar e registrar os 25 anos da Universidade, foram desenvolvidas inúmeras atividades e
ações em todos os Câmpus
ao longo do ano, outras
atividades ainda serão
realizadas.

Lançamento em parceria com os Correios, de um carimbo comemorativo.

Homenagem da Assembleia Legislativa do RS aos 25 anos da URI
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Na URI Erechim, ocorreu o Rally Bike 25 anos
da URI, com a presença de
ciclistas de 36 municípios
gaúchos e catarinenses. O
circuito foi elaborado pela
Associação Pé no Pedal,
de Erechim. O reitor, Luiz
Mario Silveira Spinelli, esteve na recepção. Houve
jantar baile com o lançamento do livro “Se a História é de Prata, os Sonhos
são de Ouro”. Apresentação do grupo “Os Reis das
Rodas”,
da Associação
Coral Universitário, e homenagem especial a 25
mulheres diplomadas pela
Universidade ao longo das
últimas décadas, dentro do
projeto Mulheres: Doces
Fortalezas, que completa
sete anos. Em junho foi
lançado o projeto “Etnias e
Culturas: O que nos une”,
e houve também uma sessão solene da Câmara de
Vereadores.
Na URI Frederico Westphalen, foram realizados
shows culturais, eventos
científicos, esportivos e religiosos. Também houve lançamento de novos projetos
e programas acadêmicos
voltados aos estudantes,
egressos, professores, técnicos-administrativos e comunidade em geral.
Na URI Santo Ângelo,
as atividades iniciaram com
o Circuito URI de Ciclismo,
além de homenagem da

URI - São Luiz Gonzaga homenageia fundadores

Câmara de Vereadores. Os
eventos envolveram tanto
a comunidade acadêmica
como os missioneiros em
geral, sobretudo durante a
Fenamilho Internacional. O
curso de agronomia promoveu um dia de campo, reunindo produtores e técnicos
no mesmo evento.
Um jantar-show para
mais 600 pessoas teve a
animação da banda argentina Star Beatles. A Câmara
de Vereadores de Frederico
Westphalen realizou, no Salão de Atos da URI/FW, uma
sessão solene.
A URI Santiago iniciou
suas homenagens, com
um show da banda Prole-

tários e o VI Encontro de
Egressos, para bate-papos e palestras, mateada, Abraço à URI e Visite
URI, no Abraço, a Fanfarra do Exército tocou parabéns para a universidade.
Foi lançado o Portal de
Egressos. Escola da URI
realizou seu tradicional
URIFEST. Houve, ainda,
jantar-baile,
reunindo
gestores,
professores,
funcionários, alunos, familiares, além de autoridades e lideranças.
Na URI Cerro Largo, as
comemorações iniciaram
com a XVIII Semana Acadêmica: Empreendedorismo, Inovação e Econo-

mia. Houve ainda um um
jantar-baile.
Na URI São Luiz Gonzaga, com a presença do
reitor, Luiz Mario Silveira
Spinelli, foi inaugurado
o Espaço Memorial URI
– São Luiz Gonzaga que
inclui a galeria das ex-diretoras da Instituição. Também foi inaugurada placa
que conta a história dos
40 anos da Fundação Regional de Ensino (Funrege)
e um Complexo Esportivo
de Ensino, Pesquisa e Extensão, com investimentos
em laboratórios e salas
para aperfeiçoamento das
práticas dos cursos na área
da saúde.

URI - Santiago Fanfarra do Exército tocou parabéns para a universidade

URI - Erechim Jantar Baile
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URI - Santiago Jantar Baile

URI - Santiago Abraço a URI

URI - Erechim Rally Bike 25 anos da URI

URI - Frederico Westphalen, jantar-show com animação da banda argentina Star Beatles.

URI - Cerro Largo XVIII Semana Acadêmica:
Empreendedorismo, Inovação e Economia

URI - Santo Ângelo Dia de campo agronomia

URI - São Luiz Gonzaga celebração, equipe URI e autoridades
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URI - Erechim Apresentação do grupo
“Os Reis das Rodas”

URI - Santo Ângelo circuito ciclismo

Legislativos municipais
reconhecem a história da URI

URI e CORREIOS lançam
carimbo comemorativo

URI e câmara de vereadores de Erechim

O Poder Legislativo
de três municípios, onde
a URI mantém câmpus,
promoveu sessões solenes aos 25 anos da Universidade. Foi o caso de
Erechim, Frederico Westphalen e Santo Ângelo.
O reitor, Luiz Mario Silveira Spinelli, disse que, se
aquele era um momento de festa e de reflexão
“nosso horizonte é outro a
partir de agora”.
Enfatizou o acerto dos
pioneiros que, nas décadas de 1960 e 1970,
idealizaram e implantaram
a educação superior na
região, culminando com
a criação da Universidade
em 1992. Destacou que

a URI é fruto de uma construção coletiva. “Cada um
ao seu tempo fez o que
precisava e hoje a URI tem
um papel decisivo no desenvolvimento regional. A
URI tem um modelo que
exalta o espírito público e
ao mesmo tempo trabalha
com a racionalidade da
gestão privada, embora,
seja essencialmente comunitária”. Observou que
“todos tem a ver com a
universidade e, precisamos de todos”. Fez uma
referência ao modelo da
Universidade, essencialmente comunitário: “a URI
foi construída dessa forma
e eu desejo que ela continue dessa forma”.

Para marcar os 25
anos da Universidade,
foi lançado, em parceria
com os Correios (Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos), um carimbo
comemorativo. Trata-se
de uma marca filatélica
que se destina a difundir
datas comemorativas de
instituições, homenagear
personalidades e registrar
acontecimentos relevantes no contexto sociocultural. Foram registradas
as três primeiras obliterações, pelo reitor, Luiz Mario Silveira Spinelli, pelo
prefeito, Luiz Francisco
Schmidt, e pelo diretor da
URI Erechim, Paulo José
Sponchiado.

O reitor, Luiz Mario
Silveira Spinelli, disse
que era um momento
simples, mas importante. “É um ato simbólico em comemoração à
URI”. De acordo com o
reitor, a URI chega aos
seus 25 anos sem ostentações. “É um tempo
de reflexão, como sugere o Carimbo Comemorativo”. Falaram, ainda,
o prefeito de Erechim e
o gerente de vendas dos
Correios, Everton Giongo Borges. “O nome da
URI vai correr o mundo”,
salientou, chamando a
atenção para a confiança depositada pela Universidade.

URI e câmara de vereadores de Frederico Westphalen

URI e câmara de vereadores de Santo Ângelo

Representante dos Correios, Everton Giongo Borges, e o
Reitor Luiz Mario Silveira Spinelli
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Homenagem da
Assembleia Legislativa do RS
Em uma solenidade simples, mas carregada de
emoção por iniciativa do
deputado estadual, Gilmar
Sossella (PDT), a Assembleia Legislativa do Estado prestou uma homenagem aos 25 anos da URI. O
evento ocorreu no Plenário
da Assembleia durante o
Grande-Expediente.
De acordo com o deputado, a URI é “uma instituição que se dedica a formar
cidadãos éticos e competentes, inseridos na comunidade regional, e capazes de
construir o conhecimento e
promover a cultura, a fim de
desenvolver a consciência
coletiva na busca contínua

da valorização e solidariedade
humanas”.
O deputado lembrou que,
quando prefeito de Tapejara e
presidente da Associação de
Municípios do Nordeste Riograndense (Amunor), comandou missão à Itália, com a
participação da Universidade,
em busca de desenvolvimento
e investimentos à região.
Antecedendo o início da

sessão no Plenário, a comitiva da URI foi recepcionada no
gabinete do deputado. Em seguida, foi recebida no gabinete do presidente da AL - Adão
Pretto. O reitor da URI ainda
concedeu entrevistas à TV da
Assembleia Legislativa e a uma
emissora de rádio. À saída, todos reuniram-se para um vídeo
no hall de entrada do prédio da
Assembeia Legislativa.

Comitiva da URI foi recepcionada no gabinete da presidência da Assembléia Legislativa

38

Saúde e
qualidade de vida
O
deputado
proponente
da
homenagem destacou que a URI
é uma das quatro
universidades do
Rio Grande do Sul,
que foram escolhidas pelo Ministério
da Educação para
abrigarem um curso de Medicina.
Observou que a URI
está pronta para
receber o curso
em Erechim, com
toda a estrutura
que o MEC exige.
“Esta conquista reforça a referência
que a URI possui
na área da saúde”
salientou.
Disse
que a Instituição
está comprometida com políticas
públicas que possibilitem a melhoria da qualidade de
vida da população
nas comunidades
onde está inserida.
Ele finalizou seu
discurso, desejando “Vida longa à
URI”.

Deputados entregam certificado ao Reitor da URI

Deputados, dirigentes, convidados e comunidade acadêmica da URI

Instrumento de liberdade
O deputado lembrou que diferente das universidades públicas,
e das privadas, que visam ao lucro, a URI é uma universidade comunitária, marcada pelo forte vínculo com as comunidades onde
está inserida. “Sem fins lucrativos, com gestão democrática e
participativa, as universidades comunitárias são autênticas instituições públicas não estatais, não possuem dono”, afirmou. Tratase de uma instituição de caráter filantrópico, mantida com mensalidades e recursos de projetos de pesquisa e extensão.
Deputado Gilmar Sossella proponente da homenagem
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Apartes de deputados
Em apartes, associaram-se à homenagem os deputados Catarina Paladini (PSB), Silvana Covatti (PP), Altemir Tortelli (PT), Ciro Simoni (PDT), Missionário Volnei (PR) e Aloísio Classmann (PTB).

O deputado Catarina Paladini disse que “falar das comunitárias é falar da importância que vem do interior. Da pesquisa, extensão e função social. Do comprometimento com o município”.

A deputada Silvana Covatti observou que possui, em seu gabinete e na própria
Assembleia, estudantes egressos da URI. “Tenho um singular afeto pela URI. A Universidade é criadora do conhecimento, impulsionando a economia regional. Vejo de
perto o resultado que esta universidade dá”.

O deputado Altemir Tortelli lembrou ser do tempo da Fapes. “Hoje a URI é uma
universidade plena. Chega onde o Estado não chegou. É uma universidade completa e de excelência. Não é uma casa de certificados”, observou. Temos uma marca
que é a URI, disse referindo-se às regiões onde ela se encontra. “Parabéns aos que
pensaram e administram a Universidade hoje”.

O deputado Ciro Simoni cumprimentou seu colega de bancada, Gilmar Sossella,
pela iniciativa. “Temos um compromisso com a educação”. Destacou que a URI
proporciona o crescimento individual e coletivo. “A Universidade espelha o espírito
do gaúcho. As coisas brotam da comunidade. Que os 25 anos se multipliquem por
muitos outros tantos”.

O deputado Missionário Volnei também cumprimentou o deputado Sossella,
pela iniciativa. Não é apenas uma questão de “me unir pelos 25 anos, mas por que
estamos tratando de educação superior e de qualidade”, salientou.

O deputado Aloísio Classmann lembrou de seu conterrâneo frederiquense, Ivo Blat,
na URI. Voltou no tempo, recordando que, por orientação de seus pais, devia dedicar-se
aos estudos. “Não somos um país de Primeiro Mundo porque não damos o valor que
a educação merece”. Disse que a URI é um exemplo de resgate em todas instâncias,
principalmente do econômico. “O que era Frederico Westphalen antes da URI e o que é
hoje?”, questionou. Finalizou, dizendo que a URI é a “nossa marca regional”.
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Mesa oficial da sessão solene
A sessão em homenagem aos 25 anos da URI,
foi aberta pelo presidente
Adão Pretto. Mais tarde,
passou os trabalhos à
vice-presidente Liziane
Bayer. Compuseram, ainda, a mesa dos trabalhos
o reitor da URI, Luiz Mario Silveira Spinelli, os pró
-reitores Giovani Palma

Bastos e Nestor Henrique
De Cesaro, o prefeito de
Frederico Westphalen,
José Alberto Panosso, e
representando a Câmara
de Vereadores de Erechim, Gilson Serafin e o
deputado proponente da
sessão, Gilmar Sossella.
A URI contou com a
presença dos diretores-

gerais da URI São Luiz
Gonzaga, Dinara Bortoli
Tomasi, e de Santiago,
Francisco Assis Górski,
do Diretor-Acadêmico da
URI Santo Ângelo, Marcelo Paulo Stracke, da
Diretora-Acadêmica da
URI Frederico Westphalen, Elisabete Cerutti, e
do Diretor-Administrati-

vo da URI Erechim, Paulo Roberto Giollo. A URI
levou, ainda, professores e funcionários da
Reitoria e dos Câmpus,
o presidente do DCE de
Erechim, Rafael Mello,
e Marcelo Posser, representando os acadêmicos da URI Santo
Ângelo.

Último ato do evento foi no hall de entrada da AL

41

Dirigentes da URI
O aniversário é da Universidade, mas a obra é
de pessoas. Sem elas, nada haveria, nada teria se
iniciado, nada teria andado, nada teria acontecido.
Não haveria história para se contar, e não haveria, sobretudo, obra para se ressaltar com suas
devidas decorrências e influências decisivas na vida
de pessoas, na história de comunidades e regiões.

A URI é uma construção coletiva. Muitos participaram de forma quase anônima. Nas próximas
páginas, figuras ilustres daqueles que tiveram, em
determinado momento nesses 25 anos, a responsabilidade de dirigir a Instituição nas suas diferentes instâncias.
Nosso reconhecimento a todos.

Reitores

Cleo Joaquim Ortigara
Gestões 1992-1995 / 1995-1998 /
1998-2002

MARA REGINA RÖSLER
Gestão 2002-2006

Bruno Ademar Mentges Luiz Mario Silveira Spinelli
Gestões 2010-2014 /
2014-2018

Gestão 2006-2010

Pró-Reitores de Ensino

MARTIN MIKOSKI

Gestões 1992-1995 / 1995-1998 / 1998-2002

Cleo Joaquim Ortigara

Helena Confortin

Gestão 2002-2006

Rosane Vontobel Rodrigues
Gestões 2010-2014/
2014-2016

Gestão 2006-2010

Arnaldo nogaro
Gestão 2016-2018

Pró-Reitores de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação

Alindo Butzke
Gestão 1992-1995

42

Mara Regina Rösler
Gestões 1995-1998 /
1998-2002

LIONIRA M. G. KOMOSINSKI
Gestão 2002-2006

Sandro Rogério Vargas Ustra

Giovani Palma Bastos

Gestão 2006-2010

Gestões 2010-2014/
2014-2018

Pró-Reitores de Administração

MAURO KREUZ

NORBERTO ILGNER

Gestão 1992-1994

Gestão 1994-1995

BRUNO A. MENTGES
Gestão 2002-2006

LINOR PEDRO KLEIN

ELOI JOÃO ZANELLA

Gestão 1998-2002

Gestão 1995-1998

Clovis quadros hempel
Gestões 2006-2010 /
2010-2014

Nestor henrique de cesaro
Gestão 2014-2018

Diretores-Gerais
Câmpus Erechim

Júlio César
Brondani

Gestões 1992-1994 /
1994-1998 / 1998-2002

luiz mario
silveira spinelli

paulo josé
sponchiado

Gestões 2002-2006 /
2006-2010

Gestões 2010-2014
2014-2018

Câmpus Frederico Westphalen

Edemar Girardi

Gestões 1992-1994 / 1994-1998 /
1998-2002

Lauro Paulo
Mazzutti
Gestão 2002-2006

Cesar Luis
Pinheiro

Gestões 2006-2010 /2010-2014

Silvia REgina
canan
Gestões 2014-2018
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Câmpus Santo Ângelo

Antônio Alberto
Gomes Toscani
Gestão 1992-1995

Velci Soares
Machado

Maurílio Miguel
Tiecker

Gestões 1995-1998 /
1998-2002

Gilberto
Pacheco

Gestão 2010-2013

Gestões 2002-2006 /
2006-2010 / 2014-2018

Câmpus Santiago

Ayda Bochi Brum

Clovis Fernando
Ben Brum

Gestão 1992-1994 /
1998-2002

Gestões 2002-2006 /
2006-2010

Francisco Assis
Gorski
Gestões 2010-2014
2014-2018

Extensão de Cerro Largo

Maria Nilse
Daubermann
Gestão 1992-1994

Augusto
Maldaner

Gestões 1994--1998 /
1998-2002

Marlene
Terezinha Trott
Gestões 2002--2006 /
2006-2010

Edson bolzan
Gestões 2010-2014
2014-2018

Extensão de São Luiz Gonzaga

Zaida Magalhães
dos Santos Dorneles
Gestões 1992-1994 / 19941998 / 1998-2002
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Sônia Teresinha
Vieira de
medeiros
Gestão 2002-2006

Sonia regina
bressan vieira

Gestões 2006-2010 / 20102014

dinara Bortoli
Tomasi
Gestão 2014-2016

Diretores-Acadêmicos
Câmpus Erechim

HELENA
CONFORTIN

arnaldo nogaro

elisabete
maria zanin

Gestões 2002-2006 /
2006-2010

Gestões 1992-1994 /
1994-1998 / 1998-2002

Gestões 2010-2014 /
2014-2018

Câmpus Frederico Westphalen

Ivo Blatt

Edite Maria
Sudbrack

Gestões 1992-1994 / 19941998 / 1998-2002

Gestões 2002-2006 /
2006-2010

Silvia Regina
Canan

Elisabete
cerutti

Gestão 2010-2014

Gestão 2014-2018

Câmpus Santo Ângelo

Mara Regina
RÖsler
Gestão 1992-1995

Eli Dutra

Gestões 1995-1998 /
1998-2002

Dinalva Agissé
Alves de Souza
Gestões 2002-2006 /
2006-2010

Neusa Maria
John Scheid
Gestão 2010-2014

Marcelo Paulo
Stracke
Gestão 2014-2018

Câmpus Santiago

Maria Saléti
Reolon

Gestão 1992-1994 / 19982002 / 2006-2010

Rosane Vontobel
Rodrigues
Gestão 2002-2006

Michele Noal
Beltrão
Gestões 2010-2014
2014-2018
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Diretores-Administrativos
Câmpus Erechim

aLCIDES BENINCÁ

paulo josé
sponchiado

Gestões 1992-1994 /
1994-1998 / 1998-2002

paulo roberto
giollo

Gestões 2002-2006 /
2006-2010

Gestões 2010-2014
2014-2018

Câmpus Frederico Westphalen

Osmar Prevedello
Gestão 1992-1994

Gilberto Estevão
Stefanello
Gestão 1994-1996

Sergio Zenatti

Gestão (Pró-tempore)
1996-1998 / 1998-2002 /
2002-2006

Nestor Henrique
De Cesaro
Gestões 2006-2010 /
2010-2014

Clovis Quadros
Hempel
Gestão 2014-2018

Câmpus Santo Ângelo

José Antônio Bohn
Gestão 1992-1994

Fátima
Regina Zan

Gestão 1994-1995

Rosane Seibert
Gestões 2002-2006 /
2006-2010

Gilberto
Pacheco

Gestões 1995-1998 / 19982002 / 2010-2014

Câmpus Santiago

Rosane Vontobel
Rodrigues
Gestões 1992-1998 /
1998-2002
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Francisco Assis
Gorski
Gestões 2002-2006 /
2006-2010

Jorge Padilha
Santos
Gestões 2010-2014 /
2014-2018

Berenice Rossner
wbatuba
Gestão 2014-2018
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