
Sexta-feira, 26 de agosto de 2016 CIDADE 5Jornal do Povo • Cachoeira do Sul

IMPORTANTE*

UFSM ainda tem 44
vagas em Cachoeira

DIRETOR JOSÉ MÁRIO “Campus só 
atrairá mais quando estiver estruturado”
ONEIDE TEIXEIRA
oneide@jornaldopovo.com.br

Quase três semanas depois da volta às 
aulas na UFSM/Cachoeira, ainda restam 
44 vagas das 190 ofertadas para ingresso 
neste semestre, a maioria delas no curso 
de Engenharia Elétrica (21) e Engenharia 
Agrícola (14). O curso de Arquitetura e 
Urbanismo é o único com turma com-
pleta. O diretor da instituição, José Mário 
Soares, declarou que possivelmente a 
universidade não tentará preencher as 
vagas remanescentes. “Já fi zemos uma 
convocação regular e duas chamadas 
orais. Todos que tinham interesse já se 
matricularam”, analisa JOSÉ MÁRIO.

Ele comenta que tanto a direção local 
da UFSM quanto a Pró-reitoria de Gra-
duação (Prograd), de Santa Maria, estão 
indecisos quanto a uma nova convocação 

de candidatos. “Se isso ocorrer, será até 
o fi nal deste mês”, ressalta o diretor. Ele 
observa que a UFSM/Cachoeira ainda 
enfrenta problemas como a falta de pro-
fessores e de espaço físico para receber 
gradativamente as novas turmas, que têm 
ingressos duas vezes a cada ano.

COBRANDO O MEC

“Assim que esses problemas forem 
resolvidos, com a melhoria da estrutura 
física provisória e a construção do cam-
pus defi nitivo, com certeza a instituição 
se tornará mais atrativa e tão disputada 
quanto o campus de Santa Maria. Neste 
momento estamos sendo penalizados 
pelo governo com recursos escassos, mas 
continuaremos cobrando o Ministério da 
Educação”, declara José Mário.

AS VAGAS 
EXCEDENTES*

Segundo semestre da 
UFSM/Cachoeira
* Arquitetura e Urbanismo - 30 vagas e 30 
 matriculados
* Engenharia Elétrica - 40 vagas e 19 matriculados - 
 21 vagas excedentes
* Engenharia Mecânica - 40 vagas e 35 matriculados 
 cinco vagas excedentes
* Engenharia Agrícola - 40 vagas e 26 matriculados 
 14 vagas excedentes
* Engenharia de Transporte - 40 vagas e 
 36 matriculados - quatro vagas excedentes

Fonte: Vice-diretor da UFSM/Cachoeira, 
Hilton Gründling

Campus espalhado em seis locais
Atualmente a UFSM/Cachoei-

ra está distribuída em seis locais 
da cidade. Suas salas de aula fi cam 
no prédio do Colégio Totem e na 
Uergs. Seus laboratórios recém-
estruturados estão no Totem e 
no prédio anexo à Igreja Santo 
Antônio, onde funciona também 
biblioteca e o setor administrativo 
da universidade. O restaurante 
universitário fi ca no salão de fes-
tas da Creche Padre Renato Tonon, 
no Bairro Santo Antônio. Além 
disso, uma casa do estudante está 
no Bairro Santo Antônio e a outra 
na Avenida Brasil. Em Santa Maria, 
toda a estrutura da universidade 

se concentra no mesmo campus.
Em relação aos professores, 

o Ministério da Educação (MEC) 
segue em dívida com a UFSM/
Cachoeira, pois ainda não liberou 
os concursos para a contratação 
dos 26 docentes prometidos para 
2015 e dos 35 previstos para 2016. 
A universidade tem mantido seu 
quadro docente com concursos 
emergenciais e contratos provi-
sórios. Atualmente, são cerca de 
60 professores para 640 alunos em 
cinco cursos: Arquitetura e Urba-
nismo e as engenharias Agrícola, 
Elétrica, Mecânica e de Transporte 
e Logística.

A UFSM/Cachoeira seleciona seus 
acadêmicos exclusivamente através do 
Sistema de Seleção Unifi cada (Sisu), que 
utiliza as notas obtidas no Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem). A última 
chamada oral deste segundo semestre 
ocorreu dia 1º de agosto e teve 626 inscri-
tos para 62 vagas. Mesmo assim, apenas 
18 delas foram preenchidas, restando as 
44 vagas. Isso ocorreu porque novamente 
a maioria dos inscritos não compareceu 
ou não possuía a documentação exigida 
no edital para confi rmar a matrícula. No 
segundo semestre de 2015 ocorreram três 
chamadas orais e mesmo assim foram 
preenchidas apenas 171 do total de 190 
vagas ofertadas. Já no primeiro semestre 
deste ano, as 190 vagas foram ocupadas 
após duas chamadas orais.


