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O prédio da Ulbra Saúde e o anexo do edifício garagem, na Voluntários da
Pátria, no Centro de Porto Alegre, serão transferidos para o Instituto Federal do
Rio Grande do Sul (IFRS), onde será instalado o Campus Porto Alegre. O ato
solene de instalação já foi marcado na agenda do secretário nacional de
Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC),
Eliezer Pacheco, para dia 17/12, às 10h.
O diretor do Campus Porto Alegre do IFRS, Paulo Sangói, afirmou que uma
equipe com integrantes da universidade e do Instituto será montada nesta
semana para planejar a transição e a consequente ocupação dos prédios pela
instituição do governo federal. "Nossa intenção é já estar ocupando, em março,
as 31 salas de aula existentes no prédio da Ulbra Saúde, para cursos como os
de Contabilidade, Secretariado e Administração, que não necessitam de
laboratórios, só sala e professor, além da parte administrativa", disse Paulo.
A transferência é possível porque a União suspendeu um leilão de bens da
Ulbra (o prédio-garagem e o hospital de Tramandaí) e adjudicou o patrimônio
como forma de pagamento dos débitos da instituição com o governo federal.
Segundo o diretor, o prédio onde funciona a Ulbra Saúde, as emissoras de TV,
as rádios e os cursos da universidade já têm a adjudicação deferida pela
Justiça do Trabalho para o Instituto Federal de Educação Profissional e
Tecnológica. "Já o valor do depósito do prédio garagem está sendo discutido.
Mas a definição deve sair nos próximos dias", segundo prevê Paulo.
Os 2 mil alunos do campus do IFRS na Capital estudam provisoriamente,
desde 2008, no prédio da antiga Escola Técnica da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (Ufrgs). No local, funcionam 15 cursos Técnicos, entre
presenciais e à distância, além de Proeja, pós-graduação e cursos de extensão
e capacitação profissional. Funcionam também oficinas e cursos voltados a
pessoas com necessidades especiais, além de quatro cursos Superiores. "O
prédio tem 8 mil metros quadrados e já não temos mais como crescer. Com a
aquisição do patrimônio, que soma 40 mil metros quadrados, podemos planejar
a expansão do campus a longo prazo", projeta. A estimativa inicial do IFRS é
ampliar a capacidade para 3,5 mil alunos.

O reitor da Ulbra, Marcos Fernando Ziemer, que esteve em Brasília para
reuniões no Ministério da Educação (MEC), afirmou que as tratativas sobre o
assunto estão em andamento. Porém, informou que a Ulbra ainda não foi
oficialmente notificada pela Justiça Federal sobre a decisão do IFRS passar a
ser o novo proprietário dos prédios.

