
Resolução da 6ª Reunião Plenária do Fórum pela Gestão Democrática das 

IES Comunitárias do RS 

A Plenária do Fórum pela Gestão Democrática das IES Comunitárias do RS 

reunida no campus central da UCS em Caxias do Sul, em 28 de setembro de 

2013 após as exposições dos palestrantes convidados e dos debates, 

considerou e deliberou conforme segue: 

- destacar as instituições Unisc, Unicruz, Unijui, Univates, UPF, Urcamp e URI 

pela definição de suas Reitorias em processos eletivos com participação de 

todos os segmentos da comunidade institucional, com respeito das respectivas 

mantenedoras pelo resultado das eleições. 

- considerar que a realização de Eleições com mais de uma alternativa para a 

definição das Reitorias, como ocorre e/ou ocorreu no processo mais recente na 

Unisc, UPF, Urcamp e URI representa expressão de vitalidade institucional e 

cultura democrática. 

- manifestar a expectativa de que a próxima definição da Reitoria da UCS se dê 

em processo eleitoral com a ampla participação de todos os segmentos da 

comunidade universitária e respeito da Fundação ao resultado do processo 

com a nomeação do(a) mais votado(a) para o cargo de Reitor(a). 

- empenhar amplo apoio do Fórum à luta pela democratização do processo de 

definição da Reitoria da UCS. 

- manifestar a expectativa de que a Feevale, instituição mantida pela ASPEUR 

em Novo Hamburgo, evolua igualmente para uma definição democrática da sua 

Reitoria. 

- considerar que as instituições confessionais (PUC, Unisinos, UCPel, 

Unilasale, Unifra e Centro Universitário Metodista - IPA), integrantes da 

denominação de Instituições Comunitárias, no próximo período evoluam nos 

seus processos de definição das respectivas Reitorias. 

- encaminhar aos senadores do Rio Grande do Sul, a avaliação e proposta de 

emendas ao marco regulatório das Instituições de Ensino Superior 

Comunitárias - PL 7639/10 da Câmara dos Deputados.  

- empenhar amplo apoio ao movimento dos estudantes com vistas à definição 

das planilhas de custos nas Instituições Comunitárias com maior transparência 

de informações e a realização de efetivas negociações com as entidades 

estudantis para a definição dos reajustes das anuidades, disponibilizando 

assessoria técnica para o processo. 

 

Caxias do Sul, setembro de 2013. 


