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Assembleia Legislativa
homenageia os 25 anos da URI
Homenagem ocorreu
na quinta-feira,
22, no plenário do
Palácio Farroupilha,
em Porto Alegre

tivo dos municípios que sediam
a instituição, participaram da
cerimônia. “Essa homenagem
proposta pelo deputado Sossella,
que é um amigo, uma pessoa
da nossa região, que conhece a
nossa realidade e a importância
de uma instituição como essa na
transformação da vida das pessoas, no Parlamento gaúcho, é
muito boa. E nós que estivemos
aqui vamos voltar cheios de energia para levar aos nossos pares, a
palavra de que vale a pena continuar”, considerou o reitor Spinelli.
Para a diretora-acadêmica da
URI/FW, Elisabete Cerutti, a data
marcou uma homenagem singu-

lar pela importância da URI nestes
25 anos como universidade e nos
48 anos como ensino superior na
região. “A Assembleia Legislativa,
no Grande Expediente, demostrou à URI, o carinho e o reconhecimento que o Estado possui
pelo trabalho que realizamos em
nossas seis unidades. Estamos
muito felizes por esta distinção e
dividimos essa alegria com todos
os colegas de nosso câmpus, que
no cotidiano intenso e responsável, desenvolvem um trabalho
sério e competente com os projetos de vida da educação básica
até a pós-graduação. Vida longa à
nossa URI, que certamente, con-
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Representantes de FW
estiveram presentes
Participaram da comitiva do
câmpus de Frederico Westphalen, a
professora Elisabete Cerutti, diretora-acadêmica; Sergio Luiz Zenatti,
representando os técnico-administrativos; Débora Oliveira Cardoso,
representando os discentes; o professor Osmar Antonio Bonzanini,
chefe do Departamento de Ciências
Sociais Aplicadas; os professores
Alzenir José de Vargas, Daniele
Olea Vanz, Luiz Antônio Cantarelli,
Magda Regina Ortigara e Marinês
Ulbriki Costa, representando os coordenadores de curso; a jornalista
Jeane da Luz, do Setor de Comunicação e Marketing e ainda o prefeito de Frederico Westphalen, José
Alberto Panosso.
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tinuará através do conhecimento,
mudando vidas e desenvolvendo
a nossa região", salientou.
Conforme Sossella a dedicação da URI vai além do conhecimento universal inerente à
instituição universitária, caracterizando-se pela capacidade de
conhecer, refletir e transformar a
realidade regional. “A URI é uma
instituição que se dedica diariamente 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. 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, elas não possuem
dono”, afirmou.
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).
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Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e
das Missões (URI), foi homenageada pela Assembleia
Legislativa do Rio Grande do Sul
pela passagem dos 25 anos da
instituição na quinta-feira, 22. O
evento ocorreu no plenário do Palácio Farroupilha, em Porto Alegre
e foi prestigiado por uma grande
comitiva de servidores da URI, e
de lideranças de FW e das regiões
em que a instituição está inserida. Entre os presentes, estavam
o reitor Luiz Mario Silveira Spinelli,
o pró-reitor de Pesquisa, Extensão
e Pós-Graduação, Giovani Palma
Bastos, o pró-reitor administrativo, Nestor Henrique de Cesaro, o
prefeito de Frederico Westphalen,
José Alberto Panosso, entre outros. A iniciativa foi proposta pelo
deputado estadual Gilmar Sossella. Durante o Grande Expediente, representantes das bancadas
no Poder Legislativo, discursaram
em tom de reconhecimento e parabenizaram a universidade pela
atuação promissora na área de
educação e amplamente comprometida com o desenvolvimento da
região Norte do Estado.
O reitor, professor Luiz Mario
Silveira Spinelli, os pró-reitores e
dirigentes, professores e técnico-administrativos dos seis campi
da URI, além de representantes
dos poderes Executivo e Legisla-

