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A Universidade Regional Inte-
grada do Alto Uruguai e das Mis-
sões (Uri) completou 24 anos on-
tem (19). A universidade comuni-
tária conta com seis câmpus lo-
calizados nas cidades de Ere-
chim, Frederico Westphalen,
Santo Ângelo, Santiago, São
Luiz Gonzaga e Cerro Largo.

Seu surgimento está ligado
a um grande esforço de enten-
dimento comunitário, onde fun-
dações de ensino superior de
várias regiões do Estado se uni-
ram para dar origem à Fundação
Regional Integrada (Furi) man-
tenedora da Uri.

A Uri oferece quase 40 cur-
sos de graduação, além de pós-
graduação, mestrado e doutora-
do. Conta ainda com 87 grupos
de pesquisa e desenvolveu, no
ano passado, 393 projetos de
pesquisa e atendeu 85 mil pes-
soas (9.000 a mais que em
2014) nas diferentes áreas do
conhecimento, prestando servi-
ços gratuitos de extensão por
iniciativa própria ou através de
parcerias com órgãos públicos.

A universidade tem 2.074 pro-
fessores e funcionários, tem um
acervo bibliográfico de 535 mil
obras e 420 laboratórios.

Nos seus câmpus, a Uri pos-
sui museus, corais, vila olímpi-
ca, ginásios e abriga três Pólos
e um Parque, todos de Moderni-
zação Tecnológica.

Através da oferta de bolsas
do ProUni e programas próprios,
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em 2015, a Uri beneficiou 3.423
alunos, totalizando um investi-
mento de ensino gratuito supe-
rior a R$ 34 milhões.

A Uri recebe alunos de cer-
ca de 120 municípios no Alto Uru-
guai, Médio Alto Uruguai, Mis-
sões, Centro Oeste e cidades
de Santa Catarina. Mantém, ain-
da, convênios com diversas ins-
tituições nacionais e interna-
cionais.

O reitor Luiz Mario Silveira
Spinelli recupera no tempo o
papel da instituição: “Dos aca-
nhados espaços físicos do iní-
cio até a pujança dos prédios,
laboratórios, bibliotecas e de-
mais instalações que compõem
a Uri nos dias de hoje, temos
uma história muito linda para
contar, que certamente está
marcada na memória de muitos.
Nesse tempo, milhares de jo-
vens e adultos buscaram na Uri
a formação educacional para
transformar as suas vidas, bem
como para contribuir com o de-
senvolvimento das regiões em
que ela está inserida.”

A instituição integra o Con-
sórcio das Universidades Co-
munitárias Gaúchas (Comung)
e a Associação Brasileira das
Universidades Comunitárias
(Abruc).

A Uri tem uma receita orça-
mentária de R$ 239 milhões nes-
te ano. Sua reitoria está lo-
calizada em Erechim e a Furi
tem sua sede em Santo Ângelo.

Cursos oferecidos - A Uri possui 37 cursos de
graduação, com 109 opções de oferta, 30 cursos de
pós-graduação Lato Sensu e oito Stricto Sensu próprios,
sendo sete mestrados e um doutorado. A universidade
conta com cerca de 13 mil alunos na graduação, 749
na pós-graduação Lato Sensu, 276 na pós-graduação
Stricto Sensu e 2.209 alunos nas suas escolas de edu-
cação básica.

Vestibular - As inscrições para o ves-
tibular de inverno da Uri - Erechim podem
ser feitas até o dia 6 de junho, pelo site
vestibular.uri.br. Para o campus de Erechim
estão sendo oferecidas 160 vagas para os
cursos de Arquitetura e Urbanismo, Direito
e Engenharia Civil. A prova será realizada
no dia 12 de junho, às 14h.


