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Universidades e institutos federais do RS recebem mais de R$ 

100 milhões do Ministério da Educação 

Nove instituições serão contempladas com recursos e liberação de empenho para 

investimentos e manutenção. Valor do repasse é superior ao destinado no mês passado. 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi a principal contemplada, com R$ 21.463,625 (Foto: Ramon Moser/Divulgação) 

 

Somadas, nove universidades e institutos federais no Rio Grande do Sul receberão R$ 44,2 milhões 

em recursos provenientes do Ministério da Educação. Além disso, também terão R$ 59,2 milhões de 

liberação para empenho a ser empregado em novas obras, aquisição de equipamentos ou 

manutenção. 

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (5). Para todo o Brasil, o investimento fica em R$ 1,2 bilhão, 

entre recursos e liberação para empenho. 

No total, serão R$ 103,4 milhões disponíveis para as instituições gaúchas. O valor é superior 

ao destinado pelo ministério no mês passado, que foi de R$ 84,5 milhões. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) ganhará o maior repasse: R$ 21.463,625 

entre recursos e empenho. A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) vem logo atrás, com R$ 

21.141,913 no total. Ainda foram contempladas a outras sete instituições de ensino do estado. 
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Veja os valores que serão repassados para cada universidade, entre 

recursos e empenho: 

 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) - R$ 21.463,625 

 Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) - R$ 21.141,913 

 Universidade Federal do Pampa (Unipampa) - R$ 8.895,095 

 Universidade Federal do Rio Grande (Furg) - R$ 11.050,854 

 Universidade Federal de Pelotas (UFPel) - R$ 10.875,243 

 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) - R$ 4.466,660 

 Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) - R$ 8.455,299 

 Instituto Federal Farroupilha (IFFar) - R$ 7.915,425 

 Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) - R$ 9.063,370 

 


