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Universidades federais do RS receberão R$ 84,5 milhões com liberação de 

recursos do governo 

Recursos serão destinados para 10 universidades, institutos federais e um hospital universitário. 

 

Por RBS TV e G1 RS 

 
Universidades federais do RS receberão R$84,5 milhões com liberação de recursos do governo 

As universidades federais que tiveram cortes no orçamento no começo do ano receberam uma boa notícia na 

quarta-feira (6) com o anúncio de liberação de R$ 1 bilhão para as instituições. Parte do dinheiro será 

destinado para instituições gaúchas, cerca de R$ 84,5 milhões. 

O dinheiro deve ser repassado para 10 universidades, institutos federais e um hospital universitário do 

Minstério da Educação. As instituições começaram o ano com um orçamento menor que o previsto para o 

ano anterior, o que representou um corte de 15% nos gastos com estrutura e funcionamento, e 40% nas 

despesas com obras. 

A Universidade Federal do Pampa, por exemplo, tem unidades em 10 cidades gaúchas, e conta com 12 mil 

estudantes. Em 2016 o corte no orçamento foi de 60%, paralisando 15 obras, segundo a instituição. 



Em 2017, os investimentos previstos eram de R$ 284 milhões, mas diante dos cortes as obras de ampliação 

de salas e construção de laboratórios não chegaram a ser retomadas. Com os repasses anunciados pelo 

Ministério da Educação, a Unipampa deve receber R$ 6 milhões. 

 

Veja as universidades e os valores que serão repassados para cada uma: 

 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) - R$ 19.459.471,00 

 Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) - R$ 17.130.834,00 

 Universidade Federal do Pampa (Unipampa) - R$ 6.251.741,00 

 Universidade Federal de Rio Grande (FURG) - R$ 10.044.058,00 

 Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) - R$ 10.169.278,00 

 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) - R$ 3.052.937,00 

 Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) - R$ 266.869,00 

 Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) - R$ 6.354.644,00 

 Instituto Federal de Farroupilha (IFFAR) - R$ 5.771.402,00 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul) - R$ 6.096.347,00 

 


