
 

 

Ofício COMUNG nº 007/2021 

Porto Alegre, RS, 09 de março de 2021. 

Excelentíssimo Senhor 

Eduardo Leite, 

Governador do Estado do Rio Grande do Sul, 

Porto Alegre – RS 

 

Senhor Governador: 

 

O Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas – COMUNG, 

associação que congrega 14 Instituições de Ensino Superior Comunitárias (ICES), 

nominadas a seguir: a Universidade de Passo Fundo (UPF), a Universidade Regional do 

Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), a Universidade Feevale 

(FEEVALE), a Universidade Católica de Pelotas (UCPEL), a Universidade de Santa Cruz 

do Sul (UNISC), a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 

(URI), a Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ), a Universidade de Caxias do Sul 

(UCS), o Centro Universitário da Região da Campanha (URCAMP), a Universidade do 

Vale do Taquari (UNIVATES), a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

(PUCRS), a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS),a Universidade 

Franciscana (UFN) e a Universidade La Salle (UNILASALLE),  vêm, respeitosamente, 

perante Vossa Excelência, a partir da sua Diretoria, na qualidade de representantes dessas 

instituições, registrar apoio irrestrito a todas as iniciativas adotadas pelo Governo do 

Estado do RS para o enfrentamento à pandemia. O momento requer firmeza e 

compromisso coletivo. 

Referente à implementação do Plano de Imunização, queremos ratificar 

nossa disponibilidade de contribuição, por meio dos profissionais e das estruturas físicas 

das nossas ICES, para ampliar a escala de vacinação, conforme foi manifestado na carta 

aberta enviada a Vossa Excelência, assinada pelos presidentes de diversas Associações, 

dentre elas o COMUNG, no dia 03 de fevereiro de 2021. 

Queremos destacar, ainda, a relevância da inclusão dos professores nos 

grupos prioritários e nos somamos ao esforço necessário para que possamos ter vacina 

para todas as pessoas, já! 

Reafirmamos que todas as ICES do COMUNG estão preocupadas com a 

situação de emergência na saúde do Rio Grande do Sul (RS) e, firmemente, 

comprometidas com as medidas de distanciamento, com a saúde da comunidade 

acadêmica, bem como com a continuidade da formação de qualidade, que, neste 



 

 

momento, desenvolve-se por meio remoto, para evitar a circulação de alunos, professores 

e funcionários. 

Diante de tantos desafios, prestamos nossa solidariedade e respeito a Vossa 

Excelência e à sua equipe de planejamento e gestão; assim como à equipe de saúde, em 

especial aos profissionais da linha de frente de todo nosso estado que, de forma 

incansável, estão lutando para salvar vidas. Manifestamos também nossa admiração aos 

educadores que precisaram se reinventar para continuar ensinando; aos pesquisadores e 

demais profissionais, que se dedicaram a produzir as vacinas, que são a única esperança 

de viabilizar a proteção contra o vírus e a cura da Covid-19. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Diretoria do COMUNG 

Presidente: Reitor Evaldo Antonio Kuiava – UCS 

1ª Vice-Presidente: Reitora Lia Maria Herzer Quintana – URCAMP 

2º Vice-Presidente: Reitor Cleber Cristiano Prodanov – FEEVALE 

Secretária: Reitora Bernadete Maria Dalmolin – UPF 

Tesoureira: Reitora Cátia Maria Nehring – UNIJUÍ 


