
 O futuro da Pós-Graduação brasileira 
(mestrados e doutorados), especialmente na área de 
Ciências da Saúde, estará em pauta na próxima semana, 
quando pesquisadores de diversos estados brasileiros 
estarão na Unesc para o 8º Encontro Nacional de 
Pós-Graduação em Ciências da Saúde. O evento é 
promovido pela Unesc em parceria com a Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) e o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPQ). 
A pesquisa na Unesc, nos últimos anos, tem atingido 
níveis de excelência em todas as áreas do conhecimento 
vinculadas aos Programas de Pós-Graduação Stricto 
Sensu (mestrados e doutorados) e, de modo muito 
especial, na área de Ciências da Saúde. O Programa de 
Mestrado e Doutorado nesta área, Medicina I, apresenta 
conceito 6 pela avaliação da CAPES, de um máximo de 7, 
sendo a Unesc a única instituição comunitária de Ensino 
Superior do país com um programa nessa área com 
este conceito. Cenários como este contribuíram para 
que o Encontro Nacional deste ano ocorresse na Unesc. 
O encontro é um evento  nacional, anual, itinerante, 
destinado a coordenadores, pesquisadores, secretários, 
estudantes e outros profissionais envolvidos com a 
Pós-Graduação na área de Ciências da Saúde no País. 
Esse evento vem ocorrendo desde 2007 em diferentes 
cidades, como Salvador (BA), Águas de São Pedro (SP), 
Porto de Galinhas (PE), Bento Gonçalves (RS), Armação de 

Búzios (RJ), Maceió (AL) e João Pessoa (PB). É a primeira 
vez que é sediado em Santa Catarina, por intermédio 
da Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 
da Unesc. Sua temática central será a discussão sobre 
“Os desafios da Pós-Graduação brasileira para a próxima 
década”. Este será um momento ímpar no qual os 
principais pesquisadores do país reunir-se-ão para uma 
discussão nacional relativa ao futuro da Pós-Graduação 
brasileira, dos mestrados e doutorados, sobretudo na 
área de Ciências da Saúde. O evento terá início no dia 17 
de novembro, com a conferência “Os desafios da Pós-
Graduação brasileira para a próxima década”, ministrada 
pelo presidente da CAPES, prof. Dr. Jorge Almeida 
Guimarães. Além disso, na abertura do evento, o Reitor 
da Unesc, prof. Dr. Gildo Volpato, abordará o tema “O 
modelo da Universidade Comunitária e a Pesquisa”. Ao 
longo dos dias 18 e 19, acontecerão mesas-redondas, 
capacitações e reuniões nas quais coordenadores 
de diferentes locais do Brasil e de diferentes áreas de 
Ciências da Saúde reunir-se-ão. A realização do encontro 
na UNESC, em Criciúma, coloca nossa universidade e 
nossa cidade em forte evidência nacional nas discussões 
sobre pesquisa e pós-graduação. A Unesc, enquanto 
Universidade Comunitária, cumpre mais uma vez seu 
papel de produzir forte e importante diferença na 
formação de seus alunos, uma vez que articula a relação 
ensino-pesquisa-extensão como sua finalidade principal.
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