
 A Universidade, mais uma vez, teve reconhecida a 
qualidade do ensino oferecido aos seus mais de 10 
mil estudantes de graduação. No próximo GE (Guia do 
Estudante), que será publicado em 9 de outubro pela 
Editora Abril, a Unesc aparece no rol das Instituições 
com cursos recomendados por aspectos como 
qualidade do Projeto Pedagógico, estrutura das salas 
de aula, laboratórios e equipamentos, bolsas de estudo, 
qualificação do corpo docente, projetos de pesquisa e 
extensão, ações que o curso faz para aproximar o aluno e 
o próprio curso do mercado de trabalho e a relação com 
a comunidade.

 Este é o 13º ano consecutivo em que a Unesc fica 
entre as Universidades reconhecidas pelo Guia do 
Estudante, o que se considera um indicativo de que a 
Instituição está trilhando o caminho certo. Foram 21 
cursos presentes no GE, sendo 13 deles com três estrelas 
e oito com quatro estrelas.

 Em 2015, a Universidade teve um aumento no 
número de cursos estrelados, passou de 18 para 
21. Houve a inclusão dos cursos de Artes Visuais, 
Ciência da Computação e Engenharia Civil no rol dos 
indicados. Treze cursos da Universidade receberam 
três estrelas: Administração, Artes Visuais, Ciência da 
Computação, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, 
Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia de 
Agrimensura, Engenharia Civil, Engenharia de Materiais, 
Engenharia Química e Medicina. Com quatro estrelas, 
ficaram oito cursos: Ciências Contábeis, Engenharia 
Ambiental e Sanitária, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, 
Pedagogia, Psicologia e Secretariado Executivo.

 O objetivo da publicação é oferecer subsídios aos 
estudantes na escolha de uma profissão e as opções de 

universidades para a realização dos cursos escolhidos em 
todo o país.

 Ao divulgar os cursos de graduação das IES 
(Instituições de Ensino Superior) brasileiras, apresentando 
o contexto da Instituição em que estão inseridos, o 
Guia do Estudante colabora com os ingressantes no 
momento decisivo da escolha de seu curso e de sua 
profissão, tendo em vista a imensa oferta neste Brasil 
continental.

 Além do Guia do Estudante, a Universidade também 
tem auxiliado os alunos do Ensino Médio na escolha de 
uma carreira. No mês de agosto, o campus recebeu mais 
de sete mil estudantes das regiões de Tubarão, Criciúma 
e Araranguá na Feira das Profissões Unesc 2015. O 
evento envolveu nossos mais de 40 cursos de graduação 
e apresentou as possibilidades de atuação profissional 
em cada carreira, as bolsas e financiamentos oferecidos 
pela Instituição e possibilitou que a comunidade 
conhecesse a infraestrutura da Universidade por meio de 
visitas orientadas. 

 Muitos dos visitantes da Feira das Profissões irão 
prestar o Vestibular de Verão 2016. A participação nessa 
Feira lhes possibilitou tirar dúvidas e assim se sentirem 
mais seguros na hora de optar por um dos cursos 
quando forem fazer a inscrição para o concurso até o dia 
15 de outubro. 

 A Unesc está orgulhosa pelos resultados obtidos nas 
avaliações internas e externas, os quais demonstram 
o trabalho, a dedicação e o comprometimento dos 
gestores, professores e funcionários, o envolvimento e 
desenvolvimento dos acadêmicos e a contribuição da 
comunidade.
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