
 Em meio às comemorações de 46 anos da 
nossa Universidade, marcados em 17 de junho, muitas 
coisas estão acontecendo. Comemorações, avaliações, 
novos planejamentos, prestação de contas para a 
comunidade interna e externa, coletivas com jornalistas 
da região, além de nossas agendas cotidianas da gestão 
de uma instituição por onde circulam cerca de 15 mil 
pessoas todos os dias em período letivo normal.  Nesta 
semana iniciamos este breve recesso das aulas. Mas, 
por dentro, a parte administrativa e todos os serviços 
internos de pesquisa, extensão e atendimento à 
comunidade continuam acontecendo. Semana que vem, 
por exemplo, mais uma turma do Ver/Viver SUS entra em 
campo.
 O Ver/Viver SUS (Vivências e Experiências 
na Realidade do SUS da Região Carbonífera de Santa 
Catarina) é um programa desenvolvido pela Unesc em 
parceria com o Ministério da Saúde e a Rede Unida. Ele 
teve início em 2012 e está realizando atividades com 
a segunda turma. É um programa que possibilita aos 
nossos alunos um contato direto com profissionais e 
pacientes, vivenciando o cotidiano do trabalho na saúde 
coletiva em toda a nossa região. É uma experiência que 
os faz ter outra visão do trabalho em saúde coletiva, 
fortalece as vocações já existentes e faz desenvolver 
aquelas que ainda não haviam se manifestado de todo. 
O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde 

Coletiva da Unesc é outro programa que retrata nossa 
Missão. Em um período de dois anos de atividades, 
os recém-formados em diversos cursos da área da 
saúde atuam em locais como Unidades Básicas de 
Saúde, Clínicas Integradas da Unesc e CAPS, todos com 
atendimento pelo SUS, custeados por bolsas de estudo 
dos ministérios da Saúde e da Educação.
 Aproximadamente 45 alunos de graduação, 
28 participantes do Programa de Residência 
Multiprofissional em Saúde Coletiva e 30 professores da 
Unesc irão desenvolver atividades pelo Ver/Viver SUS, de 
21 a 25 de julho, em Criciúma, Cocal do Sul, Içara, Morro 
da Fumaça, Urussanga, Lauro Müller, Siderópolis, Nova 
Veneza, Forquilhinha e Balneário Rincão.
 O Ver/Viver SUS é um importante aliado na 
formação de acadêmicos. Os estágios e vivências 
propiciam também aos estudantes a experimentação de 
um novo espaço de aprendizagem, que é o cotidiano de 
trabalho das organizações de redes e sistemas de saúde. 
O grupo ficará em verdadeira “imersão” nos municípios, 
dedicando-se a estudos públicos e discussões sobre o 
SUS, em que conhecerão os Planos Municipais de Saúde 
e o perfil epidemiológico de cada cidade.
 Com esse programa mais uma vez a nossa 
Missão Institucional se materializa, fazendo-se ação e 
revertendo-se em efetivo benefício comunitário.
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