
 Escrever sobre o aniversário de 47 anos de nossa 
Universidade mexe comigo tanto como gestor quanto 
como cidadão, pois é um assunto que envolve muita 
responsabilidade, além de emoção. Fazer parte há 34 
anos dessa história, que chegou aos 47 anos, é motivo 
de orgulho, mas também de responsabilidade por eu 
ter o compromisso de conduzi-la com todos os ônus e 
bônus que dela decorrem. 

 O que mais nos orgulha é saber que fazemos 
parte de uma instituição que nasceu da comunidade 
e a ela dirige todo o seu trabalho. É saber que 
continuamos construindo uma universidade voltada 
para o ser humano, para o meio ambiente e para a 
responsabilidade social. Uma universidade que traz 
para si a missão de vanguarda, de apontar caminhos e 
buscar o novo, a inovação, e também de cultivar valores 
e encontrar nos mais simples gestos e ações as soluções 
para os grandes dilemas da sociedade moderna.

 A Unesc, hoje, é reconhecidamente Comunitária, 
porque, embora de direito privado, foi assumida 
pela sociedade e assim continua até os dias atuais, 
pois não possui dono, não aufere lucros e todo o seu 

excedente é reinvestido na própria universidade, cujo 
patrimônio é público. Em caso de extinção, tudo o que 
ela possui reverte para a municipalidade ou para outra 
instituição de mesma natureza. Essas características têm 
o aporte da lei, da própria comunidade e do recente 
reconhecimento público e federal dessa categoria 
Comunitária, com direitos e deveres bem nítidos. No 
entanto, o que mais e melhor a caracterizam são as 
milhares e milhares de pessoas que de tantas formas são 
atendidas e têm suas vidas mudadas ou melhoradas a 
partir de nossas ações por meio do ensino, da pesquisa e 
da extensão. 

 Nossa missão e nossa responsabilidade 
socioambiental estão consagradas, são nossa vocação 
histórica e nosso dever cívico, a rota que dirige nosso ser, 
nosso existir e nosso modo de fazer universidade.
Vamos celebrar e comemorar estes 47 anos de 
existência de nossa Instituição, dos quais 18 deles como 
Universidade. Toda a comunidade regional está de 
parabéns por acreditar na SUA universidade e ajudar a 
desenvolvê-la todos os dias. Parabéns à Unesc, parabéns 
a todo o Sul Catarinense.
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