
 Dia 23 de fevereiro, aproximadamente mil e 
trezentos professores e funcionários, dentre eles mais de 
cem gestores esperam de braços e coração abertos os 
11 mil estudantes: desde a educação básica, Pronatec, 
graduação até a pós-graduação.

  Encerramos o ano de 2014 com muitas 
conquistas, ganhamos vários prêmios científicos e 
culturais, em plano municipal e até internacional, 
reconhecimentos no Brasil e fora dele pelo nível 
e qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão 
realizadas pela Unesc. 

 Manter esse tripé básico de uma universidade, e 
torná-lo referência é obrigação e, ao mesmo tempo, um 
grande desafio, mas que vem sendo cumprido com rigor 
e afinco pela coletividade da comunidade unesquiana. 
 
 Por isso gostaríamos de compartilhar com 
vocês algumas conquistas:
 
 Aprovação do Mestrado Profissional em Saúde 
Coletiva cujo objetivo é a qualificação dos profissionais 
da área da saúde;
 
 Criação do curso de Tecnologia em Jogos 
Digitais, que iniciará a primeira turma dia 23 de fevereiro; 
 
 Tivemos diversos cursos estrelados no Guia de 
Estudante da Editora Abril que servem de referência para 
escolha dos ingressantes;
 
 Alcance da meta estabelecida 
institucionalmente, pois a maioria dos cursos tem 
recebido conceito 4 pelos avaliadores do MEC;
 
 Realizamos dois eventos nacionais: um com 
pró-reitores de graduação das Instituições de Ensino 
Superior brasileiras. Este evento se deu pelo fato de eu 
ter sido a presidente deste fórum de 2013 a 2014; e outro 
com coordenadores de programas de pós-graduação 
stricto sensu da medicina 1, devido ao conceito 6 do 
nosso Programa de Pós-graduação em Ciências da 
Saúde;
 
 Realizamos também o Congresso Ibero 
Americano de Educação, o qual será realizado 
bianualmente;  
 
 Inauguramos a primeira sala diferenciada para 
desenvolvimento de metodologias ativas e inovadoras 
de aprendizagem por meio do consórcio Sthem Brasil e a 
sala multifuncional de aprendizagem para atendimento 
de estudantes com dificuldade de aprendizagem e 
deficientes, objetivando sempre sua permanência com 
sucesso na Instituição e a excelência do processo de 
ensino-aprendizagem.

 Também vale destacar que somos uma das 
poucas universidades no Brasil que mantém oito cursos 
de licenciatura de forma presencial. Isso é prova do 
quanto valorizamos e apostamos na figura do professor 
como agente social.
 
 Portanto a Unesc vem se construindo desde 
o início com profunda inserção em nossa região. 
Guiados e inspirados pela nossa Missão Institucional 
de Educar por meio do ensino, pesquisa e extensão para 
promover a qualidade e a sustentabilidade do ambiente 
de vida, temos dado uma forte contribuição não apenas 
no desenvolvimento em si, mas na qualidade desse 
desenvolvimento, visando sempre à sustentabilidade e à 
justiça social, com melhorias para todos, principalmente 
para os que mais precisam.

 Então, continuando a caminhada de quase 47 
anos de fundação e 18 de universidade, trabalhamos 
desde dezembro realizando muitas melhorias no 
campus para bem receber nossos estudantes e 
continuar buscando a excelência no ensino, na pesquisa, 
na extensão e na pós-graduação.
 
 Citamos algumas dessas melhorias realizadas: 
aquecimento solar das piscinas da fisioterapia; segunda 
etapa da cobertura Colégio Unesc; conclusão da 
reforma e ampliação Pavilhão no Iparque com vários 
laboratórios para os cursos de engenharia; Laboratório 
para o curso de Administração – Sala de Negócios; 
Laboratório de Práticas para os cursos de Tecnologia 
em Gestão; Laboratório para o Curso de Engenharia de 
Produção; mais um Ateliê para o Curso de Arquitetura e 
Urbanismo. Estão em andamento: a cobertura das duas 
quadras poliesportivas; a reforma interna do biotério e a 
ampliação da biblioteca. Também cuidamos da beleza 
do campus, de seu paisagismo, para que todos se sintam 
bem e acolhidos em nossa Unesc.

 E, para além da infraestrutura, estamos 
realizando atividades do Programa de Formação 
Continuada de Docentes recém-contratados, gestores 
e demais docentes desde o dia 10 até 20 de fevereiro. 
A formação continuada dos docentes é inerente à 
qualidade da educação.

 A Unesc, de fato e de direito, é uma Instituição 
Comunitária, de origem e de história realizada, por 
isso continuará contando com o trabalho qualificado 
da comunidade acadêmica e com a contribuição da 
comunidade externa para formar excelentes profissionais 
e melhores seres humanos.

 Desejamos um excelente ano de aprendizagem 
a todos os estudantes!

A equipe de gestores, professores e 
funcionários da Unesc aguardam os 
estudantes para mais um ano letivo
Prof.ª Robinalva Ferreira - Pró-Reitora de Ensino de Graduação da Unesc
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