
 A Semana de Ciência e Tecnologia (SCT) é o evento 
institucional da Universidade do Extremo Sul Catarinense 
(Unesc) em comemoração à Semana Nacional de Ciência 
e Tecnologia, promovida anualmente pelo Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação.

 Em 2015, o tema do evento é “Luz, Ciência e Vida”, 
com base na decisão da Assembleia Geral das Nações 
Unidas, que proclamou 2015 como o Ano Internacional 
da Luz, com o objetivo de celebrar a luz como matéria 
da ciência e do desenvolvimento tecnológico. A luz está 
ligada, de forma visceral, à vida na Terra e ao caminho 
da humanidade. Esse tema pode desempenhar um 
papel estratégico na educação. Sua transversalidade não 
respeita fronteiras disciplinares, culturais, geográficas ou 
temporais.

 A 6ª SCT começou no dia 19 de outubro de 2015 e 
termina no dia 23. Ela acontece no campus da Unesc. 
Durante a Semana, ocorrem paralelamente o 15º 
Seminário de Iniciação Científica, o 7º Salão de Extensão, 
o 5º Salão de Ensino, o 1º Salão de Pós-Graduação, a 2ª 
Feira de Inovação, o 2º Talento Musical e a 1ª Feira de 
Ciências. No evento são apresentadas diversas atividades 
paralelas, como palestras, minicursos, workshops, oficinas 
e atrações culturais, além do foco principal do evento, 
que são as apresentações de trabalhos (orais e pôsteres) 
de iniciação científica e de extensão resultantes de 
projetos de pesquisa e de extensão universitária.

 No auditório Ruy Hülse ocorreu, no dia 19, a 
palestra de abertura com o professor doutor Olavo 
Bohrer Amaral (UFRJ), que pesquisa modelos teóricos 
e experimentais para a modificação de memórias 
aversivas, interações entre a neurociência e a nosologia 
dos transtornos psiquiátricos e iniciativas para a melhora 
da confiabilidade da literatura científica. No dia 20 
ocorreu a palestra com o professor doutor Adriano José 
Hertzog Vieira (UCB), com o título “A transdisciplinaridade 

no horizonte do educador progressista: um diálogo entre 
Paulo Freire e Basarab Nicolescu”.

 O lançamento de livros também é uma atividade 
que destaca o evento, sendo que no dia 20 ocorreu o 
lançamento do segundo volume da Coleção Saberes 
Contábeis, organizado pelos professores Andreia Citadin, 
Milla Lúcia Ferreira Guimarães e Dourival Giassi. Na 
quarta-feira foi lançado o livro “Educação, linguagem e 
memória: um livro e muitas histórias”, organizado pelos 
professores Angela Back, Carlos Renato Carola e Giani 
Rabelo. Na quinta-feira, das 18 às 19 horas, será lançado o 
livro “Políticas sociais em novas fronteiras do Brasil: Uma 
experiência de desenvolvimento local nos anos 1990”, de 
autoria do professor Miguelangelo Gianezini. No último 
dia, sexta-feira, serão lançadas as obras “Planejamento 
e gestão territorial: Reflexões interdisciplinares” e 
“Planejamento e gestão territorial: Experiências 
sustentáveis”, de autoria do professor Nilzo Ivo Ladwig.

 A participação de professores estrangeiros no evento 
também consolida as relações internacionais da Unesc 
e a importância da 6ª Semana de Ciência e Tecnologia 
na agenda científica da Universidade, sendo que no dia 
22, às 19 horas (no Bloco P, sala 19), ocorre a palestra 
com o professor doutor José Antonio Mateo Oviedo 
(Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina) 
intitulada “Trajetória recente da economia Argentina”.

 Com este evento, a Unesc promove a interação 
entre toda a comunidade acadêmica e a população da 
região, divulgando o resultado de pesquisas científicas e 
fortalecendo a sua importância no relacionamento com 
a comunidade. A SCT é um evento organizado pela Pró-
Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão (Propex) 
da Unesc. Cumpre assim a missão institucional da Unesc 
de “educar, por meio do ensino, pesquisa e extensão, 
para promover a qualidade e a sustentabilidade do 
ambiente de vida”.
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