
 Quando falamos de Unesc, é inevitável 
pensar na grandeza desta Universidade, a única em 
nossa região atuando no ensino, pesquisa, extensão e 
pós-graduação. Temos um alcance regional, estadual, 
nacional e internacional inegável. Diariamente, mais 
de 15 mil pessoas circulam por seu campus. São mais 
de 12 mil alunos que estudam no Colégio Unesc, 
nas dezenas de graduações, nas especializações, nos 
mestrados e nos doutorados. Estudantes que buscam 
o conhecimento, que descobrem que o conhecimento 
também está neles e que a Universidade é uma troca de 
saberes. São mais de 1,3 mil professores e profissionais 
técnico-administrativos que garantem o funcionamento 
pleno da Unesc, além dos pais, visitantes e comunidade 
em geral que utilizam os serviços gratuitos que a 
Universidade oferece. 

 Anualmente, atendemos mais de 120 mil 
pessoas somente nas Clínicas Integradas, com serviços 
de Medicina, Odontologia, Fisioterapia, Psicologia, 
Farmácia, Nutrição e Enfermagem. Sem contar as 
pessoas beneficiadas pelas Casas da Cidadania em 
Criciúma, Cocal do Sul e Morro da Fumaça, entre outras 
parcerias que temos com a Justiça Federal. Também há 
o acesso à Biblioteca Professor Eurico Back, que para 
consulta no local estende-se a toda a comunidade. E 
falar em Biblioteca, ela está em fase de ampliação. Em 
breve triplicará de tamanho. E isso é apenas uma parte 
do que fazemos.

 Percebem que em todas as atividades 
beneficiamos a comunidade ao mesmo tempo que 
criamos espaços para os nossos alunos aprenderem 

na prática suas futuras profissões? Uma Universidade 
precisa propiciar isso! Envolver os alunos com ensino, 
com pesquisa (por meio de projetos de pesquisa) e com 
extensão (atendimento à comunidade). Nossos alunos 
convivem desde a sala de aula com a prática de seu 
curso e com laboratórios de pesquisa de última geração. 
Só uma Universidade consegue oferecer isso e esse é um 
dos maiores diferenciais da Unesc.

 Mas voltemos às milhares de pessoas que 
passam por aqui diariamente. É inevitável o espanto de 
algumas pessoas quando ficam algum tempo sem visitar 
a Instituição. Frequentemente, escutamos pelo campus 
os comentários de alguns visitantes de como a Unesc 
cresceu. Até nós, muitas vezes, ficamos espantados e 
muito orgulhosos de fazer parte dessa caminhada. E 
se parar para refletir sobre o “fazer parte”, todos vocês 
fazem parte da Unesc, pois ela não tem dono, ela é uma 
Universidade Comunitária, feita por todos, com todos e 
para todos.

 Mas o mais importante e a verdadeira grandeza 
da Unesc são aqueles que formamos. Profissionais 
formados com o mais alto nível de qualidade, que é 
propiciada por uma série de investimentos. Lutamos 
diariamente para garantir que nossos alunos tenham o 
melhor ambiente de ensino, de pesquisa, de extensão 
e de pós-graduação; os melhores professores, a melhor 
estrutura. E sabe a quem temos que agradecer por tudo 
isso? A eles! Pois eles investem nesta Universidade e o 
mínimo que podemos fazer é nos esforçar para honrar 
essa confiança. São mais de 47 anos de história e com 
certeza teremos mais décadas pela frente.
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