
 Na última semana, a Unesc foi palco de 
importantes discussões relacionadas à Pesquisa e à 
Pós-Graduação Stricto Sensu (mestrados e doutorados), 
reunindo autoridades de referência provenientes de 
todo o país. Além dos mais de 250 pesquisadores de 
diferentes universidades brasileiras, também estiveram 
presentes como principais palestrantes o Presidente da 
Capes, Prof. Dr. Jorge de Almeida Guimarães, que falou 
sobre o cenário e os desafios da pós-graduação brasileira 
para os próximos anos, pontuando a importância 
das relações das nossas universidades com outras 
internacionais por meio da constituição de redes de 
pesquisa. Neste quesito, a Unesc está muito bem 
avaliada no Estado de Santa Catarina, com um processo 
de internacionalização em franco desenvolvimento 
no que se refere à pesquisa e à pós-graduação de 
excelência. 

 Outra importante autoridade presente foi o 
Diretor de Avaliação da Capes, Prof. Dr. Lívio Amaral, 
que dentre outros pontos trouxe para discussão os 
critérios nacionais para aprovação e qualificação de 
programas de mestrado e doutorado. Tais discussões são 
fundamentais e são de interesse de toda a sociedade, 
na medida em que a produção do conhecimento se dá 
no âmbito das universidades e, sobretudo, no âmbito 
dos programas de mestrado e doutorado. Os resultados 
destas pesquisas se refletem na sociedade em geral, nas 
diferentes áreas do conhecimento, apontando, muitas 
vezes, soluções para problemas existentes. Ainda se 
discutiu o Plano Nacional de Pós-Graduação, que foi 
apresentado pelo seu Coordenador Nacional, Prof. Dr. 
Jorge Audy. 

 Para o Estado de Santa Catarina, assim como 
para Criciúma e para a Unesc, a presença destas 
autoridades é considerada um marco, tendo em vista 
que é a primeira vez que um mesmo evento estadual 
reúne todas estas autoridades da pesquisa e da pós-
graduação nacional, revelando que o caminho adotado 

pela Unesc de efetuar fortes investimentos na formação 
de seus alunos desde o ensino de graduação até os 
processos de Pós-Graduação é o caminho correto.  
Neste evento, denominado de 8º Encontro Nacional 
de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, foi possível 
conhecer a produção científica, ou seja, o conhecimento 
produzido e divulgado/publicado por meio de 
artigos científicos nacionais e internacionais de todos 
os programas da área das Ciências da Saúde, mais 
precisamente da área de Medicina I no Brasil. A Unesc 
apresenta hoje seis (6) mestrados e dois (2) doutorados 
aprovados na Capes. Um destes programas, o Programa 
de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, com mestrado 
e doutorado, é considerado de excelência, com conceito 
máximo. 

 Neste encontro foi possível identificar que o 
PPGCS da Unesc apresenta a maior produção de todos 
os outros programas de mesma área no Brasil, o que 
coloca a nossa Universidade no ranking das melhores 
universidades brasileiras no âmbito da pesquisa de alto 
nível, sendo, portanto, reconhecida pela Capes como 
uma Universidade de excelência. Outros programas da 
Unesc seguem o mesmo caminho. Nos últimos anos, a 
Unesc vem investimento fortemente na contratação de 
pesquisadores, que atuam tanto nos programas de Pós-
Graduação quanto nos cursos de graduação, o que tem 
qualificado em muito o ensino e a pesquisa. 

 O 8º Encontro Nacional foi também muito 
bem avaliado pelos participantes, que se sentiram 
acolhidos pela Universidade e pela cidade de Criciúma, 
assim como conheceram o modelo de Universidade 
Comunitária que foi apresentado a todos pelo Reitor, 
Prof. Dr. Gildo Volpato, tendo sido apontado por muitos 
pesquisadores como um modelo de referência tanto 
na gestão quanto nos resultados. A Unesc mais uma 
vez cumpre com o seu papel de ser comunitária, ser de 
excelência e, portanto, ser de referência.
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