
 Estabelece a Constituição Federal brasileira a 
necessidade de as universidades desenvolverem 
efetivamente e de forma interdisciplinar o ensino, 
a pesquisa e a extensão. Na Unesc, esse comando 
constitucional é algo concreto e visível em seu ensino 
de qualidade, em sua pesquisa reconhecida nacional 
e internacionalmente e na realização da extensão 
universitária, com a comunidade participando 
ativamente de projetos que contribuem tanto 
para a formação dos nossos alunos quanto para o 
empoderamento das próprias comunidades. 

 Na Unesc, a extensão é desenvolvida nas Ciências 
Sociais Aplicadas; Ciências da Saúde; Ciências, 
Engenharias e Tecnologias e nas Humanidades, Ciências 
e Educação, por meio de programas institucionais, de 
projetos, de eventos, nos atendimentos à comunidade, 
na prestação de serviços, entre outros. 

 Portanto, ao falar em extensão na Unesc, consideram-
se os 48 projetos (com dois anos de duração cada), os 
quais são executados por docentes e discentes. Todos 
financiados exclusivamente com recursos da instituição 
e desenvolvidos em escolas, associações esportivas, 
associações de bairro, cooperativas populares, entidades 
ambientais, associação de catadores, Conselhos de 
Direito, Conselhos Populares, grupos de agricultores, 
grupos de mães, grupos de idosos, Cras, Afasc, colégios, 
serviços de saúde, dentre outras entidades dos 
municípios do sul de Santa Catarina. 

 Os inúmeros atendimentos realizados diariamente nas 
clínicas integradas de saúde e nas casas da cidadania, 
assim como as demais ações realizadas pelos diversos 
cursos da Unesc nas comunidades, são outras formas 
de extensão. Esta também se materializa nas ações do 
Museu da Infância e do Museu de Zoologia, nas ações 
do Programa Arte e Cultura, do Horto Florestal, da Feira 
de Economia Solidária, do Setor de Esportes, do Cedoc 
(Centro de Memória e Documentação), do Núcleo de 
Empreendedorismo, bem como na prestação de serviços 
feita pelo Iparque (Parque Científico e Tecnológico da 
Unesc) e seus institutos. 

 A Sala dos Municípios é outro projeto inovador da 
Universidade, que busca ampliar as relações entre a 
instituição e a comunidade externa, sobretudo com os 

municípios e suas organizações, na perspectiva de busca 
conjunta de soluções para melhorar a vida das pessoas.

 Dentre alguns projetos financiados pela Unesc para 
melhorar a vida das pessoas e qualificar a formação dos 
acadêmicos estão as aulas de preparo para o ENEM; a 
formação de agentes comunitários para a cidadania; 
o suporte às cooperativas de catadores de materiais 
recicláveis; o Programa de Vivências e Experiências na 
Realidade do Sistema Único de Saúde, dentre outros. 

 Outro programa fortemente reconhecido pela 
sociedade e que dialoga permanentemente com 
a comunidade é o Programa Território Paulo Freire, 
desenvolvido na grande Santa Luzia e que compreende 
o desenvolvimento de 17 projetos articulados nas 
diferentes áreas do conhecimento. 

 Ao todo, a Unesc apresenta mais de 86 projetos de 
extensão em andamento. O conjunto de ações da 
extensão da Unesc foi reconhecido pelo MEC, que 
atribuiu à dimensão Extensão conceitos 4 a 5, em um 
índice que vai de 1 a 5. 

 A Unesc acredita e tem institucionalizado em suas 
políticas acadêmicas que a extensão, na sua articulação 
com o ensino e a pesquisa, fortalece a formação 
acadêmica e apresenta potencial transformador, na 
medida em que insere o acadêmico, desde sua chegada 
à Instituição, o mais próximo possível da realidade 
e do cenário de práticas nas diferentes áreas do 
conhecimento. 

 Por fim, entende-se que as experiências advindas 
de situações acadêmicas, nas quais as relações 
ensino-pesquisa-extensão se consolidam são aportes 
necessários para que estudantes e professores transitem 
por conteúdos de ordem vivencial, nos quais o 
aprendizado tem uma relação direta com as práticas. 

 A extensão é, portanto, um importante e fundamental 
diferencial para uma Universidade Comunitária. A 
extensão contribui fortemente para que a Unesc 
cumpra o seu papel social e fortaleça suas relações com 
a comunidade, cumprindo sua missão de promover a 
qualidade e a sustentabilidade do ambiente de vida.
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