
 Uma universidade tem que estar atuante no 
desenvolvimento da região em que está inserida e até 
do país ao qual pertence. Isso é da própria natureza 
dessa instituição que existe para produzir, transmitir 
e transformar o conhecimento em desenvolvimento, 
inovação e qualidade de vida. Isso pode se dar de 
diferentes formas e em distintos graus e intensidade, 
conforme o caráter público, privado ou comunitário 
da instituição. Se pública, dirige suas ações com base 
em recursos públicos. Se privada, busca qualidade a 
fim de aferir lucros e gerar mais qualidade relativa à 
necessidade do mercado. Se comunitária, que pode ser 
entendida como pública e não estatal, não afere lucros a 
particulares, não tem dono, reverte seus excedentes em 
investimentos à própria instituição e tudo o que ela faz 
no ensino, pesquisa e extensão deve manter seu caráter 
comunitário, ter em vista sempre o desenvolvimento 
regional com vistas à justiça social e à preservação 
ambiental em primeiro lugar, garantindo melhorias 
prioritariamente para os que mais precisam.

 Esse é o caso da nossa Unesc, que há 46 anos se 
insere na comunidade e na vida de milhares de pessoas 
da nossa e de outras regiões, buscando o cumprimento 
de sua missão de “Educar, por meio do Ensino, 
Pesquisa e Extensão, para promover a qualidade e a 
sustentabilidade do ambiente de vida”.

 Nesse sentido, na semana passada marcamos 
mais um gol de placa. Efetuamos a oficialização de 
uma parceria inédita entre a Universidade e a Funasa 
(Fundação Nacional de Saúde). Por meio de um termo 
de compromisso de convênio, a Unesc vai elaborar 
o Plano Municipal de Saneamento Básico para 12 
municípios catarinenses. Com a conclusão dos estudos 
a serem elaborados pelo IPAT (Instituto de Pesquisas 
Ambientais e Tecnológicas) do Iparque (Parque Científico 
e Tecnológico da Unesc), em 2015, Santa Catarina será o 
primeiro estado da Federação a ter 100% dos municípios, 
que têm população inferior a 50 mil habitantes, com 
Planos de Saneamento elaborados. O Plano é requisito 
para que os municípios solicitem recursos ao Governo 
para uma série de investimentos. O convênio entre a 
Unesc e a Funasa contempla a elaboração de Planos 
Municipais de Saneamento Básico para Araquari, 
Balneário Rincão, Campo Alegre, Garuva, Governador 

Celso Ramos, Imaruí, Macieira, Pescaria Brava, Saltinho, 
Sangão, Santa Cecília e Vargem Bonita. O investimento 
é oriundo do PAC 2 (Programa de Aceleração do 
Crescimento), do Governo Federal, e envolve o montante 
de R$ 2,4 milhões.

 Como bem disse na ocasião o nosso diretor do 
Iparque, Marcos Back, as questões sociais e ambientais 
estão intimamente ligadas e não é possível pensar em 
desenvolvimento social sem voltar os olhos para as 
questões ambientais, o que nos remete diretamente à 
nossa Missão Institucional.

 Para a realização dos Planos, o IPAT conta com 
uma equipe de 40 profissionais, incluindo engenheiros 
civis, químicos, ambientalistas e agrimensores, geólogos, 
geógrafos, arquitetos, biólogos, economistas, advogados, 
estatísticos, assistentes sociais, secretárias executivas, 
desenhistas e estagiários de diferentes cursos da 
Universidade. Para a coordenadora geral de convênios 
da Funasa de Brasília, Elvira Medeiros Kamimura, 
saneamento básico significa qualidade de vida para as 
pessoas, sendo essa a maior preocupação da Funasa. 
Ela já acenou que nosso convênio servirá de exemplo 
para outras parcerias da Fundação Nacional de Saúde, 
enquanto que o superintendente estadual da Funasa, 
Adenor Piovesan, ressaltou que o convênio com a Unesc 
é pioneiro e inovador.

 Para nós, isso é uma oportunidade para que o 
trabalho realizado pela Unesc nessa área seja conhecido 
em território nacional. É uma satisfação para a instituição 
poder participar desse projeto da Funasa para melhorar a 
qualidade de vida das pessoas. É um trabalho promissor 
que será feito com todo o conhecimento que temos 
para ser um case de sucesso. Isso compartilhamos 
com toda a sociedade regional em que nascemos, 
existimos, crescemos e nos fazemos grandes, nessa troca 
permanente, nessa verdadeira simbiose que vivemos 
com nossa região. Afinal, somos o que somos porque 
assim como estamos dentro da realidade regional, a 
realidade regional está dentro de nós. Somos parte do 
todo e temos o todo em nós. Como no futebol, pode 
se ter um craque que faz a diferença, mas o esforço, o 
desempenho e o resultado sempre são do coletivo.

Mais um gol de placa da Unesc, 
mas a vitória é de todos
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