
 A cada início de semestre, a Unesc se mobiliza 
para receber centenas de novos acadêmicos que vêm 
trilhar o caminho da realização do sonho de um curso 
de graduação. Assim, realizamos um grande evento de 
acolhida para esses futuros melhores cidadãos que aqui 
se preparam não apenas para o exercício competente de 
uma profissão, pois também recebem toda a orientação 
necessária para uma formação integral e ética que possa 
fazer a diferença na sociedade. 

 Neste instante, novamente estamos inovando. 
Estamos inaugurando um novo momento para os 
estudantes − agora já formados. Esse evento acontece 
no dia sete, amanhã. Dentro de nossa Política de Egresso, 
procuramos manter um contato e o acompanhamento 
de nossos alunos concluintes no sentido de auxiliá-los 
também no seu sucesso pós-colação de grau.  Amanhã, 
esse nosso compromisso ganhará mais um reforço ao 
reunirmos em três momentos os concluintes deste ano. 
A ideia é desdobrar esse horizonte para além da 
graduação e possibilitar que nosso egresso tenha um 
olhar para a continuidade de sua formação através 
de uma especialização, mestrado e doutorado. É um 
encontro que abre e fundamenta essa possibilidade e 
confirma nosso compromisso de estarmos juntos na 
caminhada profissional de cada um. Ao mesmo tempo, 
é uma oportunidade para reforçar nossa missão e nossos 
valores na vida em sociedade.

 “Educar, por meio do ensino, pesquisa 
e extensão, para promover a qualidade e a 
sustentabilidade do ambiente de vida”. Nossa missão 
institucional não se esgota nos ambientes internos. Ela é 
parte inerente à mentalidade que procuramos construir 
junto com a formação profissional. Ela dá sentido e 
direção para todos os atos de nossas vidas e de todos 
os cidadãos no que se refere ao ambiente de vida que 
começa dentro de nós e se expande pelo ambiente 
das relações sociais e ambientais planetário. Isso diz 
respeito a todos e deve continuar em nossas ações na 
sociedade. Essa missão institucional é o que orienta 
nossa Visão de Futuro, a qual diz que a Unesc quer “Ser 

reconhecida como uma Universidade Comunitária, 
de excelência na formação profissional e ética do 
cidadão, na produção de conhecimentos científicos e 
tecnológicos, com compromisso socioambiental”.  Essa 
perspectiva de construção coletiva de uma Universidade 
Comunitária a serviço da vida e das melhorias que 
a sociedade precisa deve continuar a guiar nossos 
concluintes já como cidadãos e profissionais.

 Para isso, é indispensável o fortalecimento 
e a prática de princípios e valores que devem reger 
nossa conduta como instituição e profissionais. Na 
gestão universitária, buscamos: Gestão democrática, 
participativa, transparente e descentralizada. 
Qualidade, coerência e eficácia nos processos e nas 
ações. Racionalidade na utilização dos recursos. 
Valorização e capacitação dos profissionais. Justiça, 
equidade, harmonia e disciplina nas relações de 
trabalho. Compromisso socioambiental. Respeito à 
biodiversidade, à diversidade étnico-ideológico-cultural 
e aos valores humanos. Como profissionais devemos: 
Ser comprometidos com a missão, princípios, valores e 
objetivos da Instituição. Tratar as pessoas com atenção, 
respeito, empatia e compreensão. Desempenhar as 
funções com ética, competência e responsabilidade. 
Fortalecer o trabalho em equipe. Ser comprometidos 
com a própria formação.

 São princípios e valores de caráter universal na 
construção de um mundo melhor, dever e obrigação 
de todo cidadão consciente. Independente de matizes 
ideológicos, culturais, filosóficos ou religiosos, devemos 
todos estar comprometidos com a construção de uma 
sociedade mais justa, mais fraterna e solidária, com 
profunda e permanente vigilância ética e ambiental. 
Esse é o espírito desse evento que teremos amanhã 
com nossos concluintes deste ano. Além de firmar nosso 
compromisso com o seu acompanhamento profissional 
e ofertar nossos programas de pós-graduação, esse 
encontro é um ato de compromisso e união pela vida e 
por um mundo melhor para todos.

Compromisso com os egressos, 
com a sociedade e com a vida!
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