
 Irmãos Angolanos: esse era o nome do programa 
especial concebido pela Unesc por meio da então 
Diretoria do Estudante para acolher e integrar os 
primeiros estudantes que atravessavam o oceano 
para cumprir uma formação superior num projeto 
de reconstrução nacional da Angola. De lá para cá, 
mais de 10 anos se passaram. E aqueles pouco mais 
de 50 pioneiros que por aqui passaram desde então 
já somam quase 300. Agora, vamos dar mais um 
passo importante para eles e para nós que já somos 
uma universidade internacional num processo que 
se iniciou com os angolanos, mas que hoje abriga 
estudantes de 13 nacionalidades diferentes e várias 
parcerias com instituições mundo afora.
 
 No ano passado, comemoramos os 10 anos da 
presença dos estudantes angolanos na Unesc. 
Estivemos na embaixada brasileira, em Luanda, 
capital da Angola, prestando contas de nossa relação 
com aquele país. A Unesc foi contemplada com 
uma matéria especial de nove páginas na Revista 
Angola-Yetu, publicação mensal do Consulado 
Geral da Angola em São Paulo. Recebemos na 
Unesc o embaixador angolano, Cônsul-geral Dr. 
Belo Mangueira, e também estivemos no consulado 
para tratativas a respeito dos estudantes e de 
futuros projetos que envolvam aquele país e a nossa 
instituição. Agora em Abril, daremos mais um 
pequeno passo nessa caminhada. Faremos a entrega 
de uma sala cedida para a Associação dos Estudantes 
Angolanos em Criciúma – ASSAC, que hoje passa 
a contar com uma sede para melhor atender os 
estudantes. Em conversa com seu presidente, o 
acadêmico de Administração Manuel Agostinho, 
obtive a informação de que além do auxílio 

burocrático e de material que gerará segurança para 
seus associados, pretende promover a fraternidade 
e a irmandade entre os sócios, por meio de auxílio 
emocional e espiritual. Manuel também colocou 
entre os objetivos da associação a sua participação em 
ações comunitárias locais e regionais. Ao se referir à 
nossa instituição, disse que “A Unesc dá frutos”.
 
 Tenho, pessoalmente, um sentimento de satisfação 
por estar envolvido desde o início nesse movimento 
e por ter avaliado como essa oportunidade tem 
ajudado a estabelecer esse vínculo hoje cada vez 
mais significativo. Somos semelhantes, mas somos 
diferentes ao mesmo tempo. E isso nos enriquece 
a todos. Nosso campus cresce em sua abrangência 
cultural. O mundo dentro da Unesc e a Unesc no 
mundo. Foi com os angolanos que se instituiu esse 
processo de internacionalização da Unesc. Com a 
concessão de um espaço à Associação, estaremos 
consolidando sua presença na Unesc e no Brasil. 

 Conversando com o Embaixador ou com o 
acadêmico que preside a Associação, temos a mesma 
sensação de nossa instituição estar participando de 
um processo muito importante que vai beneficiar 
tanta gente, uma Nação inteira no além-mar, num 
processo de reconstrução nacional já em franco 
andamento. Bom para eles e bom para nós. Oportuno 
lembrar que no dia quatro de abril, segunda-feira 
passada, eles comemoram o Dia Nacional da Paz, 
que assinala o final da guerra civil que abriu as portas 
para um futuro melhor para a Angola. Futuro esse 
que a Unesc está ajudando a construir. Uma parceria 
intercontinental mudando vidas, mudando o mundo 
de muitas pessoas.
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