
 Assumir a gestão de uma grande universidade 
como a Unesc é um desafio e, ao mesmo tempo, uma 
satisfação. Desafio porque assumimos a gestão em um 
contexto econômico e político nacional complexo, pleno 
de conflitos e com exiguidade de recursos públicos.

 Por outro lado, temos o sentimento de satisfação 
por compreendermos que a Universidade é uma obra 
de construção coletiva, cujo sucesso depende do 
trabalho, da dedicação e da competência de todos os 
segmentos que a compõem.

 A Unesc que temos hoje é uma instituição 
compromissada, ao mesmo tempo, com a excelência 
acadêmica e com o seu papel social. Uma instituição com 
raízes profundas em Santa Catarina e, tespecialmente, em 
nossa região sul, mas com o olhar voltado para omundo, 
consciente de seu tempo e de seu lugar.

 Aos 49 anos, a Unesc é uma instituição jovem, 
se comparada às quase milenares universidades do 
Velho Mundo. Apesar de jovem, ela é uma universidade 
plenamente consolidada. Os resultados que obtém, nos 
mais diferentes processos de avaliação a que é
submetida, são sempre expressivos e, frequentemente, ela 
lidera a relação das instituições com melhor desempenho.

 Somos uma comunidade com mais de 13 mil 
estudantes de graduação e pós-graduação. Nosso corpo 
docente é integrado por mais de 700 professores, com 
formação acadêmica notável. Nosso quadro técnico-
administrativo ultrapassa 700 servidores, que trabalham 
com competência, zelo e espírito de uma universidade 

comunitária, que não tem dono, ou melhor, se tem, 
somos todos nós.

 Somos, portanto, uma comunidade de mais de 
15 mil pessoas dedicadas ao aprendizado, ao ensino, à 
pesquisa e à extensão. Somos uma comunidade voltada 
para a busca do saber e do avanço científico. Saber e 
ciência que combinam excelência e relevância. Nosso 
grande desafio contemporâneo é articular o acesso 
e a permanência com a manutenção e a melhoria da 
qualidade acadêmica e científica. Os significativos avanços 
que a Universidade vem alcançando, ao longo de sua 
história, não seriam possíveis sem a decisiva participação 
dos três segmentos que a  compõem (professores, 
acadêmicos e servidores técnico-administrativos), com os 
quais faremos um trabalho coletivo e cooperativo, dentro 
da premissa de que a instituição e seus objetivos são 
maiores e estão acima de cada um de nós. 

 Na Unesc, a renovação é constante e o próprio 
sucesso faz emergir novos desafios, cuja solução 
requer maior criatividade e inovação. A universidade deve 
avançar permanentemente, superar seus feitos 
a cada tempo.
 
 Nossa gestão tem compromisso com as 
ideias refletidas na proposta que construímos com 
acomunidade universitária: a) A relação entre 
universidade, autonomia e cultura: As universidades 
só realizam o melhor que se espera delas quando são 
instituições autônomas, quando seus membros são 
livres para as escolhas individuais de natureza ideológica, 
partidária, religiosa, ou de qualquer crença ou opção 
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pessoal. A Universidade deve ser o espaço da convivência 
livre e plural. Ela é parte fundamental da consciência 
crítica de um povo e de uma nação. b) A relação entre 
universidade e diversidade: A Universidade precisa 
conviver com todas as diferenças. É preciso tratar 
as diferenças com compreensão e não apenas com 
tolerância. Há, efetivamente, a necessidade de uma ação 
afirmativa de todos quanto à proteção da diversidade, 
seja ela cultural, étnica, de gênero ou de qualquer outra 
natureza. Para tanto, uma delicada operação tem que ser 
realizada cotidianamente. A universidade precisa integrar-
se para conviver com a diversidade! c) A relação entre 
ciência, técnica, tecnologia e inovação: Mais do que 
nunca, os avanços científicos têm sido transformados 
em conhecimentos técnicos e tecnológicos. Ciência 
e tecnologia têm sido a alavanca do crescimento.  No 
entanto, além de crescer, uma sociedade precisa inovar-
se socialmente. Assim, além da inovação tecnológica, a 
ciência precisa introduzir, de forma explícita, a inovação 
social. d) O meio ambiente e a sustentabilidade: A 
universidade tem uma grande responsabilidade na busca 
de alternativas que, fundamentadas no conhecimento 
científico e no progresso tecnológico, indiquem caminhos 
mais adequados na relação homem-natureza, de forma 
a garantir a sustentabilidade das gerações futuras. e) 
A reflexão sobre a relação entre a universidade e a 
sociedade. f) Sustentabilidade Financeira: Os desafios 
são muitos. Dentre eles, gostaríamos de destacar, como 
parte de nossa gestão, a consolidação dos cursos de 
graduação e de pós-graduação por meio da pesquisa, 
da extensão, da inovação, da internacionalização, da 
arte e da cultura; a consolidação da Unesc, enquanto 
instituição de referência e de localização estratégica, 
com estudos e pesquisas que possam contribuir para 
o desenvolvimento social e econômico do Estado e  da 
região; o fortalecimento de parcerias com as prefeituras, 
o governo do Estado, parlamentares, a sociedade civil 
organizada, movimentos sociais e setores empresariais; 
a prioridade à política de gestão  de pessoas, com a 
formação e a capacitação de servidores, docentes e 
técnicos-administrativos, em todos os níveis da carreira; 
a ampliação das políticas de assistência estudantil e 
de diálogo com os acadêmicos, por meio dos fóruns 
permanentes trimestrais; a reestruturação administrativa, 
que buscará maior autonomia dos coordenadores de 

cursos e programas, bem como apoiará o projeto de 
sustentabilidade financeira; a internacionalização e o 
diálogo com a comunidade externa e a implantação do 
conselho comunitário de caráter consultivo.

 A partir dessas premissas, que também são 
desafios, a Unesc continuará crescendo e cumprindo o 
seu papel de Universidade Comunitária comprometida 
com a formação profissional e ética do cidadão, com a 
produção de conhecimentos científicos e tecnológicos, 
com compromisso socioambiental.


