
 Dentre as instituições brasileiras de ensino 
superior, uma universidade é aquela que, entre outros 
importantes requisitos obrigatórios, emprega ensino, 
pesquisa e extensão como meios para cumprir sua missão. 
A Universidade do Extremo Sul Catarinense, a nossa Unesc, 
é uma universidade genuinamente comunitária, sem fins 
lucrativos, e entende que esses três requisitos precisam 
interagir de forma articulada, bem como sinérgica para 
permitir a formação, do profissional e cidadão, requeridos 
atualmente. 

Além da formação em nível técnico e de graduação, a 
Unesc é destaque na formação de recursos humanos em 
nível lato sensu (especialização ou MBA) e stricto sensu 
(mestrado e doutorado). Possui, mais de 900 alunos 
matriculados nos 28 cursos de especialização. No stricto 
sensu, são 7 programas de pós-graduação. O Programa 
de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS), em 
especial, é avaliado como excelente (nota 6 e o máximo 
é 7!)  pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior). A Unesc mantém 7 cursos de 
mestrado e 2 cursos de doutorado, todos próprios. São 
quase 400 alunos, sendo que 233 destes possuem bolsas 
de estudo. Para pontecializar esses trabalhos, a Unesc tem 
investido, anualmente, mais de R$ 1 milhão. De fato, a 
pesquisa é considerada um investimento na Unesc. Vários 
programas fomentam a pesquisa em nossa instituição. 
Há 408 projetos de pesquisa em andamento. Cerca de 
390 bolsas de pesquisa são destinadas a alunos de ensino 
médio, de graduação e de pós-graduação.

 Nos últimos 12 meses, foram realizados 
importantes investimentos em pesquisa na Unesc com 

recursos próprios. Sobretudo, destacamo-nos na captação 
de recursos externos originários de organismos de 
fomento (CNPq, Capes, Fapesc, Finep, BNDES e Eletrosul e 
entre outros). Nos últimos cinco anos, captamos mais de R$ 
10 milhões! Isso decorre do nível de excelência alcançado 
pela pesquisa na UNESC. De fato, a UNESC ocupa a primeira 
colocação em Santa Catarina pela Qualidade da Pesquisa 
segundo Ranking Universitário da Folha (RUF, http://ruf.
folha.uol.com.br/2016/ranking-de-universidades/ranking-
por-pesquisa/), entre as universidades não estatais. 

 Não menos importante para o cumprimento 
da missão da Unesc, a extensão possibilita a promoção 
e a integração do conhecimento entre a universidade e 
a sociedade, assim como busca socializá-lo por meio de 
programas e projetos comunitários, cursos e serviços. 
A Unesc mantém 48 projetos de extensão universitária, 
envolvendo quase 300 docentes e alunos (120 bolsas de 
extensão). Mais de R$ 220 mil foram investidos nos últimos 
12 meses em atividades de extensão. Destacam-se o 
Programa de Extensão Território Paulo Freire, cujo principal 
objetivo é desenvolver projetos que ampliem a capacidade 
de autonomia das comunidades, as Clínicas Integradas 
(quase 70 mil atendimentos) e a Unidade Judiciária de 
Cooperação (mais de 3.000 atendimentos), dentre outros.

 Assim, a Unesc cumpre sua missão, “Educar, por 
meio do ensino, pesquisa e extensão, para promover 
a qualidade e a sustentabilidade do ambiente de vida”, 
por intermédio de atividades que geram conhecimento 
(pesquisa), a fim de modificar a sociedade (extensão) e 
contribuir decisivamente para a formação de recursos 
humanos qualificados (ensino). 
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