
 Nas rodas de conversa da cidade, nos encontros com 
participantes externos ou nas reuniões diárias, é comum 
os comentários sobre a Unesc. Isso se deve muito à 
relação que a comunidade tem com a Universidade, de 
proximidade e sentimento de pertença. Afinal, a Unesc é 
de todos! É patrimônio da comunidade.  

 Recentemente, recebemos o resultado de uma 
avaliação importante, que comprova o nível de 
qualidade e excelência de nossa Universidade. Em julho, 
entre os dias 1 a 3, recebemos a Comissão de Avaliação 
Externa para o Recredenciamento Institucional como 
Universidade, que foi nomeada pelo MEC (Ministério 
da Educação). E conquistamos a nota 4,22, quando o 
conceito máximo é 5.

 Isso significa dizer que a Unesc é uma Universidade de 
excelência para o Ministério da Educação em diversos 
indicadores previstos no instrumento de avaliação. No 
relatório entregue à Instituição, garantimos notas 4 e 5 
em 98% dos itens. 

 Nossa recém-inaugurada Biblioteca, por exemplo, 
ganhou nota máxima. Assim como os laboratórios 
de informática e de práticas didáticas, as salas de aula 
e os espaços administrativos, dos professores e de 
convivência, todos avaliados com a nota máxima 5. 

 Percebam que, para uma instituição comunitária, esse 
é um resultado muito significativo, pois tal avaliação de 
excelência é mais comum em algumas universidades 
públicas, localizadas em grandes centros. Isso significa 
que temos sim uma Universidade de excelência no sul 
catarinense. 

 Nossas políticas e ações voltadas ao ensino e à 
pesquisa também foram consideradas excelentes 
pelo MEC. E isso representa uma grande vitória! Afinal, 
temos na universidade o objetivo de ensinar, produzir e 

disseminar conhecimento. 

 Outro ponto que chamou muito a atenção dos 
avaliadores foi a nossa prática de extensão e prestação 
de serviços, além das ações que a Unesc promove, 
as quais estão voltadas para o desenvolvimento 
socioeconômico. Mas isso não precisamos esmiuçar, 
pois já é de conhecimento público a natureza 
comunitária que a Unesc possui, seja com os milhares 
de atendimentos gratuitos nas Clínicas Integradas e 
Casas da Cidadania ou com os serviços de alta qualidade 
oferecidos pelo Iparque (Parque Científico e Tecnológico 
da Unesc). 

 E a avaliação externa realizada pelo MEC reconheceu 
o que estamos fazendo, e fazendo com qualidade. A 
excelência no ensino, na pesquisa e na extensão não 
é um acaso. É o resultado do investimento constante 
que fizemos em novas tecnologias, infraestrutura e 
capacitação dos professores e funcionários.

 Podemos dizer, com garantia, que a Unesc é 
referência!

Os três avaliadores do MEC, que aqui estiveram 
durante três dias, saíram da Instituição encantados 
com tudo o que viram e ouviram nas reuniões com os 
diversos segmentos (docentes, discentes e técnico-
administrativos). Encontraram aqui uma Instituição 
que os impressionou pelo tamanho, pela organização, 
pelo Projeto de Desenvolvimento Institucional, pelo 
quadro de professores e técnicos e pela qualidade dos 
nossos programas, projetos e ações de ensino, pesquisa 
e extensão. Ficaram impressionados também pelo fato 
de sermos tão grande e continuarmos parecendo uma 
família, em que todos trabalham juntos e motivados 
para fazer o melhor possível pela Universidade e pela 
Comunidade. A UNESC é de todos. Por isso, a Unesc é 
sua universidade de excelência!

Unesc, sua universidade de excelência!
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