
 São muitas as datas comemorativas em nosso país, 
instituídas com suas devidas justificativas, objetivando 
chamar a atenção da população, possibilitar reflexões e 
ações e ainda movimentar o comércio e a economia.
 
 No mês de agosto, temos o Dia Nacional da 
Amamentação, da Saúde, dos Pais, do Estudante, 
do Folclore, das Artes, do Soldado, do Pároco, do 
Feirante, do Bancário, do Advogado, da Informática, do 
Economista, do Filósofo, do Psicólogo, do Nutricionista, 
entre tantos outros.
 
 Mas o destaque é para o Dia do Estudante, originário 
da data de criação dos dois primeiros cursos superiores 
de Ciências Jurídicas no Brasil, em Olinda e São Paulo, 
em 11 de agosto de 1827. Cem anos depois, o Dia do 
Estudante passou a ser comemorado nessa data.
 
 Falando em estudante, segundo o Inep/Mec, em 2013, 
tínhamos mais de 9 milhões de estudantes no ensino 
médio/técnico, mais de 7 milhões no ensino superior e 
mais de 200 mil nos programas stricto sensu (Os dados 
do censo de 2014 serão publicados no final de agosto 
deste ano).
 
 Reportando-nos à Unesc, temos aproximadamente 
500 estudantes da educação básica − incluindo os 
cursos técnicos no Colégio Unesc −, 11 mil estudantes 
de graduação e 1.500 na pós-graduação, ou seja, 13 mil 
estudantes. A vocês dedicamos este espaço.

 Apesar de todos os dias serem Dia do Estudante, 
da vida, dos sonhos, das conquistas, nos dias 11 e 12 
realizamos algumas atividades para comemorarmos com 
entusiasmo essa data alusiva, como a gincana no Colégio 
Unesc e a recepção dos calouros pela reitoria, diretoria 
das Unidades Acadêmicas, coordenadores de curso e 
DCE.
 
 A comunidade acadêmica da Unesc trabalha a cada 
dia comprometida com a qualidade dos cursos, dos 
programas e dos serviços que oferece, objetivando a 

formação profissional e humana de nossos estudantes. 
Dentre as dimensões que referenciam essa qualidade 
estão: o Projeto Pedagógico dos Cursos em constante 
reavaliação, com diferenciais e especificidades; o 
corpo docente qualificado, sendo a maioria mestres e 
doutores; e a excelente infraestrutura, que, para além 
das salas de aula, laboratórios, biblioteca, materiais e 
equipamentos adequados, contempla diversos espaços 
para alimentação e convivência, aliados à jardinagem, 
pergolados e arborização, os quais propiciam o bem-
estar a todos.
 
 Além das atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
também fazem parte do Projeto Pedagógico 
Institucional as atividades artísticas, culturais, esportivas e 
de lazer, importantes na formação de nossos estudantes.

 Portanto, queremos brindar e comemorar com 
vocês, estudantes, o resultado da avaliação pelo MEC, 
ratificando a qualidade da Unesc, nossa Universidade 
Comunitária. A comissão de avaliadores do Inep/
MEC fez a visita in loco no mês de julho, para realizar o 
recredenciamento da universidade, e atribuiu a nota 
4,22, sendo que o máximo é 5 (98% das notas foram 4 e 
5).

 Esse resultado evidencia o trabalho da equipe de 1.300 
professores e funcionários comprometida, sintonizada, 
em harmonia, que vivencia a Missão Institucional a 
cada dia e implementa o planejamento elaborado 
coletivamente, bem como é fruto da dedicação, do 
aprendizado e do envolvimento dos estudantes com as 
atividades acadêmicas.
 
 Por fim, damos os parabéns hoje e sempre para os 
nossos estudantes, calouros e veteranos, brasileiros e 
estrangeiros, desejando que continuem fazendo sua 
parte, aprendendo, ensinando e se desenvolvendo. Que 
tenham muita perseverança e nunca desistam de seus 
sonhos, de viver melhor e de contribuir com um mundo 
melhor para todos.
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