
 Desde ontem (20/08) e até sábado, Criciúma 
é o centro da discussão nacional sobre o ensino de 
graduação. A Unesc está sediando o ForGRAD (Fórum 
Nacional de Pró-Reitores de Graduação). Já estão 
circulando por aqui aproximadamente 200 pró-reitores 
de graduação ou ocupantes de cargos equivalentes das 
Universidades, Centros Universitários, Institutos Federais 
de Educação, Ciência e Tecnologia e Centros Federais de 
Educação Tecnológica do Brasil.

 O Fórum tem como objetivos elaborar políticas 
e diretrizes básicas que permitam o fortalecimento de 
ações comuns e inerentes às Pró-Reitorias, nos planos 
nacional e regional; contribuir para a formulação e 
implementação de políticas públicas de Educação 
Superior que visem ao pleno desenvolvimento do 
País, de forma articulada com órgãos governamentais 
e outros segmentos da sociedade civil e contribuir 
para a formação acadêmico-administrativa dos pró-
reitores. O ForGRAD Nacional atua, ao longo dos anos, 
com a seguinte sistemática: cinco fóruns regionais, nos 
quais são discutidas as temáticas definidas para o ano 
e produzidas cartas contendo os principais pontos, 
sugestões e encaminhamentos realizados no decorrer 
do encontro, e um fórum nacional que busca ampliar as 
discussões e agregar todas as contribuições dos Fóruns 
Regionais.

 A temática central do ForGRAD Nacional é os 
10 anos do Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior) e do Plano Nacional de Graduação 
do ForGRAD − PNG: avanços e ajustes na qualificação 
da Educação Superior Brasileira. Além dessa temática 
central, o Fórum está sendo um momento de discussão 
sobre assuntos emergentes da educação brasileira, 
como a expansão da educação superior com qualidade; 
a formação do professor no contexto nacional; 
encaminhamentos de proposições que contribuam na 
elaboração de políticas públicas referentes à educação; 

a busca de mais espaços em órgãos governamentais, 
como o CNE (Conselho Nacional de Educação) e 
também a socialização de experiências acadêmicas, 
administrativas e de gestão.

 Para nós da Unesc, da Acafe e de Santa Catarina, 
é importante estarmos ocupando a presidência do 
ForGRAD, pois ele acontece há 31 anos, na maioria das 
vezes presidido por universidades federais e esta é a 
segunda vez que se dá no âmbito de uma Universidade 
Comunitária. Portanto, teremos alguns diferenciais em 
nossa programação evidenciando o que é realizado 
comunitariamente em nossa região. Nesse sentido, as 
Unidades Acadêmicas de Ciências da Saúde, Ciências 
Sociais Aplicadas, Ciências Engenharias e Tecnologias e 
Humanidades e Ciências da Educação da Unesc, além do 
Iparque − Parque Científico e Tecnológico, terão espaços 
para expor as atividades relacionadas ao ensino, pesquisa 
e extensão e dialogar com os forgradianos. Nosso reitor, 
professor Gildo, também participará da programação 
relatando uma experiência referente à expansão das ICEs 
(Instituições Comunitárias de Ensino Superior), da Acafe, 
e sobre a contribuição da formação continuada dos 
docentes para a qualificação dessa expansão.

 Outro diferencial desta edição do ForGRAD é 
a programação cultural e turística. Aproveitaremos a 
oportunidade para que os forgradianos conheçam e 
valorizem a cultura e as riquezas de nossa região, como 
a diversidade paisagística, com destaque para a Serra 
do Rio do Rastro, o artesanato, a Mina de Visitação, 
a Festa das Etnias, além de passeios em vinícolas e 
outros segmentos da nossa economia. Os participantes 
também terão à disposição o “espaço terapêutico do 
pró-reitor”, com várias atividades, o qual é coordenado 
pela equipe do Curso de Fisioterapia da Instituição. Hoje, 
já no segundo dia, continuamos acolhendo, dando as 
boas-vindas e demonstrando toda hospitalidade sul-
catarinense.
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