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PALAVRA DO REITOR
A internacionalização, nas últimas décadas, tem sido 
para as Instituições de Educação Superior um grande 
desa�o e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para 
que estudantes, professores e as próprias instituições 
aperfeiçoem suas condições técnicas e cientí�cas.
Sobretudo as universidades comunitárias buscam, a 
partir de parcerias com instituições estrangeiras, 
promover um diferencial  de seus instrumentos de 
gestão e da inovação de suas metodologias de Ensino, 
Pesquisa e Extensão. 
É por meio do contexto internacional e multicultural 
que  a Unoesc caminha  para construir as maiores 
oportunidades de aprendizado e de vivência 
internacional, ampliando a formação de  seus alunos, 
professores, técnicos e comunidade.
A Unoesc cria um mundo de oportunidades,  do 
regional ao global, aperfeiçoando sua capacidade de 
atuação e do aprimoramento de sua gestão alinhada 
com as tendências e boas práticas internacionais. 
Temos a certeza de que o intercâmbio proporciona um 
acentuado diferencial na formação pro�ssional dos 
estudantes.
A Unoesc, ao entregar o diploma na outorga de grau, 
entrega mais que o diploma, disponibiliza ao 
formando uma carreira pro�ssional vitoriosa. Nesse 
sentido, a internacionalização amplia horizontes, 
transforma a percepção e cria grandes e vastas 
perspectivas.
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A WORD FROM THE PRESIDENT 
In the last decades, internationalization has been a 
great challenge to Higher Education Institutions and, at 
the same time, an opportunity for students, professors 
and the institutions themselves to improve their 
technical and scienti�c conditions. Community 
universities particularly seek, through partnerships with 
foreign institutions, to promote an advantage of their 
management tools and the innovation of their 
Teaching, Research and Extension methodologies. It is 
through the international and multicultural context that 
Unoesc moves towards the greatest learning 
opportunities and international experience, expanding 
the training of its students, professors, technicians and 
community.
Unoesc creates a world of opportunities, from regional 
to global, improving its capacity to act and improving 
its management in line with international trends and 
good practices. We are certain that the exchange 
provides a marked advantage in the professional 
training of students. When the student is awarded the 
diploma during the graduation ceremony, Unoesc 
delivers more than just a diploma, it also provides the 
graduate with a winning professional career. In this 
sense, internationalization broadens horizons, changes 
perception and creates large and broad perspectives. 
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VISÃO

VALORES

MISSÃO

Ética: fundamentar as ações e os resultados na 
honestidade e na justiça;
Humanismo: cuidado com a vida;
Cooperação: capacidade de atuar em equipe;
Comprometimento: atuar com 
profissionalismo para atingir objetivos;
Responsabilidade social: desenvolvimento 
sustentável e qualidade de vida;
Inovação: inovar com criatividade, flexibilidade e 
capacidade de adaptar-se a novas situações;
Solidez: garantir viabilidade presente e futura.

“Ser a melhor instituição de ensino superior no 
Oeste de Santa Catarina, reconhecida pela sua 
relevância social como agente do desenvolvimento 
regional.”

“Promover a formação humana e profissional, por 
meio do ensino, da pesquisa e da extensão, gerando 
conhecimento para o desenvolvimento regional 
com sustentabilidade.”

VISION

VALUES

MISSION
"To promote human and professional training, 
through teaching, research and extension, 
generating knowledge for sustainable regional 
development."

"To be the best institution of higher education in the 
West of Santa Catarina, recognized for its social 
relevance as an agent of regional development. "

Ethics: to support actions and results with 
honesty and justice; 
Humanism: care for life; 
Cooperation: capacity to work as a team; 
Commitment: to work professionally in order 
to reach goals; 
Social responsibility: sustainable development 
and quality of life; 
Innovation: to innovate with creativity, flexibility 
and ability to adapt to new situations; 
Solidity: to ensure current and future visibility.



A Universidade do Oeste de Santa Catarina é 
uma instituição comunitária, propulsora do 
desenvolvimento humano e social da região 
onde atua. A interação com a comunidade se 
re�ete nas ações desenvolvidas nas áreas da 
educação, saúde, assistência social, tecnologia, 
meio ambiente, cultura, esporte e lazer.
Atualmente, possui mais de 21 mil alunos 
distribuídos em mais de 50 cursos de graduação 
oferecidos em cinco campi. Os programas 
disponibilizados incluem áreas de 
conhecimento da ciência social e jurídica, 
ciências humanas, ciências da saúde, ciências 
sociais aplicadas e ciências tecnológicas.
A Unoesc recebeu a quali�cação como 
Instituição Comunitária no ano 2014. A nova 
categoria é destinada às instituições que 
aplicam integralmente os recursos nas suas 
atividades e desenvolvem permanentemente 
ações comunitárias.
Em 2017, a Unoesc recebeu o resultado da 
avaliação realizada pela comissão do Ministério 
da Educação (MEC) para a renovação do 
recredenciamento institucional. A Universidade 
alcançou o conceito �nal 4, em uma escala de 1 
a 5, e foi avaliada em cinco eixos, com notas 
variando de 4,1 a 4,8. Esses resultados colocam 
a Unoesc no patamar das melhores 
universidades do País, e são válidos por até 10 
anos.
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 UNOESC
The University of Western Santa Catarina is a 
community institution, which promotes human 
and social development in the region where it 
operates. Interaction with the community is 
re�ected in the actions developed in the areas 
of education, health, social work, technology, 
environment, culture, sports and leisure.
It presently has more than 17 thousand 
students distributed over more than 50 
undergraduate programs o�ered in �ve campi. 
The programs o�ered include areas of 
knowledge of social sciences and law, human 
sciences, health sciences, applied social 
sciences and technological sciences.
Unoesc was quali�ed as a Community 
Institution in 2014. The new category is 
intended for institutions that fully apply their 
resources in their activities and develop 
permanent community actions.
In 2017, Unoesc received the result of the 
evaluation conducted by the committee of the 
Ministry of Education (MEC) to renew its 
institutional re-accreditation. The University 
reached a �nal score of 4, on a scale of 1 to 5, 
and was evaluated on �ve axes, receiving 
grades which varied from 4.1 to 4.8.  These 
results are valid for 10 years and they place 
Unoesc at the level of the best universities in 
Brazil.
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de pessoas
1,2 million
people



NÚMEROS EM DESTAQUE

+ 
Alunos

882 
Professores

1.152 
Funcionários

5
Campi

10
Cidades

50+
Grupos
de pesquisa

487
Salas de aula

429 
Laboratórios

15
Ginásios
de esportes

15
Auditórios

14
Bibliotecas

1
Hospital 
Universitário

3
Hospitais 
Veterinários

2
Colégios de 
Educação Básica

86 mil
Pessoas atendidas
(Atendimento gratuito
à comunidade)

+

17 mil

Fonte: Unoesc em Números (2018)



HIGHLIGHTED NUMBERS

Students
882 
Professors

1.152 
Employees

5
Campi

10
Cities

50+
Research 
groups

487
Classrooms

429 
Labs

15
Sports 
facilities

15
Auditoriums

14
Libraries

1
University 
hospital

3
Veterinarian
hospitals

2
Elementary and 
Middle Schools

86 
people served

+ thousand

17 thousand+

Source: Unoesc in Numbers (2018)

(Free service to
the community)



Apaixonados 
pelo conhecimento
A paixão nos impulsiona e nos motiva a oferecer um 
aprendizado em que a teoria e as práticas se integram. A 
Unoesc é especialista em formar pessoas e tornar seus 
sonhos realidade.
Na Unoesc alinhamos os processos educacionais e as 
práticas universitárias, em todos os níveis de ensino – 
Graduação, presencial e a distância; Extensão; 
Pós-graduação, Mestrado e Doutorados –, aprimorando a 
formação de pro�ssionais quali�cados e atuantes.

Passionate
 for knowledge

Passion drives us and motivates us to o�er learning in which 
theory and practice are integrated. Unoesc specializes in 
training people and making their dreams come true.
At Unoesc we align educational processes and university 
practices at all levels of education - Undergraduate, on 
campus and distance; Outreach; Postgraduate, Master's and 
Doctoral Degrees -, improving the training of quali�ed and 
active professionals.



GRADUAÇÃO
Nossos cursos propõem uma completa formação acadêmica, 
preparando pro�ssionais para o mercado de trabalho e 
cidadãos comprometidos com a transformação social.  Além 
de contar com professores capacitados, dos quais 65,8% são 
mestres e doutores, temos estrutura da maior universidade da 
região Oeste de Santa Catarina, que tem como marca de 
ensino a articulação entre a base teórica e a prática.

Áreas do conhecimento: 

UNDERGRADUATE
PROGRAM
Our courses o�er a complete academic training, preparing 
professionals to the work market and citizens committed to 
social transformation.  In addition to trained teachers, of which 
66% hold master’s and doctorate degrees, we have the  
performance and the recognition of the  largest University in 
the Western region of Santa Catarina State, in the South of 
Brazil. The Unoesc academic and services o�ered to the 
communities are  based on  excelence and also by the  
articulation between theoretical and practical  with applied 
links to the social and regional development.

Knowledge areas:



CURSOS
Agronomia 

Engenharia Florestal   

Medicina Veterinária        

Zootecnia

COURSES
Agronomy 

Forestry Engineering   

Veterinarian Medicine        

Zootechnology

CIÊNCIAS AGRÁRIAS

AGRARIAN SCIENCES



CURSOS
Educação Física (Licenciatura)

Música (Licenciatura) 

Pedagogia (Licenciatura) 

COURSES
Physical Education (Teaching 

Degree)

Music (Teaching Degree) 

Pedagogy (Teaching Degree) 

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

EDUCATION SCIENCES



CURSOS
Biotecnologia Industrial

Ciências Biológicas

Educação Física – Bacharelado 

Enfermagem 

Farmácia 

Fisioterapia 

Medicina 

Nutrição 

Odontologia 

Psicologia 

COURSES
Industrial Biotechnology

Biological Sciences

Physical Educaiton – Bachelor’s 

Nursing 

Pharmacy 

Physiotherapy 

Medicine 

Nutrition 

Dentistry 

Psychology 

CIÊNCIAS DA VIDA E SAÚDE

LIFE AND HEALTH SCIENCES



CURSOS
Arquitetura e Urbanismo
Ciência da Computação
Engenharia Bioenergética
Engenharia Civil
Engenharia de Computação
Engenharia de Produção
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Engenharia Química
Engenharia Sanitária e Ambiental
Engenharia de Alimentos
Sistemas de Informação
Tecnologia em Gestão da Tecnologia da 
Informação
Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas

COURSES
Architecture and Urbanism
Computer Science
Bioenergetic Engineering
Civil Engineering
Computer Engineering
Production Engineering
Electrical Engineering
Mechanical Engineering
Chemical Engineering
Sanitary and Environmental 
Engineering
Food Engineering
Forestry Engineering
Information Systems
Technology in IT Management 
Technology in Systems Analysis and 
Development

CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS 

EXACT SCIENCES AND TECHNOLOGY 



CURSO
Direito

COURSE
Law

CIÊNCIA JURÍDICA

LEGAL SCIENCE



CURSOS
Administração

Ciências Contábeis

Comunicação Social – habilitação 

Publicidade e Propaganda

Design 

COURSES
Management

Accounting Sciences

Social Communication – degree in 

Publicity and Advertising

Design 

CIÊNCIAS SOCIAIS

SOCIAL SCIENCES



Essa modalidade inovadora visa 
�exibilizar o processo de integralização 
curricular com aulas presenciais e 
semipresenciais, utilizando ferramentas 
que facilitam a aprendizagem por meio 
de metodologias ativas. 

This innovative modality aims to make 
the process of curricular integration 
more �exible with presential and 
semipresential classes, using tools that 
facilitate learning through active 
methodologies.

GRADUAÇÃO MIX

MIX UNDERGRADUATE
PROGRAM



EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

DISTANCE EDUCATION

Na Educação a Distância as atividades 
acontecem por meio da Unoesc Virtual, 
que disponibiliza aos alunos um Portal 
de Ensino interativo e materiais 
didáticos, como o Guia de Estudos, o 
caderno de atividades e as videoaulas, 
com o professor tutor facilitando a 
interação e sanando dúvidas de 
maneira on-line. 

Distance Education activities take place 
through Unoesc Virtual, which provides 
students with an interactive Teaching 
Portal and study materials, such as the 
Study Guide, activity book and video 
lectures, with the tutor facilitating the 
interaction and answering questions 
online. 



Especialização

A oferta de cursos de pós-graduação acompanha as 
demandas do mercado regional por pro�ssionais de 
elevado grau de competência cientí�ca ou técnica. 
Os cursos lato sensu são destinados ao 
aperfeiçoamento pro�ssional, contemplando todas 
as áreas do conhecimento.

A Pós-graduação stricto sensu oferecida pela Unoesc 
tem enfoque voltado à formação de alto 
desempenho de pesquisadores, docentes e demais 
pro�ssionais do mercado de trabalho, por meio da 
oferta de cursos de Mestrado e Doutorado.

PÓS-GRADUAÇÃO

STRICTO SENSU

LATO SENSU

 Mestrado e Douturado



LATO SENSU
The o�er of postgraduate courses follows the demands of the regional 
market by professionals with a high degree of scienti�c or technical 
competence. The non-degree graduate courses are intended for 
professional development, covering all areas of knowledge.

STRICTO SENSU 
The Postgraduate Programs o�ered by Unoesc are focused on the 
high-performance training of researchers, teachers and other 
professionals in the labor market, through the o�er of Masters and 
Doctorate programs.

GRADUATE PROGRAMS

Specialization 

Masters and Doctorate



MESTRADOS

MASTER
PROGRAMS



Mestrado Pro�ssional em Administração
Linha 1: Sustentabilidade e Organizações
Linha 2: Estratégia e Competitividade

Professional Masters in Business Administration
Line 1: Sustainability and Organizations
Line 2: Strategy and Competitivity

Mestrado Acadêmico em Direito
Linha 1: Direitos Fundamentais Civis: a 
ampliação dos direitos subjetivos
Linha 2: Direitos Fundamentais Sociais: 
relações de trabalho e seguridade social

Academic Masters in Law
Line 1: Civil Fundamental Rights Expansion of 
subjective rights
Line 2: Fundamental Social Rights: work 
relations and social security

Mestrado Acadêmico em Educação
Linha 1: Educação, Políticas Públicas e Cidadania
Linha 2: Processos Educativos

Academic Master’s Program in Education
Line 1: Education, Public Policies and Citizenship
Line 2: Educational Processes

Mestrado Acadêmico em Biociências e Saúde
Linha 1: Fatores Biológicos no Processo 
Saúde-doença
Linha 2: Diagnóstico e Intervenção na Saúde
Linha 3: Promoção e Gestão em Saúde

Academic Master’s Program in Biosciences and 
Health
Line 1: Biological Factors in the Health-Disease 
Process
Line 2: Diagnostics and Interventions in Health
Line 3: Promotion and Management in Health

Mestrado em Sanidade e Produção Animal 
Linha 1: Sanidade Animal
Linha 2: Produção Animal

Master’s Program in Animal Health and 
Production 
Line 1: Animal Health
Line 2: Animal Production



DOUTORADOS

DOCTORATE 
PROGRAMS



Doutorado Acadêmico em Administração
Linha 1: Sustentabilidade, Empreendedorismo e 
Dinâmicas Territoriais
Linha 2: Estratégia e Competitividade

Academic doctorate degree in Business 
Administration
Line 1: Sustainability, Enterpreneurship and 
Territorial Dinamics
Line 2: Strategy and Competitivity

Doutorado em Educação
Linha 1: Educação, Políticas Públicas e Cidadania
Linha 2: Processos Educativos

Doctorate Program in Education
Line 1: Education, Public Policies and Citizenship
Line 2: Educational Processes



PESQUISA

RESEARCH

Na Unoesc, a prática da pesquisa se 
torna ainda mais fascinante porque 
aproxima os apaixonados pelo 
conhecimento. Alunos e professores 
são incentivados a se tornarem 
também pesquisadores. O acesso à 
pesquisa ocorre em diferentes níveis, 
por meio de programas institucionais 
que contemplam desde a iniciação 
cientí�ca até o desenvolvimento de 
pesquisas avançadas nas diversas 
áreas do saber. São projetos de 
qualidade que contam com a 
orientação de professores mestres e 
doutores, �nanciados com recursos 
próprios ou externos, principalmente 
governamentais.

At Unoesc, the practice of research 
becomes even more fascinating 
because it brings people who are 
passionate for knowledge closer 
together. Students and faculty are 
encouraged to also become 
researchers. Access to research occurs 
at di�erent levels through 
institutional programs ranging from 
scienti�c initiation to the 
development of advanced research in 
the various areas of knowledge. These 
are quality projects that rely on the 
guidance of master and doctoral 
professors, funded by their own or 
external resources, mainly from the 
government.



CURSOS DE EXTENSÃO

OUTREACH PROGRAMS

Os cursos de extensão oferecidos pela 
Unoesc se caracterizam pela diversidade, 
abrangendo as mais variadas áreas do 
conhecimento. De curta duração e 
abertos à comunidade externa, são ideais 
para quem quer aprender muito em 
pouco tempo. 

Outreach programs o�ered by Unoesc 
are characterized by diversity, covering 
the most varied areas of knowledge. 
Short-term programs, open to the 
outside community, they are ideal for 
those who want to learn a lot in a short 
period of time. 





COMPARTILHANDO SABERES:
OS IDOSOS NA UNIVERSIDADE

Programa voltado a idosos no qual as práticas estimulam o bem-estar, proporcionando 
oportunidades de aprofundar conhecimentos que agreguem valores para melhorar a 
sua qualidade de vida e ter um envelhecimento saudável, bem como um espaço para a 
interação social e cultural. 

SHARING KNOWLEDGE: SENIOR
CITIZENS AT THE UNIVERSITY

It is an elderly-oriented program in which the practices stimulate well-being, providing 
opportunities to further knowledge that add value to improve their quality of life and 
enjoy healthy aging, as well as a space for social and cultural interaction. 



AGÊNCIA DE GESTÃO DA INOVAÇÃO
E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (AGIR) 

AGENCY FOR INNOVATION AND
INSTITUTIONAL RELATIONS (AGIR) 

A Agência de Gestão da Inovação e 
de Relações Institucionais (AGIR) 
congrega os habitats de inovação 
com vistas ao estímulo das ações 
de inovação e empreendedorismo, 
captação de recursos econômicos 
e �nanceiros para a execução de 
projetos e programas elaborados 
na Universidade ou em parceria 
com esta, voltados para o 
desenvolvimento institucional e 
regional.

The Agency for Innovation and 
Institutional Relations (AGIR) 
brings together innovative 
habitats to stimulate innovation 
and entrepreneurship actions, 
raising economic and �nancial 
resources for the execution of 
projects and programs developed 
at the University or in partnership 
with it, focused on institutional 
and regional development.



POLO DE INOVAÇÃO

INNOVATION CENTER

O Polo de Inovação Inovale é um 
parque tecnológico que abrange 
14 municípios e tem como 
missão promover o 
desenvolvimento sustentável da 
região por meio da inovação. A 
base do Polo está na reunião de 
organizações que visam à 
geração de empreendimentos 
inovadores, novos produtos, 
serviços e tecnologias de 
maneira disseminada na região 
Meio-Oeste catarinense.

Polo de Inovação Inovale – The 
Inovale Innovation Center is a 
technology park that covers 14 
municipalities and its mission is 
to promote the sustainable 
development of the region 
through innovation. The basis 
for Inovale is the gathering of 
organizations that aim to 
generate innovative ventures, 
new products, services and 
technologies in a widespread 
way in Santa Catarina’s Midwest.



O MUNDO DE PORTAS ABERTAS

THE WORLD’S DOORS ARE OPEN





A internacionalização tem sido um dos principais 
objetivos estratégicos da Unoesc, por meio de uma 
política integrada ao ensino, à pesquisa e à extensão.
A presença constante de alunos e docentes 
estrangeiros aliada à capacitação permanente de seus 
professores no exterior garante a oferta de formação 
acadêmica nos melhores padrões de excelência de 
reconhecimento internacional. 

Internationalization has been one of the main strategic 
goals of Unoesc, through an integrated policy for 
teaching, research and extension.
The constant presence of foreign students and 
professors combined with the permanent training of 
their professors abroad ensures the o�er of academic 
training in the best standards of international 
recognition excellence. 



PARCEIROS INTERNACIONAIS
- 15 países

- Mais de 40 universidades e instituições de pesquisa.
Redes internacionais

- International Human Motricity Network

- Organização Universitária Interamericana (OUI)

- Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha

- Câmara Italiana de Comércio e Indústria de Santa Catarina;

- Câmara de Comércio Brasil-Cataluña

INTERNATIONAL PARTNERS

- Over 40 universities and research institutions 

International networks

- International Human Motricity Network

- Interamerican University Organization (OUI)

- German-Brazilian Chamber of Commerce and Industry

- Italian Chamber of Commerce and Industry of Santa Catarina

- Brazil-Catalunya Chamber of Commerce

- 15 countries



Alisson Júnior Cozzer

I’ve always wanted to do an exchange program in order to 
study and live in a di�erent context. In contact with the 
university, I was able to see that my dream of participating in 
exchange program could be ful�lled. We go through very 
important challenges, such as leaving our comfort zone and 
opening up to something new. One of the most amazing 
aspects of this experience is to be in contact with the culture 
of completely di�erent people and the countless situations 
which diverge from our context.

Andrei Bonamigo
Egresso do Mestrado Pro�ssional em Administração
Mobilidade no Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal

Minha experiência em Portugal foi brilhante! Pude vivenciar 
um pouco da cultura europeia, e em especial �z uma grande 
rede de contatos, tanto na parte social quanto na acadêmica, 
que abriram meus horizontes na área de pesquisa. 

My experience in Portugal was great! I was able to experience 
a bit of European culture, and in particular I set up a great 
contact network, both socially and academically, that opened 
my horizons in the research area. 

Alumnus of the Professional Masters in Administration
Mobility at the Politechnical Institute of Setúbal, Portugal

Alisson Júnior Cozzer

Sempre tive a pretensão de fazer intercâmbio para estudar e 
viver num contexto diferente. Em contato com a universidade 
pude veri�car que o desejo de estar realizando o intercâmbio 
podia realmente ser alcançado. Passamos por desa�os bem 
importantes, como deixar a zona de conforto e se abrir para o 
novo. Um dos aspectos mais fantásticos da experiência é estar 
em contato com a cultura de um povo totalmente diferente, 
as inúmeras situações que divergem do nosso contexto.

Aluno do Curso de Psicologia
Mobilidade acadêmica de estudos e pesquisa na Universidade
Eduardo Mondlane, Moçambique

Psychology student
Academic mobility for study and research at the
Eduardo Mondlane University in Mozambique

DEPOIMENTOS

TESTIMONIALS



Carolina Barrera Inman

Posso resumir que a minha experiência de intercâmbio na 
Unoesc foi extraordinária. Tive a oportunidade de viver, 
experimentar e conhecer culturas diferentes, pessoas 
com perspectivas de vida diferentes, assim como outras 
com olhares similares ao meu; comidas típicas e 
diferentes da região, cidades e países diferentes, uma 
universidade diferente, assim como métodos de ensino, 
professores, colegas e modos de organização diferentes. 
Sem dúvida, estou levando uma bagagem de vida mais 
rica.

Aluna da Universidad Autónoma de Baja California, México

Student at the Universidad Autónoma de Baja California, Mexico

I can sum up my Exchange experience at Unoesc as 
extraordinary. I had the chance to live, to experience and 
to learn about di�erent cultures, people with di�erent 
perspectives on life, as well as others with similar views as 
mine; typical and di�erent food of the region, di�erent 
cities and countries, a di�erent university, as well as 
teaching methods, teachers, colleagues and di�erent 
modes of organization. I am undoubtedly leaving this 
experience with a richer background.

Carolina Vergara Llanos

Conhecer as atividades que se realizam em outras 
universidades e trocar experiências é muito bom para 
seguir crescendo em diferentes âmbitos. Dessa forma, 
melhora a qualidade da docência, melhora a 
comunicação com os estudantes, melhora as relações 
entre os pro�ssionais. São estratégias em que todos 
ganham!

Professora na Universidad Austral de Chile

Professor at Universad Austral de Chile

Knowing the activities that take place in other universities 
and exchanging experiences is very good to continue 
growing in di�erent areas. This improves the quality of 
our teaching, it improves communication with students, 
it improves relationships among professionals. These are 
win-win strategies!



Wan Cley Rabuske

Eu sempre tive comigo o desa�o que era realizar o 
intercâmbio, tinha um pouco de receio, em virtude do 
não conhecimento. A partir do momento que tive a 
possibilidade oferecida pela Universidade, eu não pensei 
duas vezes, e fui à Espanha.

Egresso do Curso de Fisioterapia
Mobilidade na Universidad Católica de Murcia, Espanha

I’ve always known that doing an exchange would be a 
challenge, so I was a bit afraid, because of not knowing. 
From the moment I had the opportunity o�ered by the 
University, I did not think twice, and went to Spain.

Alumnus of the Physiotherapy Program
Mobility at the Universidad Católica de Murcia, Spain

Guilherme Correa

É uma experiência incrível! A ansiedade até o momento 
da partida, o frio na barriga com a chegada e inúmeras 
dúvidas sobre quem conheceria, se conseguiria me 
comunicar, que lugares visitaria... Oportunidade perfeita 
para sair da zona de conforto. Fiquei um mês na Ilha 
Esmeralda, Irlanda, com uma família irlandesa que, por 
sinal, era muito parecida com a minha, pois eles 
perguntavam sobre as aulas, se tinha ido bem nos testes 
ou feito as lições de casa. Conhecer um pouco da Irlanda 
foi inesquecível e enriquecedor. Não vejo a hora de 
retornar.

Técnico-administrativo da Universidade do Oeste de Santa Catarina
Curso de inglês na Dublin City University, Irlanda

Alumnus of the Professional Masters in Administration
Mobility at the Politechnical Institute of Setúbal, Portugal

It’s an amazing experience! The anxiety until the moment 
of departure, the butter�ies in the stomach with the 
arrival and innumerable questions about who I would 
meet, if I would be able to make myself understood, 
which places I would visit ... A perfect opportunity to 
leave the comfort zone. I spent a month on Emerald 
Island, Ireland, with an Irish family who, incidentally, was 
very similar to my own. They often asked me about my 
classes, how I had done on tests or whether I had done 
my homework. Learning a little about Ireland was 
unforgettable and enriching. I’m really looking forward 
to going back.




