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As Instituições de Ensino Superior (IESs) são pensadas para promover o desenvolvimento da
região em que se encontram instaladas e, ainda, com o intuito de atender às demandas
da sociedade, promovendo o desenvolvimento regional e social. Nesse sentido, as IESs
têm voltado seus esforços para a promoção do desenvolvimento econômico e turístico,
por meio da participação em projetos de pesquisa e extensão, ou, ainda, na formação de
profissionais que promoverão esse desenvolvimento em nível regional. Dessa forma, as IESs
também precisaram se inserir nesse contexto, adequando suas atividades e leis para regulamentar as práticas de ensino e pesquisa a fim de integrar essas atividades e as diversas
oportunidades apresentadas pela sociedade na busca de conhecimento científico e inovações. Nesta pesquisa buscou-se evidenciar a participação das IESs no desenvolvimento
econômico e turístico da Cidade de Chapecó, SC. Nesta pesquisa, de caráter descritivo
e cunho bibliográfico e documental, voltou-se às obras de Machado (2002), Alba (2002) e
Bedin (2013) para se desenvolver sua argumentação. Os resultados da pesquisa apontam
que o desenvolvimento em nível econômico e turístico se mostrou relevante, uma vez que
Chapecó apresenta superioridade em relação às demais cidades da região Oeste de
Santa Catarina, quando se destaca economicamente com a atração de empresas dos
vários segmentos, sobretudo voltadas ao agronegócio. A partir dessa atratividade empresarial, o turismo de negócios acompanhou esse crescimento substancial com a realização
de feiras, exposições e congressos. Para atender às necessidades do empresariado local e
da comunidade, emergem na Cidade inúmeras IESs com cursos de graduação, pós-graduação especialização, pós-graduação com programas de mestrado e doutorado, além
da promoção de cursos de extensão e in company que visam capacitar a comunidade
local, bem como os trabalhadores que foram atraídos pela expansão empresarial.
Palavras-chave: Instituições de Ensino Superior. Desenvolvimento econômico. Desenvolvimento cultural.
solange.guarda@unoesc.edu.br
carla.cazella@unoesc.edu.br

I Seminário Regional sobre Saúde, Trabalho e Educação

13

