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APRESENTAÇÃO
O ano de 2019 ficará marcado pela consolidação de um período exitoso na
história da Unidavi. Vários planos e ações foram concluídos e entregues à
comunidade acadêmica. Mais do que isso, também foram estabelecidas bases
sólidas para um novo ciclo de desenvolvimento responsável e sustentável na
Instituição.
A renovação do credenciamento da Unidavi, que ocorreu no mês de outubro,
evidencia a seriedade da gestão na condução dos processos de ensino e
aprendizagem, além da correta execução de atividades de apoio, como o
planejamento institucional e a oferta e manutenção de infraestrutura
adequada. Ao mesmo tempo, a realização de um processo eleitoral
transparente na escolha da reitoria para os próximos quatro anos demonstrou
a solidez institucional adquirida pela Unidavi ao longo de sua história. A nova
gestão toma posse legitimada pela vontade democrática da comunidade
acadêmica.
Também foram concluídas e entregues, para a comunidade acadêmica e
sociedade, importantes obras que contribuirão para o desenvolvimento
regional, apoiando a formação de profissionais qualificados e socialmente
engajados. Dentre elas destacam-se o Núcleo de Práticas das Saúde e o Centro
de Inovação Norberto Frahm - CINF, que representam, ao mesmo tempo, um
legado para a história da Unidavi e para o Alto Vale do Itajaí.
Este Balanço Social apresenta evidências da responsabilidade social da Unidavi
com o Alto Vale do Itajaí. Inúmeras iniciativas nos campos de ensino, pesquisa,
extensão e socioambiental foram planejadas e executadas, gerando resultados
concretos com benefícios percebidos em toda a comunidade.
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1. A UNIDAVI: PERFIL INSTITUCIONAL
O Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - Unidavi é
mantido pela Fundação Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do
Itajaí, entidade educacional oficial, com patrimônio próprio. Instituída pela Lei
Municipal nº 613, de 07 de julho de 1966, tem caráter educativo, cultural e de
assistência social, de direito privado, comunitária/filantrópica, sem fins
econômicos. Está inscrita no CNPJ sob nº 85.784.023/0001-97, com sede e foro
na cidade de Rio do Sul, na Rua Dr. Guilherme Gemballa, nº 13, bairro Jardim
América.
A Unidavi tem como documentos norteadores o Regimento Geral, aprovado
pela Resolução 021/2020 do Conselho Universitário (CONSUNI) em 22 de Abril
de 2020 e homologado pela Resolução 04/2020 do Conselho de Administração
(CONSAD) da Fundação Unidavi em 29 de Abril 2020; o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), originalmente aprovado pela Resolução
CONSUNI 08/2017, em 20 de junho de 2017 e com revisão aprovada pela
Resolução 22/2019 do CONSUNI; e o Planejamento Estratégico (PE) aprovado
na reunião da Reitoria em fevereiro de 2017. O PDI e PE têm vigência de 2017 a
2021. Estes documentos são basilares no auxílio à gestão da Unidavi para
tomada de decisão e direcionamento para o alcance dos objetivos da IES1.
A Unidavi está localizada na região do Alto Vale do Itajaí, que se configura
geograficamente como o centro do Estado de Santa Catarina, entre a Serra do
Mar e a Serra Geral. Com história de ocupação recente, tem sua população
formada especialmente pela imigração europeia, que até poucas décadas,
baseava sua economia essencialmente na agricultura e no extrativismo.
Contudo, na esteira do espírito desenvolvimentista que caracterizou o país na
segunda metade do século passado e somadas à escassez dos recursos
naturais, passou a investir na expansão comercial e industrial, transformando
suas características políticas, econômicas e demográficas. Atualmente a região
possui uma população de aproximadamente 300 mil habitantes, entre os quais,
anualmente, 3,5 mil jovens concluem o Ensino Médio.

1

Instituição de Ensino Superior

Imagem 1: Região de abrangência e campus da Unidavi

Fonte: Google Imagens - editado

Com sede no município de Rio do Sul, cidade capital e referência da região que
atrai pessoas de várias cidades em busca de trabalho e estudo, a Unidavi possui
também atuação direta nos municípios de Ituporanga, Taió e Presidente Getúlio
por meio de campus. Desta forma, contribui com os anseios de fortalecer as
microrregiões do Alto Vale do Itajaí em suas potencialidades.

2. AÇÕES NO ENSINO
2.1 Bolsas e gratuidades
A Unidavi, por ser uma instituição de caráter comunitário e pela sua condição de
instituição filantrópica, proporciona aos estudantes acesso a bolsas de estudos
e de pesquisa. Os recursos são oriundos de diversas fontes, especialmente da
reversão da cota patronal do INSS, do Programa Universidade para Todos PROUNI, de repasses do Estado de Santa Catarina em função dos Artigos 170 e
171, e de recursos da própria Instituição.
Em 2019 foram concedidas 2.457 bolsas e gratuidades. A modalidade que
abrange o maior número de beneficiados é a de “Bolsas de Estudo do Artigo
170”, com 663 acadêmicos. Em seguida está o PROUNI, com 396 bolsistas. O
valor total das bolsas concedidas foi R$ 13,8 milhões, sendo o PROUNI, com R$
5,3 milhões e o Artigo 170, com 2,3 milhões, os dois principais programas.
Imagem 2: Bolsas concedidas

Fontes: Secretaria acadêmica e Setor Financeiro

A concessão das bolsas segue procedimentos e normas estabelecidos para
cada fonte provedora, além disso, é acompanhada por comissões próprias com
a participação de docentes, técnico-administrativos, discentes e representantes

da comunidade, buscando o maior rigor possível e a transparência necessária
para a segurança do processo.
2.2 NOPNE - Núcleo de Orientação à Pessoa com Necessidades Especiais
Os profissionais do NOPNE desenvolvem ações em Gestão, Ensino, Pesquisa e
Extensão. Oferecem acompanhamento sistemático aos alunos com
necessidades especiais durante suas atividades de Ensino ou em horários
alternativos, de acordo com suas necessidades específicas, e orientação aos
docentes e coordenadores de curso no que refere-se à educação inclusiva. Este
Núcleo também é responsável pela disponibilização de recursos pedagógicos
adaptados às especificidades das diferentes deficiências.
No ano de 2019 foram assistidos pelo NOPNE, 66 alunos com algum tipo de
deficiência, como mostra a série histórica representada na tabela 1. O
acompanhamento abrangeu 34 alunos do Colégio, 31 acadêmicos dos cursos de
Graduação e um de Pós-graduação.
Tabela 1: Atendimentos alunos com deficiência
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Pós-graduação

0

2

2

0

2

2

0

1

Graduação

14

10

14

15

19

32

30

31

Colégio

8

12

15

20

26

20

34

34

Totais

22

24

31

35

47

54

64

66

Ano

Fonte: NOPNE - Núcleo de Orientação à Pessoa com Necessidades Especiais

3. AÇÕES NA PESQUISA E EXTENSÃO
A Pesquisa é uma atividade inerente às Instituições de Ensino Superior (IES).
Trata-se de incentivar a construção de conhecimento que pode ser aplicado em
benefício da sociedade. Ciente desta importância, a Unidavi busca incentivar a
Iniciação Científica em seus cursos.
3.1 CIEPE - Congresso Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão
Anualmente é realizado pela IES o Congresso Integrado de Ensino, Pesquisa e
Extensão - CIEPE. A 9ª edição aconteceu entre 21 e 23 de maio de 2019. A
abertura contou com palestra do músico Thedy Côrrea, para os mais de 3.000
alunos, professores e técnicos-administrativos da Unidavi, além de convidados.
Imagem 3: Arte e QR Code para vídeo da palestra de abertura do CIEPE

Fonte: Assessoria de Planejamento

Durante o CIEPE foram apresentados mais de 700 trabalhos de Iniciação
Científica e de Extensão, com a participação de cerca de 70% do quadro
docente da Unidavi. A relação completa dos trabalhos apresentados está
publicada no site do evento.
Imagem 4: QR Code para o caderno de eventos do CIEPE 2019

Fonte: Assessoria de Planejamento

3.2 Projetos de Extensão
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (9394/96), no art. 43 inciso VII
destaca que dentre as finalidades da Educação Superior está a promoção da
Extensão, aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas
e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica geradas na Instituição. Acima da obrigação legal, a Unidavi entende
que a Extensão é um elemento do processo educativo, cultural e científico que
articula o Ensino e a Iniciação Científica de forma indissociável e viabiliza a
relação transformadora entre a Instituição e a Sociedade. Por isso, desenvolve
uma série de ações voltadas à comunidade.
Em 2019 a Unidavi manteve sete programas de Extensão: (I) cultura, arte e
história; (II) desenvolvimento regional; (III) desenvolvimento e cidadania; (IV)
sustentabilidade e responsabilidade ambiental; (V) universidade solidária; (VI)
vida em equilíbrio e (VII) educação continuada. Através destes programas
foram desenvolvidos 77 projetos e cursos de formação geral, que contaram
com 10.832 participantes. A imagem 5, a seguir, mostra a evolução do número
de participantes dos projetos de Extensão da Unidavi.
Imagem 5: Participantes de projetos de extensão da Unidavi.

Fonte: Setor de Extensão

Não obstante tais ações, a Unidavi, mantém núcleos vinculados a cursos de
diferentes áreas que também executam atividades de Extensão junto à
comunidade. Estes núcleos estão destacados a seguir.

3.3 NPJ - Núcleo de Prática Jurídica
O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) faz parte da formação profissional do
estudante do Curso de Direito onde, além da obrigatoriedade de cursar as
matérias normais, há necessidade da formação prática, desenvolvida no Núcleo.
Ao desenvolver o Estágio de Prática Jurídica III e IV, os alunos têm a
oportunidade de atendimento e proposituras de peças processuais em todas as
áreas de atuação jurídica e com o acompanhamento dos orientadores.
No NPJ são atendidas pessoas carentes, sem recursos financeiros para arcar
com custas e honorários de advogados. A tabela 2 apresenta as atividades de
atendimento realizadas pelo NPJ.
Tabela 2: Atendimentos Núcleo de Prática Jurídica (NPJ)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Novos protocolos

366

1.172

1.399

881

764

732

646

843

804

Petições iniciais

160

304

440

382

213

242

191

216

234

Acompanhamento em
audiências

152

260

308

236

251

167

152

158

200

Processos retirados
em carga

193

392

523

1002

855

1104

1104

1224

1413

Manifestações
processuais

524

1.413

2.020

2.152

1.987

2.297

2.216

2.452

2.992

Fonte: Núcleo de Práticas Jurídicas

Através do serviço prestado pelo NPJ, a Unidavi oferece à comunidade a
aplicação da assistência jurídica de qualidade, utilizando o programa de
Extensão permanente de atendimento à população carente. Além da comarca
de Rio do Sul, em 2019 passaram a ser atendidas também as comarcas de Rio
do Oeste e Trombudo Central/SC.

3.4 NEAP - Núcleo de Estudos Avançados em Psicologia
O Núcleo de Estudos Avançados em Psicologia - NEAP é a Clínica Escola da
Unidavi. Oferece atendimento psicológico gratuito para crianças, adolescentes,
adultos, casais, famílias, avaliação psicológica e grupos terapêuticos. Como

parte da política de gestão voltada à ampliação dos serviços à comunidade, em
2019 o NEAP realizou 1.517 atendimentos, o que representa um aumento de
aproximadamente 50% em relação ao ano anterior (em 2018 foram 1.009
atendimentos).
Por intermédio do projeto “Bem Viver” foram realizadas atividades com jovens
aprendizes do Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa
Catarina - CIEE/SC, uma entidade sem fins lucrativos que tem por finalidade
oferecer capacitação profissional a adolescentes e jovens adultos, visando a
integração no mercado de trabalho.
O trabalho foi dividido em dois momentos, manhã e tarde. E, abordou como
temática central: "Promoção de Saúde Mental e Prevenção do Comportamento
Suicida", sendo incorporados assuntos como: o que é comportamento suicida;
sinais e sintomas; fatores de proteção e fatores de risco; epidemiologia;
programas de prevenção; e possibilidades de tratamento. Cerca de 120 jovens e
adolescentes, com idades entre 14 e 22 anos, participaram das palestras.
Imagem 6: Atividade do projeto Bem Viver com jovens do CIEE

Fonte: Acervo da Unidavi

3.5 GTEC - Núcleo de Desenvolvimento de Incubação
A Incubadora de Empresas GTEC Unidavi tem como finalidade o
desenvolvimento de negócios baseados em produtos e serviços inovadores,
viabilizando a implantação de novos mecanismos produtivos geradores de
empreendimentos, que propiciem a qualificação dos recursos humanos; o
melhoramento do emprego, da renda e a qualidade de vida de Rio do Sul e da
região do Alto Vale do Itajaí.
Seus objetivos são:
a. Proporcionar campo de trabalho para a iniciativa
empreendedora.
b. Promover cursos de formação e aperfeiçoamento empresarial.
c. Fomentar a tecnologia e a produtividade, visando a
competitividade.
d. Estabelecer condições de integração entre universidade,
empresas, governo, órgãos de fomento e comunidade.
e. Desenvolver atividades de pesquisa em colaboração do corpo
docente e alunos da Unidavi.
f. Criar condições para ampliar o trabalho na comunidade através
de empresas de base tradicional, tecnológica e de serviços.
g. Proporcionar a geração de novas empresas, garantindo-lhes
infraestrutura e suporte para seu desenvolvimento e
crescimento.
Instalada no Centro de Inovação Norberto Frahm - CINF, a Incubadora GTEC
Unidavi possui estrutura física apropriada com condições efetivas para abrigar
ideias inovadoras e transformá-las em empreendimentos de sucesso. Os
projetos atendidos recebem apoio administrativo (treinamentos, consultorias,
mentorias, participação em eventos), material (empréstimo de computador e
móveis, acesso à rede de Internet cabeada e sem-fio) e infraestrutura básica
(local de trabalho com segurança, limpeza externa, banheiros, salas de reuniões,
etc.).
A Incubadora GTEC Unidavi é filiada à Associação Nacional de Entidades
Promotoras de Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC). Em 2019 obteve a
certificação CERNE (Centro de Referência para Apoio a Novos
Empreendimentos) nível 1, atestando que desenvolve boas práticas em diversos
processos-chave, oferecendo uma plataforma de soluções, de forma a ampliar
a capacidade em gerar, sistematicamente, empreendimentos inovadores bem
sucedidos.

Imagem 7 Certificado CERNE 1 Incubadora GTEC Unidavi

Fonte: Incubadora GTEC Unidavi

Desde a sua constituição, a Incubadora GTEC Unidavi já graduou 23 empresas, o
que significa que passaram por um processo de aprimoramento de suas
atividades tornando-se aptas a atuar no mercado. Destas, 21 continuam em
funcionamento, indicador que evidencia as boas práticas desenvolvidas pela
Incubadora. Mais do que isso, as empresas graduados contribuem para o
desenvolvimento regional, tanto que, em 2019, a Incubadora GTEC realizou
pesquisa que apontou dados importantes, como mostram as imagens 8 e 9.
Imagem 8: Faturamento bruto empresas graduadas GTEC

Fonte: Incubadora GTEC Unidavi

Imagem 9: Empregos diretos empresas graduadas GTEC

Fonte: Incubadora GTEC UNIDAVI

No final do ano de 2019, ainda, a Incubadora GTEC contava com sete projetos
em andamento, sendo um incubado (empresa já ativa) e seis pré-incubados
(em desenvolvimento), além de dois selecionados através do concurso
“Maratona de Empreendedorismo” para início das atividades em 2020. Outras
informações, como procedimentos para ingresso e relação de projetos em
andamento e já graduados estão disponíveis no s ite da Incubadora.
Imagem 10: QR Code para acesso ao site da Incubadora GTEC

Fonte: Incubadora GTEC Unidavi.

3.6 NAF- Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal
Em abril de 2019 a Unidavi firmou convênio com a Receita Federal do Brasil e
com o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), de Blumenau, para assinar o
acordo de cooperação técnica para a criação do NAF na Instituição. O Núcleo
oferece assistência contábil e fiscal de forma gratuita à população de baixa
renda, através dos alunos de Ciências Contábeis.
Imagem 11: Foto e QR Code para matéria sobre instalação do NAF.

Fonte: DECOMM - Departamento de Eventos, Comunicação e Marketing

4. AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS
Além dos itens relacionados às atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, a
Unidavi desenvolve ainda uma série de ações socioambientais, destacadas na
sequência:

4.1 Horto Florestal
Através do projeto Horto Florestal, a Unidavi distribui gratuitamente mudas de
árvores nativas da região. Em 2019 foram produzidas e destinadas 17.911 mudas
para entidades e o público em geral. A tabela 3 apresenta o histórico de entrega
de mudas do projeto.
Tabela 3: mudas de árvores nativas distribuídas

Horto

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Mudas entregues

1.106

974

1.476

1.459

2.417

12.500

10.205

17.911

Fonte: Setor de Extensão
Imagem 12: Horto Florestal Unidavi

Fonte: Acervo da Unidavi.

Atualmente mantém mudas de várias espécies de árvores nativas, como:
Araucária; Canela-preta; Canela-sassafrás; Araçá; Cortiça; Cedro; Açoita-cavalo;
Ingá-feijão;
Dedaleiro;
Tucaneira;
Ipê-amarelo;
Angico-vermelho;
Cereja-do-rio-grande; Carobinha; Canjerana; Peroba; Guamirim; Chal-chal;
Cafezeiro-do-mato;
Cabreúna;
Tarumã;
Palmito;
Coqueiro-jerivá;
e
Guamirim-ferro-de-gemballa.

4.2 Museu da Madeira
Edificado em 2011 no Parque Universitário Unidavi, o Museu da Madeira tem
como objetivo estimular valores culturais com o resgate das condições de um
importante período que marcou o desenvolvimento da região.
O Museu possui serraria movida à roda d’água, acervo que conta a história do
ciclo da exploração da madeira na região do Alto Vale do Itajaí; reserva técnica;
área administrativa e visita guiada. É aberto à visitação, através de
agendamentos, com entrada gratuita. Em 2019 recebeu 2000 visitantes. A tabela
4 demonstra o histórico do número de visitantes do Museu.
Tabela 4: visitantes museu da Madeira

Museu

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Visitantes

850

950

2000

2500

2750

870

950

2000

Fonte: Setor de Extensão
Imagem 13: Museu da Madeira

Fonte: Acervo da Unidavi

4.3 Raio X e Feira da Empregabilidade e do Empreendedorismo
São dois eventos promovidos em conjunto pela Unidavi. O Raio X visa auxiliar os
jovens a identificarem o curso e a profissão que querem seguir. Todos os anos,
no mês de outubro, a Instituição abre as portas para os alunos das escolas do
Alto Vale e toda a comunidade. Professores, acadêmicos e egressos
apresentam e falam dos cursos. Os visitantes conhecem laboratórios e
conseguem entender melhor a profissão que querem para o futuro.
Já, a Feira da Empregabilidade e do Empreendedorismo, também aberta à
comunidade, objetiva promover o encontro entre empresas e acadêmicos,
oferecendo a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho nas mais
diversas áreas de conhecimento. A cada ano, diversas empresas da região se
apresentam para os acadêmicos, recebem currículos e em alguns casos já
contratam o funcionário. Os participantes do Raio X também possuem acesso
livre à Feira.
Em 2019, estes eventos aconteceram nos dias 02 e 03 de outubro, contando com
a participação de mais de 50 escolas da região e dos acadêmicos da Unidavi,
gerando um público superior a cinco mil visitantes. Todos puderam conhecer a
estrutura física e pedagógica da Instituição, bem como das empresas
expositoras na Feira, que além de receber currículos também falavam sobre
seus objetivos e expectativas em relação ao perfil do funcionário contratado.
Entre os participantes do Raio X foram sorteadas quatro bolsas de estudo de
50% durante todo o curso.
Imagem 14: QR Code para acesso ao vídeo dos eventos Raio X e Feira da Empregabilidade e do
Empreendedorismo

Fonte: DECOMM - Departamento de Eventos, Comunicação e Marketing

4.4 Campanhas de arrecadação
A Unidavi mantém uma campanha contínua de arrecadação de roupas e
calçados, além de realizar ações especiais para apoiar entidades beneficentes.
Em 2019 foram arrecadadas e distribuídas mais de 1.600 peças. O detalhamento
está na tabela 5, a seguir.
Tabela 5: Arrecadação e destinação de roupas, calçados e cobertores
Quant. Tipo

Evento

Destinação

241

Roupas e
Calçados

Arrecadação anual

Famílias cadastradas no Centro
Evangélico de Rio do Sul

219

Roupas e
Calçados

Brechó beneficente

D. Dornalda (Presidente Getúlio). Brechó
em prol de animais

209

Roupas e
Calçados

Campanha parceria
Farmácia Farmais

Famílias cadastradas no Centro
Evangélico de Rio do Sul

271

Roupas e
Calçados

Campanha Inverno parceira
Igreja bairro Budag

Famílias carentes e moradores de rua

12

Cobertores

Campanha Inverno parceira
Igreja bairro Budag

Famílias carentes e moradores de rua

322

Roupas e
Calçados

Brechó solidário

Realização de brechó beneficente

335

Comunidade
externa

Parceria atendimento a
pessoas carentes

Parceria sr. Naldir (997103462) para
doação a pessoas carentes

1609

Arrecadação Total em peças

Fonte: DECOMM - Departamento de Eventos, Comunicação e Marketing

Além disso, na palestra de abertura do CIEPE, os convidados são incentivados a
fazer a doação de alimentos não perecíveis. Em 2019 esta iniciativa resultou em
1.500 unidades entregues às entidades: Abrigo Mão Amiga, de Ituporanga;
Conferência São Vicente de Paulo e Lar da Menina, ambos de Rio do Sul.
Imagem 15: Entrega da arrecadação de alimentos CIEPE para entidades beneficiadas

Fonte: DECOMM - Departamento de Eventos, Comunicação e Marketing

4.5 Rádio Unidavi FM
A Rádio Unidavi FM tem o intuito de valorizar a boa música, unida à informação
ampla e positiva. Com o modelo música/informação/brasilidade, a emissora
valoriza e contribui com a mudança de mentalidade do rádio em Rio do Sul e no
Alto Vale do Itajaí. O diferencial está na ausência constante de comerciais e na
qualidade da informação, transmitida através de boletins informativos diários e
programas específicos. A Unidavi FM, única emissora educativa do Alto Vale do
Itajaí, abrange Rio do Sul e outros municípios da região.
Imagem 16: Estúdio Rádio Unidavi FM Online

Fonte: Acervo da Unidavi

Em 2019 a Rádio UNIDAVI FM ingressou com a solicitação de elevação de
potência de transmissão junto ao Ministério das Comunicações. Após análise o
pedido foi aprovado no início de dezembro e o projeto deverá ser colocado em
ação no decorrer de 2020.

Imagem 17: QR Code acesso Rádio Unidavi FM Online

Fonte: Rádio UNIDAVI FM

Durante o ano de 2019, ainda, a Rádio UNIDAVI FM manteve uma série de
parcerias com instituições públicas, privadas e do terceiro setor, em nível
regional e estadual, proporcionando a divulgação de mensagens informativas e
educativas durante a sua programação, através de spots de 30 e/ou 60
segundos. O quadro 1 destaca estas parcerias.
Quadro 1: Parcerias Rádio Unidavi FM
Campanha

Entidade parceira

Dicas de Segurança

Corpo de Bombeiros Militar de Rio do Sul

Pitadas da Ciência

Grupo Estudantil em Iniciação Científica (GEIC) do
Colégio Unidavi

Momento Bem Viver

Projeto Bem Viver do Curso de Psicologia da Unidavi

Jeito Catarinense

Associação de Emissoras de Rádio e TV de Santa
Catarina - ACAERT

Valorização da Vida

CVV - Centro de Valorização da Vida de Rio do Sul

Risoto do Bem

Associação de Familiares de Pessoas com Autismo e
Deficiência Intelectual (Afadi), Associação Renal Vida e
Asilo São Vicente de Paulo, de Rio do Sul

Doação na conta de energia
elétrica para a APAD

APAD - Associação Protetora dos Animais
Desamparados de Rio do Sul, apoiada pelo Núcleo de
Agências de Publicidade da ACIRS - Associação
Empresarial de Rio do Sul.

Fonte: Pró-reitoria de Pesquisa, Extensão e Inovação

A Rádio UNIDAVI FM também valoriza as etnias presentes na região com a
apresentação dos programas: Hora Alemã e Linha Campeira. A emissora

também apresentou, sem custos, durante 2019 o programa “A Francesa”,
produzido e apresentado por Fernanda Albuquerque - contemplada com
recursos do Prêmio Nodgi Pellizzetti de Incentivo à Cultura, da Fundação
Cultural de Rio do Sul.

4.6 Coleta de Água da Chuva
A Unidavi se preocupa com o Meio Ambiente e faz o que pode para minimizar os
danos causados a ele. Toda a Instituição é preparada para receber a água da
chuva, usada em atividades que não necessitam de água tratada. No Campus
Rio do Sul são quatro caixas de 20 mil litros, localizadas aos fundos do Ginásio, e
quatro caixas de três mil litros no espaço do Núcleo de Práticas de Gestão e
Jurídica (NPGJ).
Imagem 18: Cisternas

Fonte: Acervo da Unidavi

4.7 Investimento Fixo
Os investimentos da Unidavi em ativos fixos no ano de 2019 totalizaram R$ 5,3
milhões, com destaque para a aquisição de equipamentos de informática, com
R$ 1,1 milhão (21% do total), e edificações, com R$ 805 mil (15,9% do total).
Através destes investimentos a Unidavi buscou digitalizar suas atividades e
oferecer uma infraestrutura física e tecnológica de qualidade para os
acadêmicos. Outro destaque foi o investimento de mais R$ 200 mil no acervo
bibliográfico, permitindo que os conteúdos utilizados em atividades acadêmicas
mantenham-se atualizados.
A imagem 19 demonstra que os investimentos em ativos fixos aumentaram
significativamente a partir de 2016, atingindo um novo patamar justamente em

período de retração econômica e de acirramento da concorrência. Este
movimento evidencia a solidez das ações administrativas e da gestão financeira
da Unidavi, além de indicar que a instituição atua para manter-se em destaque
no cenário educacional regional, investindo fortemente para consolidar sua
tradição de ensino de excelência.
Imagem 19: Investimentos em ativos fixos

Fonte: Setor Financeiro

4.8 CINF - Centro de Inovação Norberto Frahm
Uma importante ação administrativa da Unidavi concretizada em 2019 foi a
criação do Centro de Inovação Norberto Frahm - CINF, instalado no antigo
Parque Universitário Unidavi (PUNF). O espaço abriga a nova sede da
Associação Empresarial de Rio do Sul (ACIRS), a Junta Comercial do Estado de
Santa Catarina (Jucesc), o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de
Santa Catarina (Sebrae), o Núcleo de Desenvolvimento de Incubação
(GTEC/Unidavi) e o espaço de Coworking, criado para promover inúmeros
eventos e atividades envolvendo a comunidade.
A transferência das entidades para o local foi acordada com a Unidavi em uma
negociação de pouco mais de um ano voltada a ampliar, ainda mais, a
usabilidade da estrutura disponível. A visão das instituições é tornar o local um
grande polo de inovação, desenvolvimento e empreendedorismo.

Imagem 20: Inauguração do CINF

Fonte: DECOMM - Departamento de Eventos, Comunicação e Marketing

Em novembro de 2019 o Centro de Inovação Norberto Frahm foi um dos
contemplados com recursos do edital FAPESC 015/2019, que destinou R$
100.000,00 (cem mil reais) para ações de ativação do Ecossistema Local de
Inovação. O prazo de execução do projeto é de 18 meses.
O CINF também passou a apoiar e desenvolver uma série de atividades
socioambientais, resumidas no quadro 2.
Quadro 2: Ações Socioambientais do Centro de Inovação Norberto Frahm
Ação CINF

Compartilhamento de espaço para a realização da
Feira do Livro de Rio do Sul, entre os dias 8 e 12 de
outubro. O evento é organizado pela Fundação
Cultural, Biblioteca Pública Municipal Nereu Ramos e
Prefeitura Municipal. Cerca de 13,5 mil pessoas
passaram pelo Centro de Inovação Norberto Frahm
para participar da programação multicultural. Foram
mais de 60 atividades gratuitas para pessoas de todas
as idades, em especial o público escolar. Entre as
apresentações, música, teatro, dança, contação de
história, palestras, oficinas, além do comércio e
lançamentos de livros em 11 estandes.

Mais informações

Cessão de espaço para evento “O controle social e a
corrupção na administração pública” do Observatório
Social de Rio do Sul. A palestra fez parte das
comemorações dos cinco anos de instalação, no
município, do Observatório Social, uma associação
civil, sem fins lucrativos, apartidária, mantida pelos
próprios cidadãos, especialmente pela sociedade civil
organizada. Trata-se de uma ferramenta eficiente de
controle social e monitoramento dos gastos públicos
municipais, vinculada ao Observatório Social do Brasil.
Ação Plante uma árvore | Cuide da natureza. Por meio
do Horto Florestal da Unidavi foram doadas mudas de
árvores frutíferas para o CINF. Alunos convidados do
Instituto Maria Auxiliadora (IMA), colaboradores da
Associação Empresarial de Rio do Sul (ACIRS) e do
Sebrae, participaram do plantio de mudas de
tangerina, laranja e acerola. Um dos objetivos é
incentivar o uso do CINF pela comunidade, nos vários
espaços disponíveis para o lazer coletivo. Também
foram doadas mudas de palmeiras para os
participantes.

4.9 Análise de Água
A partir de convênio firmado com a Fundação de Saúde do Alto Vale do Itajaí Fusavi, com o Presídio Regional de Rio do Sul e com a Associação Empresarial
de Rio do Sul - ACIRS, a Unidavi por meio do Laboratório de Físico-Química Unilabor realiza análises gratuitas da qualidade da água, em amostras
fornecidas por estas entidades. Em 2019 foram realizados ensaios em 25
amostras da Fusavi, duas amostras do Presídio Regional e duas amostras da
ACIRS, totalizando 29 análises gratuitas no ano.
Imagem 21: Atividades de análise de água

Fonte: Acervo da Unidavi

4.10 Coleta de Lixo Eletrônico
O lixo eletrônico ou tecnológico possui uma grande quantidade de substâncias
prejudiciais ao ambiente e ao homem. Basta imaginar o quanto evoluíram os
celulares, computadores, n
 otebooks, rádios, TVs, lâmpadas, baterias, pilhas,
entre outros equipamentos. Quando descartados erroneamente, podem poluir o
solo, o ar e os lençóis freáticos. Assim, o objetivo do Projeto é recolher
equipamentos eletrônicos para encaminhamento à reciclagem, impactando em
melhorias para o meio ambiente. O Projeto é uma parceria com a Prefeitura de
Rio do Sul e sua operacionalização acontece através de um ponto de coleta
disponível na Recepção da Unidavi, Campus Rio do Sul.

4.11 Proteja a vida
O Projeto se caracteriza pela produção de mudas nativas da região do Alto Vale
do Itajaí através do Horto Florestal Unidavi. Após atingirem tamanho adequado,
as mudas são colocadas em caixas de leite, confeccionadas pela APAE de Rio do
Sul e entregues aos recém-nascidos na Maternidade do Hospital Regional Alto
Vale. O intuito é despertar a consciência ambiental desde os primeiros dias de
vida. O Projeto é uma parceria com a APAE, Horto Florestal Unidavi e Hospital
Regional Alto Vale.
Imagem 22: Entrega de mudas do projeto

Fonte: Acervo da Unidavi

4.12 Restaura Alto Vale
O Projeto foi encaminhado ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES, através da Linha de Restauração Ecológica. Aprovado, o valor
repassado ultrapassa três milhões de reais. O Restaura Alto Vale constitui-se em
uma ação estratégica para promoção da sustentabilidade ambiental, social e
econômica da região.
Tendo como público-alvo agricultores familiares com até quatro módulos fiscais
e que possuam o Cadastro Ambiental Rural - CAR, o projeto prevê:
● Restauração de 310 hectares de áreas degradadas, localizadas em áreas
de preservação permanente.
● Restauração de 10 hectares de áreas degradadas, localizadas em
unidades de conservação.
● Produção de 450 mil mudas de árvores nativas da Mata Atlântica.
● Intercâmbio e dias de campo com o público-alvo.
● Educação ambiental e envolvimento da comunidade escolar no Projeto.
● Produção de conhecimento científico sobre a restauração.
Desenvolvido em parceria com a Associação de Preservação do Meio Ambiente
e da Vida - Apremavi, o projeto contempla algumas ações da Unidavi
apresentadas no quadro 3, juntamente com o s tatus de execução.
Quadro 3: Acompanhamento de ações projeto Restaura Alto Vale
Ação UNIDAVI

Status

Levantamento florístico

Totalmente concluído.

Produção de 25 mil mudas de árvores

80% concluído. Já foram entregues
20 mil mudas.

Monitoramento da qualidade dos recursos hídricos
através de análise de 90 amostras de água

Concluído 45%. Resta analisar 50
amostras.

Monitoramento do desenvolvimento da vegetação
restaurada

Aguardando liberação

Fonte: Pró-reitoria de Pesquisa, Extensão e Inovação

4.13 Reformas de estruturas públicas de saúde
Durante o ano de 2019 a Unidavi desenvolveu ações de recuperação de
estruturas públicas de saúde em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde
de Rio do Sul.
Uma das obras foi a revitalização do Centro de Atendimento à Criança e ao
Adolescente - CACA, localizado na Policlínica de Referência Regional, conhecida
como Verdão. Criado em 1994, estava inicialmente situado à Rua São João e,
em 2000, mudou-se para a Policlínica, junto ao Centro de Vacinação. Atende
cerca de 330 crianças e adolescentes por mês.
Imagem 23: Entrega da obra de revitalização do CACA

Fonte: Acervo da Unidavi

Outra iniciativa foi a reforma do Centro de Atendimento à Mulher - CAM, no
Bairro Santana. A ampliação da estrutura consistiu na instalação de dois novos
ambulatórios, que serão utilizados no curso de Medicina e também permitirão a
realização de 40 atendimentos ginecológicos mensais, além dos que eram até
então prestados.

Imagem 24: QR Code para conteúdo em vídeo sobre a revitalização do CAM.

Fonte: DECOMM - Departamento de Eventos, Comunicação e Marketing

4.14 Palestras de Educação Financeira nas Escolas
O Setor de Extensão da Unidavi e do curso de Ciências Econômicas, por
intermédio das docentes Prof.ª M.ª Emanuela Jorge e Prof.ª M.ª Marcia Fuchter,
promoveram uma série de ações sobre educação financeira em escolas e
empresas da região. Nestas palestras foram abordados os temas: nossa
relação com o dinheiro; crédito e endividamento; consumo consciente;
planejamento financeiro familiar e investimentos.
Participaram das atividades alunos desde a Educação Básica até o Ensino
Superior e funcionários das empresas. Estas ações contabilizaram um público de
cerca de 800 pessoas durante o ano de 2019.
Imagem 25: Palestras sobre Educação Financeira

Fonte: DECOMM - Departamento de Eventos, Comunicação e Marketing

4.15 Palestra eSocial
Em parceria com a Associação Empresarial e Comercial de Ituporanga - ACEI, o
curso de Ciências Contábeis realizou a palestra eSocial para dezenove
associados da entidade. O eSocial é uma ação conjunta do Governo Federal e
Receita Federal do Brasil, para a constituição de um Sistema de Escrituração
Fiscal Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas. Seu objetivo
é unificar o envio dos dados sobre trabalhadores em um site e permitir que as
empresas prestem as informações uma única vez.
Imagem 26: Palestra eSocial - ACEI

Fonte: Coordenação do Curso de Ciências Contábeis

A implantação do eSocial exige a adaptação de procedimentos e uma mudança
cultural na gestão das empresas. A palestra visou esclarecer os aspectos legais
e operacionais e sanar dúvidas dos participantes.

4.16 Núcleo de Práticas da Saúde
Um dos mais importantes compromissos da Unidavi com a sociedade é a
formação de profissionais qualificados que atendam às demandas regionais.
Ciente da necessidade da formação de especialistas em Saúde, há vários anos a
Unidavi iniciou a implantação de cursos na área, tendo como ápice o início das
aulas do curso de Medicina.
Visando dotar os acadêmicos de estrutura compatível e tecnologia de ponta, na
primeira semana de fevereiro de 2017 iniciaram os trabalhos de construção do
novo Bloco da Saúde. Assim, em 14 de agosto de 2019, com a presença do
governador do Estado Carlos Moisés da Silva, a Unidavi inaugurou o Núcleo de
Práticas da Saúde, um espaço de 6.740,36 m2 com quatro pavimentos que
abriga os laboratórios dos cursos de Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia,
Medicina e Psicologia. O projeto modular permite que a edificação possa chegar
até nove pavimentos. O espaço abriga ainda a academia de Educação Física,
usada por alunos, professores e funcionários.
Imagem 27: Inauguração do Núcleo de Práticas da Saúde e QR Code para matéria.

Fonte: DECOMM - Departamento de Eventos, Comunicação e Marketing.

A construção foi pensada para proteger os equipamentos de possíveis
inundações. O 1º piso foi dedicado à área de convivência, toda preparada com
acessibilidade. Em breve haverá praça de alimentação, além de área de
convivência e conveniência. Também foram instaladas, no 1º piso, cisternas que
garantem o aproveitamento das águas da chuva, numa obra com o selo de
sustentabilidade. Também foi instalada estrutura contendo elevador de cargas
para o uso de animais nas práticas laboratoriais, biotério e câmaras frias.

O 2º piso está distribuído em 11 salas de aula/laboratório específicos para cursos
da área da Saúde, especialmente Medicina, com acústica diferenciada e
equipamentos para receber alta Tecnologia de Informação e Comunicação.
Também abriga a Academia da Unidavi, laboratório de Fisioterapia e sala de
dança.
Já o 3º piso é onde está localizada parte da estrutura laboratorial. Estão
disponíveis laboratórios de: Microscopia 1 e 2, Morfofuncional 1 e 2, Anatomia,
Fisiologia, Biofísica, Bioquímica e Farmacologia, além de salas de esterilização.
No 4º piso está a coordenação dos cursos, sala dos professores e serviços de
apoio da área da Saúde. Também, sala de reuniões com tecnologia para
webconferência, permitindo a união dos processos com o Hospital Regional Alto
Vale e demais instituições de Saúde da região e do mundo. Ainda, ambiente de
visita domiciliar e leitos de enfermarias, tudo em caráter de simulação de
atendimento com alta fidelidade. É também no 4º piso que os alunos de
Medicina realizam as simulações de procedimentos cirúrgicos.

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
A análise econômico-financeira da Unidavi revela uma instituição equilibrada,
com bons índices de liquidez, baixo endividamento e disponibilidades suficientes
para atender às demandas de investimentos, de cobertura dos custos
operacionais e para mantê-la econômica e financeiramente sustentável.
Tabela 6: Balanço Patrimonial
ATIVO

2017

2018

2019

22.006.654,23

21.089.548,18

22.769.586,37

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

17.676.547,18

16.885.099,09

18.051.710,90

CONTAS A RECEBER

CIRCULANTE

4.031.656,32

3.918.530,77

4.580.338,13

DEMAIS CRÉDITOS

216.180,77

145.105,98

43.296,13

ESTOQUES

64.906,64

107.696,96

75.409,50

17.363,32

33.115,38

18.831,71

DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
INTANGÍVEL
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO

30.316.143,55

0,00

0,00

1.013.070,70

1.030.070,70

76.070,70

29.015.298,52

33.894.535,94

36.152.839,95

3.888.107,27

0,00

0,00

287.774,33

285.519,32

356.928,35

52.322.797,78 56.299.674,14 59.355.425,37
2017

CIRCULANTE

35.210.125,96 36.585.839,00

0,00

2018

2019

3.793.233,24 4.570.493,45

5.352.881,35

FORNECEDORES DIVERSOS

107.430,54

272.737,34

157.634,81

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

975.429,09

2.000.000,04

2.000.000,04

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

109.975,41

120.824,40

133.581,80

OBRIGAÇÕES FISCAIS

406.980,29

405.239,78

478.945,45

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

813.330,00

0,00

4.879,14

ADIANTAMENTOS DE MENSALIDADES

745.337,83

1.000.533,77

1.453.476,14

OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR

143.684,03

130.340,47

506.053,65

FÉRIAS A PAGAR

456.475,43

348.375,25

509.036,70

34.590,62

153.168,54

0,00

0,00

139.273,86

109.273,62

7.217.085,32

5.205.085,28

3.166.666,57

CONVÊNIOS A REALIZAR
RECEITAS DIFERIDAS
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
PROVISÕES DE INDENIZAÇÕES
DIVERSAS
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMÔNIO SOCIAL
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
TOTAL DO PASSIVO
Fonte: Departamento Financeiro

50.418,67

38.418,67

0,00

7.166.666,65

5.166.666,61

3.166.666,57

41.312.479,22 46.524.095,41 50.835.877,45
35.936.316,70

41.329.479,22

45.570.095,41

5.376.162,52

5.194.616,19

5.265.782,04

52.322.797,78 56.299.674,14 59.355.425,37

Tabela 7: DRE - Demonstração dos Resultados do Exercício
ANO
RECEITA OPERACIONAL

2017

2018

2019

45.205.668,99

46.693.283,20

52.769.882,09

Anuidades e Taxas de Ensino

42.564.801,28

43.523.056,83

47.449.234,34

Outras Receitas Operacionais

2.640.867,71

3.170.226,37

5.320.647,75

DESPESAS OPERACIONAIS
Pessoal e Encargos (exceto cota INSS)

- 39.829.506,47

- 41.498.667,01 - 47.504.100,05

- 24.241.823,25

- 23.260.451,83

- 26.206.446,44

(2.339.411,01)

(2.373.849,76)

(2.639.984,67)

Gratuidades

(7.659.687,70)

(7.494.382,72)

(8.158.825,62)

Bolsas Concedidas

(4.055.786,45)

(3.830.954,67)

(5.537.009,24)

-

778.500,56

930.002,19

Serviços de Terceiros

Outras Receitas
Resultado Financeiro

1.558.434,87

31.606,69

92.374,77

Depreciação e Amortização

(1.703.563,09)

(2.148.760,83)

(2.936.472,86)

Outras Despesas Operacionais

- 3.879.669,84

- 3.465.374,45

- 4.377.730,35

Imóveis Recebidos em Doação

2.492.000,00

265.000,00

1.329.992,17

-

-

-

5.122.868,84

5.144.831,01

5.752.703,99

(5.122.868,84)

(5.144.831,01)

(5.752.703,99)

5.376.162,52

5.194.616,19

5.265.782,04

ISENÇÃO USUFRUÍDA
Receita cota patronal INSS
Cota patronal INSS
RESULTADO DO EXERCÍCIO
Fonte: Departamento Financeiro

O superávit operacional líquido - Ebit, no exercício, foi de R$ 5,26 milhões. Neste
resultado operacional está incluída a doação de um imóvel no valor de R$
1.329.992,17. A perspectiva deste resultado - superávit, constatada nos ajustes
orçamentários de 2019 e projeção para o exercício de 2020, é que levou a
Unidavi a não reajustar as mensalidades para o ano 2020.

Tabela 8: DVA - Demonstrativo de Valor Adicionado
ANO
Receita

2017
47.697.668,99

2018

2019

46.958.283,20 54.099.874,26

Receitas Operacionais

42.812.805,23

43.865.827,72

48.227.532,44

Resultados-não operacionais

2.492.000,00

265.000,00

1.329.992,17

2.392.863,76

2.827.455,48

4.542.349,65

Recursos Públicos de Convênios/Projetos
Insumos adquiridos de terceiros
(-) Custo dos
Produtos/Serviço/Transformação

- 12.704.298,79 - 11.653.420,88 - 14.963.457,05
(4.702.609,48)

(4.420.181,44)

(5.251.285,75)

(2.339.411,01)

(2.373.849,76)

(2.639.984,67)

(1.998,79)

(17.733,75)

(38.784,55)

(5.660.279,51)

(4.841.655,93)

(7.033.402,08)

34.993.370,20

35.304.862,32

39.136.417,21

(1.703.563,09)

(2.148.760,83)

(2.936.472,86)

Valor Adicionado Líquido

33.289.807,11

35.304.862,32

39.136.417,21

Receitas Financeiras

2.790.423,99

2.499.028,80

2.526.743,86

36.080.231,10

35.655.130,22

38.726.688,21

(-) Materiais, Energia, Serv. Terceiros, outros
(-) Perda na realização de ativos
(-) Outros custos e despesas operacionais
Valor Adicionado Bruto
(-) Depreciação, amortização e exaustão

Total do Valor Adicionado a Distribuir
DESTINAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Remuneração trabalho (pessoal e encargos)
Impostos, taxas e contribuições
Aplicações filantrópicas - bolsas concedidas
Despesas Financeiras (juros)
Superávit do exercício
Total do Valor Destinado ou Distribuído
Fonte: Departamento Financeiro

2017

2018

2019

22.637.330,19

22.249.750,57

24.710.053,60

39.921,56

46.785,68

71.676,06

7.659.687,70

7.494.382,72

8.158.825,62

367.129,13

669.595,13

520.350,89

5.376.162,52

5.194.616,19

5.265.782,04

36.080.231,10

35.655.130,29

38.726.688,21

