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APRESENTAÇÃO 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, é o documento que identifica o Centro 

Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí a Instituição – UNIDAVI, no que diz 

respeito à sua filosofia de trabalho; à missão a que se propõe; às diretrizes pedagógicas que orien-

tam suas ações; à sua estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve ou pre-

tende desenvolver no período de 2012 a 2016.  

Cinco anos, sabe-se, é pouco tempo para a história de uma Instituição de Ensino Superior - 

IES, mas é o suficiente para que mudanças sejam requeridas. Elas, as mudanças, já bem mostrou a 

Filosofia, configuram-se como a essência daquilo que se acostumou chamar de sociedade. E sendo 

uma IES um dos pilares da constituição, e ao mesmo tempo uma das forças da transformação de 

uma sociedade, reciprocamente, é afetada por aquilo que ela mesma produz - a transformação. Ou 

seja, o ensinar e o aprender, o pesquisar e o criar, o inovar e o agir – motivos de uma IES – trans-

formam o mundo. E, um mundo transformado, por conseguinte, exige igualmente a mudança do 

pensar e agir de uma IES: ambas se pensam, ambas se transformam. 

Nesse caminho, a Organização das Nações Unidas - UNESCO, reunida em 2009 na cidade 

de Paris, discutiu o cenário da Educação Superior no mundo, considerando as mudanças que se 

desenhavam a partir dos efeitos da crise econômica daquele momento. Como resultado, o comuni-

cado levado a público após aquelas discussões, deixou clara a ideia de que nunca na história foi tão 

importante o investimento na Educação Superior, entendido como força maior na construção de 

uma sociedade inclusiva, a partir do avanço de um conhecimento multifacetado, que envolva ques-

tões culturais, científicas, econômicas e sociais. Acima disso, e especialmente, ficou clara a ideia 

da importância de uma IES em desenvolver, em todos, a capacidade de responder aos desafios 

globais que são postos e concernentes às sociedades, tais como a preocupação com a sustentabili-

dade, o diálogo intercultural e a saúde, de forma interdisciplinar e a partir de suas funções primor-

diais – o ensino, a pesquisa e o serviço comunitário.  

Consideradas essas preocupações, a proposta da comissão que desenvolveu esse documento 

é de que ele sirva como balizador do planejamento anual, com o foco nas ações de curto prazo. 

Trata-se, assim, em outras palavras, de um documento vivo e passível de constante revisão, ao 

mesmo tempo em que se figura como a própria referência para a mudança. Disso, resulta que as 
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atualizações do PDI são entendidas como uma atividade de rotina que deve refletir o sistema de 

planejamento como um todo, contando sempre com o envolvimento da comunidade acadêmica 

tanto nele quanto no Planejamento Estratégico. Isso desloca a ideia de modelo rígido para um mo-

delo processual, onde “a estratégia é entendida como sendo um curso de ação, algo intencional e 

planejado, através do qual se buscam objetivos pré-determinados” (SARMENTO [et al], 2009, p. 

93). Dessa feita, estima-se que as propostas aqui apresentadas sejam incorporadas à maneira de 

uma prática gerencial que possa ser (re) significada e apropriada pelos diversos grupos que consti-

tuem as diversas instâncias da instituição, de forma a tornar-se uma práxis administrativa e acadê-

mica.  

Em suma, o PDI é um documento essencial para uma IES. Nele, entende a UNIDAVI, são 

encontradas marcas de sua caminhada, e especialmente, planejados os seus próximos passos. É 

assim, que de modo seguro e democrático, e com vistas a garantir a autonomia e a liberdade aca-

dêmica, a formação de pensamento crítico, a ética e a cidadania, espera-se cumprir mais uma etapa 

em favor do objetivo maior dessa instituição: o de contribuir para o desenvolvimento sustentável 

da região do Alto Vale do Itajaí, por meio de ensino de Excelência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI 

2012/2016 
5 / 116 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES 

 

 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ACAFE Associação Catarinense das Fundações Educacionais 

AI Avaliação Institucional 

APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

Bel. Bacharel 

CAD Câmara de Administração 

CAEN Câmara de Ensino 

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CAPPEX Câmara de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão 

CEE Conselho Estadual de Educação 

CHALEC Ciências Humanas, Linguagens e Artes, Educação e Comunicação 

CIEPE Congresso Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão 

CIM Comunicação Integrada de MarketinG 

CIMESB Ciências Biológicas, Médicas e da Saúde 

CINCE Ciências Naturais, da Computação e das Engenharias 

CLT Consolidação das Leis do Trabalho 

CNE/CP Conselho Nacional de Educação / Conselho Pleno 

CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

COMUNIDAVI Comunidade de Egressos da UNIDAVI 

CONSAD Conselho de Administração 

CONSUNI Conselho Universitário 

COPEE Comissão Permanente do Enade 

CORDE Coordenadoria Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 

CPA Comissão Própria de Avaliação 

CREDAVI Comissão de Credenciamento Docente da UNIDAVI 

CSA Ciências Socialmente Aplicáveis 

DCN´s Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

DECOmM Departamento de Eventos, Comunicação e Marketing 

ENADE Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

http://www.google.com/custom?q=Coordenadoria+Nacional+de+Integra%E7%E3o+da+Pessoa+Portadora+de+Defici%EAncia&sa=Search&client=pub-6895347663279881&forid=1&channel=1024512873&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1&cof=GALT%3A%2300CC00%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23FFFFFF%3BVLC%3A663399%3BAH%3Acenter%3BBGC%3AFFFFFF%3BLBGC%3AFFFFFF%3BALC%3A0033FF%3BLC%3A0033FF%3BT%3A000000%3BGFNT%3A0000FF%3BGIMP%3A0000FF%3BLH%3A88%3BLW%3A293%3BL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.siglas.com.br%2Fimages%2Fsiglas.gif%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.siglas.com.br%3BFORID%3A1%3B&hl=en


 

 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI 

2012/2016 
6 / 116 

ENEM Exame Nacional do Ensino Médio 

FAPE Fundo de Apoio a Pesquisa e Extensão 

FAPESC Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina 

FAVITED Fundo de Apoio às Viagens Técnicas Discentes 

FIES Financiamento Estudantil 

FUMDES Fundação de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Su-

perior no Estado de Santa Catarina 

GTEC Núcleo Gerador de Empresas de Desenvolvimento Integrado de Incubação 

IES Instituição de Ensino Superior  

IGC Índice Geral dos Cursos 

INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais AnísioTeixeira  

IT Ituporanga 

LDB Lei de Diretrizes e Base 

Lic. Licenciatura 

MCTI Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

MEC Ministério da Educação 

NBR Norma Brasileira 

ND Não Disponível 

NDE Núcleo Docente Estruturante 

NEAP Núcleo de Estudos Avançados em Psicologia 

NOPNE Núcleo de Orientação a Pessoas com Necessidades Especiais 

NPJ Núcleo de Prática Jurídica 

PARFOR Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

PDI Plano de Desenvolvimento Institucional 

PG Presidente Getúlio 

PIAP Programa Institucional de Atualização Permanente 

PIBID Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

PIPEV Programa     Institucional de Participação em Eventos Científicos 

PPC Projeto Pedagógico de Curso 

PPI Projeto Pedagógico Institucional 

PROAD Pró-reitoria de Administração 



 

 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI 

2012/2016 
7 / 116 

ProDoc Programa de Qualificação Docente 

PROEN Pró-reitoria de Ensino 

PROESDE Programa de Educação Superior para Desenvolvimento Regional 

PROPPEX Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão 

PROUNI Programa Universidade para Todos 

RE Reitoria 

RS Rio do Sul 

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina 

SETTIES Simpósio Sulbrasileiro de Empreendedorismo, Transferência Tecnológica, 

Inovação e Empreendimentos Sociais 

SIMBATIC Simpósio Sulbrasileiro de Aplicações de Tecnologias da Informação e Co-

municação 

SINAES Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

TA Taió 

TCCs Trabalhos de Conclusão de Curso 

TCs Trabalhos de Cursos 

Tec. Tecnologia 

TICs Tecnologias da Informação e Comunicação 

TV Televisão 

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

UNIDAVI Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 

UNILABOR Laboratório de Microbiologia da UNIDAVI 

 

  



 

 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI 

2012/2016 
8 / 116 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1- Perspectiva dos profissionais......................................................................................... 19 

Tabela 2 - Perspectiva dos processos ............................................................................................ 20 

Tabela 3 - Perspectiva da gestão financeira................................................................................... 21 

Tabela 4 - Perspectiva dos estudantes e da comunidade ............................................................... 22 

Tabela 5 - Projetos de ensino, pesquisa e extensão ....................................................................... 45 

Tabela 6 - Atendimentos realizados e previstos pelo NPJ............................................................. 49 

Tabela 7 - Atendimentos realizados e previstos pelo NEAP ......................................................... 50 

Tabela 8 - Número de matrículas nos cursos de Graduação.......................................................... 54 

Tabela 9 - Matrículas realizadas e previstas na Educação Básica ................................................. 55 

Tabela 10 - Oferta de cursos de Pós-graduação lato sensu ........................................................... 56 

Tabela 11 - Titulação do quadro docente ...................................................................................... 65 

Tabela 12 - Regime de trabalho dos docentes da Instituição ........................................................ 65 

Tabela 13 - Programa de capacitação dos docentes ...................................................................... 67 

Tabela 14 - Programa de capacitação dos técnicos-administrativos (carga horária) ..................... 67 

Tabela 15 - Domicílios da UNIDAVI ........................................................................................... 81 

Tabela 16 - Infraestrutura .............................................................................................................. 82 

Tabela 17 - Infraestrutura Campus Central ................................................................................... 83 

Tabela 18 - Infraestrutura Campus Ituporanga .............................................................................. 86 

Tabela 19 - Infraestrutura Campus Taió ........................................................................................ 86 

Tabela 20 - Infraestrutura Campus Presidente Getúlio ................................................................. 87 

Tabela 21 - Infraestrutura Parque Universitário Norberto Frahm ................................................. 87 

Tabela 22 - Número de títulos e exemplares do acervo do Sistema de Bibliotecas  até 2013. ..... 89 

Tabela 23 - Número de títulos e exemplares do acervo do Sistema de Bibliotecas distribuido por 

Área de Conhecimento. ................................................................................................................. 89 

Tabela 24 - Valores orçados e realizados de 2012 - 2016 ............................................................. 90 

Tabela 25 - Empréstimos realizados em 2012 e 2013 ................................................................... 90 

Tabela 26 - Avaliação externa dos cursos ................................................................................... 109 

Tabela 27 - Desempenho econômico-financeiro ......................................................................... 114 

 



 

 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI 

2012/2016 
9 / 116 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 2 - Tendências por classe de cenários observados ............................................................ 18 

Quadro 3 - Perspectiva dos profissionais ...................................................................................... 23 

Quadro 4 - Perspectiva dos processos ........................................................................................... 23 

Quadro 5 - Perspectiva da gestão financeira ................................................................................. 24 

Quadro 6 - Perspectiva dos estudantes e comunidade ................................................................... 25 

Quadro 7 - Programas institucionais de extensão por curso .......................................................... 38 

Quadro 8 - Políticas de pesquisa.................................................................................................... 44 

Quadro 9 - Políticas da UNIDAVI ................................................................................................ 47 

Quadro 10 - Política de responsabilidade ...................................................................................... 48 

Quadro 11 - Áreas de atuação da UNIDAVI ................................................................................. 53 

Quadro 12 - Projeto do Departamento de Comunicação e Marketing .......................................... 59 

Quadro 13 - Cronograma de Ações ............................................................................................... 60 

Quadro 14 - Tipo de informação veiculada nos meios de comunicação interna ........................... 61 

Quadro 15 - Tipo de informação veiculada nos meios de comunicação externa .......................... 61 

Quadro 16 - Órgãos de apoio ......................................................................................................... 70 

Quadro 17 - Formação e composição do CONSUNI .................................................................... 71 

Quadro 18 - Formação e competência das Câmaras ..................................................................... 72 

Quadro 19 - Formação e competência dos Colegiados de Área .................................................... 73 

Quadro 20 - Formação e competências dos Núcleos Docentes Estruturantes ............................... 74 

Quadro 21 - Formas de seleção da UNIDAVI .............................................................................. 76 

Quadro 22 - Programas de estímulo à permanência ...................................................................... 78 

Quadro 23 - Serviços oferecidos pela Biblioteca Universitária .................................................... 91 

Quadro 24 - Laboratório didáticos................................................................................................. 92 

Quadro 25 - Tecnologias Assistivas oferecidas ........................................................................... 101 

Quadro 26 - Recursos tecnológicos ............................................................................................. 104 

Quadro 27 - Ambiente tecnológico UNIDAVI ........................................................................... 105 

Quadro 28 - Pesquisa de avaliação interna .................................................................................. 107 

Quadro 29 - Cronograma de aplicação das pesquisas de avaliação interna ................................ 108 

 



 

 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI 

2012/2016 
10 / 116 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 - Evolução dos atendimentos realizados pela Ouvidoria............................................... 63 

Gráfico 2 - Experiência em Magistério Superior........................................................................... 66 

Gráfico 3 - Número de atendimento no NOPNE ......................................................................... 103 

Gráfico 4 - Índice Geral de Cursos .............................................................................................. 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI 

2012/2016 
11 / 116 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Estrutura do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí ..... 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI 

2012/2016 
12 / 116 

SUMÁRIO 

 

 

APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................ 3 
1. PERFIL INSTITUCIONAL .............................................................................................. 14 
1.1. BREVE HISTÓRICO DA UNIDAVI ................................................................................. 15 

1.2. MISSÃO, VISÃO E VALORES ......................................................................................... 17 
1.3. OBJETIVOS E METAS ...................................................................................................... 17 

2. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL ............................................................. 27 
2.1. INSERÇÃO REGIONAL .................................................................................................... 27 
2.2. PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TÉCNICO-METODOLÓGICOS .................................... 28 

2.3. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA ................................................................. 28 

2.3.1. Plano para Atendimento às Diretrizes Pedagógicas ....................................................... 29 

2.3.2. Inovações quanto à flexibilidade dos componentes curriculares ................................... 30 
2.3.3. Oportunidades diferenciadas de Integralização Curricular .......................................... 31 
2.3.4. Atividades Práticas e Estágio ............................................................................................ 32 
2.3.5. Desenvolvimento de Materiais Pedagógicos .................................................................... 32 

2.3.6. Incorporação de Avanços Tecnológicos ........................................................................... 33 
2.4. POLÍTICAS DE ENSINO ................................................................................................... 33 

2.4.1. Políticas de Educação Básica ............................................................................................ 35 
2.5. POLÍTICAS DE EXTENSÃO ............................................................................................. 36 

2.5.1. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE ACESSIBILIDADE, DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL, SOCIOEDUCACIONAL E DE RESPEITO À DIVERSIDADE NO 

CONTEXTO DO ENSINO, DA PESQUISA E DA EXTENSÃO. ................................ 41 
2.6. POLÍTICAS DE PESQUISA ............................................................................................... 42 

2.6.1. Iniciação Científica............................................................................................................. 44 

2.6.2. Pós-graduação lato sensu ................................................................................................... 46 
2.7. POLÍTICAS DE GESTÃO .................................................................................................. 47 
2.8. RESPONSABILIDADE SOCIAL DA UNIDAVI .............................................................. 48 

3. DESENVOLVIMENTO DE CURSOS ............................................................................ 53 
4. COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE....................................................................... 58 
4.1. COMUNICAÇÃO INTERNA ............................................................................................. 60 

4.2. COMUNICAÇÃO EXTERNA ............................................................................................ 61 
4.3. OUVIDORIA ....................................................................................................................... 62 

5. PERFIL DO CORPO DOCENTE .................................................................................... 64 
5.1. COMPOSIÇÃO DO CORPO DOCENTE ........................................................................... 65 
5.2. PLANO DE CARREIRA ..................................................................................................... 66 

5.2.1. Políticas de Capacitação Docente ..................................................................................... 66 

5.2.2. Políticas de Capacitação Técnico-Administrativo .......................................................... 67 
5.2.3. Seleção, Contratação e Substituição de Professores ....................................................... 68 
6. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDAVI ................................................ 69 
6.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL COM AS INSTÂNCIAS DE DECISÃO ............... 69 

7. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES ................................................. 75 
7.1. FORMAS DE ACESSO E SELEÇÃO ................................................................................ 75 

7.1.1. Programas de Apoio Pedagógico e Financeiro ................................................................ 77 
7.2. ESTÍMULO À PERMANÊNCIA ........................................................................................ 78 



 

 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI 

2012/2016 
13 / 116 

7.3. ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS ........................................................................ 79 

8. INFRAESTRUTURA ........................................................................................................ 81 
8.1. INFRAESTRUTURA FÍSICA GERAL .............................................................................. 82 
8.2. BIBLIOTECA ...................................................................................................................... 88 
8.3. LABORATÓRIOS ............................................................................................................... 92 
8.4. PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE E DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO A 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ........................................................ 101 
8.5. RECURSOS TECNOLÓGICOS ....................................................................................... 103 

9. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL. .......................................................................................................... 107 

10. DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE           

FINANCEIRA .................................................................................................................. 113 
10.1. ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS .................................................................................... 113 

 

 

  



 

 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI 

2012/2016 
14 / 116 

1. PERFIL INSTITUCIONAL 

 

O Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - UNIDAVI é uma 

entidade comunitária, sem fins lucrativos e que se caracteriza fundamentalmente como um espaço 

de produção e disseminação do conhecimento através da indissociabilidade do Ensino, da Pesquisa 

e da Extensão. 

Como instituição comunitária, a UNIDAVI nasceu do anseio das pessoas e entidades preo-

cupadas em contribuir para o desenvolvimento regional, almejando a melhoria da qualidade de vida 

alçada nos princípios da liberdade, da ética, da justiça, da cidadania e da sustentabilidade.  

A UNIDAVI é mantida 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 pri-

vado, comunitária/filantrópica, sem fins econômicos, com área de abrangência compreendendo o 

Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Está inscrita no CNPJ sob nº 85.784.023/0001-97, com sede 

e foro na cidade de Rio do Sul, onde funciona na Rua Dr. Guilherme Gemballa, nº 13. Possui 

campus ainda nas cidades de Ituporanga, Taió e Presidente Getúlio. 

A estrutura administrativa da Fundação UNIDAVI é constituída pelos seguintes órgãos: 

a. Conselho de Administração 

b. Conselho Curador 

c. Presidência. 

O Conselho de Administração é o órgão deliberativo, normativo, consultivo máximo e so-

berano, em assuntos de política administrativa, financeira e de planejamento da Fundação 

UNIDAVI. 

O Conselho Curador é o órgão de fiscalização, orientação e controle do registro da admi-

nistração econômico-financeira da Fundação UNIDAVI. 

A Presidência é o órgão executivo superior da Fundação UNIDAVI e será exercida de forma 

cumulativa, pelo Reitor do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, 

eleito conforme estabelecido no Regimento Geral da Instituição. 
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1.1. BREVE HISTÓRICO DA UNIDAVI 

 

Em 7 de julho de 1966, foi sancionada a Lei Municipal n. 613, que criou a  Fundação  Edu-

cacional  do  Alto  Vale  do  Itajaí - FEDAVI.  Pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos 

a FEDAVI nasceu da necessidade em atender a interiorização do Ensino Superior em Santa Cata-

rina.  

O primeiro curso oferecido foi o de Administração de Empresas, visando a profissionaliza-

ção do gerenciamento das organizações da região do Alto Vale do Itajaí, a fim de tornar as empresas 

mais competitivas. As aulas tiveram início em março de  1967, nas dependências do Colégio Dom 

Bosco, Centro de Rio do Sul. 

Com a sequência  dos  cursos  e  o  consequente  aumento  da  necessidade  de novos 

espaços, deu-se início a construção do primeiro bloco da sede própria em 1969, sendo inaugurado 

em 1973.  

Com mais espaços  criados, em 1979, a FEDAVI implantou o  Colégio Técnico,  com  en-

sino  em  nível  médio.  Mas,  a  sociedade  regional  solicitava  um maior número de cursos de 

Graduação, e a solução adotada na ocasião foi a de realizar um convênio com a Fundação Univer-

sidade Regional de  Blumenau (FURB). Assim, entre 1980 e 1981, foram implantados em Rio do 

Sul os cursos de Pedagogia e  Letras.  

Em 1983, também  na  forma  de  convênio,  foi  iniciado  o curso  de  Direito. Já, em 1986  

foi  autorizado  o  curso  de  Ciências  Contábeis  e deu-se também início aos cursos de Pós-

graduação lato sensu.  

Iniciou-se então a elaboração de uma carta-consulta, a partir da contratação de especialistas, 

a ser protocolada  junto ao Conselho  Estadual  de  Educação  em 7 de julho de 1998. Na mesma 

data foi instalada a comissão de acompanhamento do processo de transição de Faculdade para Uni-

versidade.   

Nesse período também ocorreram importantes expansões no número de cursos de Gradua-

ção oferecidos pela Instituição. E, ao comemorar o 35º  aniversário de fundação, através do Decreto 

Estadual n. 2613 de 06 de  julho  de  2001, foi instalada  em caráter  definitivo  a  Universidade  

para  o  Desenvolvimento  do  Alto  Vale  do  Itajaí  - UNIDAVI.   

A instalação da Universidade deflagrou mudanças pedagógicas e administrativas  decorren-

tes  dos  estatutos  e  dos  regimentos  aprovados. O  Reitor eleito  da  Universidade  passou  a  ser  
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também  o  Presidente  da  Fundação Mantenedora  e  foram  criados  o  Conselho  de  Administração  

e  o  Conselho Curador. Por parte da Universidade criou-se a Pró-reitoria de Ensino; Pró-reitoria 

de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão e a Pró-reitoria de Administração, bem como  o  Conselho  

Universitário   - CONSUNI  e  o  Conselho  de  Ensino,  Pesquisa  e Extensão  -CONSEPE.  

Em 2008 visando atender ao Decreto n.  5.773/06  do  Ministério da Educação, que altera a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 no que tange aos processos de credenciamento e 

recredenciamento das Instituições de Ensino Superior, a UNIDAVI mudou seu formato de organi-

zação acadêmica,  alterando sua posição de Universidade para a de Centro Universitário.    

No dia 21 de outubro de 2011 os professores, Célio Simão Martignago e Alcir Texeira 

foram eleitos Reitor e Vice-Reitor, e Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. A votação 

ocorreu de forma direta e simultânea   nos campus de Rio do Sul, Taió, Ituporanga e Presidente 

Getúlio. No dia 20 de dezembro do mesmo ano foram empossados para a Gestão 2012-2015.    

Em janeiro de 2012 teve início os trabalhos de elaboração do Planejamento Institucional da 

UNIDAVI para o próximo quinquênio. A equipe foi composta por membros da reitoria e assessoria 

de Planejamento.  Em novembro do mesmo ano a  UNIDAVI obteve 277 pontos na avaliação do 

Índice Geral de Cursos - IGC do Ministério da Educação - MEC e destacou-se como uma das 

melhores instituições de Ensino Superior de Santa Catarina. Conjuntamente, Engenharia de Produ-

ção foi reconhecido como o melhor curso de Graduação do Estado, com base no Conceito Prelimi-

nar de Curso – CPC, do MEC. 

Ainda, em novembro de 2012 a empresa TÜV Rheinland  certificou o Sistema de Qualidade 

UNIDAVI na Norma ABNT/NBR ISO 9001:2008, por meio do certificado SGQ-3028, com o es-

copo: “Serviços Educacionais, Educação Básica, Graduação e Pós-graduação”. 

No ano seguinte, o Plenário do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, em ses-

são do dia 17 de setembro de 2013, outorgou a UNIDAVI, o “Prêmio Educador Elpídio Barbosa” 

como a melhor Instituição de Ensino Superior pública e comunitária paga, vinculada ao Sistema 

Estadual de Educação, com o melhor IGC (2011), conquistado na última aferição realizada pelo 

Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP. 

Em dezembro de 2013, a UNIDAVI obteve a nota 4 (2,9519) no IGC do MEC, tendo como 

base a avaliação dos cursos em 2012, cuja nota máxima é 5. A nota reflete o bom desempenho dos 

cursos da Instituição e coloca a UNIDAVI entre as melhores instituições de Ensino Superior do 

País.   
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1.2. MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

Para definição da Missão, Visão e Valores, foram consideradas as atuais expertises da 

UNIDAVI, sua história, sua capacidade de geração de renda e sua inserção como instituição co-

munitária voltada ao desenvolvimento regional. Neste contexto, a UNIDAVI tem como Missão: 

 

Promover o conhecimento e o desenvolvimento por meio do  

Ensino, da Pesquisa e da Extensão, com qualidade de suas ações e resultados. 

 

A forma como a UNIDAVI quer ser reconhecida e lembrada é o que define sua Visão: 

 

Ser uma Instituição de excelência, promotora do conhecimento e desenvolvimento. 

 

Para orientar suas ações estratégicas, a UNIDAVI estabeleceu os seguintes valores: 

 Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão 

 Ética e cidadania 

 Gestão democrática, autônoma e empreendedora 

 Responsabilidade social, ambiental e financeira 

 Pluralidade do saber 

 Qualidade e produtividade. 

 

 

1.3. OBJETIVOS E METAS 

 

O Planejamento Estratégico Institucional da UNIDAVI é elaborado pelas pessoas que ocu-

pam funções de comando na organização: reitoria, coordenadores de curso, coordenadores de cam-

pus, coordenadores de departamentos e convidados. Utiliza-se  da metodologia adaptada do modelo 

desenvolvido por Andrade (2006) e do modelo do Balanced Scorecard, desenvolvido por Norton 

e Kaplan (1996), do qual resultou o mapa estratégico da UNIDAVI. O mapa foi dividido em quatro 

perspectivas, com suas respectivas posturas estratégicas, para orientar na obtenção dos objetivos 

estabelecidos.  

O processo envolve as seguintes etapas: 

 análise de cenários; 
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 definição do negócio, missão e visão; 

 diagnóstico estratégico; 

 posicionamento  estratégico e políticas; 

 definição dos objetivos e metas; 

 plano de ação. 

 

A análise dos cenários foi realizado sob cinco classes de tendências: Perfil da Demanda do 

Ensino Superior, Normatização do Ensino Superior, Perfil do Acadêmico de Educação Superior, 

Cenários Econômicos e Sociais e Tecnologias e Processos de Educação Superior. As tendências 

observadas, independente do grau de impacto na UNIDAVI, encontram-se descritas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Tendências por classe de cenários observados 

Classe Tendências observadas 

Demanda do En-

sino Superior 

Arrefecimento do crescimento das matrículas no Ensino Superior 

Ampliação da oferta de vagas no ensino em escolas públicas e através da EaD 

Concentração da demanda em poucos cursos, com predominância dos cursos de Administra-

ção, Direito, Pedagogia e Licenciaturas (PARFOR) 

Aumento das matrículas em curso superior no Brasil em torno de 5% ao ano, sendo que os 

cursos tecnológicos representarão 15%, ante a 10% atual 

Demanda por cursos na área social, como Assistência Social e Psicologia 

Investimentos na saúde pública, através de estímulo à formação profissional - como o pro-

grama Mais Médicos, que deverão gerar novas demandas por cursos na área da saúde 

Aumento da demanda por profissionais das engenharias 

Normatização 

Educação Supe-

rior 

Tendência das IES serem classificadas somente entre públicas e privadas, sem a distinção das 

comunitárias 

Aumento das exigências para oferta de cursos de Pós-graduação  stricto sensu 

Redução das verbas públicas para fomento de Pesquisa em IES privadas. 

Profissionalização da Gestão 

Avaliação como referencial básico de regulação 

Atribuições de responsabilidade pelo ensino: Ensino Fundamental (município), Ensino Médio 

(estadual) e Ensino Superior e escolas técnicas (federal). 

Reforma universitária 

Consolidação do setor privado das IES 

Necessidade de prestação de contas  à sociedade (SINAES) 

A demanda se concentra nas classes econômicas C e D 
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Perfil do Acadê-

mico de Educação 

Superior 

Idade em 18 e 24 anos para o ensino presencial e idade entre 25 a 34 anos para a EaD 

Estudante com grande interação com novas tecnologias 

Reside com os pais e possui melhor condição financeira atualmente 

Busca formação acadêmica para obter crescimento profissional 

Cenários Econô-

micos e Sociais 

Crescimento da economia nacional em torno de 4% anual nos próximos quatro anos 

Aumento da renda familiar das classes econômicos C e D 

Aproveitamento da mão de obra mais idosa 

Manutenção dos atuais programas sociais 

Tecnologias e 

Processos de Edu-

cação Superior 

Novos equipamentos de comunicação facilitam a educação a distância 

Aumento da interação das tecnologias com sala de aula, possibilitando ambientar os acadêmi-

cos ao ambiente profissional. Exemplo: Visitar empresa via internet 

Maior controle do processo de aprendizagem 

Tecnologia possibilita novos métodos de ensino 

Terceirização de áreas não afins da IES. 

Fonte: Assessoria de Planejamento da UNIDAVI 

 

Os objetivos e metas para o período de vigência deste plano são distribuídos nas quatro 

perspectivas estabelecidas no Planejamento Estratégico Institucional: Perspectiva dos profissio-

nais, Perspectiva dos processos, Perspectiva da gestão financeira e Perspectiva dos estudantes e 

comunidade e, são apresentados nas tabelas 1, 2, 3 e 4. 

 

 

Tabela 1- Perspectiva dos profissionais 

Objetivos Indicadores 2012 2013 2014 2015 2016 

Aumentar a titulação de 

mestres e doutores 

% de mestres sobre o total de do-

centes do Ensino Superior 
- 43% 45% 47% 50% 

% de doutores sobre o total de do-

centes do Ensino Superior 
- 8% 10% 15% 20% 

Aumentar o tempo de de-

dicação do corpo do-

cente 

% de professores sobre o total de 

docentes do Ensino Superior com 

dedicação integral 

- 23% 24% 25% 26% 

% de professores sobre o total de 

docentes do Ensino Superior com 

dedicação parcial 

- 6% 10% 15% 15% 

% de professores sobre o total de 

docentes do Ensino Superior com 

três ou mais disciplinas 

- 28% 40% 45% 50% 
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Promover o desenvolvi-

mento de pesquisa pelos 

docentes 

% de docentes pesquisando sobre 

o total de docentes do Ensino Su-

perior 

- 11% 20% 25% 30% 

nº de grupos de pesquisa - 23 24 30 30 

% de docentes do Ensino Superior 

publicando 
- ND1 50% 60% 70% 

Promover a capacitação 

para gestão universitária 

% dos profissionais com cargos 

de gestão (reitoria e coordenado-

res) 

- 

80% 60% 70% 80% 

Melhorar a operacionali-

zação dos setores de 

apoio 

% implantação do sistema acadê-

mico (EDUSOFT), gerencia-

mento de documentos 

(SELBETTI) e integração com 

administrativo (SENIOR) 

- - 100% 100% 100% 

Fonte: Assessoria de Planejamento 

 

Tabela 2 - Perspectiva dos processos 

Objetivos Indicadores 2012 2013 2014 2015 2016 

Melhorar o desempenho 

no IGC do MEC 
Número de pontos no IGC - 295 300 310 320 

Desenvolver processos 

para aulas não presenci-

ais 

% de professores capacitados - 80% 80% 90% 100% 

Informatizar todos os 

registros acadêmicos  

Registros informatizados em 

tempo real 
- 80% 80% 90% 100% 

Desenvolver material 

didático-pedagógico 

Nº de materiais desenvolvidos 

e em uso por disciplina 
- ND 1 1 2 

Desenvolver a integra-

ção do Ensino, Pes-

quisa e Extensão. 

Nº de projetos de iniciação 

científica em atividade por 

curso 

- ND 1 2 2 

Nº programa de Extensão por 

área de conhecimento 
- ND 1 1 2 

Estatuto da Fundação revisto 

e aprovado 
- X    

                                                 

1 Não Disponível 
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Aperfeiçoar os instru-

mentos normativos da 

Instituição. 

Regimento Geral, revisto e 

aprovado 
- X X   

Obter o recredencia-

mento do Centro Uni-

versitário 

UNIDAVI recredenciada - - X   

Fonte: Assessoria de Planejamento 

 

Tabela 3 - Perspectiva da gestão financeira 

Objetivos Indicadores 2012 2013 2014 2015 2016 

Aumento do número de 

alunos 

Número de alunos na Gradua-

ção no final do período 
2.889 2.883 3.000 3.100 3.200 

Número de aluno na Pós- gra-

duação no final do período 
635 533 300 500 600 

Número de alunos na Escola 

Básica no final do período 
380 406 375 390 400 

% evasão alunos Graduação 9,5% 11,6% 10,0% 9,0% 8,0% 

% evasão alunos Pós-gradua-

ção 
ND ND 2,0% 2,0% 2,0% 

% evasão alunos da Escola 

Básica 
ND ND 2,0% 2,0% 2,0% 

Melhorar o desempenho 

econômico  

Valor da receita operacional 

em milhões R$ 
30,4 32,3 31,7 32,6 33,6 

Margem de contribuição em 

% sobre ROB 
24,7% 24,5% 23,0% 23,0% 23,0% 

Resultado Operacional/ROB 

(%) 
-0,1% 2,7% 3,7% 4,2% 4,6% 

Melhorar o desempenho 

financeiro 

Geração de caixa operacional 

(EBITDA/ROB) 
5% 7,7% 8,7% 9,2% 9,6% 

Geração líquida de caixa 

(GLC/ROB)  
2% 2,8% 3,7% 3% 3% 

Índice de inadimplência (títu-

los atrasados acima de 90 

dias/total de recebíveis) 

ND ND 5% 4% 3% 

Ampliar as fontes de re-

cursos da Instituição 

% dos projetos de pesquisa 

custeados por fontes externas 
ND ND 50% 60% 70% 

Recursos externos não reem-

bolsáveis para investimentos 

em mil R$ 

ND ND 300,0 500,0 700,0 

Promover a manutenção 

da infraestrutura neces-

sária aos desenvolvi-

mento dos cursos 

% de investimento sobre a re-

ceita total 
3,9 6,3% 6,6% 7,6% 8,0% 
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Aplicar o orçamento 

anual da Instituição  

% de discrepância entre o or-

çamento projetado e realizado 
ND ND 5% 5% 5% 

Desenvolver programas 

de sustentabilidade  
Programas desenvolvidos ND ND 1 2 3 

Fonte: Assessoria de Planejamento 

 

Tabela 4 - Perspectiva dos Estudantes e da Comunidade 

Objetivos Indicadores 2012 2013 2014 2015 2016 

Melhorar o desempenho 

do estudante. 

Nota do CPC dos cursos que 

realizarem a prova no ano 
- - 4 4 4 

% aprovação exame OAB - ND 40% 50% 50% 

% aprovação exame CRC - ND 50% 50% 50% 

Colocação mínima da escola 

no Alto Vale (ENEM) 
- ND 3ª 2ª 1ª 

Ampliar o índice de sa-

tisfação dos alunos com 

a Instituição 

Nota da avaliação docente 3,7 4,4 4,5 4,6 4,7 

Nota da avaliação infraestru-

tura 
3,5 3,6 4 4,2 4,5 

Nota da avaliação da gestão 3,4 3,4 4 3,2 4,5 

Fortalecer a marca 

UNIDAVI 

Citações espontâneas na mí-

dia como instituição de en-

sino superior  

- ND 1ª 1ª 1ª 

Ampliar a oferta de cur-

sos de Pós-graduação 

Número de cursos em anda-

mento 
- - 16,0 17,0 18,0 

Facilitar o acesso ao 

mercado de trabalho 
% de egressos empregados - ND ND 90% 90% 

Fonte: Assessoria de Planejamento 

 

As metas definidas pelo Planejamento Estratégico são verificadas trimestralmente através 

de reuniões com membros da Reitoria e Coordenadores de cursos, campus e setores. Ao final do 

ano, os dados são levantados e, após a realização do Seminário de Planejamento e Avaliação, as 

metas são revisadas para os próximos anos.  

A sistemática adotada atualmente foi implantada em 2013, motivo pelo qual não há dados 

referentes ao ano de 2012.  

As ações relacionadas aos objetivos estratégicos são apresentados nos quadros 2, 3, 4 e 5. 
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Quadro 2 - Perspectiva dos profissionais 

Postura estratégica: Formação continuada na qualificação e titulação dos profissionais – docentes 

e técnicos-administrativos 

Objetivos Ações 

Aumentar a titulação dos 

docentes 

. Manter e aprimorar o ProDoc. 

. Contratar preferencialmente professores com titulação stricto sensu. 

. Desenvolver programa de manutenção de mestres e doutores e parcerias com outras 

instituições. 

. Desenvolver  programa de stricto sensu. 

Aumentar o tempo de de-

dicação do corpo docente 

. Implantar plano de carreira docente. 

. Elaborar um rol de professores aptos por disciplina, com base em critérios estabele-

cidos no plano de carreira docente. 

. Selecionar professores com base no rol de professores e/ou de acordo com critérios 

do plano de carreira docente.  

. Assegurar recursos orçamentários para cumprimento das ações propostas. 

Promover o desenvolvi-

mento de pesquisa pelos 

docentes 

. Promover campanha de estimulo à produção de artigos científicos pelos professores. 

. Promover a transformação dos TCs/TCCs de curso que obtém nota máxima em 

banca para transformar em artigo científico. 

. Estimular a participação dos docentes em eventos científicos. 

. Regrar a participação obrigatória dos docentes com tempo integral em grupos de 

pesquisa. 

Promover a capacitação 

para gestão universitária 

. Concluir curso de especialização em Gestão Universitária para coordenadores de 

curso, departamento e campus, diretor da Escola Básica e técnicos-administrativos. 

Melhorar a operacionali-

zação dos setores de 

apoio 

. Completar migração do sistema acadêmico EDUSOFT. 

. Implantar sistema GED – Gestão Eletrônica de Documentos (Sistema Selbetti). 

. Integrar sistemas. 

. Capacitar os usuários nos sistemas. 

. Desenvolver mecanismos de auditoria e validação das informações processadas nos 

sistemas.  

Fonte: Assessoria de Planejamento 

 

 

Quadro 3 - Perspectiva dos processos 

Postura estratégica: Diferenciação no Ensino 

Objetivos Ações 

Melhorar o desempenho no 

IGC do MEC 

. Manter indicadores permanentes dos insumos do IGC.  

. Orientar alunos para atividades ligadas ao ENADE (questionário socioeconômico 

e prova).  

. Solicitar aos coordenadores de cursos situação mensal das atividades ligadas ao 

ENADE e acompanhamento dos indicadores do CPC do curso. 
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. Divulgar aos coordenadores de cursos os dados informados no censo. 

Desenvolver processos para 

aulas não presenciais 

. Desenvolver e implantar sistema para aulas não presenciais. 

. Capacitar professores no sistema. 

. Instrumentar o acompanhamento das aulas não presenciais. 

Informatizar todos os regis-

tros acadêmicos  

. Melhorar o acesso à internet em todas as salas de aula e laboratórios. Criar indica-

dor de acesso.  

. Implantar sistema GED. 

. Capacitar os usuários para alimentar, consultar e validar as informações do sis-

tema informatizado. 

Desenvolver material didá-

tico-pedagógico 

. Orientar professores quanto a produção de material, tipo de material e forma de 

inserção no conteúdo das disciplinas do curso. 

Desenvolver a integração 

do Ensino, Pesquisa e Ex-

tensão. 

. Inventariar os projetos de iniciação científica da UNIDAVI. 

. Regrar as condições para publicação de produção científica pela UNIDAVI.  

. Atualizar (se existente) e desenvolver programas de Extensão para as áreas de co-

nhecimento. 

. Creditar o GTEC no sistema CERNE. 

Aperfeiçoar os instrumen-

tos normativos da Institui-

ção  

. Revisar estatuto da Fundação.  

. Revisar estatuto e regimento da UNIDAVI. 

. Aprovar as alterações nos órgãos colegiados. 

. Dar ciência à comunidade acadêmica das mudanças propostas. 

Obter o recredenciamento 

do Centro Universitário 

. Revisar PPI. 

. Revisar PDI. 

. Inventariar dados para o recredenciamento. 

. Preparar documentos para recredenciamento. 

. Fazer encaminhamento do processo de recredenciamento 

Fonte: Assessoria de Planejamento 

 

Quadro 4 - Perspectiva da gestão financeira 

Postura estratégica: Otimizar o desempenho econômico-financeiro da Instituição  

Objetivos Ações 

Promover o aumento do 

número de alunos 

. Realização do Raio-X. 

. Visitas a escolas de Ensino Médio. 

. Aplicar pesquisa com alunos do Ensino Médio para identificação de demanda. 

. Ofertar cursos de Arquitetura e Urbanismo e Jornalismo. 

. Divulgar programas de bolsas de estudo e financiamento estudantil. 

. Desenvolver programa para orientação dos alunos com desempenho insuficiente. 

. Desenvolver atividades de fortalecimento do curso que o estudante frequenta. 

. Aprimorar o programa de incentivo à permanência do estudante. 

. Acompanhar indicadores de evasão. 

. Implementar ações de integração entre turmas iniciais e turmas finais e egressos. 

Melhorar o desempenho 

econômico  

. Reajustar as mensalidades em 6,5% para 2014. 

. Acompanhar desempenho mensal dos cursos com as métricas estabelecidas. 
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. Cumprir o orçamento da Fundação. 

Melhorar o desempenho 

financeiro 

. Limitar os desembolsos aos valores orçados. 

. Implantar mecanismos de ajuste orçamentário para situações de excepcionalidade. 

. Implantar programa de negociação e recuperação de dívidas, com ações administrati-

vas e judiciais. 

Ampliar as fontes de re-

cursos da Instituição 

. Definir as áreas de pesquisa que demandam recursos. 

. Desenvolver e submeter projetos para captação de recursos para projetos de pesquisa e 

similares. 

. Definir os investimentos de capital. 

. Desenvolver e submeter projetos para captação de recursos para projetos de investi-

mentos de capital. 

Promover a manutenção 

da infraestrutura necessá-

ria aos desenvolvimento 

dos cursos 

. Elaborar cronograma de manutenção da infraestrutura. 

. Efetuar orçamento do cronograma da infraestrutura. 

. Limitar os gastos aos valores orçados. 

Aplicar o orçamento 

anual da Instituição  

. Apresentar mensalmente mapa de indicadores de aplicação do orçamento da Institui-

ção e disponibilizar para toda a equipe da Reitoria. 

Desenvolver programas 

de sustentabilidade  

. Criar grupo de estudo para desenvolver o índice. 

. Promover intercâmbio com outras organizações congêneres na identificação e utiliza-

ção de índice similar. 

Fonte: Assessoria de Planejamento 

 

Quadro 5 - Perspectiva dos estudantes e comunidade 

Postura estratégica: Ensino de excelência 

Objetivos Ações 

Melhorar o desempe-

nho do estudante 

. Notificar alunos e professores sobre os cursos que serão submetidos ao ENADE. 

. Revisar conteúdos com os estudantes. 

. Realizar palestras sobre temas do ENADE. 

. Aplicar provas interdisciplinares na metodologia do ENADE.  

. Reaplicar treinamento com docentes na elaboração de questões nas metodologias das 

provas do ENADE. 

. Promover orientação aos alunos quanto as provas dos Conselhos Profissionais. 

Ampliar o índice de sa-

tisfação dos alunos 

com a Instituição 

. Integrar as atividades de Avaliação Institucional, CPA e Planejamento 

. Definir ações no planejamento institucional decorrentes da AI. 

. Elaborar mecanismo de controle as ações decorrentes da avaliação institucional. 

Fortalecer a marca 

UNIDAVI 

. Padronizar as ações de marketing da UNIDAVI. 

. Regular o uso da marca UNIDAVI. 

. Registrar as aparições da UNIDAVI na mídia. 

. Desenvolver programa de telemarketing para vendas, com base na pesquisa com alu-

nos do Ensino Médio. 

. Desenvolver eventos de integração da Instituição com a comunidade. 

Ampliar a oferta de . Desenvolver campanhas promocionais sobre cursos de Pós-graduação.  

. Realizar convênios com organizações públicas e privadas para realização de cursos de 
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cursos de Pós-gradua-

ção 

Pós-graduação, inclusive in company. 

. Acompanhar desempenho econômico dos cursos de Pós-graduação lato sensu. 

. Desenvolver e/ou conveniar projetos de Pós-graduação lato sensu. 

Facilitar o acesso ao 

mercado de trabalho 

. Realizar pesquisa com egressos para avaliar situação de empregabilidade. 

. Realizar convênios para realização de estágios não-obrigatórios. 

. Aprimorar programa de ofertas de vagas de estágio e trabalho. 

. Implantar controle eletrônico de estágios não-obrigatórios.                                                             

Fonte: Assessoria de Planejamento 
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2. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

 

O Projeto Pedagógico Institucional tem como objetivo nortear as práticas acadêmicas, em 

termos de Ensino, Pesquisa e Extensão, Gestão e Inovação da UNIDAVI. Trata-se, portanto, de 

ação intencional, em forma de um compromisso definido coletivamente, da qual se espera poder 

buscar referências para uma práxis institucional que permita a Educação de Excelência e, conse-

quentemente, possa contribuir para o desenvolvimento sustentável da região. 

 

 

2.1. INSERÇÃO REGIONAL 

 

A região do Alto Vale do Itajaí 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 desen-

volvimentista que caracterizou o país na segunda metade do século passado e somadas a escassez 

dos recursos naturais, ela passa a investir na expansão comercial e industrial, transformando suas 

características políticas, econômicas e demográficas. Atualmente a região possui uma população 

de aproximadamente 270 mil habitantes, entre os quais, anualmente, 3,1 mil jovens concluem o 

Ensino Médio. 

É a partir desse contexto que está inserida a UNIDAVI. Sediada no município de Rio do 

Sul, cidade capital e referência da região que atrai pessoas de várias cidades em busca de trabalho 

e estudo. De outra forma, comungando mais fortemente com os anseios de fortalecer as microrre-

giões em suas potencialidades, a UNIDAVI possui também atuação direta nos municípios de Itu-

poranga, Taió e Presidente Getúlio sob a forma de campus e cursos fora da sede. 
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2.2. PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TÉCNICO-METODOLÓGICOS 

 

Com base nos Artigos 5º do seu Regimento Geral, os princípios filosóficos e técnico-meto-

dológicos que norteiam a autonomia da práxis pedagógica, científica e tecnológica do Centro Uni-

versitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí são: 

I - a formação humana  técnico-científica do cidadão, por meio do Ensino,  da Pes-

quisa e da Extensão; 

II -  a promoção de ações sociais que visam a melhoria da condição humana. 

III -  atender as demandas que lhe sejam feitas na educação de excelência, por meio da 

formação de profissionais necessários ao processo de desenvolvimento da socie-

dade; na pesquisa diretamente comprometida com os projetos e programas regio-

nais em operação e na intervenção programada da Extensão junto às comunidades 

da região; 

IV -  manter a sua vocação institucional e colocar-se como  mecanismo  privilegiado de 

mediação e articulação entre o poder público  e  outras  instituições públicas e 

privadas, de pesquisa, ciência,  tecnologia  e  formação de recursos; 

V - promover o intercâmbio científico e/ou cultural com instituições nacionais e inter-

nacionais. 

 

 

2.3. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional da UNIDAVI, no que tange ao planejamento e 

organização didático-pedagógica, visa concretizar uma política educacional de excelência, difun-

dindo o saber para efetivar o desenvolvimento político, econômico, sociocultural e ambiental, pau-

tada na autonomia e participação. 

Nesse caminho, a organização didático-pedagógica visa proporcionar uma educação com-

prometida com o desenvolvimento das múltiplas competências, habilidades e atitudes que devem 

contemplar o saber conhecer, o saber fazer, o saber conviver e o saber ser, levados assim, segundo 

Delors (2002, p. 19) “a colocar a educação ao longo de toda a vida no coração da sociedade”. 
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Cabe a UNIDAVI proporcionar aos docentes, condições que permitam o pleno e profícuo 

exercício da docência e, ao discente, uma formação consistente, a partir de uma práxis baseada em 

princípios de universalização do saber e da vanguarda pedagógica em suas modalidades presencial 

e a distância, e do saber-fazer científico e tecnológico a partir da Pesquisa, da Extensão e da Ino-

vação como componentes deste processo. 

Assim, a UNIDAVI tem o compromisso de formar/informar e capacitar os seus docentes e 

discentes, tanto em termos técnicos, como éticos e de cidadania na consideração das suas particu-

laridades, valorizando potencialidades dos recursos humanos locais e regionais. 

 

 

2.3.1. Plano para Atendimento às Diretrizes Pedagógicas 

 

O Plano para o Atendimento às Diretrizes Pedagógicas está centrado prioritariamente na 

Pró-reitoria de Ensino e na Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão e suas respectivas 

Câmaras, nos Colegiados de Área, nos Cursos e nos Núcleos Docentes Estruturantes - NDEs. 

O planejamento educacional é um processo sistematizado mediante o qual se pode conferir 

maior eficiência às atividades educacionais para, em determinado prazo, alcançar as metas estabe-

lecidas em consonância com as diretrizes do Ministério da Educação e de órgãos a ele associados 

(Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais – INEP), bem como do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação  

(MCTI), em especial, na forma de seus órgãos de fomento à pesquisa e de qualificação de pessoal 

em nível superior, respectivamente o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecno-

lógico  - CNPq  e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior -  CAPES. No 

caso da UNIDAVI, ainda devem ser consideradas  as diretrizes  do Conselho Estadual de Educação  

- CEE/SC, ao qual está submetida diretamente.  

Os cursos na Instituição são criados e mantidos em consonância com o Plano de Desenvol-

vimento Institucional - PDI, que fundamenta a elaboração dos seus Projetos Pedagógicos de Curso 

- PPC tendo em vista as especificidades da área de atuação às quais estão relacionados, conside-

rando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  - LDB, os Referenciais Curriculares Na-

cionais e o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia. 



 

 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI 

2012/2016 
30 / 116 

O Projeto Pedagógico de Curso – PPC é referência das ações e decisões de cada curso em 

articulação com a especificidade da área de conhecimento no contexto da respectiva evolução his-

tórica do campo do saber.  

Ao NDE cabe a responsabilidade de consolidar o PPC, especialmente articulando o Ensino, 

a Pesquisa e a Extensão em cada curso, a partir de suas respectivas linhas de pesquisa e atuação. A 

partir daí, parte-se para outra significativa etapa do planejamento: as aulas estruturadas, que com-

preendem o Plano de Ensino e o Plano de Aula e seus respectivos acompanhamentos.  

O Plano de Ensino docente é um documento norteador que serve de base para definir a 

disposição dos conteúdos em cada ementa de disciplina, seus objetivos e seus procedimentos me-

todológicos e avaliativos. Já o Plano de Aula particulariza ações didático-pedagógicas de cada en-

contro, cujo acompanhamento e controle são realizados a partir de registro individual. 

E, como instrumento que permite a reflexão e a redefinição de estratégias que atendam às 

diretrizes pedagógicas do Ensino, a UNIDAVI tem como prática a realização semestral de Avalia-

ção Institucional. 

 

 

2.3.2. Inovações quanto à flexibilidade dos componentes curriculares 

 

O currículo é concebido como um espaço de formação multicultural, fundamentado não 

apenas nos referenciais epistemológicos e pedagógicos, mas nas especificidades regionais. Dessa 

forma, ele transcende a ideia de uma sequência ordenada de disciplinas ao assumir permanente-

mente uma visão social, cultural, científica e tecnológica em diálogo com contextos locais, apoia-

dos nos princípios da autonomia, da universalização do saber e da vanguarda, apontando para uma 

dinâmica integradora que visa estabelecer o diálogo entre a Instituição e a sociedade. 

Da mesma forma, flexibilidade também significa inserir nesses currículos uma proporção 

significativa de conteúdos de natureza optativa, evidenciando  a busca por uma estrutura curricular 

que permita incorporar outras formas de aprendizagem e formação presentes na realidade social.  

Na UNIDAVI sua operacionalização se dá através do núcleo comum de disciplinas nos diversos 

cursos, nos estudos dirigidos, no intercâmbio estudantil e nos estágios, que possibilitam ao aluno 

definir, em parte, o seu percurso de formação, tratados em normativa especifica da IES. 
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Nesse caminho, a UNIDAVI está constantemente repensando os seus procedimentos de 

Ensino e os conteúdos dos seus currículos, atenta às mudanças de cenário global, sem perder de 

vista as identidades e tradições locais (Santos & Lopes, 1997). Dessa feita, o desafio permanente-

mente colocado é o de equilibrar métodos e procedimentos tradicionais com a incorporação de 

novas abordagens, especialmente aquelas que empreguem o uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação  - TICs. Disso, resulta também, a demanda de conhecimentos técnicos específicos, 

em termos de uso dessas tecnologias, processos de ensino-aprendizagem, operacionalizados atra-

vés dos ambientes virtuais de aprendizagem, definidos pela IES, tais como: Minha UNIDAVI, 

Moodle, Softwares de Simulação, entre outros.  

Ensinar não ficou mais simples, ao contrário, é mais complexo, como a vida e o mundo do 

trabalho. Mundo esse, que tem exigido profissionais melhor formados do que simplesmente infor-

mados, onde a capacidade de trabalhar em equipe e a preparação para a educação permanente ao 

longo da vida são elementos constantes. De toda forma, a flexibilização curricular ainda é um de-

safio a ser incorporado nas políticas pedagógicas da Instituição, dadas as suas limitações estrutu-

rais, docentes, discentes e financeiras. 

 

 

2.3.3. Oportunidades Diferenciadas de Integralização Curricular 

 

Propiciar a integralização curricular é outro grande desafio da Instituição. À medida que há 

um significativo aumento da procura por cursos de formação rápida é preciso pensar em alternati-

vas para transposição do “obstáculo tempo” através das várias formas de se cumprir a caminhada 

acadêmica obrigatória. Constitui ainda uma oportunidade de integralização curricular a Mobilidade 

Acadêmica, a qual possibilita o intercâmbio de discentes entre as universidades parceiras do Sis-

tema ACAFE, bem como instituições internacionais com as quais mantemos convênio, conside-

rando as realidades culturais sociais, econômicas e políticas. 

Ainda em termos de atividades práticas complementares, a UNIDAVI patrocina viagens de 

estudos culturais, pedagógicas e técnico-científicas, objetivando promover o aprimoramento da 

qualificação profissional dos acadêmicos matriculados em seus cursos de Graduação, através do 

Fundo de Apoio às Viagens Técnicas e de Estudos de Discentes – FAVITED. 
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2.3.4. Atividades Práticas e Estágio 

 

Outro foco de ação pedagógica da UNIDAVI é o desenvolvimento de habilidades para a 

crítica e análise de problemas e oportunidades que norteiam o cotidiano da sociedade e das orga-

nizações. Dentro desta perspectiva o projeto pedagógico dos cursos deve conter a importância dos 

estágios sendo incorporado ao processo de formação do discente como uma atividade curricular 

capaz de estimular a reflexão crítica e a criatividade, na construção do conhecimento, sobre a rea-

lidade social a partir dos valores éticos que devem orientar a prática profissional. Por essa razão, 

em consonância com a legislação trabalhista pertinente na Consolidação das Leis Trabalhistas - 

CLT, e com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação, a UNIDAVI oportuniza 

duas modalidades de Estágio Curricular Supervisionado: o Estágio Curricular Obrigatório e o Es-

tágio Curricular Não-Obrigatório. Ambas as modalidades são entendidas como atividades de 

aprendizagem acadêmica, social, profissional e cultural, proporcionada ao estudante pela partici-

pação em situações reais.  

Dessa forma, elas supõem a elaboração, desenvolvimento e aplicação de um projeto acadê-

mico, de vida pessoal ou profissional. Quando adotado o estágio obrigatório, seus dispositivos e 

duração são contemplados nos PPCs em conformidade com a legislação pertinente. Quanto à mo-

dalidade de estágio não-obrigatório, quando adotados pelos cursos, seus dispositivos e duração 

estão submetidos à Lei 11.788/09 e previstos nos seus PPCs. Nessas atividades práticas e estágio, 

estimula-se a aplicação de conhecimentos adquiridos em sala de aula durante a vida acadêmica, em 

atividades de Pesquisa e de Extensão, e conta-se com a supervisão, acompanhamento e avaliação 

da UNIDAVI. 

 

2.3.5. Desenvolvimento de Materiais Pedagógicos 

 

Atualmente, a UNIDAVI possui um programa de desenvolvimento de materiais didático-

pedagógicos que compreende todas as suas áreas de conhecimento, a partir de três projetos edito-

riais fomentados pela Editora UNIDAVI: 

I. Série didática Professor-Autor: objetiva produzir e publicar os conteúdos de ensino 

dos docentes reunidos em forma de obra coletiva e que, em médio prazo, poderá 

originar uma obra individual para o uso didático no respectivo curso em que atua, 
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salvaguardados todos os direitos autorais de que o autor desfruta sobre a obra que 

produziu. Essa Série é entendida como uma produção coletiva do conhecimento, 

baseado nos planos de ensino de cada professor dos cursos de Graduação.  

II. Série Cadernos UNIDAVI: objetiva disponibilizar ao público acadêmico obras for-

madoras com qualidade informativa e científica das áreas de conhecimento da 

UNIDAVI.  A Série traz volumes produzidos por professores, alunos e ex-alunos 

da Instituição, bem como de profissionais convidados com contribuições em seus 

campos de pesquisa e atuação.  

III. Coleção Você Sabe: em formato de livros de bolso, a Coleção Você Sabe tem o 

compromisso de apresentar obras que tratem de temáticas transversais dos currícu-

los dos cursos de diversas áreas do conhecimento.  

  

Além dos projetos editoriais em formato de livro, a Instituição possui a Caminhos: revista 

online de divulgação científica, editada desde o ano 2000 com dossiês especiais para cada área de 

conhecimento e a Revista de Direito UNIDAVI, com foco especial na área jurídica. 

 

 

2.3.6. Incorporação de Avanços Tecnológicos 

 

Na UNIDAVI, o computador em rede está, potencialmente, como tecnologia de relevância 

para possibilitar diferentes ritmos de aprendizagem, contribuindo para a autonomia acadêmica, 

tanto docente quanto discente.  

A UNIDAVI tem investido em capacitação docente para o uso adequado de tecnologias 

inovadoras, que desenvolvem habilidades e despertam o interesse científico, tornando mais provei-

toso os ambientes virtuais de aprendizagem.  

 

 

2.4. POLÍTICAS DE ENSINO 

 

A educação se constitui num dos mais significativos meios de transformação social à me-

dida que o conhecimento permite a emancipação dos sujeitos em processo de aprendizagem. Nesse 
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caso, considera-se aqui a educação como aquilo que supera dias e locais determinados e que se faz 

na interação com o outro, na luta por objetivos comuns, na troca de ideias e na construção de ideais.  

A partir dessas premissas sobre educação, a atividade docente demanda uma reflexão sobre 

a formação e a continuidade do aprendizado. Nesse caminho, as políticas de ensino da UNIDAVI 

são tidas como ações presentes para o futuro com uma visão em longo prazo, que assegure as 

oportunidades de educação a todos. 

Considerando que as políticas de ensino são de caráter universal e homogêneas, a Institui-

ção precisa levar em conta as diferenças e singularidades presentes na região do Alto Vale do Itajaí, 

e por isso destacam-se aqui as seguintes políticas de ensino, pensadas nas especificidades locais e 

regionais: 

I. Ensino voltado ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia: Trata-se de um esforço con-

junto que tem como prioridade empregar a ciência e a tecnologia no ensino para a atuação 

na busca de melhores resultados de desempenho acadêmico, por meio da formação de pro-

fissionais de excelência, e consequentemente melhorias na qualidade de vida das pessoas e 

da comunidade. 

II. Educação para todos: Com a universalização da Educação Básica e Superior, estabeleceu-

se um alinhamento com as políticas públicas, buscando atender as demandas crescentes, 

em especial da população economicamente mais carente. A educação para todos com qua-

lidade é um compromisso assumido internacionalmente a partir da UNESCO, razão que 

levou a UNIDAVI a aderir ao PROUNI, PARFOR, FUMDES, ampliando a oferta de cursos 

e diversificando as formas de acesso. 

III. Ambiente favorável para a produção do conhecimento: A UNIDAVI tem a constante preo-

cupação de tornar seu ambiente acadêmico adequado para a excelência dos serviços educa-

cionais que presta. Nesta condição, há que se realçar, como eixo especifico e fundamental, 

a adoção do princípio pedagógico da indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão 

no qual os conteúdos de determinado saber sejam apropriados criticamente  por grupos 

sociais que possam se beneficiar desse saber. Para tanto partilha e envolve os professores 

nas decisões relacionadas à educação, incentiva a produção de materiais didático-pedagó-

gicos adequados ao desenvolvimento dos cursos. 

IV. Formação Continuada: As constantes transformações evidenciadas na sociedade exigem da 

IES uma constante reorientação do quadro docente (técnico-administrativo), pois são linha 
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de frente dos projetos pedagógicos de curso, e que preveem novas formas de se relacionar 

com os atores de um tempo que exige novas ferramentas para enfrentar os desafios inerentes 

à realidade que se apresenta: incerta e complexa. Neste contexto a formação continuada e 

permanente de docentes é uma das políticas de ensino prioritárias, pois é sustentada na 

percepção ou mesmo na convicção de que a qualidade requerida repousa sobre o funda-

mento da ação dos professores, as competências acumuladas, a criatividade aí exercida.  

Sua operacionalização se dá através  da Formação Inicial, dos Editais do PRODOC, da 

Formação Docente, do PIAP e dos Editais de Pesquisa, pelo envolvimento no CIEPE, Dis-

ciplinas isoladas na Pós-graduação.  

V. Inovação no Ensino: A busca por uma maior interface neste processo se dá através do refi-

namento da formação docente, tendo sua aderência nos programas e projetos de Formação 

Continuada, no Intercâmbio, na Pesquisa, na Extensão e na interação com outras IES, a 

partir deste movimento busca-se adequar o processo de construção do conhecimento a esta 

nova geração de alunos, cada vez mais conectados e totalmente ambientados às mudanças 

tecnológicas e de inovação.  Momento em que a trajetória da caminhada se transforma com 

o objetivo de inovar no processo de ensino-aprendizagem da UNIDAVI, pensada a partir 

da abertura do docente e do discente quanto ao constante aprendizado, especialmente aquele 

que inclua novos métodos e ferramentas para o saber-fazer. Isso inclui o espírito empreen-

dedor e criativo, que deve ser constantemente estimulado, cultivado e valorizado em prol 

das reflexões e ações pedagógicas da Instituição. A UNIDAVI investe no processo de aces-

sibilidade e disponibilidade de informações em formato digital para alunos, egressos, pro-

fessores e funcionários, através do Portal COMUNIDAVI, no qual são oferecidos serviços 

de intranet como Sala Virtual, Chamada Online, Rematrículas e Consultas Diversas. Além 

da disponibilidade de rede wireless e equipamentos de projeção em todas as salas de aulas. 

 

 

2.4.1. Políticas de Educação Básica 

 

A Educação Básica, abrangendo desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, é entendido 

pelas novas políticas educacionais no país, como passaporte para a vida. A universalização do En-

sino Fundamental, busca minimizar as desigualdades de acesso à Educação Superior. Para evitar a 
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descontinuidade entre a formação na Educação Básica e o acesso ao nível superior, a Escola de 

Educação Básica da UNIDAVI busca: 

I. desenvolver projetos integrando as diversas áreas do conhecimento, níveis e modalidades 

de Ensino; 

II. viabilizar trabalhos de equipe adaptando as características particulares de cada região para 

melhorar a qualidade da educação formal; 

III. preparar/formar equipes muldisciplinares que atendam às necessidades deste novo mo-

mento de ampliação do Ensino; 

IV. organizar programas que contemplem as Atividades Complementares; 

V. manter programas com a participação da comunidade; 

VI. dispor manuais de opção vocacional; 

VII. desenvolver Projetos Político Pedagógicos que possibilitem a articulação com docentes de 

áreas afins de conhecimento, tanto do ensino presencial como do ensino a distância. 

VIII. configurar nos Projetos Político Pedagógicos disciplinas que favoreçam a base comum en-

tre os cursos, por entender que a educação é ao mesmo tempo, universal e específica. 

 

 

2.5. POLÍTICAS DE EXTENSÃO 

 

As atividades de Extensão da UNIDAVI fundamentam-se na concepção pela qual uma ins-

tituição de ensino superior estende os conhecimentos advindos de suas atividades de pesquisa e de 

ensino à comunidade local e regional, contribuindo para o desenvolvimento e integração regional. 

Ao promover o intercâmbio com a comunidade para o planejamento das suas atividades de 

Extensão, a Instituição faz com que os programas estejam situados no contexto de caráter educa-

tivo, científico, tecnológico, histórico e cultural, transformando-se em um fator de retroalimentação 

para o Ensino e Pesquisa. Nesse contexto, professores e estudantes interagem com a sociedade e 

trazem um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, amplia e eleva o nível do conhecimento 

anterior. Portanto as ações de Extensão devem privilegiar a participação dos agentes acadêmicos 

(professores e alunos), em todas as suas fases.  

Marques (1984, apud FRANTZ, 2002, p 17) afirma que: 
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[...] a extensão é parte integrante da aprendizagem daqueles que se formam na universi-

dade; todas aquelas formas de interação entre universidade e sociedade; um processo ali-

mentador das questões pedagógicas, pela extensão, a universidade torna-se presente na 

sociedade, onde ela aprende e ensina; [...] é expressão acadêmica sobre cultura, os sonhos, 

a cidadania do povo, o desenvolvimento das comunidades próximas. 

 

Assim, pensar Extensão neste contexto passa a ser consequência direta e imediata na orga-

nização das ações voltadas ao Ensino e por conseguinte à Pesquisa, cujos resultados produzem 

benefícios a alunos e professores, com a comunidade de forma recíproca e dinâmica. As políticas 

e diretrizes de Extensão são: 

 Promover e definir a prestação de serviços à comunidade como meio de integração entre 

os diversos segmentos comunitários e a Instituição; 

 oportunizar atualização e aperfeiçoamento como prática acadêmica visando integrar a 

UNIDAVI e suas áreas de conhecimento através de cursos, seminários, palestras, congressos, 

fóruns, encontros e outros eventos; 

 elaborar e realizar programas e projetos de Extensão integrados ao Ensino e Pesquisa; 

 proporcionar infraestrutura necessária à ampliação da prática de Extensão, através de 

condições técnicas e financeiras; 

 divulgar as atividades de Extensão à comunidade regional, a órgãos e instituições inte-

ressadas, através dos diversos meios de comunicação; 

 Oportunizar programas e projetos de Extensão que tenham por finalidade o desenvolvi-

mento sustentável da região. 

 Implementar formação permanente com programas de atualização e qualificação profis-

sional em parcerias com entidades e órgãos institucionais no contexto regional. 

 

A UNIDAVI realiza ações comunitárias que prestam atendimento à comunidade em Rio do 

Sul e cidades da região, envolvendo a área da saúde, promoção de direitos, lazer e cultura. Estas 

ações são iniciativas da Instituição e de diversos segmentos da sociedade organizada. A UNIDAVI 

mantém programas de apoio à Extensão tais como:  

 Programa de arte e cultura: tem por finalidade promover, estimular e despertar o gosto e 

a apreciação pela arte no meio acadêmico e na comunidade em geral, para tanto realiza cursos 

práticos e teóricos de arte, exposições de artistas locais e regionais, lançamento de livros e demais 
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eventos. Projetos e programas se consolidam com o envolvimento de alunos, egressos e comuni-

dade, como o Coral da UNIDAVI, Banda Marcial e o Corpo Coreográfico.  

 Programa de desenvolvimento regional: visa a participação de alunos e professores em 

programas e ações que têm por objetivo criar uma cultura de empreendedorismo e ao mesmo tempo 

propicia um espaço de avanço profissional para alunos e egressos, tais como GTEC, Feira da Em-

pregabilidade e Núcleo de Pesquisa Socioeconômico. 

 Programa de Extensão de caráter permanente: envolvem cursos da Instituição, somando 

esforços de alunos e professores no atendimento à comunidade e fortalecem o vínculo da 

UNIDAVI com diversos segmentos sociais, ao mesmo tempo que retroalimentam o Ensino. Con-

forme quadro 6.   

 

Quadro 6 - Programas institucionais de extensão por curso 

Projetos  Área Curso 
2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Convênio com empresas para práticas 

gerenciais 

CSA 

 

ADM           

CET           

MKT           

Assessoria a microempresas 

ADM           

CET           

MKT           

Convênio Cartório Eleitoral CCO           

Cursos Aperfeiçoamento Técnico CCO           

Curso Matemática Financeira CCO           

Prát. Sistemas Contábeis CCO           

Microempresa Familiar CCO           

Educação Financeira e Familiar CCO           

Cesta Básica CEC           

Mercado Financeiro CEC           

Revista Digital Café Gostoso – Mídia 

e Design 

TDI           

TDG           

TCI           

JOR           

Oficina Pintura para Crianças TD           
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TDG           

Curso Promob TDI           

Curso Adobe Illustrator TDG           

Projeto Calouro Solidário 
TCI           

JOR           

Projeto Comunicação Mostra TCI           

Rádio Educativa Universitária 

UNIDAVI FM 
TCI           

A história do rádio no Alto Vale do 

Itajaí: as emissoras, os programas e 

personagens que marcaram época 

TCI           

JOR           

NPJ DIR           

Lã Klãno DIR           

Brincando no Clube 

CIMESB 

EDF           

Recepção dos Calouros EDF           

Monitoria de Brinquedos EDF           

Monitoria Eventos Esportivos EDF           

Participação em Seminário  EDF           

Ação Social em Bairros EDF           

Semana do Meio Ambiente EDF           

Arbitragem  EDF           

Polícia Ambiental Mirim EDF           

Organização da Gincana para a Secre-

taria de Saúde de Rio do Sul 
EDF           

Ginástica Laboral (ação contínua) EDF           

Atividades Físicas e qualidade de vida 

para os idosos  

EDF           

EFM           

Eu faço a minha cidade melhor EDF           

Recreação na Praça EDF           

Comunicação e Saúde: a sala de espera 

como espaço de ‘in’formação  

EFM           

JOR           

TCI           

Projeto Ação Social  EFM           

Comando em Saúde (PRF) EFM           

Projeto Vida Saudável (hábitos de 

vida, alimentação, drogas, alcoolismo, 

tabagismo, atividades físicas) 

EFM           
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Projeto Saúde do Homem EFM           

Projeto Protetor Ambiental Mirim: 

gravidez na adolescência, DST, méto-

dos contraceptivos, entre outros. 

EFM           

Projeto Transando Saúde.  Sexualidade 

humana, saúde sexual e reprodutiva 
EFM           

NEAP - avaliação psicológica, psicote-

rapia e orientação psicológica nas mo-

dalidades individual (infantil, adoles-

cente e adulto), grupo, casal e família 

PSN           

Projeto Aprender – avaliação psicoló-

gica da comunidade infantil encami-

nhada pela APAE e escolas do municí-

pio de Rio do Sul 

PSN           

Convênios com hospitais, escolas, pre-

feituras, Fórum, entre outros, para es-

tágios 

PSN           

Oficina Terapêutica na Ala Psiquiá-

trica do Hospital Samária 2014 
PSN           

Atendimento de Saúde Mental para o 

Corpo de Bombeiros 2015 
PSN           

Curso GeraçãoTEC, com apoio à Incu-

badora GTEC 

CINCE 

BSN           

Convênios com empresas de TI da re-

gião, no sentido de integrar os cursos e 

as demandas profissionais 

BSN           

Projeto Vida em Equilíbrio, com curso 

de Informática para a sociedade. 
BSN           

SETTIES BSN           

SIMBATIC BSN           

Análises gratuitas para a APAE TPQ           

Análises gratuitas para a Polícia Ambi-

ental 
TPQ           

Fonte: Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão. 

 

A UNIDAVI desenvolve ainda o Projeto de Atividades Ambientais Educativas para os alu-

nos do Curso de Protetores Ambientais Mirins em parceria com a Polícia Militar Ambiental. Ocorre 

através do envolvimento dos alunos em atividades educativas no espaço do Parque Universitário 

Norberto Frahm. 
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As ações desenvolvidas com os alunos têm por objetivo preservar e enriquecer a mata ciliar 

e proporcionar a estes a oportunidade de conhecer as espécies nativas da região, por meio de ativi-

dades educativas que beneficiem a comunidade e fortaleçam a consciência da responsabilidade 

social. A proposta é desenvolvida com os alunos do Curso de Protetor Ambiental da Polícia Militar 

Ambiental de Rio do Sul, alunos entre 12 e 14 anos advindos de Escolas Públicas da região.  Foram 

atendidos neste projeto, 300 e 170 alunos nos anos de 2012 e 2013, respectivamente. 

 

 

2.5.1. Políticas institucionais de acessibilidade, de educação ambiental, socioeducacional e de 

respeito à diversidade no contexto do ensino, da pesquisa e da extensão. 

 

A UNIDAVI tem entre suas finalidades a intervenção na região com propostas e respostas 

para o desenvolvimento sustentável nos aspectos econômicos, políticos, sociais, educacionais, re-

gional cultural e ambiental.  

Assim em cumprimento à Lei nº 11.645 de 10/03/2008, à Resolução nº 1, de 17 de junho 

de 2004 e à Lei nº 10.639 de 09/01/2003, referente à Educação das Relações étnico ‐ raciais e para 

o Ensino de História e Cultura Afro‐Brasileira e Africana, no âmbito do ensino de Graduação, em 

disciplinas como Antropologia, Sociologia, Ética e Cidadania e em disciplinas mais específicas 

dos cursos. 

Ainda, no âmbito da Extensão, são realizados eventos voltados para a cidadania e debates 

específicos.  

A preocupação com a questão dos Direitos Humanos é inerente à filosofia da Instituição, 

deste modo, as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no 

Parecer CNE/CP nº 8 de 2012, é traduzido e incorporado nos Projetos Pedagógicos dos Cursos - 

PPCs. 

A UNIDAVI promove, igualmente, atividades extensionistas voltadas tanto para os alunos 

como para os processos de formação continuada dos docentes, que promovem reflexões a respeito 

dos Direitos Humanos e do respeito à diversidade. 

A Educação Ambiental, em cumprimento à Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999 e ao Decreto 

nº 4.281 de junho de 2002, é também uma preocupação da Instituição, especialmente na sua ver-

tente extensionista e na responsabilidade social. A educação ambiental se apresenta como objetivo 
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transversal nos cursos da UNIDAVI e é foco de conteúdos de diversas disciplinas de Graduação, 

conforme apontado nos PPCs. 

Projetos de responsabilidade social, focalizam a sustentabilidade e a gestão ambiental cons-

ciente, buscando parcerias e integração com outras instituições públicas ou privadas. 

A preocupação institucional com a acessibilidade consiste no acompanhamento dos casos 

que necessitam de atendimento específico, em acordo com as diretrizes do Ministério da Educação, 

conforme explicitado abaixo. 

“Dotar as instituições de educação superior (IES) de condições de acessibilidade é materi-

alizar os princípios da inclusão educacional que implicam em assegurar não só o acesso, mas 

condições plenas de participação e aprendizagem a todos os estudantes”(MEC/INEP, 2013). 

Ao se identificar as necessidades especiais de alunos ingressantes, a partir do vestibular/se-

letivo, busca‐se preparar o ambiente e os profissionais que serão envolvidos com o aluno. Esse 

trabalho tem sido desenvolvido por meio do Núcleo de Orientação à Pessoa com Necessidades 

Especiais - NOPNE. 

 

 

2.6. POLÍTICAS DE PESQUISA 

 

Conforme Paoli (2007), entende-se que é imprescindível que a atividade acadêmica com-

preenda a dimensão da produção do conhecimento e seu efetivo reflexo na sociedade. Assim, ao 

assumir uma autorreflexão, cada IES estará desenvolvendo a capacidade de exercer sua autonomia, 

em um processo em que questões como aquelas sobre as possíveis formas de relação entre o ensino 

e pesquisa sejam objeto de decisões e não apenas a afirmação de um princípio. 

Nesse caminho, Demo (2000, p.127) nos provoca fortemente à pesquisa, ao sugerir que “a 

alma da vida acadêmica é constituída pela pesquisa, como princípio educativo, ou seja, como es-

tratégia de geração de conhecimento e de promoção da cidadania. Isto lhe é essencial, insubstituí-

vel”. Nesse caso, ela significa diálogo crítico e criativo com a realidade, culminando na elaboração 

própria da capacidade de intervenção. Ou seja, a pesquisa sustenta todo o processo educativo eman-

cipatório, ao se revelar como a atitude de “aprender a aprender”. Do mesmo modo, ela funda o 

ensino, evitando o simples repasse copiado. Nas palavras desse autor, “quem não pesquisa, nada 

tem a ensinar, pois apenas ensina a copiar” (id.). 
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Imbuído desse espírito de produção e não apenas de reprodução, para a condução das pes-

quisas, desde aquelas que compõem os estágios e os TCs/TCCs das matrizes curriculares, a inicia-

ção científica até a Pós-graduação, da UNIDAVI tem como norte cinco macrolinhas de pesquisa, 

que contemplam temas ou áreas que norteiam os NDEs de todos os cursos e os demais movimentos 

de construção e de formação de grupos de pesquisa. São elas: 

 Gestão, Empreendedorismo e Desenvolvimento Regional 

 Justiça e Cidadania 

 Saúde e Meio Ambiente 

 Ciência, Tecnologia e Inovação 

 Humanidades e Artes. 

 

Os grupos de pesquisa certificados pela Instituição no Diretório de Grupos de Pesquisa do 

CNPq se identificam com as macrolinhas de pesquisa mencionadas. Dentro do escopo de cada 

grupo de pesquisa, projetos são desenvolvidos, culminando com a divulgação dos conhecimentos 

gerados através da produção científica dos seus pesquisadores. Editais específicos para a chamada 

de projetos integrados de Ensino, Pesquisa e Extensão têm lugar anualmente com o objetivo de 

promover a originalidade de ações e a renovação de projetos já em andamento, conforme alguns 

critérios de seleção. A comissão de avaliação nomeada pela PROPPEX para a leitura, análise e 

avaliação dos projetos utiliza os seguintes critérios: 

 Fidelidade a uma linha de pesquisa do curso 

 Titulação do coordenador do projeto (stricto sensu) 

 Produtividade do coordenador do projeto nos últimos cinco anos 

 Relevância acadêmica e qualidade do projeto de pesquisa em termos de originalidade, 

adequação entre objetivos e resultados, contribuição pretendida 

 Interdisciplinaridade 

 Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão 

 Continuidade para criação de lastro histórico. 

Considerando a importância das ações relacionadas à pesquisa, a UNIDAVI pretende de-

senvolver as suas práticas de pesquisa nos próximos cinco anos, a partir das políticas descritas no 

quadro 7. 
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Quadro 7 - Políticas de Pesquisa 

Política Orientação 

Consolidação da Iniciação Ci-

entífica 

A iniciação científica, em termos concretos, é aquela que se articula naturalmente ao 

Ensino e à Extensão. Consolida-la, é, por simpatia, qualificar os processos de ensino-

aprendizagem e as práticas comunitárias. Promover pesquisas a partir das linhas ins-

titucionalmente definidas, com foco na melhoria da qualidade do Ensino e da Exten-

são, em favor do desenvolvimento sustentável da região. 

Desenvolvimento técnico e ci-

entífico dos grupos de pes-

quisa institucionais 

Os grupos de pesquisa certificados pela Instituição representam um ambiente integra-

dor de formação de discentes e docentes. A sistematização de conhecimentos e, con-

sequente, publicação de materiais elaborados dentro dos grupos representam ações 

concretas de articulação das dimensões teórica e prática. Ao se desenvolverem, atra-

vés da formação de parcerias com outros grupos de pesquisa, participação em eventos 

científicos e produção bibliográfica e técnica, os participantes dos grupos de pesquisa 

abrem novos horizontes de qualificação e novas possibilidades profissionais, seja na 

esfera pública ou na iniciativa privada.  

Consolidação das ações de 

Pós-graduação Lato Sensu 

 

Consolidação das iniciativas de oferecimento de cursos de especialização demanda-

dos para o desenvolvimento regional para o setor industrial, de serviços e do terceiro 

setor e prospecção de novos cursos em área consideradas emergentes e/ou estratégicas 

dentro do Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Estabelecimento de parcerias 

através de Minter (CAPES) na 

área das Ciências da Saúde 

(Stricto Sensu) como Institui-

ção Receptora 

   

De forma a viabilizar a formação docente e contribuir para a ampliação do escopo 

temático de pesquisa da Instituição, a promoção de parcerias constitui um mecanismo 

essencial para o desenvolvimento da UNIDAVI. Pretende-se estabelecer a parceria 

com o objetivo de oferecimento futuro de mestrado próprio na área da Saúde de forma 

a apoiar cursos como Enfermagem, Educação Física e Psicologia e contribuir para a 

educação continuada de seus profissionais. 

Estabelecimento de parceria 

através de Minter (CAPES) na 

área de Gestão (Stricto Sensu) 

como Instituição Receptora 

 

De forma a viabilizar a formação docente e contribuir para a ampliação do escopo 

temático de pesquisa da Instituição, a promoção de parcerias constitui um mecanismo 

essencial para o desenvolvimento da UNIDAVI. Pretende-se estabelecer a parceria 

com o objetivo de oferecimento futuro de mestrado próprio na área de Gestão de 

forma a apoiar cursos como Administração e suas ênfases, Ciências Econômicas e 

Ciências Contábeis e contribuir para a educação continuada de seus profissionais. 

Oferta de curso de Pós-gradu-

ação Stricto Sensu 

A Educação Superior não pode se resumir exclusivamente ao repasse de informação 

e conhecimento – precisa produzir o novo. Um curso de stricto sensu é entendido 

como uma porta privilegiada para a complexificação da Educação Superior na 

UNIDAVI, especialmente na sua possibilidade mais direta de voltar-se ao seu princí-

pio de desenvolver sustentavelmente o Alto Vale do Itajaí, através da investigação 

sistemática de demandas locais. 

Fonte: Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão. 

 

 

2.6.1. Iniciação Científica 

 

O financiamento das atividades de iniciação científica na UNIDAVI se dá através de pro-

gramas institucionais e recursos provenientes de três fontes principais: 

 do Fundo de Apoio à Pesquisa e Extensão da UNIDAVI-FAPE; 
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 de órgãos municipais, estaduais e federais de Fomento à Pesquisa; 

 de convênios firmados com instituições de ensino, entidades de ordem públicas e priva-

das, quer nacionais ou estrangeiras. 

Os Artigos 170 e 171 representam dois programas institucionais através dos quais a Pró-

reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão obtém uma quota institucional de Bolsas de Inici-

ação Científica. As bolsas destas quotas têm período de vigência de doze meses. O amparo finan-

ceiro da pesquisa conta com os recursos advindos do Governo do Estado de Santa Catarina, nos 

termos do Art. 170 e do Art. 171 da Constituição Estadual e leis complementares.  

A UNIDAVI disponibiliza, ainda, via edital de chamamento e seleção, recursos do Fundo 

de Amparo à Pesquisa e Extensão (FAPE-UNIDAVI), através do Programa PIBIC/UNIDAVI, para 

que professores-pesquisadores possam viabilizar seus projetos integrados de Ensino, Pesquisa e 

Extensão com a participação de alunos bolsistas, os chamados ‘assistentes de pesquisa’. O recurso 

é disponibilizado mensalmente para professores e alunos por um período de 10 meses. Relatórios 

parciais do progresso da pesquisa são solicitados pela PROPPEX no decorrer deste período bem 

como a publicação de trabalhos resultantes dos projetos no Congresso Integrado de Ensino, Pes-

quisa e Extensão – CIEPE promovido anualmente. Ao final do período de apoio, os estudantes 

devem apresentar pelo menos um artigo completo elaborado em parceria com o professor orienta-

dor. A UNIDAVI busca, assim, fortalecer o processo ensino-aprendizagem, estimular o interesse 

pela pesquisa sistemática e produção acadêmica e articular o planejamento e execução das ações 

de extensão. A oportunidades de bolsa de iniciação científica são disponibilizadas via editais de 

chamamento publicados anualmente. 

A Instituição tem primado pelo investimento em projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão 

dado o diálogo promovido com a realidade. O envolvimento de docentes e discentes tem sido qua-

lificado, conforme a distribuição na Tabela 5. 

 

 

Tabela 5 - Projetos de ensino, pesquisa e extensão 

Ano 2012 2013 2014 2015 2016 

Nº de grupos de pesquisa 5 24 20 20 20 

Nº de projetos 65 19 30 30 30 

Nº de discentes 92 57 60 60 60 
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Nº de docentes 69 25 40 40 40 

Total de RH/Pesquisa 161 82 100 100 100 

Fonte: Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão. 

 

Até o ano de 2012, a UNIDAVI  possuía projetos desvinculados da atuação em articulação 

em grupos de pesquisa certificados pela Instituição, o que explica o número elevado de discentes, 

docentes e projetos. Entretanto, a partir de 2013, a política de pesquisa passou a se voltar para a 

articulação de todos os projetos desenvolvidos no âmbito institucional dentro de grupos de pesquisa 

com pelo menos dois coordenadores com formação em nível de Stricto Sensu. Favoreceu-se, desta 

forma, a formação de grupos de pesquisa com foco interdisciplinar e multidisciplinar, trabalhando 

de forma sistemática com vistas à sustentabilidade dos esforços de pesquisa. 

 Os projetos integrados podem, também, contar com estudantes voluntários que utilizam da 

Pesquisa e da Extensão como processo de geração de conhecimento e combinação da dimensão 

teórica e prática da aprendizagem. São apoiados, ainda, estudantes que desejam desenvolver pro-

jetos sociais, conforme disponibilidade de recursos e avaliação do mérito das propostas, através de 

recursos provenientes do FAPE-UNIDAVI.  

 

 

2.6.2. Pós-graduação lato sensu 

 

Os projetos de Pós-graduação lato sensu na UNIDAVI são oriundos do compromisso de 

proporcionar formação continuada aos seus egressos e comunidade em geral. Busca-se atualizar e 

aprofundar o conhecimento em determinadas áreas do saber proporcionando desta forma, aperfei-

çoamento profissional. Este avanço contribui para o desenvolvimento socioeconômico regional 

que configura a essência da missão e visão do Centro Universitário para o Desenvolvimento do 

Alto Vale do Itajaí. 

Os cursos de Pós-graduação lato sensu estão vinculados à Pró-reitoria de Pós-graduação, 

Pesquisa e Extensão - PROPPEX e são geridos de acordo com o projeto pedagógico e planilha 

orçamentária de cada curso (elaborada pela Pró-reitoria de Administração). Todos os cursos aten-

dem às exigências do Regulamento da Pós-graduação e da legislação vigente (normas fixadas pelo 
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Conselho Estadual de Educação). A UNIDAVI oferece cursos de Pós-graduação lato sensu na mo-

dalidade presencial, nas áreas do saber de seus cursos de Graduação, devidamente autorizados ou 

reconhecidos, aos alunos diplomados em cursos de graduação ou demais cursos superiores. As 

propostas de curso de Pós-graduação lato sensu atendem prioritariamente às demandas do ensino 

de Graduação e ainda demandas da comunidade em geral. Os projetos dos cursos são elaborados 

pelo Coordenador do Curso de Pós-graduação em parceria com a Coordenação de Curso e profes-

sores dos cursos de Graduação com a supervisão da PROPPEX. Também têm sido elaborados 

projetos originados de convênios com outras instituições. 

Os projetos de cursos de Pós-graduação são avaliados, analisados e aprovados pela Câmara 

de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão - CAPPEX. Após análise e em obtendo parecer favorável 

da CAPPEX, a coordenação do curso de Pós-graduação em conjunto com o Departamento de Even-

tos, Comunicação e Marketing da UNIDAVI elabora estratégias de divulgação.  

 

 

2.7. POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

A UNIDAVI projeta uma abertura maior para uma governança universitária participativa e 

empreendedora, que é entendida em consonância com Tavares (2011, p. 186), como aquela onde a 

participação no processo decisório, sua ocorrência por meio de colegiados representativos dos seg-

mentos da Instituição e a construção de meios de informação e canais de participação, asseguram 

um processo não centralizado. Isso requer a busca por mecanismos adequados que possam assegu-

rar “equilíbrio entre poder e responsabilidade, autonomia e gerenciamento de risco e resultados, 

burocracia e agilidade, força da comunidade interna, da mantenedora e mediação da comunidade 

externa” (id.). Tudo isso, nesse PDI, é considerado importante para o alcance dos seus anseios e 

nesse caminho a gestão da UNIDAVI é pensada a partir das políticas apresentadas no quadro 8. 

 

Quadro 8 - Políticas da UNIDAVI 

Política Orientação 

Governança participativa e 

empreendedora 

A participação na governança e o empreendedorismo supõem a autonomia. Con-

tudo, entende-se que isso resulta de um estágio de maturidade acadêmica, haja 

vista o componente de responsabilidade imbricado – líderes e gestores autônomos, 

empreendedores e abertos à participação devem reunir atributos próprios da Edu-

cação Superior, tais como o preparo acadêmico em termos de Ensino, Pesquisa, 
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Extensão e Inovação; o político; o econômico; o administrativo e o social. 

Equilíbrio e qualidade Institu-

cional. 

O equilíbrio e a qualidade institucional devem refletir, simultaneamente, índices 

referenciais em termos econômico-financeiros, educacionais, científicos, tecnoló-

gicos e sociais. Ou seja, trata-se de uma política que ultrapasse a relatoria de mu-

danças e caminhe para a antecipação delas, iluminada sob as qualificações da mis-

são, visão, valores e princípios da Instituição. 

Fonte: Pró-reitoria de Administração 

 

 

2.8. RESPONSABILIDADE SOCIAL DA UNIDAVI 

        

Como Instituição comunitária, a UNIDAVI nasceu do anseio das pessoas e entidades pre-

ocupadas em contribuir para o desenvolvimento regional, almejando a melhoria da qualidade de 

vida, alçada nos princípios da liberdade, da ética, da justiça, da cidadania e da sustentabilidade. 

Desta forma o conjunto de práticas que promovem a complexidade do Ensino Superior im-

plica em responsabilidade social com a sociedade, valorizando o a transformação do meio como 

estímulo propulsor de desenvolvimento local e regional. Assim, a UNIDAVI foca suas ações, diri-

gindo-as não apenas para a disseminação de conhecimentos científicos ou práticos, ou mesmo para 

a criação de uma comunidade epistêmica, mas em um sentido mais amplo, converte a Instituição 

em um espaço público, onde os cidadãos e os grupos sociais possam ser protagonistas do progresso 

econômico, científico e social.  

Ciente de suas responsabilidades e em busca da consecução de seus objetivos sociais, a 

UNIDAVI atende a um expressivo número de pessoas da população de baixa renda, por meio de 

programas permanentes de assistência social nas áreas de saúde e jurídica, entre outras. Solidifi-

cando assim sua integração social com a comunidade, partilha diversos projetos socioeducativos e 

de proteção social com órgãos municipais e estaduais. Assim, passa a ser um diferencial positivo 

no desenvolvimento sustentável da região, a partir da seguinte política de responsabilidade. 

 

Quadro 9 - Política de responsabilidade 

Política Orientação 

Desenvolver sus-

tentavelmente o 

Alto Vale do Ita-

jaí. 

Estima-se aqui que o cotidiano da UNIDAVI esteja imbuído com o espírito de cada vez mais 

agregar reflexões e ações que permitam a constituição de olhares mais críticos e menos natu-

ralizados, criando programas educacionais que sejam relevantes para a comunidade, propici-

ando uma visão mais ampla como a aquisição de valores, conhecimentos e competência.    Essa 

caracterização permite uma conexão direta com o artigo 14 da Carta da Terra: ―Integrar, na 

educação formal e na aprendizagem ao longo da vida, os conhecimentos, valores e habilidades 
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necessárias para um modo de vida sustentável2. 

Fonte: Reitoria da UNIDAVI 

 

 

As ações realizadas pela UNIDAVI no âmbito da responsabilidade social estão descritas a 

seguir. 

O Laboratório de Microbiologia da UNIDAVI (UNILABOR), presta serviço gratuito para 

algumas entidades beneficentes do município, no que concerne a análise de amostras de água. Tal 

serviço torna-se relevante considerando que estas entidades necessitam estar regularizadas junto 

aos órgãos de vigilância sanitária, a fim de prestarem serviços à população necessitada da região. 

O número de atendimentos realizados foi de 14 e 21 análises, nos anos de 2012 e 2013, respecti-

vamente. São projetados aproximadamente 20 análises para os próximos três anos. 

O Núcleo de Práticas Jurídicas - NPJ, é o setor responsável pela efetiva aplicação do estágio 

curricular do curso de Direito desta Instituição, sendo que entre outras atividades também desen-

volve seu caráter social, pois nas disciplinas de Estágio Orientado de Prática Jurídica III e IV, visa 

atender somente os cidadãos que se enquadram nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 1.060/50 

para a concessão da assistência judiciária. Além disso, realiza com a supervisão da coordenação do 

NPJ projetos sociais, atividade que pode ser efetivada em grupo e que visa permitir a integração 

dos acadêmicos na comunidade e causar a compreensão do meio em que estão inseridos. Sendo 

que, através da execução do projeto social devolve uma forma de participação direta, atividade 

necessária à comunidade local. Na tabela 6 estão descritos os atendimento realizados e previstos 

pelo NPJ. 

 

Tabela 6 - Atendimentos realizados e previstos pelo NPJ 

Descrição 2012 2013 2014 2015 2016 

Número de Pessoas Envolvidas 1054 1259 1493 1777 2115 

Número de Atendimentos 1172 1399 1659 1975 2350 

Número de Alunos Envolvidos 244 256 271 283 290 

Fonte: Núcleo de Prática Jurídica - NPJ 

 

                                                 

2 Carta da Terra. Disponível em: < http://www.cartadaterrabrasil.org/prt/text.html>. Acesso em: 06 de jun. 2013. 
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O Núcleo de Estudos Avançados em Psicologia da UNIDAVI - NEAP, oportuniza através 

da Clínica de Psicologia, atendimento psicológico gratuito à comunidade do Alto Vale do Itajaí. 

Na perspectiva de desenvolver ações de inclusão e viabilizar parcerias, o NEAP presta atendimento 

à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Rio do Sul, realizando as avaliações 

dos alunos matriculados no período. Para tanto, realiza atendimentos individuais, de casais e de 

famílias, de forma diferenciada e em estrutura adequada e moderna. O NEAP é também responsá-

vel pelos estágios curriculares do curso, pelo acompanhamento do estágio curricular não-obrigató-

rio e por projetos de Pesquisa e Extensão dos acadêmicos. O número de atendimentos realizados e 

previstos estão na tabela 7 

 

Tabela 7 - Atendimentos realizados e previstos pelo NEAP 

Descrição 2012 2013 2014 2015 2016 

Número de Pessoas Envolvidas 4 4 4 4 4 

Número de Atendimentos 775 152 175 250 200 

Número de Alunos Envolvidos 29 28 18 25 20 

Fonte: Núcleo de Estudos Avançados em Psicologia - NEAP 

 

O Museu da Madeira da UNIDAVI, está localizado no Parque Universitário Norberto 

Frahm. Tem como objetivo preservar a história da região e mostrar como era o trabalho com a 

madeira no século 20, mantendo seus acervos históricos e tecnológicos, para recuperação, manu-

tenção e valorização da memória, da cultura e do meio ambiente. Neste contexto, ao preservar a 

identidade cultural, propõem-se através do Museu da Madeira mecanismos para oportunizar ao 

visitante o resgate do patrimônio histórico da região.  

O Museu da Madeira é formado preliminarmente por uma serraria histórica, movida a roda 

d’água, com todos os componentes originários da década de 1920 e que se constitui num destaque 

cultural, histórico para as novas gerações que jamais tiveram a oportunidade de conhecer esta pri-

mitiva engenharia. Atividade esta que foi precursora no crescimento e desenvolvimento de Rio do 

Sul pois, a madeira originou riquezas consideráveis para que a região chegasse ao nível de destaque 

dos dias atuais. O Museu é um local de destaque em Rio do Sul, onde alunos e comunidade em 

geral, têm a oportunidade única, visto que não há no Alto Vale do Itajaí, nenhum Museu similar. 

O número de visitantes foi de 1200 e 1250, nos anos de 2012 e 2013, respectivamente.  
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A Instituição,  que está atenta e comprometida com a preservação ambiental e com o futuro 

desta e das próximas gerações, desenvolve no Horto Florestal Universitário, o Projeto Proteja a 

Vida, onde presenteia as famílias dos recém-nascidos na Maternidade do Hospital Regional Alto 

Vale, com uma muda de árvore. A ideia é conscientizar as famílias da importância de se plantar 

uma árvore. Mostrar que, junto com o bebê, a muda pode crescer forte e saudável.                                              

O Projeto busca dotar residências, jardins e praças com exemplares vegetais essenciais para o equi-

líbrio do ecossistema, como também contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comuni-

dade regional. As mudas são cultivadas e selecionadas no Horto. Todas as semanas as enfermeiras 

responsáveis pela Maternidade entregam as mudas às mamães com recomendações, por escrito, de 

como efetuar o plantio e quais os devidos cuidados para o seu crescimento. O número de mudas 

distribuídas foi de 337 e 434, nos anos de 2012 e 2013, respectivamente. 

A UNIDAVI é cadastrada no Programa do Serviço de Atendimento aos Adolescentes em 

Cumprimento de Medida Socioeducativa de Prestação de Serviço à Comunidade e Liberdade As-

sistida – Fórum da Comarca de Rio do Sul, onde recebe adolescentes e jovens para o cumprimento 

destas medidas. As atividades designadas são divididas entre ações de limpeza e jardinagem, bem 

como auxílio nas tarefas do cotidiano junto ao Horto Florestal e Museu da Madeira. O principal 

objetivo destas ações é oportunizar a reabilitação e a ressocialização junto à família e à comuni-

dade. O número de atendimentos realizados foi de 20 e 30, nos anos de 2012 e 2013, respectiva-

mente. 

A UNIDAVI também exerce sua função assistencial através da organização de eventos e 

campanhas educativas e assistenciais destinadas a entidades do Alto Vale do Itajaí, como por exem-

plo: Campanha Aqueça um Coração; Campanha Doce Lar; Campanha Natal Feliz UNIDAVI e 

Campanha eu Ajudo na Lata. Estas campanhas de mobilização e sensibilização visam a arrecada-

ção de alimentos, brinquedos, roupas e calçados, material de higiene e limpeza, chocolates, lacres 

de latinhas, livros, etc. Os donativos arrecadados são distribuídos em períodos distintos desde cam-

panhas pós-enchente até as datas festivas tais como Natal, Dia da Criança, Páscoa, entre outras. 

Dentre as entidades beneficiadas destaca-se: Comunidade Evangélica de Rio do Sul; Conferência 

São Vicente de Paulo; Jardim de Infância Deia Bornhausen; Lar da Menina Desamparada de Rio 

do Sul e Grupo de Voluntários do Hospital Regional Alto Vale. O número de participantes foi de 

1485 e 1545, nos anos de 2012 e 2013, respectivamente. 
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O Centro de Idiomas oferece diversos cursos para a prática linguística, entre eles a Língua 

Inglesa, Italiana, Alemã e Espanhola. Tem como objetivo atender alunos, egressos, professores, 

funcionários e a comunidade em geral. A UNIDAVI oferece descontos para alunos e egressos e 

gratuidades para professores, funcionários e estagiários. Um dos propósitos do Centro de Idiomas 

é o auxílio na preparação de alunos e docentes para intercâmbios. 
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3. DESENVOLVIMENTO DE CURSOS 

 

A UNIDAVI tem atuado em cursos que são ofertados em Educação Superior e Básico na 

modalidade presencial. Conforme previsão nos PPCs, há disciplinas que são oferecidas na moda-

lidade semipresencial ou a distância. Como há também aqueles que são oferecidos em parcerias 

com outras IES. Nesse caso, eles são ofertados presencialmente, semipresencialmente ou a distân-

cia. Atualmente, a UNIDAVI atua nas áreas apresentadas no quadro 10. 

 

Quadro 10 - Áreas de Atuação da UNIDAVI 

Nível Modalidades 

Educação Superior 

Graduação 

Bacharelado 

Licenciatura 

Tecnologias 

Sequenciais e Extensão Cursos de complementação 

Pós-graduação Cursos Lato Sensu 

Educação Básica 

Educação Infantil 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

 

Educação Profissional Cursos técnicos 

Fonte: Pró-reitoria de Ensino 

 

 

No que diz respeito aos cursos de Graduação, a UNIDAVI, considerando as áreas de co-

nhecimento do CNPq, atua internamente organizada da seguinte forma: 

 Área das Ciências Naturais, da Computação e das Engenharias (CINCE)  

 Área das Ciências Biológicas, Médicas e da Saúde (CIMESB)  

 Área das Ciências Socialmente Aplicáveis (CSA)  

 Área das Ciências Humanas, Linguagens e Artes, Educação e Comunicações 

(CHALEC).  

 

Atualmente a UNIDAVI oferece 27 cursos na Graduação, que são apresentados na tabela 3 

com as titulações, turnos e vagas oficiais e previstas. A tabela 8 apresenta o número de matrículas 

projetadas e realizadas para o período de 2012-2016.  
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Tabela 8 - Número de matrículas nos cursos de Graduação 

Área Curso 
Cam-

pus3 
Tit.4 Turno 

Vagas 

Anu-

ais 

2012 2013 2014 2015 2016 

C
S

A
 

Administração RS Bel Noturno 100 232 209 300 340 430 

Administração IT Bel Noturno 50 - - - - - 

Administração TA Bel Noturno 50 102 56 70 70 35 

Administração PG Bel Noturno 50 57 48 40 60 30 

Administração – Comér-

cio Exterior 
RS Bel Noturno 50 

110 107 75 65 65 

Administração - Marke-

ting 
RS Bel Noturno 50 

128 120 75 35 25 

Administração - Marke-

ting 
TA Bel Noturno 50 

31 29 - - - 

Arquitetura e Urbanismo RS Bel Vesp/Not 45 - - 90 170 230 

Ciências Contábeis RS Bel Noturno 50 178 168 160 160 160 

Ciências Contábeis TA Bel Noturno 50 29 23 20 - - 

Ciências Econômicas RS Bel Noturno 50 103 79 80 75 55 

Direito RS Bel Noturno 100 533 551 550 550 550 

Direito IT Bel Noturno 50 93 81 40 35 35 

Direito TA Bel Noturno 50 55 51 90 40 35 

Direito PG Bel Noturno 50 33 70 70 70 35 

Jornalismo RS Bel Noturno 45 - - 25 20 20 

Design de Interiores RS Tec Noturno 50 65 67 80 80 80 

Design Gráfico RS Tec Noturno 50 38 32 50 50 50 

Comunicação Institucio-

nal 
RS Tec Noturno 40 

38 37 28 - - 

C
IM

E
S

B
 

Educação Física  RS Bel Noturno 50 240 215 180 180 180 

Enfermagem RS Bel Noturno 40 85 41 55 40 30 

C
H

A
L

E
C

 Artes Visuais RS Lic 
Reg. 

Esp. 
40 

23 12 12 10 - 

Psicologia RS Bel Noturno 50 166 164 160 160 160 

Ciências Biológicas RS Lic Noturno 45 - 49 50 100 100 

Educação Especial RS Lic Reg. 50 13 13 - - - 

                                                 

3 Campus da UNIDAVI: RS – Rio do Sul; IT – Ituporanga; TA – Taió; PG – Presidente Getúlio. 
4 Titulação: Bel – Bacharel; Tec – Tecnólogo; Lic – Licenciatura. 
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Esp. 

Educação Especial IT Lic Noturno 50 - 39 35 35 35 

Educação Especial TA Lic Noturno 50 - 40 35 35 35 

Educação Física  RS Lic Noturno 50 - 46 75 60 30 

Geografia RS Lic 
Reg. 

Esp. 
40 

20 20 - - - 

História RS Lic 
Reg. 

Esp. 
40 

18 18 - - - 

Pedagogia PG Lic Noturno 50 30 29 - - - 

Pedagogia RS Lic Noturno 50 - - 35 35 35 

Informática  RS Lic 
Reg. 

Esp. 
40 

21 - 40 40 40 

Sociologia RS Lic 
Reg. 

Esp. 
40 

17 - - - - 

C
IN

C
E

 

Engenharia Civil RS Bel Noturno 100 131 230 260 320 340 

Engenharia de Produção RS Bel Noturno 50 201 160 150 150 150 

Sistemas de Informação RS Bel Noturno 50 99 87 85 115 115 

Processos Químicos RS Tec Noturno 30 46 41 30 - - 

Novos Cursos (bacharel, licenciatura, tecnólogo)     100 100 

Fonte: Pró-reitoria de Ensino 

 

O Ensino Básico, incluídos Educação Infantil e Ensino Fundamental e Médio, é responsa-

bilidade da Escola de Educação Básica UNIDAVI. Em termos regimentais, a Escola, assim como 

o Centro Universitário, é mantida pela Fundação UNIDAVI.  Na tabela 9, são apresentados os 

dados das matrículas realizadas e previstas para o período de 2012-2016. 

 

Tabela 9 - Matrículas realizadas e previstas na Educação Básica 

Nível de Ensino 2012 2013 2014 2015 2016 

Educação Infantil 27 27 25 25 25 

Ensino Fundamental 264 266 260 270 270 

Ensino Médio 89 113 90 95 105 

Total 380 406 375 390 400 

Fonte: Escola de Educação Básica 
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Os cursos de Pós-graduação lato sensu da UNIDAVI são cursos de periodicidade não re-

gular, oferecidos para matrícula de portadores de diploma de curso superior, e regidos pelas normas 

do Conselho Nacional e Conselho Estadual de Educação e pelos preceitos das Resoluções Internas.  

A atuação da UNIDAVI prioriza a capacitação de recursos humanos necessários para cons-

truir infraestrutura básica ao desenvolvimento dos programas de aperfeiçoamento e especialização 

de recursos humanos que atendam às demandas institucionais e regionais. Eles nascem, em suma, 

de demandas específicas de cada área ou curso. As vagas oferecidas e previstas para o período de 

2012-2016 nos cursos de Pós-graduação lato sensu da UNIDAVI são apresentadas na tabela 10. 

 

Tabela 10 - Oferta de cursos de Pós-graduação lato sensu 

Área Curso 

Direito Direito Penal e Processual Penal 

Direito Processual Civil 

Direito e Processo do Trabalho 

Gestão Finanças e Mercado de Capitais 

Inteligência de Negócios 

Lean Manufacturing 

Design Gráfico – Produção Publicitária 

MBA – Gestão Comercial e Serviços 

Gestão de Pessoas 

Gestão Tributária Empresarial 

Ciências Sociais Sistema Único de Assistência Social e o Trabalho Interdisciplinar 

Saúde Saúde Mental e Assistência Social 

Enfermagem Oncológica 

Educação Educação, Diversidades e Redes de Proteção Social 

Engenharia Engenharia da Qualidade 

Estruturas Metálicas e Pré-moldados 

 Fonte: Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão 

 

Por fim, é intenção da UNIDAVI, oferecer cursos de Pós-graduação Stricto Sensu. Contudo, 

sabedora do longo caminho a ser percorrido para a implantação de um programa dessa natureza, o 

quinquênio planejado nesse PDI se destina ao estudo e planejamento para essa atuação – o que 

inclui um estudo de demandas e área de conhecimento a ser investida, formação de pessoal em 
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nível de doutorado, criação de grupos de pesquisas e outros sistemas de produção acadêmica rele-

vante a esse intento. 
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4. COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

 

Dada a importância da comunicação em toda a extensão do Marketing, a UNIDAVI traba-

lha de forma mais ampla e assim, há algum tempo, pratica ações da Comunicação Integrada de 

Marketing - CIM. Os autores, Schultz, Tannenbaum e Lauterborn (1994), suscitam que a CIM é 

uma nova maneira de se olhar para o todo, onde há muito tempo se via apenas partes distintas. 

Deste modo, a comunicação está sendo realinhada a fim de observá-la do mesmo modo como o 

cliente a vê, como um fluxo de informações proveniente de fontes indistinguíveis.  

Neste interim, o público-alvo da comunicação da UNIDAVI é formado por todos aqueles 

que compõem os grupos de interesses. Para a Instituição, a comunicação está intrinsicamente ligada 

à construção de elos, positivos e adequados, entre ela e as pessoas envolvidas no processo merca-

dológico, no planejamento estratégico, na aquisição e organização dos recursos, na coordenação, 

no controle das ações e dos resultados e na comercialização dos produtos e serviços (KUNSCH, 

2003). 

Diante disto o Departamento de Eventos, Comunicação e Marketing – DEComM, órgão 

responsável pelo repasse ao público interno e externo das  informações geradas dentro dos quatro 

campus e do Parque Universitário, tem por objetivo prestar serviços especializados, coordenar ati-

vidades de comunicação com os públicos e estabelecer estratégias que englobem iniciativas em 

três grandes áreas: Jornalismo, Eventos e Marketing Institucional e Mercadológico. 

No Quadro 11 são apresentados os projetos que são elaborados para atingir as metas pro-

postas pelo Departamento e no quadro 12 o cronograma para o período de vigência deste plano. 

Para a elaboração da mesma, têm-se como premissa as seguintes políticas: 

 Oportunizar informações sobre os cursos e as especificidades. 

 Garantir o repasse da informação, seja ela promocional ou institucional, a todos os veí-

culos de comunicação e comunidade. 

 Realizar ações que promovam o intercâmbio entre Instituição e comunidade.  
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Quadro 11 - Projetos do Departamento de Eventos, Comunicação e Marketing 

Projeto  Ação  

 

 

 

 

 

 

Relacionamento com 

os alunos do Ensino 

Médio das Escolas do 

Alto Vale 

- Aplicação de uma pesquisa aos alunos do 3º ano com o objetivo de analisar o com-

portamento destes para posteriores ações da Instituição. 

- Entrega de um caderno aos alunos do 3º ano, com informações sobre a Instituição, 

bolsas de estudos e formas de ingresso. 

Programa: Que profissão é essa?. Visita de coordenadores e colaboradores aos alunos 

do 2º ano, com o objetivo de apresentar a UNIDAVI e instigar a procura por um 

curso superior. 

Raio-X. Evento que reúne mais de 3000 alunos e 300 professores do 3º ano do En-

sino Médio do Alto Vale e da cidade de Apiúna. O objetivo é a visita dos alunos às 

estruturas físicas da IES e, através de uma feira, apresentar os cursos de Graduação, 

bolsas de estudos e outros. 

Programa: Test Drive. Neste programa, após o Raio-X, o aluno pode participar de 

uma aula do curso que ele pretende se inscrever.  

Telemarketing. Aos alunos que estiveram no Raio-X são realizadas ligações com o 

objetivo de tirar dúvidas e ainda divulgar o Processo Seletivo.  

Relacionamento com 

os meios de comuni-

cação do Alto Vale 

- Release dos acontecimentos.  

- Mídia paga. 

- Eventos internos. 

Comunicação Interna 

colaboradores 

- Café, bolo e conversa. Uma vez na semana, na sala da reitoria, Reitor e Vice-reitor 

recebem os funcionários de um determinado setor. O objetivo é falar sobre o ambi-

ente de trabalho, dar sugestões e ainda discutir futuros projetos.  

- Meios de comunicação internos. 

- Eventos específicos em datas comemorativas.  

Comunicação Interna 

com alunos 

- Meios de comunicação direcionados 

- Feira da Empregabilidade. Realizada com o objetivo de aproximar o aluno do mer-

cado de trabalho. Nela empresas pré-selecionadas têm a oportunidade de estar na 

IES buscando currículos. Para os alunos é uma oportunidade ímpar de buscar em-

pregos e ainda saber quais são as exigências do mercado de trabalho.  

- Eventos específicos.  

- Comemoração do Dia do Estudante. 

- Recepção aos calouros e veteranos.  

Comunicação com o 

Egresso 

-Portal COMUNIDAVI. Objetivo é relacionar-se com o egresso da IES, no Portal 

ele fica sabendo o que acontece na Instituição, além de ser convidado para os eventos 

e projetos que são realizados.  

Comunicação com a 

Comunidade 

- Utilização da Rádio Educativa Universitária UNIDAVI FM. 

- Cursos de Extensão. 

- Eventos específicos. 

- Participação em feiras. 

- UNIDAVI na Praça. 

Ações Sociais Campanha Aqueça um Coração. Uma vez por ano é realizada uma campanha com o 

objetivo de arrecadar roupas de inverno, estas são doadas a entidades que distribuem 

entre pessoas carentes.  
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- Campanha Natal Feliz. São arrecadados brinquedos entregues próximo ao Natal às 

crianças carentes do Alto Vale.  

- Campanha Doce Lar - Compra de chocolates entregues em datas específicas ao Lar 

da Menina Desamparada, em Rio do Sul 

Fonte: Departamento de Eventos, Comunicação e Marketing - DEComM 

 

Quadro 12 - Cronograma de Ações 

Ação 2012 2013 2014 2015 2016 

 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 

Recepção aos Calouros           

Raio-X           

Feira da Empregabilidade           

Test Drive           

Campanha Natal Feliz           

Campanha do Agasalho           

Campanha Doce Lar           

Pesquisa com alunos do 3º 

ano 

          

Entrega de caderno aos 

alunos do 3º ano 

          

Programa: Que Profissão é 

essa? 

          

Telemarketing           

Café, bolo e conversa           

Fonte: Departamento de Eventos, Comunicação e Marketing - DEComM 

 

 

4.1. COMUNICAÇÃO INTERNA 

 

A Comunicação Interna da UNIDAVI tem como público-alvo os seguintes segmentos: pro-

fessores, funcionários técnico-administrativos, acadêmicos e alunos da Escola. O objetivo da co-

municação interna é levar informação a todos, de forma clara e eficiente, possibilitando ao público-

alvo o conhecimento das estratégias lançadas e do que ocorre na IES. 
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Quadro 13 - Tipo de Informação veiculada nos meios de comunicação interna 

Meio de Comunicação Tipo de Informação 

Sítio da UNIDAVI Notícias atuais, informações de cursos, eventos, publicações legais e outros. 

Portal Educacional Assuntos da Escola, informações de professores, disciplinas e eventos, deixando os 

pais e alunos informados 

Sala Virtual Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Murais (corredores) Usados para divulgar assuntos e notícias, internos e externos, tornando-se um canal 

aberto entre a Instituição e a comunidade 

Murais nas salas de aula Utilizados especificamente pela Secretaria Acadêmica e coordenadores de curso 

para repasse de recados e outros assuntos específicos. 

Televisores Utilizado para divulgar os eventos da IES, datas de resoluções importantes e os 

processos seletivos. O principal objetivo é atualizar o público interno sobre os prin-

cipais acontecimentos na IES. 

Universo UNIDAVI Newsletter criado recentemente com o objetivo de concentrar notícias, eventos, en-

tre outros, em único espaço e enviar a diversos contatos cadastrados no Banco de 

Dados. 

Redes Sociais Meio rápido de se enviar notícias, dinâmico e visitado pela maioria das pessoas. 

Atualiza, de forma imediata, o público que curte ou está cadastrado na página da 

IES. Diversas notícias, bem como aniversariantes do dia (colaboradores da IES), 

são divulgados na página. 

Material impresso Utilizado com o objetivo de informar assuntos relacionados ao curso e a Instituição, 

bem como campanhas e outros.  

E-mail Marketing Utilizado com o objetivo de informar assuntos relacionados ao curso e a Instituição, 

bem como campanhas e outros.  

Fonte: Departamento de Eventos, Comunicação e Marketing - DEComM 

 

 

4.2. COMUNICAÇÃO EXTERNA 

 

Por se tratar de um mercado amplo e com públicos heterogêneos, a UNIDAVI se utiliza de 

diversos meios de comunicação com a sociedade. Em se tratando de uma IES que busca o Desen-

volvimento Regional está sempre preocupada em levar a informação à comunidade em geral. 

 

Quadro 14 - Tipo de informação veiculada nos meios de comunicação externa  

Meio de Comunicação Tipo de Informação 

Sítio da UNIDAVI  Notícias atuais, informações de cursos, eventos, publicações legais e outros. - 

www.unidavi.edu.br 

http://www.unidavi.edu.br/
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Rádio UNIDAVI FM Por se tratar de uma rádio educativa, os programas e veiculações são informativos 

e educacionais. Possui uma ótima abrangência no Alto Vale e possibilita acesso 

através do site 

Rádios Comerciais A UNIDAVI mantém um programa diário e de um minuto, intitulado: Universo 

Unidavi, canal onde os profissionais da IES divulgam projetos e ações. 

Jornal Impresso Usado na promoção de produtos específicos, e também em uma coluna quinzenal 

do Jornal Diário do Alto Vale. 

TV Comunicação diária com a comunidade. Além de realizar as ações promocionais, 

apresenta projetos da UNIDAVI, como grandes reportagens e entrevistas mensais. 

O conteúdo é definido pela IES. 

Balanço Social Editado uma vez ao ano e objetiva mostrar a todos as ações sociais realizadas pela 

IES 

Redes Sociais De forma permanente e atuante a UNIDAVI utiliza as redes sociais para se comu-

nicar com o público externo. 

Direcionadas 

Visitas in loco Semestrais e sob a necessidade de levar as notícias até as escolas, principalmente 

aos alunos e professores do Ensino Médio. Apresenta as profissões, tira dúvidas e, 

principalmente, esclarece as formas de ingresso na IES. Anualmente acontece o 

Evento Raio-X, que, em forma de feira, objetiva esclarecer dúvidas em relação ao 

curso escolhido, bolsas de estudos e a visita em todos os laboratórios da IES. Acre-

dita-se que este é o mecanismo mais eficiente de comunicação para este público. 

Portal do Egresso Objetiva manter contato com os ex-alunos, informando-os sobre eventos e aconte-

cimentos da IES, além de oferecer cursos de aperfeiçoamento profissional de curta 

duração e Pós-graduação. 

Material impresso Utilizado com o objetivo de informar assuntos relacionados à Instituição e lança-

mento de campanhas. 

E-mail Marketing Utilizado com o objetivo de informar assuntos relacionados à Instituição e lança-

mento de campanhas. 

Outdoor Usado como mídia de apoio. 

Fonte: Departamento de Eventos, Comunicação e Marketing - DEComM 

 

 

4.3. OUVIDORIA 

 

A Ouvidoria é um canal de interlocução entre a comunidade acadêmica e externa e as ins-

tâncias administrativas da IES e busca fornecer subsídios para o aperfeiçoamento dos processos de 

gestão da Instituição. A Ouvidoria tem regulamento aprovado pelo Conselho Universitário. Por 

meio da Ouvidoria, a comunidade acadêmica e externa se manifestam sobre questões pertinentes a 

UNIDAVI. A evolução dos atendimentos realizados pela Ouvidoria são apresentados no Gráfico 

1.  
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Gráfico 1 - evolução dos atendimentos realizados pela ouvidoria 

 
Fonte: Relatórios da Ouvidoria UNIDAVI 

 

 

A UNIDAVI, por Regimento, tem prazo de 5 dias úteis para retorno ao solicitante das de-

volutivas, mas, na maioria das vezes as demandas são respondidas em prazo inferior ao determi-

nado. Conforme observa-se no gráfico 1, os pedidos de informações e solicitações são a maior 

demanda e são encaminhados aos setores e respondidos imediatamente ao solicitante. As reclama-

ções e denúncias podem gerar novas medidas e procedimentos na Instituição e estes são avaliados 

pelos órgãos competentes e retornados ao solicitante com a descrição das providências cabíveis 

para os casos. A Ouvidoria encaminha relatório semestral para a Comissão Própria de Avaliação. 

 

 

  

0 50 100 150 200 250

Pedido de Informações

Sugestões

Elogios

Denúncias

Reclamações

Solicitações

Pedido de
Informações

Sugestões Elogios Denúncias Reclamações Solicitações

ano de 2012 90 7 1 0 9 20

Ano de 2013 123 5 0 2 26 32
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5. PERFIL DO CORPO DOCENTE 

 

O profissional docente da UNIDAVI deve reunir conhecimentos, habilidades e atitudes su-

ficientes para prover competências nos estudantes, por meio da conexão entre a teoria e a prática, 

permitindo o seu desenvolvimento intelectual e social. 

A competência do docente pode ser avaliada através dos seguintes aspectos:  

a) Titulação acadêmica condizente com a área de atuação 

b) Experiência profissional 

c) Conduta profissional ilibada 

d) Orientar suas ações pelas políticas institucionais da UNIDAVI 

e) Líder na sua área de atuação 

f) Conduzir com zelo o patrimônio institucional 

g) Promover o estímulo à pesquisa nos estudantes 

h) Ser socialmente responsável 

i) Promover a integração e a inclusão das diferentes formas de manifestação cultural 

j) Capacidade de gerenciar conflitos no âmbito do processo ensino-aprendizagem 

k) Estimular ações que promovam o desenvolvimento regional e sustentável 

l) Valorizar a dignidade humana em todas as relações de aprendizagem e da vida 

m) Realizar constantemente a sua autoavaliação 

n) Realizar ações que melhorem o processo de ensino-aprendizagem, orientado pela 

Avaliação Institucional 

o) Desenvolver a ciência, tendo como propósito a melhoria da condição humana 

p) Capacidade de interagir com seus pares, promovendo o convívio harmonioso e ético 

q) Abdicar de interesses pessoais, em detrimento dos interesses coletivos da 

UNIDAVI. 
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5.1. COMPOSIÇÃO DO CORPO DOCENTE 

 

A UNIDAVI tem estudado sistematicamente, nos últimos dois anos, um plano de carreira, 

com estrutura de cargos e salários, que objetiva dar ainda mais densidade ao trabalho do corpo 

docente nas ações de Ensino, Pesquisa e Extensão, de modo a consolidar os objetivos traçados 

nesse PDI. Contudo, sabe-se da dificuldade, sobretudo para instituições de pequeno porte, entre as 

quais não se pode desmedir riscos que possam comprometer a sua sustentabilidade financeira. 

Assim, de maneira geral, a UNIDAVI não busca ampliar a quantidade total de docentes na 

Instituição nos próximos cinco anos, mas sim aumentar o tempo de aproveitamento desse docente 

no Ensino, na Pesquisa e na Extensão. Para tanto, estima-se o aumento de professores em regime 

parcial e integral de trabalho, conforme a tabela abaixo. 

 

Tabela 11 - Titulação do Quadro Docente 

Titulação 
2012 2013 2014 2015 2016 

% % % % % 

Especialista 47,93 49,32 45,00 38,00 30,00 

Mestre 41,32 42,53 45,00 47,00 50,00 

Doutor 10,74 8,14 10,00 15,00 20,00 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Pró-reitoria de Ensino 

 

 

Tabela 12 - Regime de Trabalho dos Docentes da Instituição 

Regime de Tra-

balho 

2012 2013 2014 2015 2016 

% % % % % 

Horista 71,90 71,04 70,00 63,00 63,00 

Parcial 6,19 5,42 10,00 15,00 15,00 

Integral 21,90 23,52 24,00 25,00 26,00 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Pró-reitoria de Ensino 
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Gráfico 2 - Experiência em Magistério Superior 

 
Fonte: Pró-reitoria de Ensino 

 

 

 

 

5.2. PLANO DE CARREIRA 

 

A UNIDAVI implantará plano de carreira do docente e técnico-administrativo, consoante 

com sua estrutura laboral e de acordo com as normas aplicáveis a matéria. O plano deverá ser 

implantado durante o ano de 2014 e contará com, no mínimo, os seguintes elementos: descrição da 

função, remuneração, formas de admissão, progressão e desligamento.  

 

 

5.2.1. Políticas de Capacitação Docente  

 

O objetivo da capacitação é o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural dos docentes, 

na perspectiva da construção sistêmica de um padrão unitário de qualidade, que venha a se consti-

tuir em um diferencial competitivo para a Instituição. A capacitação abrange os programas de aper-

feiçoamento, a Pós-graduação e as demais atividades técnicas, científicas e culturais.  

1 a 5 anos 6 a 10 anos 11 a 15 anos 16 a 20 anos
acima de 20

anos
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ano de 2013 128 41 26 16 10
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Dentre os programas de aprimoramento/capacitação, estão os de Educação Continuada aos 

docentes desenvolvida pela Pró-reitoria de Ensino, entre eles: Formação Inicial, Fórum Acadê-

mico, Capacitação de Coordenadores e Formação Permanente através de oficinas para a prática 

docente, do ProDoc, da Formação Docente, do PIAP e dos Grupos de Pesquisa, pelo envolvimento 

no CIEPE e Disciplinas isoladas na Pós-graduação. 

A Instituição incentiva e custeia a participação de docentes em atividades de extensão, pes-

quisa, em seminários, congressos, simpósios. Os números de participantes nos programas de capa-

citação dos docentes estão apresentados na tabela 13. 

 

Tabela 13 - Programas de Capacitação dos Docentes 

Programa 2012 2013 2014 2015 2016 

PIPEV 19 14 16 18 20 

PIAP 19 20 20 20 20 

ProDoc 39 26 26 26 26 

Fórum Acadêmico 103 111 145 150 160 

Formação de coordenadores 16 18 19 20 20 

Fonte: Pró-reitoria de Ensino 

 

 

 

 

5.2.2. Políticas de Capacitação Técnico Administrativo  

 

Os colaboradores do corpo técnico-administrativo são incentivados a se capacitar e aumen-

tar o nível de escolaridade, com a possibilidade de cursar disciplinas nos cursos de Graduação, Pós-

graduação da Instituição, com subsídios concedidos pela IES. 

São desenvolvidos programas de capacitação nas áreas operacional, comportamental, tec-

nologia da informação e comunicação e outras áreas. Os dados referentes são apresentados na ta-

bela 14. 

 

Tabela 14 - Programa de capacitação dos técnicos-administrativos (horas de treinamento) 

Programa 2012 2013 2014 2015 2016 

Operacional 229 2576 2250 2250 2250 

TICs 643 32 2250 2250 2250 
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Comportamental 132 1008 750 750 750 

Outras áreas 244 1490 750 750 750 

Total 1248 5106 6000 6000 6000 

Fonte: Pró-reitoria de Administração 

 

  

5.2.3. Seleção, Contratação e Substituição de Professores  

 

O processo de seleção, contratação e substituição do corpo docente está vinculado à uma 

demanda da IES/Cursos cuja capacidade do futuro docente é o de contribuir para a formação do 

egresso com o perfil definido tanto nas Diretrizes Curriculares Nacionais quanto no perfil estipu-

lado nos Valores Institucionais. 

Entende-se como adequação do docente ao Projeto Pedagógico do Curso sua capacidade de 

contribuir de forma efetiva para a orientação dos alunos na construção dos conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais. 

Para compor seu quadro a UNIDAVI prioriza a contratação de Mestres e Doutores com 

formação adequada aos projetos pedagógicos de curso e experiência profissional acadêmica e não 

acadêmica, primando por uma carga horária em tempo parcial ou integral. O processo de preenchi-

mento das vagas far-se-á pela Fundação UNIDAVI, observada a Resolução/RE nº 001/13 a qual 

define os critérios e procedimentos para admissão de docentes, que contempla as seguintes fases: 

Fase I -  Entrevista Estruturada 

Fase II - Credenciamento pela Comissão da CREDAVI 

Fase III- Entrega dos documentos ao Departamento de Recursos Humanos 

Este processo seletivo envolve a Pró-reitoria de Ensino, a Coordenação de Curso e o De-

partamento de Recursos Humanos, tendo como prioridade os componentes do quadro a oferta das 

vagas. O Docente que ingressa na UNIDAVI, é contratado na forma da Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT e terá sua manutenção definida por meio do Plano de Cargos, Salários e Carreira. 

Por fim, quanto ao desligamento dos docentes deve ser considerado:  extinção da demanda 

do curso; alteração da matriz curricular com extinção da unidade curricular, avaliação insatisfatória 

e aspecto disciplinar.  
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6. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDAVI 

 

 

6.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL COM AS INSTÂNCIAS DE DECISÃO 

 

A Administração Acadêmica efetuar-se-á em Nível Superior e em Nível Setorial. A Admi-

nistração Superior efetivar-se-á pelos:  

I - Colegiado Deliberativo Superior: 

 a) Conselho Universitário – CONSUNI. 

II - Órgão Executivo Superior: 

 a) Reitoria 

 b) Pró-reitorias. 

A Administração Setorial efetivar-se-á: 

 a) Pelas Áreas de Conhecimento 

 b) Pelos Colegiados de Área 

 c) Pela Administração de Campus. 

O Organograma da UNIDAVI está apresentado na Figura 1. Os órgãos de Apoio são deta-

lhados no quadro 15. 
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Figura 1 - Estrutura do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 

 

 
 

Fonte: Reitoria da UNIDAVI 

 

 

Quadro 15 - Órgãos de Apoio 

Estrutura Descrição 

Reitoria 

Secretaria da Reitoria, Procuradoria Jurídica, Ouvidoria, Departamento de Eventos, Comu-

nicação e Marketing, Comissão de Planejamento, Comissão Própria de Avaliação e Rela-

ções Internacionais.  

Pró-reitoria de Ensino 

Central de Estágios, Secretaria Acadêmica, Educação a Distância, Núcleos destinados à 

prática do Ensino, Sistema de Bibliotecas, Escola de Educação Básica e Núcleo de Orien-

tação a Pessoas com Necessidades Especiais. 

Pró-reitoria de Pós-

graduação, Pesquisa e 

Extensão  

Compõem as coordenações da PROPPEX: Coordenação de Pós-graduação, Coordenação 

de Pesquisa, Coordenação de Extensão. 

Pró-reitoria de Admi-

nistração 

Departamento Financeiro e Contábil, Departamento de Suprimentos, Departamento de Re-

cursos Humanos, Laboratórios de Prestação de Serviços e Departamento de Tecnologia da 

Informação. Coordenação dos Campus. 

Fonte: Reitoria da UNIDAVI 
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O Conselho Universitário – CONSUNI, é órgão superior em matéria de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, no âmbito da UNIDAVI e possui natureza deliberativa, normativa e consultiva. A for-

mação e as competências do CONSUNI estão descritas no quadro 16. 

 

Quadro 16 - Formação e Composição do CONSUNI 

F
o

rm
aç

ão
 

Reitor (que o preside); Vice-Reitor; Pró-reitores; Procurador Jurídico; Coordenadores dos Campus; Diretor da 

Escola de Educação Básica; um representante da Comissão Própria de Avaliação – CPA; um representante dos 

Órgãos Complementares; um representante do Corpo Docente de cada Área de Conhecimento; um representante 

do Corpo Discente de cada Área de Conhecimento; dois representantes do Corpo Técnico-Administrativo; um 

representante dos Órgãos de Apoio; um representante dos Coordenadores de Cursos de cada Área de Conheci-

mento; um representante do Conselho de Administração da Fundação UNIDAVI.  

C
o

m
p

et
ên

ci
a 

 definir as linhas gerais do desenvolvimento da UNIDAVI, com vistas à elaboração de planos de atuação e 

expansão de médio e longo prazos;  

 zelar pela realização dos fins da UNIDAVI;  

 criar, desmembrar, incorporar, fundir ou extinguir Áreas de Conhecimento, Campus, Cursos, Programas, 

Institutos e outros órgãos, realizados os trâmites respectivos de consulta e deliberações nas demais instân-

cias institucionais contempladas pelas mudanças pretendidas;  

 propor, por decisão de 2/3 do total de seus membros, as alterações deste Regimento, com seus respectivos 

anexos, a fim de submetê-las à apreciação e aprovação do Conselho de Administração - CONSAD;  

 elaborar e aprovar o próprio regimento e aprovar os regimentos da Reitoria, das Áreas de Conhecimento, 

dos Campus, dos órgãos de Apoio e Complementares;  

 propor ao CONSAD diretrizes para elaboração do orçamento e execução orçamentária; exercer a jurisdição 

superior da UNIDAVI em matéria administrativa, financeira e disciplinar;  

 deliberar como instância superior, sobre matérias de recursos previstos em Lei e neste Regimento;  

 referendar acordos e convênios com órgãos do poder público ou entidades de caráter privado ou público, 

quando encaminhados pelo Reitor;  

 instituir bandeiras, símbolos e insígnias no âmbito da UNIDAVI;  

 aprovar a criação e concessão de títulos honoríficos, bem como criar e conceder prêmios destinados a re-

compensar e estimular as atividades da UNIDAVI;  

 propor ao CONSAD, para aprovação, os Planos de Cargos, Salários e Carreira do Corpo Docente e do Corpo 

Técnico-Administrativo;  

 deliberar sobre o planejamento e fixar a política institucional da UNIDAVI;  

 apurar responsabilidade do Reitor, quando incorrer em falta grave, ou quando, por omissão ou por tolerân-

cia, permitir ou favorecer o não cumprimento deste Regimento e da Legislação de Ensino;  

 propor ao CONSAD o valor da mensalidade ou anuidade escolar, segundo normatização competente; propor 

ao CONSAD o estabelecimento de normas quanto ao pagamento de mensalidades, taxas e demais contri-

buições relativas à cobrança de serviços prestados pela UNIDAVI;  

 decidir, após sindicância, sobre a intervenção em qualquer órgão da UNIDAVI por motivo de infringência 

da legislação do Ensino e deste Regimento;  

 deliberar sobre o mérito acadêmico dos acordos, contratos e convênios que onerem, ou não, os bens patri-

moniais da Mantenedora, encaminhando para referendo do CONSAD; aprovar a criação de fundos com 

finalidades específicas e baixar normas sobre sua utilização. 

Fonte: Regimento da UNIDAVI 
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As Câmaras são órgãos subsidiários do CONSUNI, de natureza consultiva e deliberativa 

em matéria de Ensino, Pesquisa, Extensão, Pós-graduação e Administração, com a seguinte com-

posição: A Câmara de Ensino - CAEN, a Câmara de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão - 

CAPPEX e a Câmara de Administração - CAD. Conforme previsto no quadro 17. 

 

Quadro 17 - Formação e Competência das Câmaras 

Câmara de Ensino - CAEN 

F
o

rm
aç

ão
 

o Pró-reitor de Ensino, como Presidente; um representante das Áreas de Conhecimento, membro do 

CONSUNI; dois representantes discentes, membros do CONSUNI; dois representantes Docentes dos Cole-

giados de Área, membros do CONSUNI; o representante dos Órgãos Complementares, indicado pela 

PROEN; o Coordenador do Campus I de Ituporanga; o Pró-reitor de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão; 

um representante da Pró-reitoria de Ensino - PROEN, indicados pela respectiva Pró-reitoria; o Procurador 

Jurídico; o Pró-reitor de Administração. 

C
o

m
p

et
ên

ci
a 

 deliberar sobre legislações e normas acadêmicas; deliberar sobre as normas de ingresso;  

 deliberar sobre os projetos pedagógicos e suas alterações, observada a legislação em vigor;  

 fixar o número de vagas de ingresso; estabelecer políticas de avaliação do processo de ensino-aprendi-

zagem; 

 propor ao CONSUNI políticas e normas relativas ao Ensino; a criação, suspensão e supressão de cursos 

de Graduação, sequenciais e outros projetos relativos a sua área; atuar como instância de recursos;  

 deliberar sobre regulamentos de Estágios, Práticas de Ensino, Trabalhos de Conclusão de Curso, Mono-

grafias, Projetos, Atividades Complementares e similares. 

Câmara de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão - CAPPEX 

F
o

rm
aç

ão
 

o Pró-reitor de Pós-graduação, de Pesquisa e de Extensão, como Presidente; um representante da Pró-reitoria 

de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão - PROPPEX, indicado pelo Pró-reitor; dois docentes das Áreas de 

Conhecimento, membros do CONSUNI; dois representantes discentes membros do CONSUNI; um repre-

sentante técnico-administrativo, membro do CONSUNI; o Pró-reitor de Ensino; o Coordenador do Campus 

II, de Taió; o Procurador Jurídico; o Pró-reitor de Administração. 

C
o

m
p

et
ên

ci
a 

 deliberar sobre questões referentes à Pós-graduação, à Pesquisa e à Extensão; a criação, a suspensão e a 

supressão de cursos lato sensu e stricto sensu;  

 deliberar sobre projetos, regimentos e modificações dos cursos lato e stricto sensu e outros projetos 

relativos à  Pós-graduação, à Pesquisa e à Extensão;  

 estabelecer políticas de avaliação e divulgação da Pós-graduação, da Pesquisa e da produção científica 

do corpo docente, bem como da Extensão;  

 propor ao CONSUNI políticas e normas relativas à Pós-graduação, à Pesquisa e à Extensão;  

 estabelecer a política institucional de qualificação docente; deliberar sobre as ações regulamentares do 

Comitê de Ética em Pesquisa e do Comitê Científico/Tecnológico. 

Câmara de Administração - CAD 

F
o

rm
aç

ão
 

o Pró-reitor de Administração, como presidente e membro nato; o Procurador Jurídico; um docente das Áreas 

de Conhecimento; um representante do Conselho de Administração -CONSAD; o Coordenador do campus 

III de Presidente Getúlio; um representante técnico-administrativo da UNIDAVI; o representante dos Órgãos 

de Apoio; um representante discente; o Pró-reitor de Ensino; o Pró-reitor de Pós-graduação, Pesquisa e Ex-

tensão. 
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C
o

m
p

et
ên

ci
a 

 propor ao CONSUNI políticas de desenvolvimento institucional;  

 sugerir as diretrizes do planejamento estratégico; propor sobre ações, de comunicação social e de mar-

keting institucional;  

 propor linhas de ação para o desenvolvimento da tecnologia da informação e da comunicação; estabele-

cer bases para a proposta orçamentária da UNIDAVI; 

 tratar de outros assuntos relacionados com a área de administração universitária;  

 deliberar sobre questões de administração universitária; promover estudos sobre gestão e políticas uni-

versitárias. 

Fonte: Regimento Geral da UNIDAVI 

 

Os Colegiados de Área são órgãos deliberativos, técnicos, consultivos e de assessoramento 

das Áreas de Conhecimento quanto à matéria de Ensino, em nível de Graduação e de Pós-gradua-

ção, Pesquisa e Extensão. A formação e as competências estão descritas no Quadro 18. 

 

 

Quadro 18 - Formação e Competência dos Colegiados de Área 

F
o
rm

a
ç
ã
o

 os Coordenadores de Curso da respectiva Área de Conhecimento; dois representantes do Corpo Docente de 

cada respectiva Área de Conhecimento; dois representantes dos Discentes da respectiva Área de Conheci-

mento, indicados pelo Diretório Central de Estudantes; um representante da PROEN, indicado pela Pró-

reitoria de Ensino; um representante da PROPPEX, indicado pela Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa 

e Extensão; 

C
o
m

p
e
tê

n
c
ia

 

 sugerir alterações curriculares;  

 estabelecer normas para desenvolvimento dos estágios curriculares;  

 definir e implementar mecanismos de acompanhamento e avaliação dos cursos; apreciar as recomen-

dações dos docentes e discentes, sobre assuntos de interesse dos cursos;  

 homologar as decisões tomadas “ad referendum” pelo Coordenador de Curso;  

 analisar e emitir parecer de análise, referente às propostas encaminhadas pelos professores e acadêmi-

cos, dos projetos de iniciação científica e de extensão;  

 manifestar-se, em parecer ou informação, acerca de assuntos sobre os quais tenha sido consultado pelo 

CONSUNI ou pelas Pró-reitorias;  

 exercer, como órgão consultivo e deliberativo, a jurisdição superior da unidade de ensino;  

 deliberar sobre assuntos de natureza técnica, administrativa, disciplinar e funcional, no âmbito da uni-

dade de ensino; elaborar normas internas de funcionamento da unidade de ensino, observadas as reso-

luções do CONSUNI;  

 analisar e deliberar, em grau de recurso, sobre assuntos de natureza acadêmica da unidade de ensino;  

 analisar e emitir parecer, anualmente, sobre planejamento, o orçamento e o relatório de atividades da 

Área de  Conhecimento, encaminhando-os às Pró-reitorias;  

 analisar e emitir parecer sobre alterações em matrizes curriculares, ementas e regulamentos de está-

gios, encaminhando-os à Pró-reitoria de Ensino;  

 propor alterações ao presente Regimento Geral. 
Fonte: Regimento Geral da UNIDAVI 

 

A UNIDAVI constituiu os Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) para cada curso, cuja 

formação e competências estão descritas no quadro 19.  
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Quadro 19 - Formação e competências dos Núcleos Docentes Estruturantes 
F

o
rm

a
ç
ã
o

 

coordenador do Respectivo curso superior; assessor pedagógico indicado pela PROEN; Por até 30% dos 

professores de cada um dos cursos superiores, de elevada formação e titulação, estes sugeridos pelo coor-

denador e nomeados através de portaria pela PROEN, cujo mandato será de 04 anos. 

 

C
o
m

p
e
tê

n
c
ia

 

 Elaborar, implantar, supervisionar e consolidar o Projeto Pedagógico do Curso em consonância com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN´s e com o PDI e PPI da UNIDAVI; 

 Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem e seus resultados, em conformidade com o Projeto 

Pedagógico do Curso; 

 Revisar e atualizar as ementas, conteúdos programáticos e referências bibliográficas, em consonância 

com as DCN´s;  

 Indicar cursos de aperfeiçoamento a serem ofertados em nível de atividade complementar como forma 

de equiparar o aluno ingressante, reforçando o aprendizado; 

 Propor ações em prol de melhores resultados no ENADE; 

 Criar, implantar e manter os Grupos de Trabalho e Pesquisa; 

 Criar e implantar  Projetos de Extensão e de Atividades Interdisciplinares;  

 Cumprir e fazer cumprir todos os atos legais referentes ao curso e os institucionais;  

 Orientar a produção de material didático ou científico do corpo docente;  

 Definir e construir as linhas de pesquisa dos cursos de graduação, em consonância com o PDI e PPI da 

UNIDAVI.  
Fonte: Regimento Geral da UNIDAVI 
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7. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 

Um grande número de jovens tem procurado, cada vez mais cedo, o acesso ao Ensino Su-

perior. Em contrapartida, também cresce, significativamente, o número de ingressantes que, nos 

primeiros semestres ou no meio do percurso, acabam por desistir da caminhada, mostrando-se 

pouco motivados. Pesquisas realizadas por Roberto Lobo comprovam que o índice de desistência 

“[...] é maior no primeiro ano e depois tende a regredir” (HOLANDA, 2007, p. 02). Segundo este 

mesmo autor, são vários os motivos que levam à diminuição do índice de permanência, do qual 

destacam-se: deficiências do Ensino Fundamental, escolha precoce do curso e questão econômica. 

Cumpre ressaltar que os estudantes priorizam, no Ensino Superior, além da busca do co-

nhecimento o relacionamento e infraestrutura. Segundo os mesmos, o ideal é oferecer um ótimo 

atendimento a fim de assegurar a fidelidade na rematrícula, criar linguagens para cada público e 

negociar o pagamento. Para Edgard Murano, citado por Holanda (2007, p. 03) 

 

[...] a chamada política de fidelização não se restringe mais aos departamentos de publi-

cidade ou marketing; além de qualidade do ensino e boa infraestrutura, universidades e 

faculdades perceberam que programas de rematrícula e flexibilidade nas formas de paga-

mento têm um papel decisivo na hora de manter o aluno fiel a uma instituição. 

 

Diferentemente de qualquer outra prestação de serviço ou produto, um curso de Graduação 

leva em média de quatro a cinco anos para ser concluído, o que torna ainda maior a responsabili-

dade das instituições em atender as expectativas de formação profissional do acadêmico.   

O atendimento de qualidade é prioridade da UNIDAVI. Vai da sala de aula, à prestação de 

informações e resolução de problemas operacionais que envolvam a vida acadêmica dos discentes. 

São oferecidas formas de atendimento aos alunos, que incentivam sua permanência e facilitam sua 

vida acadêmica, propiciando condições para que eles desenvolvam suas atividades com qualidade. 

 

 

7.1. FORMAS DE ACESSO E SELEÇÃO 

 

O acesso de discentes a UNIDAVI está regulamentado no artigo 112 do Regimento Geral 

da Instituição, conforme segue: 
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I - Para preenchimento de vagas do semestre inicial: 

a) pelos candidatos que tiverem obtido a maior pontuação no processo seletivo, até o 

preenchimento do número de vagas oferecido para o curso para o qual tiverem se 

inscrito; 

b) pelos candidatos classificados, inscritos no mesmo processo seletivo que tenham ob-

tido maior pontuação em outros cursos, conforme Edital; 

c) por candidatos classificados inscritos no mesmo processo seletivo em cursos de outras 

Instituições de Ensino Superior. 

 

II - para preenchimento de vagas no curso: 

a) pelos candidatos que tiverem requerido transferências; 

b) pelo acadêmico desistente; 

c) pelos candidatos portadores de diploma de curso superior. 

 

As formas de seleção da UNIDAVI estão descritas no quadro 20. 

 

Quadro 20 - Formas de seleção da UNIDAVI 

Forma Descrição 

Vestibular ACAFE Prova escrita, baseada em questões gerais do Ensino Médio 

Seletivo Especial Prova online, baseada em questões do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM). 

Programa Universidade para Todos 

(PROUNI) do Governo Federal 

Classificação através das notas do ENEM. Oferece Bolsas de Estudos (integrais 

ou parciais) a estudantes de baixa renda 

Lei N.º 14.876 (Bolsa Fundo Social) Seleção através da média final do Ensino Médio. Oferece Bolsas de Estudos 

(integrais) a estudantes de baixa renda. 

Plano Nacional de Formação de 

Professores (PARFOR): 

Oferece cursos de licenciatura para professores de Educação Básica da Rede 

Pública de Ensino. Bolsa 100% gratuita 

Fundo de Apoio à Manutenção e ao 

Desenvolvimento da Educação Su-

perior (FUMDES): 

Oferece bolsa integral para alunos que cursaram todo o Ensino Médio em Uni-

dade Escolar da Rede Pública ou em instituição Privada, com bolsa integral e 

que não tenha formação em nível superior. 

Portador de Diploma de Curso Su-

perior 

Destinado às pessoas que já possuem um diploma de curso superior. 

Transferência Interna é uma modalidade de ingresso para alunos da UNIDAVI em caso de mudança 

de curso 

Transferência externa Modalidade de ingresso para alunos de outras instituições de ensino que dese-

jam estudar na UNIDAVI no mesmo curso 
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Disciplinas isoladas Disciplinas cursadas isoladamente que poderão ser incorporadas à vida escolar 

dos alunos que as frequentarem com assiduidade e aproveitamento, de forma 

que possam integralizar os créditos a seu histórico escolar em futuros cursos 

regulares que venham a frequentar 

Retorno de aluno desistente O aluno desistente poderá solicitar retorno e continuar seus estudos 

Retorno de trancamento de matrí-

cula. 

O aluno com matrícula trancada poderá solicitar retorno e continuar seus estu-

dos 

Programas de Políticas Públicas Edital específico 

Fonte: Pró-reitoria de Ensino 

 

 

7.1.1. Programas de Apoio Pedagógico e Financeiro 

 

A UNIDAVI conta com a Secretaria de Apoio ao Estudante, que tem como objetivo prin-

cipal prestar atendimento à comunidade acadêmica, visando atender as necessidades financeiras e 

sociais. As ações que essa Secretaria desenvolve oportunizam a inclusão dos acadêmicos na Edu-

cação Básica e Superior. Tal processo acontece de forma respaldada por avaliações e análises, que 

identificam a necessidade ou não de concessão de auxílios. 

Conforme a Resolução 05/13 da Reitoria, dentre os Programas de Apoio Pedagógico e Fi-

nanceiro, destacam-se os seguintes: 

 Financiamento Estudantil – FIES 

 Programa Universidade para Todos – PROUNI 

 Artigo 170 - Bolsa de Estudo 

 Bolsa Filantropia – Nossa Bolsa 

 Bolsa Prefeitura de Rio do Sul 

 Bolsa - Projeto de Pesquisa 

 Convênios 

 Descontos 

 Bolsa Raio X 

 Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior – FUMDES 

 Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional - PROESDE 
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A UNIDAVI conta ainda com convênios firmados entre outras instituições, como a Polícia 

Militar de Rio do Sul e a Prefeitura de Rio do Sul, bem como uma política de descontos para 

Egressos, Grupo Familiar, participantes do Coral UNIDAVI e para alunos de Língua Estrangeira. 

Oferece ainda o programa de Monitoria que quando remunerado o discente terá uma bolsa de es-

tudos fixada pelo número de horas alocadas semanalmente e efetivamente trabalhadas, definidas 

no edital do processo seletivo. 

Além dos programas de auxílios por meio de bolsas, a UNIDAVI conta com uma Central 

de Estágios e Empregos, que visa facilitar o acesso de acadêmicos no mercado de trabalho. Nela, 

são viabilizados os estágios não-obrigatórios, bem como são mediados contatos de acadêmicos e 

egressos com empresas da região, na forma de banco de vagas. Outra importante ação de apoio 

pedagógico são os programas de nivelamento, especialmente em cálculo e linguagem, oferecidos 

ao longo da formação acadêmica, mas em especial aos alunos ingressantes na Educação Superior. 

 

 

7.2. ESTÍMULO À PERMANÊNCIA 

 

A UNIDAVI tem constituída uma comissão cujo principal objetivo é o de consolidar a per-

manência, com sucesso, do acadêmico até a conclusão do Curso. Nela, são propostas alternativas 

de ações e/ou estratégias que ampliem os índices de permanência e sucesso na Instituição e im-

plantadas ações que motivem o acadêmico a permanecer até a conclusão do curso. Além dos pro-

gramas de apoio pedagógico e financeiro, a UNIDAVI oferece e estimula seus alunos a participa-

rem de atividades paralelas e complementares às de formação regular, que são apresentados no 

quadro 21. 

 

Quadro 21 - Programas de estímulo à permanência 

Programa Descrição 

Incentivo à participa-

ção em eventos 

A UNIDAVI, através do FAVITED, oferece um fundo de apoio às viagens técnicas/es-

tudos de discentes, que objetiva promover o aprimoramento da qualificação profissional 

dos acadêmicos matriculados nos cursos de Graduação da Instituição, através de viagens 

técnicas de estudo. Consideram-se por viagens técnicas/estudos a participação em even-

tos externos, notadamente a visitação às empresas e órgãos públicos e a participação em 

seminários, simpósios, feiras comerciais, encontros e outras atividades técnico-científi-

cas relacionadas ao curso específico de cada viagem. 
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Programa de Nivela-

mento 

Com o propósito de inserir o futuro acadêmico ao meio universitário a PROEN oferece 

duas vezes ao ano cursos de nivelamento (Matemática e Português). O nivelamento tem 

como objetivo dar suporte ao ingressante no curso escolhido. 

Programa de Monitoria É entendida como recurso pedagógico para o fortalecimento do processo ensino-aprendi-

zagem, por meio da utilização de práticas e instrumentação que promovam a oportunidade 

da obtenção do conhecimento. São atividades assistidas por docentes e executadas por 

acadêmicos, que possuem suficiência e comunicabilidade satisfatórias, de modo a incre-

mentar e facilitar o processo da aquisição do conhecimento. 

Programas de Inicia-

ção Científica 

Compreende a dimensão da produção do conhecimento e seu efetivo reflexo na socie-

dade. É aquela que se articula naturalmente ao Ensino e a Extensão.  

Programas de Exten-

são 

 

Forma o elo com a comunidade, permite a difusão do conhecimento científico, prioriza 

as práticas ao atendimento de necessidades regional. 

Intercâmbios É de fundamental importância para os acadêmicos a experiência em solo estrangeiro, o 

que enriquece seu currículo bem como sua própria vida, pois se tem o contato com a 

língua e a cultura de outro país e ainda com um modelo estudantil bem diferente do nosso. 

O intercâmbio estudantil na UNIDAVI permite que seus acadêmicos, regularmente ma-

triculados, possam realizar um semestre ou um ano no exterior com as universidades con-

veniadas. A convalidação dos créditos estudados e aprovados nas universidades conveni-

adas é garantida, desde que tenham seguido todos os trâmites e regramentos em vigor 

disponibilizados pelo Departamento de Relações Internacionais da UNIDAVI. 

Fonte: Reitoria da UNIDAVI 

 

 

7.3. ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS 

 

Ao realizar o acompanhamento do egresso em sua realidade, a UNIDAVI está despertando 

para a própria realidade, estabelecendo estratégias para vencer obstáculos e implementar uma edu-

cação empreendedora e socialmente comprometida. O acompanhamento de egressos constitui-se 

numa forma de avaliar os resultados da Instituição, e a partir disso, introduzir modificações na 

entrada de alunos ao longo de toda a sua permanência, inserindo melhorias contínuas no processo 

de ensinar e de aprender. No âmbito desse acompanhamento são realizadas as seguintes ações: 

 Oferecer oportunidades de atualização e formação continuada 

 Aplicar pesquisa para conhecer a opinião dos egressos quanto a sua formação recebida 

 Realizar junto às empresas, acompanhamento dos egressos, a fim de buscar capacitações 

compatíveis com as exigências do mercado de trabalho e adequar a matriz curricular dos 

cursos  

 Manter registros atualizados de alunos egressos 

 Manter contato com os egressos através de redes sociais e e-mail 
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 Incentivar a participação dos egressos em eventos da IES: palestras, congressos, oficinas 

e semanas acadêmicas. 

Através do Portal COMUNIDAVI, o ex-aluno da UNIDAVI recebe informações sobre cur-

sos de Graduação, Pós-graduação e Extensão, convites para participação em congressos, seminá-

rios, oficinas e semanas acadêmicas. Além do acesso ao Portal, os egressos podem usufruir de: 

utilização dos serviços da biblioteca; notícias relacionadas a Instituição; acesso aos laboratórios de 

informática; uso da Internet sem fio; descontos especiais em cursos oferecidos pela UNIDAVI; e 

informativo de vagas de emprego. Todos os serviços são oferecidos na Sede e nos Campus. Para 

usufruir destes benefícios, o egresso deverá entrar em contato com o Núcleo dos Egressos para 

retirar sua carteira. 
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8. INFRAESTRUTURA  

 

As instalações da UNIDAVI estão localizadas nos domicílios descritos na tabela 15. A in-

fraestrutura da UNIDAVI é uma referência na região com ambientes propícios para o desenvolvi-

mento das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. As instalações são descritas pela infraestru-

tura física, com ambientes de ensino e pesquisa, de apoio ao ensino, administrativos, além de es-

paços de convivência e áreas de esporte, cultura e lazer. As instalações que compreendem a Bibli-

oteca e os Laboratórios são descritos nos itens 8.2 e 8.3. De forma complementar também são 

apresentados os recursos de acessibilidade e tecnológicos, nos itens 8.4 e 8.5. 

 

Tabela 15 - Domicílios da UNIDAVI 

DOMICÍLIOS ENDEREÇO 
ÁREA 

CONSTRUÍDA 

ÁREA 

TERRENO 

Central 
Rua Dr. Guilherme Gemballa, nº 13, bairro Jardim Amé-

rica, na cidade de Rio do Sul, CEP 89.160-932 
19.684,49m² 27.149,81m² 

Ituporanga 
Rua Pedro Lino Gesser, nº 60, bairro Gabiroba, na ci-

dade de Ituporanga, CEP 88.400-000 
1.400,00m² 17.749,00m² 

Taió 
Rua Augusto Purnhagen, nº 835, bairro Universitário, na 

cidade de Taió, CEP 88.190-000 
1.409,00m² 20.000,00m² 

Presidente Getúlio 
Rua Curt Hering, nº 3355, bairro Rio Ferro, na cidade de 

Presidente Getúlio, CEP 89.150-000 
1.409,00m² 30.000,00m² 

Parque Universitário 

Norberto Frahm 

Rua Herculano Nunes Teixeira, nº 105, bairro Centro, 

na cidade de Rio do Sul, CEP 89.160-196 
3.748,36m² 22.615m² 

Núcleo de Prática de 

Gestão e Jurídica 

Rua Júlio Roussenq Filho, nº 61, bairro Jardim América, 

na cidade de Rio do Sul, CEP: 89.160-196 
1.037,17m² 4.939,43m² 

Núcleo de Estudos 

Avançados em Psicolo-

gia 

Rua Júlio Roussenq Filho, nº 25, bairro Jardim América, 

na cidade de Rio do Sul, CEP: 89.160-196 
515,33m² 1.571,00m² 

Rádio Educativa Uni-

versitária 

Rua Dr. Guilherme Gemballa, nº 13, sala 412, bairro Jar-

dim América, na cidade de Rio do Sul, CEP 89.160-932 
24,68m² Nota5 

Fonte: Estatuto da Fundação Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 

 

 

 

 

                                                 

5 A Rádio Educativa Universitária está localizada no Bloco F do campus central/Rio do Sul. 
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8.1. INFRAESTRUTURA FÍSICA GERAL  

 

Atualmente a UNIDAVI possui campus nas cidades de Rio do Sul, Ituporanga, Taió e Pre-

sidente Getúlio. O campus de Rio do Sul, centraliza toda administração da Instituição e é formada 

por 8 (oito) blocos contínuos mais 5 (cinco) prédios no campus, que somam 19.684,49 m². A in-

fraestrutura física da UNIDAVI, em seus campus e unidades estão descritas nas tabelas 16, 17, 18, 

19, 20 e 21. 

 

 

Tabela 16 - Infraestrutura 

CAMPUS BLOCO OCUPAÇÃO 
ÁREA 

CONSTRUÍDA 

ANO DE 

CONTRUÇÃO 

Central/Rio do Sul 

Bloco A 
Administrativo / Educa-

cional 
1.760,48m² 1969 

Bloco B Educacional 849,60m² 1977 

Bloco C 
Administrativo / Educa-

cional 
764,64m² 1982 

Bloco D 
Administrativo / Educa-

cional 
893,10m² 1989 

Bloco E 
Administrativo / Educa-

cional 
1.638,50m² 1992 

Bloco F 
Administrativo / Educa-

cional 
2.302,40m² 1998 

Bloco G Educacional 5.927,59m² 2004 

Bloco H 
Administrativo / Educa-

cional 
769,54m² 2007 

Ginásio Esportivo Educacional 1.820,04m² 2008 

Biblioteca Central Educacional 2.102,06m² 1992 

Laboratório de 

Engenharia Civil 
Educacional 420,91m² 2012 

Casa de Força Administrativo 61,52m² 2000 

Gerador e Depó-

sito de Materiais 
Administrativo 374,11m² 2011 

Ituporanga 
Administrativo / Educa-

cional 
1.400,00m² 1999 

Taió 
Administrativo / Educa-

cional 
1.409,00m² 2002 

Presidente Getúlio 
Administrativo / Educa-

cional 
1.409,00m² 2001 
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Parque Universitário Norberto Frahm 
Administrativo / Educa-

cional 
3.748,36m² 2001 

Núcleo de Prática de Gestão e Jurídica Educacional 1.037,17m² 2011 

Núcleo de Estudos Avançados em Psico-

logia 
Educacional 515,33m² 2011 

Rádio Educativa Universitária 
Administrativo / Educa-

cional 
24,68m² 1998 

Fonte: Setor de Patrimônio da UNIDAVI 

 

Tabela 17 - Infraestrutura campus Central 

BLOCO / 

PRÉDIO 
ÁREA INSTALAÇÃO QTDE 

ÁREA 

CONSTRUÍDA 

Bloco A 

 

 

 

 

 

Administrativo 

Assessoria Jurídica 01 19,25m² 

Comissão Permanente de Regulação, 

Avaliação e Supervisão 
01 28,00m² 

Cozinha 01 87,63m² 

Departamento de Eventos, Comunica-

ção e Marketing 
01 72,49m² 

Divisão de Registros Acadêmicos 01 22,06m² 

Núcleo de Informática 01 97,09m² 

Sala dos Conselhos 01 57,86m² 

Apoio ao Ensino 

Gabinete PROEN 01 76,86m² 

Gabinete Reitoria 01 99,85m² 

Relações Internacionais 01 18,20m² 

Ensino e Pesquisa 

Coordenação PARFOR 01 34,07m² 

Pré-Escola 01 33,25m² 

Salas de Aula 01 75,92m² 

Espaços de Convi-

vência 
Terceiros – Livraria  01 57,14m² 

Esporte, Cultura e 

Lazer 

Editora UNIDAVI 01 18,20m² 

Sala Nobre 01 173,63m² 

Laboratórios Didáti-

cos 

Laboratório de Enfermagem 01 72,49m² 

Sala de Dança 01 56,68m² 

Bloco B 

Ensino e Pesquisa 
Pré-Escola 02 131,40m² 

Salas de Aula 01 64,80m² 

Laboratórios Didáti-

cos 

Laboratório de Anatomia 02 165,33m² 

Laboratório de Carnes e Cereais 02 163,52m² 

Laboratório de Físico-Química 01 163,52m² 
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Laboratório de Microbiologia e Histolo-

gia 
01 98,10m² 

Bloco C 

Ensino e Pesquisa Salas de Aula 04 277,20m² 

Laboratórios Didáti-

cos 

Laboratório de Informática I 01 61,20m² 

Laboratório de Informática II 01 61,20m² 

Laboratório de Informática III 01 61,20m² 

Laboratório de Informática IV 01 61,20m² 

Laboratório de Redes 01 58,50m² 

Bloco D 

Administrativo Departamento de Compras 01 67,68m² 

Apoio ao Ensino Gabinete PROAD 01 21,70m² 

Ensino e Pesquisa 
Sala Magna 01 137,24m² 

Salas de Aula 04 344,04m² 

Laboratórios Didáti-

cos 
Laboratório de Anatomia – Fisiologia  01 67,68m² 

Órgãos Estudantis Diretório Central do Estudante 01 90,56m² 

Bloco E 

Administrativo Telefonia 01 9,97m² 

Apoio ao Ensino 
Sala dos Coordenadores de Cursos 01 124,10m² 

Secretaria Acadêmica 01 119,79m² 

Ensino e Pesquisa 
Sala dos Professores 01 121,01m² 

Salas de Aula 07 686,70m² 

Bloco F 

Administrativo Departamento Pessoal 01 43,86m² 

Apoio ao Ensino 

Audiovisuais 01 31,22m² 

Núcleo de Orientação a Pessoas com 

Necessidades Especiais 
01 43,86m² 

Ensino e Pesquisa 

Educação Básica – Coordenação 01 31,22m² 

Educação Básica – Direção 01 31,22m² 

Salas de Aula 16 1.308,92m² 

Espaços de Convi-

vência 
Terceiros – Cantina 01 31,22m² 

Esporte, Cultura e 

Lazer 

Capela Ecumênica 01 43,86m² 

Rádio UNIDAVI FM 01 15,68 

Laboratórios Didáti-

cos 

Hemeroteca 01 30,74m² 

Laboratório de Fotografia 01 62,56m² 

Laboratório de Jornalismo – Fotografia 01 62,56m² 

Laboratório de Jornalismo – Hemero-

teca 
01 30,74m² 
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Laboratório de Jornalismo – Radiojor-

nalismo 
01 78,06m² 

Bloco G 

Ensino e Pesquisa Salas de Aula 26 3.532,11m² 

Laboratórios Didáti-

cos 
Laboratório de Idiomas 01 73,99m² 

Bloco H 

Administrativo 

Contabilidade e Financeiro 01 80,45m² 

Planejamento e Qualidade 01 20,65m² 

Unilabor 01 99,94m² 

Ensino e Pesquisa Coordenação de Pós-graduação 01 76,52m² 

Espaços de Convi-

vência 

Terceiros – Cantina 01 49,78m² 

Terceiros – Central de Cópias 01 58,42m² 

Laboratórios Didáti-

cos 

Laboratório de Informática V 01 81,94m² 

Laboratório de Informática VI 01 103,33m² 

Ginásio Espor-

tivo 

Esporte, Cultura e 

Lazer 
Ginásio 01 1.666,80m² 

Esporte, Cultura e 

Lazer 
Vestiário 01 153,60m² 

Biblioteca Cen-

tral 

 

 

 

Ensino e Pesquisa 
Biblioteca 01 1.481,61m² 

Educação Básica – Artes 01 107,46m² 

Esporte, Cultura e 

Lazer 
Teatro 01 80,65m² 

Laboratórios Didáti-

cos 

Ateliê de Desenho Técnico 01 144,35m² 

Ateliê de Design de Interiores 01 45,22m² 

Ateliê de Design Gráfico 01 98,72m² 

Laboratório de 

Engenharia Ci-

vil 

Laboratórios Didáti-

cos 
Laboratório de Engenharia Civil 01 420,91m² 

Núcleo de Estu-

dos Avançados 

em Psicologia 

Laboratórios Didáti-

cos 
Laboratório Clínica de Psicologia 01 515,33m² 

Núcleo de Práti-

cas de Gestão, 

Desenvolvi-

mento e Jurídico 

Ensino e Pesquisa 
Coordenação 01 23,77m² 

Sala dos Doutores 01 16,56m² 

Esporte, Cultura e 

Lazer 
Anfiteatro 01 118,66m² 

Laboratórios Didáti-

cos 

Laboratório de Administração 01 81,88m² 

Laboratório de Ciências Contábeis 01 69,48m² 

Laboratório de Ciências Econômicas 01 54,97m² 

Laboratório de Educação Física / Aca-

demia 
01 215,80m² 
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Laboratório de Pesquisa e Marketing 01 34,72m² 

Núcleo de Práticas Jurídicas 01 216,73m² 

Terceiros – Bolsa de Valores 01 42,85m² 

Fonte: Setor de Patrimônio da UNIDAVI 

 

Tabela 18 - Infraestrutura Campus Ituporanga 

ÁREA INSTALAÇÃO QTDE 
ÁREA 

CONSTRUÍDA 

Administrativo Cozinha 01 17,34m² 

Apoio ao Ensino Secretaria Acadêmica 01 37,86m² 

Ensino e Pesquisa 

Biblioteca 01 76,33m² 

Sala dos Professores 01 30,86m² 

Salas de Aula 04 267,00m² 

Terceiros – SENAI 06 500,24m² 

Espaços de Convivência Terceiros – Cantina 01 147,27m² 

Laboratórios Didáticos 
Laboratório de Informática 01 38,46m² 

Núcleo de Práticas Jurídicas 01 38,46m² 

Fonte: Setor de Patrimônio da UNIDAVI 

 

Tabela 19 - Infraestrutura Campus Taió 

ÁREA INSTALAÇÃO QTDE 
ÁREA 

CONSTRUÍDA 

Administrativo 
Cozinha 01 32,01m² 

Núcleo de Informática 01 37,98m² 

Apoio ao Ensino Secretaria Acadêmica 01 58,46m² 

Ensino e Pesquisa 

Biblioteca 01 76,32m² 

Sala dos Professores 01 18,75m² 

Salas de Aula 08 608,71m² 

Espaços de Convivência Terceiros – Cantina 01 147,27m² 

Esporte, Cultura e Lazer 
Auditório 01 75,95m² 

Capela 01 16,15m² 

Laboratórios Didáticos Laboratório de Informática 01 37,98m² 

Fonte: Setor de Patrimônio da UNIDAVI 
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Tabela 20 - Infraestrutura Campus Presidente Getúlio 

ÁREA INSTALAÇÃO QTDE 
ÁREA 

CONSTRUÍDA 

Administrativo Cozinha 01 18,24m² 

Apoio ao Ensino Secretaria Acadêmica 01 75,95m² 

Ensino e Pesquisa 

Biblioteca 01 75,95m² 

Sala dos Professores 01 18,79m² 

Salas de Aula 05 533,13m² 

Terceiros – Instituto Vitae 03 192,08m² 

Espaços de Convivência Terceiros – Cantina 01 44,47m² 

Laboratórios Didáticos 
Brinquedoteca 01 32,30m² 

Laboratório de Informática 01 75,92m² 

Fonte: Setor de Patrimônio da UNIDAVI 

 

Tabela 21 - Infraestrutura Parque Universitário Norberto Frahm 

ÁREA INSTALAÇÃO 
QTD

E 

ÁREA 

CONSTRUÍ

DA 

Administrativo 

Cozinha 01 44,74m² 

Manutenção 01 63,25m² 

Recepção 01 7,84m² 

Apoio ao Ensino 

Horto Florestal 01 132,89m² 

Núcleo Gerador de Empresas de Desenvolvimento 

Integrado de Incubação 
17 852,64m² 

Reserva Técnica 01 332,19m² 

Ensino e Pesquisa 
Coordenação de Eventos 01 108,08m² 

Terceiros – SENAI 01 124,36m² 

Espaços de Convivência Terceiros – Restaurante 01 918,15m² 

Esporte, Cultura e Lazer 
Auditório 01 840,11m² 

Museu da Madeira 01 128,00m² 

Fonte: Setor de Patrimônio da UNIDAVI 
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8.2. BIBLIOTECA  

 

O Sistema de Bibliotecas é um Órgão de Apoio da UNIDAVI, tem como missão a satisfação 

do usuário e como objetivo reunir, organizar, disseminar a informação e prestar serviços à comu-

nidade universitária e geral, visando atender as necessidades dos mesmos. 

A Biblioteca Central está localizada no Campus de Rio do Sul, dividida em três pisos. No 

térreo encontra-se a Sala de Estudos em grupo com 59,29 m². No segundo piso com 720,11m²,  

encontra-se as Seções de Circulação de Materiais, Referência, Periódicos, Multimeios, também a 

sala da Coordenação,  Aquisição e de Processamento Técnico. No terceiro piso, com 711,22m²,  

encontra-se o Acervo Geral e as Cabines de Estudo Individual.  

A Biblioteca do campus de Ituporanga  possui uma área de 76,61m², a  Biblioteca do  cam-

pus de Taió  possui uma área de 78,32m², a  Biblioteca do campus de Presidente Getúlio  possui 

uma área de 114m² e  Biblioteca da Residência Médica (Hospital Regional Alto Vale) possui uma 

área de 10,00m². O espaço para estudos é de 474 m². 

A Biblioteca Central e Setoriais adotam o Pergamum como Sistema gerenciador de infor-

mação. Através do sistema gerencia-se, armazena-se, organiza-se e dissemina-se toda e qualquer 

informação no que diz respeito ao acervo bibliográfico, a fim de que, atendamos às necessidades 

informacionais dos usuários. O Sistema Pergamum foi desenvolvido pela Divisão de Processa-

mento de Dados da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). O Sistema aborda as 

principais funções de uma Biblioteca e tem como clientes universidades, faculdades, centros de 

Ensino Fundamental e Ensino Médio, empresas, órgãos públicos e governamentais. 

A Biblioteca Central e Setoriais reúnem material bibliográfico nas áreas do conhecimento 

específicas e afins aos cursos oferecidos por esta Instituição.  Este material está distribuído da 

seguinte forma: Coleção Geral (livros didáticos e literatura), Coleção de Referência (dicionários, 

enciclopédias gerais e especializadas, bibliografias, catálogos, guias, almanaques, entre outros), 

Coleção de Periódicos (jornais, revistas, folhetos, boletins informativos) e Coleção de Multimeios 

(fitas de vídeo, CD-Roms, DVD’s, mapas, entre outros). 

A Instituição também possui acesso ao Portal de Periódicos CAPES, no qual disponibiliza 

uma importante base de dados de amplo acesso à comunidade acadêmica. A tabela 22 apresenta a 

distribuição do acervo nas diferentes Bibliotecas enquanto a tabela 23 apresenta o acervo organi-

zado pela área de conhecimento. 
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Tabela 22 - Número de Títulos e Exemplares do Acervo do Sistema de Bibliotecas da 

UNIDAVI até 2013. 

Bibliotecas Período até 2013  

Multimeios Livros Referência Periódicos 

Títulos Exem-

plares 

Títu-

los 

Exem-

plares 

Títu-

los 

Exempla-

res 

Títulos Exemplares 

Central 26.445 64.988 1504 2167 766 25.729 925 2.113 

Campus de Itupo-

ranga 

2.228 6.436 97 158 20 392 48 139 

Campus de 

Pres.Getúlio 

1.804 4.977 93 129 28 817 40 126 

Campus de Taió 2.278 6.911 103 138 56 1.493 51 137 

 Residência Médica 124 153 26 27 10 140 02 03 

Total 32.879 83.465 1823 2.619 880 28.571 1.066 2.518 

Fonte: Biblioteca Central 

 

Tabela 23 - Número de Títulos e Exemplares do Acervo do Sistema de Bibliotecas da 

UNIDAVI distribuídos por área de conhecimento. 

Area do conheci-

mento 

Período até 2013  

Multimeios Livros Referência Periódicos 

Títulos Exem-

plares 

Títu-

los 

Exem-

plares 

Títulos Exemplares Títulos Exemplares 

Ciências Exatas e da 

Terra 

2.609 6.347 157 295 59 1.802 177 385 

Ciências Biológicas 750 2.209 23 33 12 488 33 80 

Ciências Sociais. Es-

tatística. Economia. 

Direito. Educação 

11.320 30.622 550 728 342 12.672 222 585 

Ciências da Saúde 783 2.441 27 32 36 1.057 21 61 

Ciências Sociais Apli-

cada. Tecnologia. 

8.759 21.211 405 583 295 9.016 282 639 

Ciências Humanas 2.034 4.850 151 184 38 880 28 59 

Linguística, Letras e 

Artes 

5.951 10.141 288 423 37 1.063 382 951 

Outros 2.635 5.877 340 570 79 2.097 52 104 
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Total6 34.841 83.698 1941 2.848 898 29.075 1.197 2.864 

Fonte: Biblioteca Central 

 

A tabela 24, dispõe sobre os valores orçados e realizados para novas aquisições no acervo 

do Sistema de Bibliotecas. 

 

Tabela 24 - Valores orçados e realizados de 2012 - 2016 

Períodos 2012 2013 2014 2015 2016 

Orçados 211.043,91 222.876,41 300.000,00 400.000,00 500.000,00 

Realizados 168.731,00 223.811,00 - - - 

Fonte: Biblioteca Central 

 

O usuário do Sistema de Bibliotecas da UNIDAVI operacionaliza o empréstimo direta-

mente no Balcão de Empréstimo. Quanto à renovação e reserva do material bibliográfico o usuário 

tem a opção de fazê-lo no balcão e terminais de consulta da Biblioteca ou via Internet. Os dados 

dos empréstimos realizados estão apresentados na tabela 25. 

 

Tabela 25 - Empréstimos realizados em 2012 e 2013 

Períodos Quantidade de empréstimos 

2012 46.371 

2013 40.182 

Total 86.553 

Fonte: Biblioteca Central 

 

O Sistema de Bibliotecas prestará atendimento nos seguintes dias e horários:  Biblioteca 

Central funcionará de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30m às 11h45m e das 13h30 às 22h, e aos 

sábados das 7h30m às 11h45m. As Bibliotecas dos Campus funcionarão de segunda-feira a sexta-

feira, das 18h às 22h.  

A tabela 26 apresenta os recursos humanos envolvidos na prestação de serviços das Bibli-

otecas, detalhando o nível de escolaridade e o número de profissionais biblioteconomistas. 

                                                 

6 A totalização de títulos e exemplares desta tabela não corresponde à quantidade física existente no acervo, pois uma 

obra pode estar em mais de uma área de conhecimento. 
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Tabela 26 – Recursos humanos associados à prestação de serviços das Bibliotecas. 

Biblioteca Médio com-

pleto 

Superior 

completo 

Pós-gradua-

ção 

Graduação em 

bibliotecono-

mia 

Total 

Central  1 3 1 1 6 

Campus de Ituporanga 1    1 

Campus de Presidente Getúlio 1    1 

Campus de Taió 1    1 

Residência Médica  1   1 

Total 4 4 1 1 10 

Fonte: Sistema de Bibliotecas da UNIDAVI 

 

O Sistema de Bibliotecas da UNIDAVI oferece vários serviços com o objetivo de atender 

as necessidades informacionais de toda a comunidade acadêmica. No quadro 22 são apresentados 

os serviços oferecidos pela Biblioteca. 

 

Quadro 22 - Serviços oferecidos pelo Sistema de Bibliotecas 

Serviços Atividades 

Acesso à Base de Da-

dos 

Recuperação de informação sobre um determinado assunto através da Base de Dados 

Online. 

Atendimento Perso-

nalizado 

Consiste no atendimento individual do usuário, realizado pelo bibliotecário. 

 Comutação Biblio-

gráfica 

Serviço de solicitação e fornecimento de cópias de artigos publicados em periódicos 

técnico-científicos (Revistas, Jornais, Boletins, etc.), monografias, dissertações, teses, 

anais de congressos e capítulos de livros. 

Indexação Comparti-

lhada de Artigos de 

Periódicos 

Serviço que o Sistema de Bibliotecas oferece para que a comunidade tenha acesso a 

literatura científica para levantamento e análise dos materiais já produzidos sobre um 

determinado tema. 

Consulta Local É o uso do material bibliográfico consultado na própria Biblioteca. 

Consulta Rápida Serviço de informação no qual o usuário dirige-se ao terminal de consulta e/ou à pessoa 

que está no atendimento. 

Empréstimo de Mate-

rial Bibliográfico 

Circulação externa do material bibliográfico. 

 

Empréstimo entre Bi-

bliotecas 

Serviço de solicitação de empréstimo de materiais bibliográficos entre as Bibliotecas 

Setoriais da UNIDAVI e a Biblioteca Central. 

Visitas Orientadas É um serviço que a Biblioteca oferece para que a comunidade conheça o material bi-

bliográfico e os recursos tecnológicos. 

Capacitação de usuá-

rios 

É um serviço realizado pela bibliotecária que consiste no treinamento de usuários novos 

com o objetivo de passar informações com relação ao funcionamento da Biblioteca. 
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Acesso à Internet Acesso a sites para pesquisa. 

Pesquisa Bibliográ-

fica 

Serviço que oferece para que a comunidade examine a literatura científica para levan-

tamento e análise do que já se produziu sobre determinado tema. 

Reserva Serviço em que o usuário poderá pedir reserva para o material que estiver emprestado, 

desde que não exista exemplar disponível no Sistema de Bibliotecas. Este procedi-

mento é feito nos terminais de consulta ou acessando via online. 

Fonte: Regulamento do Sistema de Bibliotecas da UNIDAVI. 

 

 

 

8.3. LABORATÓRIOS  

 

Os laboratórios para a prática no processo de aprendizagem para os alunos dos cursos na 

UNIDAVI estão descritos no quadro 23. 

 

Quadro 23 - Laboratório Didáticos 

CAMPUS CENTRAL 

Laboratório de Enfermagem 

Curso(s): Enfermagem 

Responsável 
EFM – Prof.ª M.ª Rosimeri Geremias Farias  (Mestre em Enfermagem - Área de Concentração: 

Filosofia, Saúde e Sociedade – UFSC) 

Equipamentos 

1 Ambu adulto; 1 Aspirador cirúrgico; 1 Balança pediátrica; 1 Balança adulto; 1 Berço; 1 

Biombo; 2 Cama Fawer; 1 Carro maca; 1 Computador; 2 Glicosimetro; 1 Laringoscópio; 1 

Eletrocardiógrafo; 1 Maca rígida madeira; 1 Manequim bebe; 2 Manequim adulto; 1 Monitor 

cardíaco; 1 Muleta; 1 Nebulizador; 1 Negatoscopio; 1 Otoscopio; 1 Oximetro; 1 Projetor; 1 

Simulador de ausculta; 2 Simulador de braço; 1 Simulador de cabeça; 1 Simulador de enfer-

magem; 1 Simulador de nadega; 1 Simulador de parto 

Mobiliários 
1 Ar condicionado; 1 Armário 18 portas e 05 gavetas; 3 Balcão; 26 Banqueta; 1 Cadeira fixa; 

5 Mesa 

Sala de Dança 

Curso(s): Escola de Educação Básica, Educação Física - Licenciatura e Educação Física - Bacharelado 

Responsável EDF – Prof. M.e Júlio Cesar Nasário (Mestre em Educação – FURB) 

Equipamentos 
1 Aparelho de som; 1 Banco sueco com trave de equilíbrio; 1 Espelho grande; 2 Apoio para 

dança; 1 Tatame 

Mobiliários 3 Ar condicionado 

Laboratório de Anatomia 

Curso(s): 
Educação Física – Licenciatura, Educação Física – Bacharelado, Enfermagem, Psicologia, Ci-

ências Biológicas e Engenharia de Produção 

Responsável 
EFM – Prof. M.e Luís Otávio Matsuda (Mestre em Biotecnologia - Área de Concentração: 

Biotecnologia de Plantas Medicinais e de Microorganismos. - Universidade de Ribeirão Preto) 
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Equipamentos 

2 Computadores; 1 Esqueleto humano; 1 Quadro interativo; 1 Máquina fotográfica digital; 8 

Mesa para prática de anatomia; 1 Modelo crânio didático; 1 Modelo de laringe; 1 Modelo de 

pulmão 7 partes; 1 Modelo língua 4 partes; 1 Modelo metade cabeça com músculo; 1 Modelo 

olho 11 partes; 1 Modelo ouvido 8 partes; 1 Modelo pélvis feminina; 1 Modelo pélvis mascu-

lina; 1 Modelo secção de pele; 1 Modelo sistema digestivo; 1 Modelo sistema urinário mascu-

lino; 1 Modelo treino sistemas intrínsecos do corpo; 1 Projetor; 1 Tripé para câmera fotográ-

fica 

Mobiliários 3 Ar condicionado; 1 Armário americano 14 portas; 2 Armário 2 portas; 1 Balcão; 50 Ban-

queta; 1 Cadeira executiva; 1 Escaninho 50 portas; 1 Gaveteiro 4 gavetas; 2 Mesa; 1 Quadro 

de vidro 

Laboratório de Anatomia – Fisiologia 

Curso(s): Educação Física – Licenciatura, Educação Física – Bacharelado e Ciências Biológicas 

Responsável 

EDF - Prof. M.e Luís Otávio Matsuda (Mestre em Biotecnologia - Área de Concentração: 

BIOTECNOLOGIA DE PLANTAS MEDICINAIS E DE MICROORGANISMOS. - Univer-

sidade de Ribeirão Preto) 

Equipamentos 1 Balança; 1 Modelo de cérebro com artérias; 1 Computador; 1 Dinamômetro; 1 Esteira; 1 

Frequencimetro polar; 1 Impressora laser; 3 Lactimetro; 10 Cronometro; 20 Frequencimetro; 

1 Quadro interativo; 2 Glicosimetro; 1 Microscópio; 1 Monitor de biopendância; 2 Paquímetro 

antropométrico; 7 Plicometro; 1 Projetor 

Mobiliários 1 Armário aéreo; 7 Bancada; 59 Banqueta; 4 Cadeira; 1 Escada 6 degraus; 1 Mesa; 1 Quadro 

de vidro 

Laboratório de Físico-Química 

Curso(s): 
Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Tecnologia em Processos Químicos, Ciências Bi-

ológicas e Escola de Educação Básica 

Responsável 
EGP – Prof.ª M.ª Andréia Pasqualini Blass (Doutoranda em Engenharia de Produção e Siste-

mas – PUC Paraná) 

Equipamentos 2 Agitador de tubos; 1 Aquecedor de ar; 1 Autoclave; 2 Balança analítica; 1 Balança semi-

analítica; 1 Balança de precisão; 1 Banco otico; 4 Banho maria; 2 Capela de exaustão; 1 Cen-

trifuga; 2 Chapa de aquecimento; 1 Chuveiro com lava olhos; 1 Compressor; 1 Conjunto de 

mecânica; 1 Computador; 1 Cuba de ondas; 1 Cuba; 1 Deionizador; 2 Destilador de nitrogênio; 

2 Determinador de fibra; 1 Determinador de gordura; 1 Determinador de umidade; 1 Determi-

nador de ponto de fusão; 2 Digestor de proteínas; 1 Dilatometro linear; 1 Equipamento gase-

ologico; 1 Escala milimetrada; 1 Espectrofotômetro; 1 Estroboscópio de disco; 2 Estufa bac-

teriológica; 2 Estufa de secagem; 3 Extrator de gordura; 1 Fonte de controle de frequência; 1 

Freezer; 1 Gabinete ultra violeta; 1 Gerador eletrostático de correia; 1 Impressora laser; 1 Lan-

terna de luz branca; 1 Lanterna para cuba de ondas; 1 Liquidificador; 1 Looping; 21 Micro-

metro; 21 Paquímetro; 1 Lupa; 1 Medidor de oxigênio; 1 Meios de propagação de calor; 1 

Micro-ondas; 9 Microscópio; 1 Mini caldeira; 1 Mufla de aquecimento; 1 Painel de força; 1 

Painel ótico; 1 Painel para hidrostática; 5 Phmetro; 1 Pipeta eletrônica; 1 Polarímetro; 1 Pro-

jetor com suporte para termômetro; 1 Refratômetro; 2 Refrigerador; 1 Rota evaporador 

Mobiliários 1 Ar condicionado; 2 Armário 2 portas; 2 Balcão 2 portas; 1 Balcão 2 portas em L; 8 Balcão 

com cuba; 1 Balcão 4 portas e 11 gavetas; 1 Balcão 4 portas e 4 gavetas; 6 Bancada com cuba; 

22 Banqueta; 2 Cadeira fixa; 2 Cadeira giratória; 1 Estante; 3 Mesa; 1 Mesa com 4 gavetas; 1 

Quadro branco; 1 Tela para projeção 

Laboratório de Microbiologia e Histologia 

Curso(s): 
Tecnologia em Processos Químicos, Ciências Biológicas, Enfermagem, Educação Física – Li-

cenciatura e Educação Física – Bacharelado.  
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Responsável 
EFM- Prof.ª M.ª Josie Budag Matsuda (Doutoranda em Biotecnologia - Universidade de Ri-

beirão Preto) 

Equipamentos 1 Agitador de tubos; 1 Ar condicionado; 1 Autoclave; 1 Bag mixer; 1 Balança; 2 Banho maria; 

1 Centrifuga; 1 Chapa de aquecimento; 1 Contador de colônias; 1 Destilador de água; 4 Estufa; 

1 Forno elétrico; 3 Lupa; 1 Mesa com 4 gavetas; 23 Microscópio; 2 Ventilador 

Mobiliários 2 Balcão em L; 6 Balcão 2 portas e 4 gavetas; 1 Balcão 4 portas; 1 Bancada com cuba; 27 

Banqueta; 7 Cadeira 

Laboratório de Redes 

Curso(s): Sistemas de Informação 

Responsável 
BSN- Prof. Luiz Cezar Philippi Junior (Especialista em Redes de Computadores e Segurança 

de Sistemas - Modalidade Magistério Superior – UNIDAVI) 

Equipamentos 2 Chaveador; 65 CPU; 5 Hub; 24 Monitor; 2 Nobreak; 1 Projetor; 4 Rack; 1 Roteador wireless; 

3 Servidor; 6 Switch 

Mobiliários 2 Ar condicionado; 1 Armário 2 portas; 7 Bancada; 23 Banqueta; 2 Cadeira fixa; 3 Cadeira 

giratória; 1 Mesa com teclado; 1 Quadro de vidro; 1 Tablado 

Laboratório de Informática I 

Curso(s): 

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências Con-

tábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, , Direito, Educação Especial, Educação Fí-

sica – Licenciatura, Educação Física – Bacharelado, Enfermagem, Engenharia Civil, Enge-

nharia de Produção, Geografia, História, Jornalismo, Marketing, Pedagogia, Psicologia, Sis-

temas de Informação, Sociologia, Tecnologia em Comunicação Institucional, Tecnologia em 

Design de Interiores, Tecnologia em Design de Gráfico e Tecnologia em Processos Químicos. 

Responsável 
BSN- Prof. Luiz Cezar Philippi Junior (Especialista em Redes de Computadores e Segurança 

de Sistemas - Modalidade Magistério Superior – UNIDAVI) 

Equipamentos 16 Computador; 1 Quadro interativo; 1 Projetor; 1 Rack 

Mobiliários 3 Ar condicionado; 8 Bancada; 41 Cadeira; 1 Estante; 1 Mesa com teclado; 1 Quadro de vidro;  

Laboratório de Informática II 

Curso(s): 

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências Con-

tábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, , Direito, Educação Especial, Educação Fí-

sica – Licenciatura, Educação Física – Bacharelado, Enfermagem, Engenharia Civil, Enge-

nharia de Produção, Geografia, História, Jornalismo, Marketing, Pedagogia, Psicologia, Sis-

temas de Informação, Sociologia, Tecnologia em Comunicação Institucional, Tecnologia em 

Design de Interiores, Tecnologia em Design de Gráfico e Tecnologia em Processos Químicos. 

Responsável 
BSN- Prof. Luiz Cezar Philippi Junior (Especialista em Redes de Computadores e Segurança 

de Sistemas - Modalidade Magistério Superior – UNIDAVI) 

Equipamentos 17 Computador; 1 Projetor; 1 Rack; 1 Switch 

Mobiliários 1 Ar condicionado; 8 Bancada; 1 Estante; 41 Cadeira; 1 Mesa; 1 Quadro de vidro; 1 Tela de 

projetor 

Laboratório de Informática III 

Curso(s): 
Administração, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências Con-

tábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, , Direito, Educação Especial, Educação Fí-

sica – Licenciatura, Educação Física – Bacharelado, Enfermagem, Engenharia Civil, Enge-
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nharia de Produção, Geografia, História, Jornalismo, Marketing, Pedagogia, Psicologia, Sis-

temas de Informação, Sociologia, Tecnologia em Comunicação Institucional, Tecnologia em 

Design de Interiores, Tecnologia em Design de Gráfico e Tecnologia em Processos Químicos. 

Responsável 
BSN- Prof. Luiz Cezar Philippi Junior (Especialista em Redes de Computadores e Segurança 

de Sistemas - Modalidade Magistério Superior – UNIDAVI) 

Equipamentos 25 Computador; 1 Projetor; 1 Rack; 1 Switch 

Mobiliários 1 Ar condicionado; 8 Bancada; 1 Estante; 42 Cadeira; 1 Mesa com teclado; 1 Mesa; 1 Quadro 

de vidro; 1 Tela de projetor 

Laboratório de Informática IV 

Curso(s): 

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências Con-

tábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, , Direito, Educação Especial, Educação Fí-

sica – Licenciatura, Educação Física – Bacharelado, Enfermagem, Engenharia Civil, Enge-

nharia de Produção, Geografia, História, Jornalismo, Marketing, Pedagogia, Psicologia, Sis-

temas de Informação, Sociologia, Tecnologia em Comunicação Institucional, Tecnologia em 

Design de Interiores, Tecnologia em Design de Gráfico e Tecnologia em Processos Químicos. 

Responsável 
BSN- Prof. Luiz Cezar Philippi Junior (Especialista em Redes de Computadores e Segurança 

de Sistemas - Modalidade Magistério Superior – UNIDAVI) 

Equipamentos 24 Computador; 1 Projetor; 1 Rack 

Mobiliários 2 Ar condicionado; 8 Bancada; 42 Cadeira; 1 Estante; 1 Quadro de vidro 

Laboratório de Informática V 

Curso(s): 

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências Con-

tábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, , Direito, Educação Especial, Educação Fí-

sica – Licenciatura, Educação Física – Bacharelado, Enfermagem, Engenharia Civil, Enge-

nharia de Produção, Geografia, História, Jornalismo, Marketing, Pedagogia, Psicologia, Sis-

temas de Informação, Sociologia, Tecnologia em Comunicação Institucional, Tecnologia em 

Design de Interiores, Tecnologia em Design de Gráfico e Tecnologia em Processos Químicos. 

Responsável 
BSN- Prof. Luiz Cezar Philippi Junior (Especialista em Redes de Computadores e Segurança 

de Sistemas - Modalidade Magistério Superior – UNIDAVI) 

Equipamentos 31 Computador; 1 Projetor; 1 Rack 

Mobiliários 1 Ar condicionado; 32 Bancada; 55 Cadeira; 1 Cadeira giratória; 1 Mesa; 1 Quadro de vidro 

Laboratório de Informática VI 

Curso(s): 

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências Con-

tábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, , Direito, Educação Especial, Educação Fí-

sica – Licenciatura, Educação Física – Bacharelado, Enfermagem, Engenharia Civil, Enge-

nharia de Produção, Geografia, História, Jornalismo, Marketing, Pedagogia, Psicologia, Sis-

temas de Informação, Sociologia, Tecnologia em Comunicação Institucional, Tecnologia em 

Design de Interiores, Tecnologia em Design de Gráfico e Tecnologia em Processos Químicos. 

Responsável 
BSN- Prof. Luiz Cezar Philippi Junior (Especialista em Redes de Computadores e Segurança 

de Sistemas - Modalidade Magistério Superior – UNIDAVI) 

Equipamentos 50 Computador; 1 Projetor; 1 Rack; 1 Switch 

Mobiliários 2 Ar condicionado; 11 Bancada; 50 Cadeira; 4 Mesa; 1 Quadro de vidro; 1 Tablado 

Laboratório de Jornalismo – Hemeroteca 

Curso(s): Jornalismo e Tecnologia em Comunicação Institucional 
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Responsável JON - Prof.ª Sônia Regina da Silva (Especialista em Novas Mídias, Rádio e TV) 

Equipamentos 1 Computador 

Mobiliários 1 Armário 6 portas; 1 Armário 8 portas; 1 Balcão 2 portas; 1 Balcão 3 portas; 12 Cadeira 

escolar; 1 Mesa com 8 gavetas; 3 Mesa redonda; 1 Ventilador 

Laboratório de Jornalismo – Fotografia 

Curso(s): 
Jornalismo, Tecnologia em Comunicação Institucional, Tecnologia em Design Gráfico e Ar-

quitetura e Urbanismo 

Responsável JON - Prof.ª Sônia Regina da Silva (Especialista em Novas Mídias, Rádio e TV) 

Equipamentos 6 Computador; 5 Flash para máquina fotográfica; 8 Lente para máquina fotográfica; 12 Má-

quina fotográfica digital; 2 Máquina fotográfica analógica; 1 Switch; 2 Vídeo cassete 

Mobiliários 1 Ar condicionado; 1 Armário 2 portas; 1 Armário 8 portas; 3 Balcão 2 portas; 1 Balcão em L 

com 9 portas e 8 gavetas; 1 Cadeira executiva; 12 Cadeira escolar; 2 Mesa; 1 Quadro de vidro; 

1 Tela para projeção; 1 Ventilador 

Laboratório de Rádio 

Curso(s): Jornalismo, Tecnologia em Comunicação Institucional e Escola de Educação Básica 

Responsável JON - Prof.ª Sônia Regina da Silva (Especialista em Novas Mídias, Rádio e TV) 

Equipamentos 3 Amplificador transistorizado; 3 Antena; 6 Caixa de som; 1 Cassette player; 1 CD player; 8 

Computador; 2 Disc player; 2 Distribuidor de áudio; 8 Microfone; 1 Equalizador; 8 Fone de 

ouvido; 1 Gravador de rolo; 3 Gravador digital; 2 Hibrida; 1 Maleta de transmissão; 1 Mini 

disc; 1 Mini system; 7 Nobreak; 1 Notebook; 1 Processador de áudio FM; 4 Pedestal para 

microfone; 1 Processador eletrônico; 1 Rack; 2 Receiver; 1 Receptor eletrônico; 2 Transmissor 

Mobiliários 4 Ar condicionado; 1 Balcão 3 gavetas; 7 Cadeira fixa; 2 Cadeira executiva; 1 Gaveteiro; 32 

Cadeira escolar; 30 Carteira escolar; 7 Mesa; 1 Mesa com 2 gavetas; 1 Quadro de vidro; 1 Tela 

para projeção 

Laboratório de Idiomas 

Curso(s): 
Administração, Marketing, Comércio Exterior, Sistemas de Informação, Tecnologia em Co-

municação Institucional, Jornalismo e Escola de Educação Básica 

Responsável 
Extensão – Prof. M.e Jeancarlo Visentainer (Mestre em Artes, Área de Concentração em En-

sino de Inglês para falantes de outras Línguas) 

Equipamentos 3 Aparelho de CD; 1 CD player; 1 Computador; 1 Digital teacher; 2 Duplo deck; 1 DVD 

player; 49 Fone de ouvido; 1 Formação de pares aleatórios; 1 Projetor; 2 Televisão; 48 Termi-

nal digital; 1 Vídeo cassette 

Mobiliários 1 Ar condicionado; 1 Armário 2 portas; 8 Bancada 6 lugares; 1 Bancada com 2 gavetas; 50 

Cadeira escolar; 2 Suporte para televisão; 1 Tela para projeção 

Ginásio Esportivo 

Curso(s): Educação Física – Licenciatura, Educação Física – Bacharelado e Escola de Educação Básica 

Responsável EDF – Prof. M.e Júlio Cesar Nasário (Mestre em Educação – FURB) 

Equipamentos 1 Cadeira para arbitro de vôlei; 1 Carrinho de mercado; 46 Colchonete; 1 Computador; 1 Mini 

cama elástica; 1 Mini trampolim; 1 Radio; 10 Step em EVA 

Mobiliários 2 Cadeira fixa; 3 Estante 

Ateliê de Desenho Técnico 
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Curso(s): 
Tecnologia em Design de Interiores, Tecnologia em Design Gráfico, Engenharia Civil e Ar-

quitetura e Urbanismo 

Responsável TDI – Prof. Jean Gilberto Caetano (Especialista em Design Gráfico e Estratégia  Corporativa) 

Equipamentos 20 Prancheta de desenho 

Mobiliários 1 Cadeira fixa; 1 Carrinho para quadro; 1 Mesa; 55 Mesa para desenho 

Ateliê de Design de Interiores 

Curso(s): Tecnologia em Design de Interiores e Arquitetura e Urbanismo 

Responsável TDI - Prof. Jean Gilberto Caetano (Especialista em Design Gráfico e Estratégia  Corporativa) 

Equipamentos 1 Projetor 

Mobiliários 1 Ar condicionado; 1 Balcão 12 portas; 25 Banqueta; 1 Cadeira fixa; 4 Mesa para trabalhos; 1 

Quadro de vidro; 1 Tela para projeção 

Ateliê de Design Gráfico / Laboratório das Licenciaturas 

Curso(s):  Tecnologia em Design Gráfico, Artes Visuais e Escola de Educação Básica  

Responsável  TDG - Prof. Jean Gilberto Caetano (Especialista em Design Gráfico e Estratégia Corporativa) 

Equipamentos 1 Anemômetro; 5 Barômetro; 1 Bussola; 3 Computador; 1 Luneta; 5 Pluviômetro digital; 1 

Switch; 1 Termo higrômetro digital 

Mobiliários 3 Bancada; 3 Banqueta; 3 Estante; 21 Cadeira escolar; 2 Mesa; 1 Mesa com 3 gavetas; 1 Qua-

dro de vidro; 1 Tela para projeção; 1 Ventilador 

Laboratório de Engenharia Civil 

Curso(s): Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Arquitetura e Urbanismo  

Responsável 
EGC – Prof.ª M.ª Andréia Pasqualini Blass (Doutoranda em Engenharia de Produção e Siste-

mas) 

Equipamentos 1 Agitador de peneiras; 3 Balança; 1 Bandeja em aço; 1 Betoneira; 1 Bigorna; 1 Conjunto 

Chapman; 1 Conjunto para topografia; 2 Computador; 1 Deionizador de água; 1 Dispositivo 

para ensaio de compressão; 1 Esclerômetro de impacto; 1 Estação total; 1 Estufa; 1 Frasco 

para densidade de agregado; 1 Jogo de peneira; 1 Proveta de vidro graduada; 1 Máquina de 

ensaio de compressão; 1 Máquina universal de ensaio; 1 Placa para determinação de índice de 

lamelaridade; 2 Purificador de água; 2 Recipiente cilíndrico; 2 Recipiente paralelepipédico; 1 

Repartidos de amostras de chão; 1 Retifica para corpo de prova de concreto; 1 Slump test 

Mobiliários 2 Bancada; 1 Carrinho para quadro; 1 Cadeira escolar; 5 Mesa 

Núcleo de Estudos Avançados em Psicologia 

Curso(s): Psicologia e Administração 

Responsável 
PSN – Prof.ª Cintia Adam (Especialista em Psicologia: Saúde Mental Coletiva e Especialista 

em Saúde da Família) 

Equipamentos 1 Amplificador de som; 1 Caixa de som; 5 Computador; 1 DVR 8 canais; 4 Espelho; 4 Gra-

vador digital; 2 Impressora laser; 1 Microfone; 1 Nobreak 

Mobiliários 2 Abajur; 65 Almofada; 1 Aquecedor; 6 Ar condicionado; 4 Armário 2 portas; 3 Armário 16 

portas; 1 Arquivo 4 gavetas; 1 Balcão 2 portas; 1 Bebedouro; 64 Cadeira fixa; 7 Cadeira exe-

cutiva; 1 Conexão de mesa; 3 Gaveteiro; 5 Longarina; 22 Carteira escolar; 1 Mesa de som; 2 

Mesa infantil; 2 Mesa redonda; 13 Mesa; 12 Poltrona; 4 Quadro branco; 2 Televisão 

Laboratório de Educação Física / Academia 
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Curso(s): Educação Física - Bacharelado  

Responsável EDF- Prof. M.e Júlio Cesar Nasário (Mestre em Educação – FURB) 

Equipamentos 1 Abdutor; 1 Adutor; 14 Anilha; 1 Balança; 1 Banco bíceps; 2 Banco regulável; 1 Banco su-

pino declinável; 1 Banco supino inclinado; 1 Banco supino reto; 4 Bicicleta vertical; 1 Carri-

nho para caneleiras; 10 Colchonete; 1 Computador; 1 Cross over-line; 1 Desenvolvimento 

articulado; 1 Desenvolvimento máquina; 3 Elíptico magnético; 1 Espaldar; 1 Estante para 

dumbells; 4 Esteira; 1 Flexo extensora; 1 Flexor horizontal; 1 Gaiola de agachamento; 1 Hack 

45 graus; 54 Halter; 1 Impressora laser; 1 Leg press 45º; 1 Leg press horizontal; 68 Anilha 

vazada; 1 Arco; 1 Máquina bíceps; 1 Máquina tríceps; 1 Mixer; 1 Panturrilha sentado; 1 Polias 

duplas; 1 Polias simples; 1 Prancha abdominal; 1 Puxada alta e baixa; 1 Puxador cross over 

fechado; 1 Puxador em V; 1 Suporte anilhas; 1 Suporte barras; 1 Suporte halteres; 14 Torno-

zeleira; 1 Torre halteres; 1 Voador peitoral 

Mobiliários 1 Balcão para atendimento; 2 Cadeira executiva; 1 Espelho; 1 Mesa; 1 Bebedouro; 2 Roupeiro 

12 portas; 5 Ventilador 

Laboratório de Práticas Jurídicas 

Curso(s): Direito 

Responsável DIR – Prof. M.e Márcio Ricardo Staffen (Doutorando Ciência Jurídica) 

Equipamentos 16 Computador; 2 Impressora laser; 1 Nobreak; 1 Scanner 

Mobiliários 2 Ar condicionado; 4 Armário 2 portas; 4 Arquivo 4 gavetas; 35 Cadeira fixa; 18 Cadeira 

executiva; 1 Conexão de mesa; 7 Mesa com extensão gota; 2 Gaveteiro; 3 Guichê; 6 Longa-

rina; 11 Mesa; 1 Mesa redonda; 1 Bebedouro 

Laboratório de Administração 

Curso(s): 

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências Con-

tábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, , Direito, Educação Especial, Educação Fí-

sica – Licenciatura, Educação Física – Bacharelado, Enfermagem, Engenharia Civil, Enge-

nharia de Produção, Geografia, História, Jornalismo, Marketing, Pedagogia, Psicologia, Sis-

temas de Informação, Sociologia, Tecnologia em Comunicação Institucional, Tecnologia em 

Design de Interiores, Tecnologia em Design de Gráfico e Tecnologia em Processos Químicos. 

Responsável 
ADM- Prof. M.e Douglas Heinz (Mestre em Administração - Área de Concentração: Gestão 

Estratégica de Organizações – UDESC) 

Equipamentos 13 CPU; 50 Monitor; 14 NComputing x350; 2 PC Thinkcentre A70; 1 Projetor 

Mobiliários 1 Ar condicionado; 36 Mesa; 1 Quadro de vidro; 1 Tablado 

Laboratório de Ciências Contábeis 

Curso(s): 

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências Con-

tábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, , Direito, Educação Especial, Educação Fí-

sica – Licenciatura, Educação Física – Bacharelado, Enfermagem, Engenharia Civil, Enge-

nharia de Produção, Geografia, História, Jornalismo, Marketing, Pedagogia, Psicologia, Sis-

temas de Informação, Sociologia, Tecnologia em Comunicação Institucional, Tecnologia em 

Design de Interiores, Tecnologia em Design de Gráfico e Tecnologia em Processos Químicos. 

Responsável 
CCO- Prof. M.e Douglas Heinz (Mestre em Administração - Área de Concentração: Gestão 

Estratégica de Organizações – UDESC) 

Equipamentos 1 Caixa de som amplificada; 9 CPU; 41 Monitor; 10 NComputing x350; 2 PC Thinkcentre 

A70; 1 Projetor; 1 Rack; 1 Switch 

Mobiliários 2 Ar condicionado; 31 Mesa; 1 Quadro de vidro; 1 Tablado 
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Laboratório de Ciências Econômicas 

Curso(s): 

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências Con-

tábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, , Direito, Educação Especial, Educação Fí-

sica – Licenciatura, Educação Física – Bacharelado, Enfermagem, Engenharia Civil, Enge-

nharia de Produção, Geografia, História, Jornalismo, Marketing, Pedagogia, Psicologia, Sis-

temas de Informação, Sociologia, Tecnologia em Comunicação Institucional, Tecnologia em 

Design de Interiores, Tecnologia em Design de Gráfico e Tecnologia em Processos Químicos. 

Responsável 
CEC- Prof. M.e Douglas Heinz (Mestre em Administração - Área de Concentração: Gestão 

Estratégica de Organizações – UDESC) 

Equipamentos 1 Caixa de som amplificada; 4 CPU; 17 Monitor; 4 NComputing x350; 1 PC Thinkcentre A70; 

1 Projetor 

Mobiliários 4 Baia; 1 Cadeira giratória; 1 Ar condicionado; 1 Mesa; 1 Quadro de vidro; 1 Tablado 

Laboratório de Pesquisa e Marketing 

Curso(s): Área de Ciências Socialmente Aplicáveis/Extensão 

Responsável 
Prof. M.e Douglas Heinz (Mestre em Administração - Área de Concentração: Gestão Estraté-

gica de Organizações – UDESC) 

Equipamentos 1 Computador 

Mobiliários 5 Cadeira fixa; 1 Mesa; 1 Mesa redonda 

Laboratório de Mercado de Capitais 

Curso(s): Ciências Econômicas, Administração e Ciências Contábeis.  

Responsável 
CEC- Prof. M.e Luiz Alberto Neves – Economista -  Mestre em Desenvolvimento Regional  – 

( FURB) 

Equipamentos 1 Caixa de som amplificada; 8 CPU; 8 Monitor; 2 Televisores; interligados em tempo real com 

as cotações da Bovespa  e também com a mesa de negociações da corretora XP. 

Mobiliários 1 estante; 1 balcão; 1 geladeira; 1 cafeteira; 1 bebedouro; 7 Cadeira giratória; 8 cadeiras; 1 Ar 

condicionado; 5 Mesa retangulares; 2 mesas redondas; 2 Quadros branco; 2 poltronas; 

Observação Convenio com a Riocorinvet  

Laboratório de Física e Ergonomia 

Curso(s): 
Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Tecnologia em Design 

de Interiores, Tecnologia em Design de Gráfico e Tecnologia em Processos Químicos. 

Responsável Profª M.e Andreia Pasqualini (Mestre em Engenharia de Produção – UFSC) 

Equipamentos 01 Banco Óptico Linear, 01 Conjunto de Mecânica Arete, 01 Cuba de ondas Val, 01 Dilato-

metro Linear Cabral,01 Escala em Graus, 01 Escala Milimetrada, 01 Fonte de Controle de 

Frequência, 01 Gerador Eletrostático de Corrente, 01 Lanterna de Luz Branca, 01 Lanterna 

Para Cuba de Ondas, 01 Painel Óptico, 01 Painel Para Hidrostática, 08 Tripé Universal Wac-

kerritt, 01 Vasos Comunicantes, 01 Vibrador para Cuba de Ondas. O laboratório de ergonomia 

está em construção.  

Mobiliários 7 bancadas, 1pia inox Baia; 2 Cadeiras; 48 banquetas;  1 Mesa; 1 Quadro de vidro; 1 compu-

tador, 1 estante. 

CAMPUS ITUPORANGA 

Laboratório de Informática 

Curso(s): Educação Especial e Direito 
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Responsável 
BSN- Prof. Luiz Cezar Philippi Junior (Especialista em Redes de Computadores e Segurança 

de Sistemas - Modalidade Magistério Superior – UNIDAVI) 

Equipamentos 22 Computador; 1 Impressora laser; 1 Rack 

Mobiliários 1 Ar condicionado; 45 Cadeira escolar; 22 Mesa; 1 Quadro de vidro; 1 Tela para projeção; 2 

Ventilador 

Núcleo de Práticas Jurídicas 

Curso(s): Direito  

Responsável DII- Prof. M.e Márcio Ricardo Staffen (Doutorando em Ciência Política) 

Equipamentos 1 Impressora laser; 4 Notebook; 1 Scanner 

Mobiliários 1 Arquivo 4 gavetas; 12 Cadeira fixa; 4 Mesa; 2 Ventilador 

 CAMPUS TAIÓ 

Laboratório de Informática 

Curso(s): Educação Especial, Administração, Ciências Contábeis e Direito 

Responsável 
BSN- Prof. Luiz Cezar Philippi Junior (Especialista em Redes de Computadores e Segurança 

de Sistemas - Modalidade Magistério Superior – UNIDAVI) 

Equipamentos 24 Computador; 1 Projetor 

Mobiliários 1 Ar condicionado; 8 Bancada; 25 Cadeira escolar; 1 Mesa professor; 1 Quadro de vidro; 1 

Tela para projeção 

CAMPUS PRESIDENTE GETÚLIO 

Brinquedoteca 

Curso(s): Pedagogia 

Responsável PEG –Prof. M.e Ilson Paulo Ramos Blogoslawski  (Mestre em Educação) 

Equipamentos  

Mobiliários 1 Estante; 08 Cadeira escolar infantil; 04 Cadeira escolar; 03 Mesa; 02 Mesa infantil 

Laboratório de Informática 

Curso(s): Pedagogia, Direito e Administração 

Responsável 
BSN- Prof. Luiz Cezar Philippi Junior (Especialista em Redes de Computadores e Segurança 

de Sistemas - Modalidade Magistério Superior – UNIDAVI) 

Equipamentos 25 Computador; 1 DVD player; 1 Rack; 1 Switch; 1 Rack para televisão; 1 Televisão; 1 Vídeo 

cassete 

Mobiliários 1 Ar condicionado; 8 Bancada; 25 Cadeira escolar; 1 Mesa professor; 1 Quadro branco 

Fonte: Pró-reitoria de Ensino 

 

 

O Curso de Educação Física conta com dois convênios para proporcionar os laboratórios 

necessários para o desenvolvimento das aulas. A Fundação Municipal de Desportos de Rio do Sul 

tem convênio assinado com a UNIDAVI concedendo a utilização da Pista de Atletismo e do Campo 

de Futebol. A Tempus Academia tem convênio assinado com a UNIDAVI concedendo a utilização 
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da Piscina. Desta maneira os acadêmicos realizam as aulas práticas de Atletismo, Futebol e Natação 

em espaços com as condições ideais perante a estrutura necessária para a formação profissional. 

 
 
 

8.4. PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE E DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO A 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

A UNIDAVI promove acessibilidade e faz atendimento diferenciado aos alunos com defi-

ciência ou mobilidade reduzida, por meio do Núcleo de Orientação à Pessoa com Necessidades 

Especiais - NOPNE. Este tem por objetivo mediar relações dos estudantes com deficiência, opor-

tunizando a eles e aos professores, alunos e funcionários, uma convivência harmoniosa. Para o 

atendimento prioritário aos estudantes, segue-se as seguintes regulamentações vigentes: Constitui-

ção Federal nos seus Art. 205, 206 e 208, a NBR 9050/2004, da ABNT, bem como a Lei nº 

10.098/2000 e os Decretos nº 5.296/2004, nº 6.949/2009, nº 7.611/2011 e a Portaria nº 3.284/2003. 

Para tanto dispõe de espaço privilegiado e diferenciado onde os estudantes com deficiência são 

atendidos e orientados.  

O espaço do NOPNE conta com tecnologias assistivas que auxiliam a participação dos es-

tudantes, com deficiência ou mobilidade reduzida, ao convívio estudantil. Está equipado com ma-

teriais de apoio e recursos para a interação dos alunos durante as disciplinas auxiliando os profes-

sores e os colegas. As tecnologias assistivas, segundo a CORDE7, 2007, caracterizam-se por um 

conjunto de recursos, procedimentos e estratégias de ensino que proporcionam ao estudante a li-

berdade, mobilidade, autonomia, independência e consequente inclusão no processo aprendizagem. 

No quadro 24 são demonstradas as estratégias e recursos utilizados para o atendimento ao aluno 

com deficiência, organizados pelas necessidades específicas.   

 

Quadro 24 - Tecnologias Assistivas oferecidas 

Deficiência Estratégias Recurso 

Baixa Visão  Digitalização de textos e formatação 
Scaner, computador, internet, Ledor de telas: 

NVDA; Provas adaptadas; 

                                                 

7 Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE) 
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Cegueira  Digitalização de textos e formatação  
Scanner, computador, internet, Ledor de telas: 

NVDA, Máquina Braille; Reglete /punção 

Deficiência Auditiva 

SAED – Serviço Educacional Especiali-

zado;  

Encaminhamento psicoterapia 

Aparelho auditivo FM – com microfones para 

professores 

Deficiência Física 
Realização de Obras e Aquisição de Aces-

sórios para Acessibilidade nas instalações 

Cadeiras especiais, adaptada a necessidade do 

aluno. Elevadores, escadas com corrimão. Be-

bedouros rebaixados no 1º e 2º piso. Cadeira de 

rodas, andadores e bengalas.  

Deficiência Múltipla  
Atendimento semanal com acompanha-

mento psicopedagógico 

Materiais Didáticos, Sala Virtual, Midiateca, 

Computador, Internet; Livros e Periódicos 

 

TDAH/Déficit Neu-

ropsicológico 

/aprendizagem 

Atendimento semanal com acompanha-

mento psicopedagógico e encaminha-

mento aos outros profissionais. 

Transtorno Global do 

Desenvolvimento  

Atendimento semanal com acompanha-

mento psicopedagógico e encaminha-

mento a outros profissionais. 

Transtorno Invasivo 

do Desenvolvimento  

Atendimento semanal com acompanha-

mento psicopedagógico e encaminha-

mento a outros profissionais. 

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

 

No NOPNE são atendidos estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, 

Graduação e também Pós-graduação. Em 2012 e 2013 foram atendidos entre 22 e 23 alunos com 

deficiência, conforme descrito no gráfico 2. 
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Gráfico 3 - Número de Atendimento NOPNE 

 

Fonte: NOPNE 

 

 Em 2014, será instituída a Comissão da Acessibilidade, com objetivo de propor avanços 

nas adaptações e mudanças estruturais, bem como, educacionais e atitudinais, no âmbito da 

UNIDAVI.  

 

 

8.5. RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

Em relação a recursos tecnológicos, a UNIDAVI prioriza o investimento em infraestrutura 

de ponta com intuito de acompanhar a evolução de tecnologias para atender as demandas voltadas 

para oferta de um Ensino de qualidade.  

A prioridade dos investimentos em infraestrutura de Tecnologia de Informação e Comuni-

cação é manter as informações atualizadas e seguras para alunos, professores e funcionários. A 

UNIDAVI, através do Departamento de Tecnologia da Informação realiza as atividades de suporte 

técnico com a manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos, redes e conectivi-

dade, além de desenvolvimento e análise de softwares.  

No apoio às atividades de Ensino, o Departamento de Tecnologia da Informação é respon-

sável pelo gerenciamento dos equipamentos disponíveis para auxílio no processo de aprendizagem 
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utilizados em salas de aula pelos professores e alunos. No quadro 25, são apresentados os recursos 

tecnológicos disponíveis para utilização nas instalações da UNIDAVI. 

 

Quadro 25 - Recursos Tecnológicos 

E-mail 

A UNIDAVI disponibiliza o serviço de e-mail a todos os seus colabores, alunos e agressos, 

utilizando-se da plataforma Google Apps. Com este recurso, todos os usuários deste serviço 

tem acesso a um e-mail com capacidade de armazenamento de 30Gb, edição online de docu-

mentos, planilhas e apresentações, agendas, além de outros recursos disponibilizados pelo Go-

ogle. 

Rede sem fio 

A UNIDAVI proporciona a alunos, colaboradores, egressos e professores, acesso a rede sem 

fio, através de 39 pontos de acesso, estrategicamente distribuídos no Campus Rio do Sul, 02 

pontos de acesso no Campus de Ituporanga, 02 pontos de acesso no Campus de Presidente 

Getúlio e 03 pontos de acesso no Campus de Taió. Este acesso permite a cada usuário a cone-

xão de um equipamento à Internet, através do uso de login e senha que cada usuário possui. 

Intranet  

A UNIDAVI disponibiliza aos acadêmicos, acesso à Intranet que permite aos mesmos, a con-

sulta de informações sobre as disciplinas cursadas, notas e frequência, além da situação finan-

ceira. Proporciona aos professores, a elaboração dos planos de ensino, acompanhamento di-

dático-pedagógico, digitação de notas e frequência. Aos colaboradores, o acesso à consulta da 

folha de pagamento. 

Laboratórios de 

Informática 

A UNIDAVI disponibiliza a acadêmicos e professores, Laboratórios de Informática, em todos 

os Campus para apoio pedagógico. Todos os equipamentos possuem acesso à internet, possi-

bilitando os trabalhos de pesquisa. 

 No Campus Rio do Sul, são 172 computadores, disponíveis em 09 Labora-

tórios. 

 No Campus de Ituporanga são 16 computadores em 01 Laboratório e mais 

24 computadores em Laboratório com parceria o Senai. 

 No Campus de Presidente Getúlio são 25 computadores em 01 Laboratório. 

 No Campus de Taió são 24 computadores em 01 Laboratório. 

Equipamentos  

Audiovisuais 

A UNIDAVI disponibiliza aos acadêmicos e professores, o empréstimo de equipamentos au-

diovisuais, que auxiliam como ferramentas de apoio no processo de Ensino. Todas as salas de 

aula da IES são dotadas de telas de projeção, data-shows, e caixas de som. 

Fonte: Departamento de Tecnologia de Informação 

 

O ambiente tecnológico da UNIDAVI oferece aos usuários os meios necessários para a 

execução de suas atividades, contando com computadores e impressoras, além da disponibilização 

de conectividade para o acesso aos seus documentos e sistemas armazenados em seus servidores, 

à Intranet e à Internet. O quadro 26, demonstra a característica da rede de acesso a dados e perfis 

de equipamentos e softwares utilizados pela IES. 
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Quadro 26 - Ambiente Tecnológico UNIDAVI 

Conectividade 

O Campus Rio do Sul é provido por dois link de internet, sendo um de 60Mb, privado, da 

operadora Cabovisão e um de 40Mb, governamental, em convênio com a FAPESC. O Campus 

de Ituporanga é provido por um link de 4Mb, governamental, em convênio com a FAPESC.O 

Campus de Presidente Getúlio é provido por um link de 4Mb, governamental, em convênio 

com a FAPESC. O Campus de Taió é provido por um link de 4Mb, governamental, em con-

vênio com a FAPESC. A conexão dentro dos Campus dar-se-á através de estruturas de rede 

distribuídas estrategicamente, utilizando-se a topologia estrela, e interligando-os através de 

cabeamento CAT5E os diversos departamentos e laboratórios da IES.  

Servidores 

O datacenter da UNIDAVI - Campus Rio do Sul, opera atualmente com 11 servidores virtuais 

e 09 servidores físicos. Esta estrutura conta com energia fornecida por nobreak e geradores, 

além de possuir ambiente climatizado e controle de acesso eletrônico. Conta também com um 

datacenter virtual hospedado na AWS com cerca de 20 servidores, que permitem alta disponi-

bilidade para acesso aos serviços da IES. O Campus de Ituporanga opera com um servidor, 

que tem as finalidades de DHCP, DNS, Firewall e Proxy. O Campus de Presidente Getúlio 

opera com um servidor, que tem as finalidades de DHCP, DNS, Firewall e Proxy. O Campus 

de Taió opera com um servidor, que tem as finalidades de DHCP, DNS, Firewall e Proxy. 

Computadores e  

Impressoras 

A infraestrutura de computadores e impressoras utilizadas atualmente nos setores administra-

tivos da Instituição nos diferentes Campus, apresenta configuração essencial para a execução 

dos aplicativos necessários para o desenvolvimento das atividades. Em termos de números, a 

UNIDAVI possui: 

 Campus Rio do Sul: 201 computadores e 62 impressoras. 

 Campus Ituporanga: 5 computadores e 4 impressoras. 

 Campus Presidente Getúlio: 6 computadores e 02 impressoras. 

 Campus Taió: 10 computadores e 04 impressoras. 

Perfil de Softwares 

Na UNIDAVI utiliza-se perfil de software na qual todos seguem um padrão de instalação e 

configuração. Possui licenciamento Microsoft para todos os computadores dos Campus. Perfil 

de Software Padrão: 

 Microsoft Windows 7 e 8 nas versões x86 e x64  

 Microsoft Office 2013  

 Microsoft Forefront Endpoint Protection  

 7-zip,  Adobe Reader  

 PDF Creator  

 Java  

 Google Chrome  

 Mozilla Firefox, e demais sistemas internos.  

Fonte: Departamento de Tecnologia de Informação 

 

A UNIDAVI, investe em modernização tecnológica através de uma política de expansão, 

investindo em capacitação, equipamentos modernos e tecnologia com o intuito de suprir as neces-

sidades de acordo com as exigências de cada departamento. Todos os investimentos em Tecnologia 

da Informação são discutidos e avaliados com o Departamento de Tecnologia da Informação, com 
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o intuito de apresentar melhorias contínuas no processo de acessibilidade e disponibilidade de in-

formações em formato digital para alunos, egressos, professores e funcionários.  
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9. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL. 

 

O processo de Autoavaliação Institucional na UNIDAVI se dá através da Comissão Própria 

de Avaliação (CPA). Esta comissão é um órgão de natureza consultiva e deliberativa, com atribui-

ções de conduzir os processos de avaliação. É constituída por ato da Reitoria, assegurando-se a 

participação de todos os segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil organizada, 

sem privilégios para a maioria absoluta de um dos segmentos.  

A Comissão Própria de Avaliação tem autonomia em relação aos Conselhos e demais ór-

gãos colegiados da Instituição, de acordo com a legislação em vigor. Dentre os pressupostos apre-

sentados para a CPA estão a participação e delegação de responsabilidades, respeito à diversidade, 

compromisso com os processos avaliativos e os seus resultados, identificação de potencialidades e 

fragilidades e o acompanhamento das metas e dos objetivos educacionais. 

A Comissão Própria de Avaliação obedece às orientações dispostas na legislação para ela-

boração do relatório da Autoavaliação Institucional. Cabe à Comissão coordenar o modelo avalia-

tivo interno da Instituição - no qual estão contemplados os processos de constituição, planejamento, 

sensibilização, desenvolvimento e consolidação, para elaboração dos relatórios e divulgação dos 

resultados dos processos de avaliação institucional. As pesquisas de avaliação interna realizadas 

pela UNIDAVI estão descritas no quadro 27. 

 

Quadro 27 - Pesquisa de Avaliação Interna 

Pesquisa Periodicidade Público-alvo Suporte 

Demanda Anual Alunos das escolas de ensino da região DECOmM 

Ingressante Anual 
Discente das 1ª fases dos cursos de Gradua-

ção 
PROEN 

Ensino 

Educação Básica Anual Pais e alunos da Escola de Educação Básica Educação Básica 

Graduação Anual 
Discentes e docentes dos cursos de Gradua-

ção 
PROEN 

Pós-graduação Disciplina Discentes dos cursos de Pós-graduação Pós-graduação 

Concluinte Anual 
Discentes da última fase dos Cursos de Gra-

duação 
PROEN 

Egresso Bianual Formados nos cursos de Graduação DECOmM 



 

 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI 

2012/2016 
108 / 116 

Clima Organizacional Bianual 
Professores e funcionários técnico-adminis-

trativos 

Recursos Huma-

nos 

Imagem Institucional Bianual Comunidade do Alto Vale do Itajaí. DECOmM 

Fonte: Comissão Própria de Avaliação 

 

O processo de avaliação interna visa diagnosticar os indicadores da realidade institucional 

que permite a formulação de políticas de melhoria nas diversas esferas. Sua finalidade é identificar 

fatores que influenciam no processo de aprendizagem, possibilitando a reflexão e análise da estru-

tura docente, administrativa e gerencial da Instituição, visando a melhoria da qualidade de Ensino, 

da Pesquisa, da Extensão, da Gestão e de todos os serviços institucionais. A operacionalização do 

processo avaliativo interno para o período de vigência desta Plano está demonstrado no quadro 28. 

 

Quadro 28 - Cronograma de Aplicação das Pesquisas de Avaliação Interna 

Pesquisa 

2012 2013 2014 2015 2016 

Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Demanda                     

Ingressante                     

Educação Básica                     

Ensino de Graduação                     

Ensino de Pós-graduação                     

Concluinte                     

Egresso                     

Clima Organizacional                     

Imagem Institucional                     

 

 

A avaliação externa nos cursos da UNIDAVI se dá através dos processos do ciclo avaliati-

vos e dos processos de reconhecimento dos cursos de Graduação em visitas in loco. A Comissão 

Própria de Avaliação analisa os resultados das avaliações externas, bem como acompanha as pro-

posições e recomendações das ações de melhorias apresentadas. A situação das avaliações externas 

dos cursos da UNIDAVI é apresentada na tabela 26. 
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Tabela 26 - Avaliação Externa dos Cursos 

Área Curso Campus Reconhecimento ENADE CPC CC 

CSA 

Administração Rio do Sul 

Decreto Estadual Nº 2.415 

(DOE-SC Nº 18.632, 

24/06/2009) 

2,58 (3) 
2,85 

(3) 
 

Administração Ituporanga 

Decreto Estadual Nº 2.415 

(DOE-SC Nº 18.632, 

24/06/2009) 

- - - 

Administração Taió 

Decreto Estadual Nº 2.415 

(DOE-SC Nº 18.632, 

24/06/2009) 

2,97 (4) 
3,37 

(4) 
- 

Administração 
Presidente 

Getúlio 

Decreto Estadual Nº 2.415 

(DOE-SC Nº 18.632, 

24/06/2009) 

- - - 

Administração 

– Comércio 

Exterior 

Rio do Sul 

Decreto Estadual N. 198 

(DOE - SC N. 19.077 - 

29/04/2011) 

- - 4,37 

Administração 

- Marketing 
Rio do Sul 

Decreto Estadual N. 3.758 

(DOE-SC N. 18.996, 

22/12/2010) 

- - 4,05 

Administração 

- Marketing 
Taió 

Decreto Estadual N. 3.758 

(DOE-SC N. 18.996, 

22/12/2010) 

- - 3,91 

Arquitetura e 

Urbanismo 
Rio do Sul 

Este curso ainda não atingiu 

o tempo necessário para o 

pedido de Reconhecimento 

- - - 

Ciências Con-

tábeis 
Rio do Sul 

Decreto Estadual N. 2.137 

(DOE-SC N. 18.553 de 

20.02.2009) 

3,66 (4) 
3,66 

(4) 
 

Ciências Con-

tábeis 
Taió 

Decreto Estadual N. 2.137 

(DOE-SC N. 18.553 de 

20.02.2009) 

- - 3,82 

Ciências Eco-

nômicas 
Rio do Sul 

Decreto Estadual N. 1.105 

(DOE-SC N. 19.390, de 

07/08/2012) 

2,19 (3) 
3,13 

(4) 
 

Direito Rio do Sul 

Decreto Estadual N. 1.929 

(DOE-SC N.19.726, 

18/12/2013) 

2,71 (3) 
3,12 

(4) 
- 

Direito Ituporanga 

Decreto Estadual N. 2.125 

(DOE-SC N.19.792, 

04/04/2014) 

- - 4,21 

Direito Taió 

Decreto Estadual N. 1.649 

(DOE-SC N. 18.431, 

25/08/08) 

- - - 
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Direito 
Presidente 

Getúlio 

Decreto Estadual N. 1.649 

(DOE-SC N.18.431, 

25/08/08) 

- - - 

Jornalismo Rio do Sul 

Decreto Estadual N. 291 

(DOE-SC N.19.104 de 

07/06/2011) 

- - - 

Tecnologia em 

Design de Inte-

riores 

Rio do Sul 

Decreto Estadual Nº 711 

(DOE-SC Nº 19.229, 

08/12/2011) 

- - 3,25 

Tecnologia em 

Design Gráfico 
Rio do Sul 

Decreto Estadual Nº 700 

(DOE-SC Nº 19.233, 

14/12/2011) 

- - 4,05 

Tecnologia em 

Comunicação 

Institucional 

Rio do Sul 

Decreto Estadual Nº 1.389 

(DOE-SC Nº 19.515, 

15/02/2013) 

- - 3,56 

CIMESB 

Educação Fí-

sica – Bachare-

lado 

Rio do Sul 

Decreto Estadual Nº 2.125 

(DOE-SC Nº 19.792, 

04/04/2014) 

1,63 (2) 
1,66 

(2) 
3,52 

Enfermagem Rio do Sul 

Decreto Estadual N. 1.707 

(DOE-SC N. 19.651, de 

02/09/2013) 

1,44 (2) SC 4,02 

Psicologia Rio do Sul 

Decreto Estadual N. 3.424 

(DOE-SC N. 18.898 de 

28/7/2010) 

2,59 (3) 
3,17 

(4) 
 

CHALEC 

Artes Visuais Rio do Sul 

Este curso ainda não atingiu 

o tempo necessário para o 

pedido de Reconhecimento. 

- - - 

Educação Es-

pecial 
Rio do Sul 

Decreto Estadual N. 1.707 

(DOE-SC N. 19.651, de 

02/09/2013) 

- - 4,27 

Educação Es-

pecial 
Ituporanga 

Este curso ainda não atingiu 

o tempo necessário para o 

pedido de Reconhecimento 

- - - 

Educação Es-

pecial 
Taió 

Este curso ainda não atingiu 

o tempo necessário para o 

pedido de Reconhecimento 

- - - 

Educação Fí-

sica – Licenci-

atura 

Rio do Sul 

Decreto Estadual Nº 1.584 

(DOE-SC Nº 19.599, 

20/06/2013) 

1,50 (2) SC 3,01 

Geografia Rio do Sul 

Decreto Estadual N. 1.870 

(DOE-SC N. 19.710, de 

26/11/2013) 

- - 4,34 

História Rio do Sul 

Decreto Estadual N. 1.870 

(DOE-SC N. 19.710, de 

26/11/2013) 

- - 3,65 
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Pedagogia 
Presidente 

Getúlio 

Decreto Estadual N. 1.562 

(DOE-SC N. 19.585, de 

29/05/2013) 

- - 4,13 

Pedagogia Rio do Sul 

Decreto Estadual N. 780 de 

06/11/2007 

DOE-SC N. 18.242 de 

06/11/07 

- - - 

Informática – 

Licenciatura 
Rio do Sul 

Decreto Estadual N. 1.562 

(DOE-SC N. 19.585, de 

29/05/2013) 

- - 4,17 

Sociologia Rio do Sul 

Decreto Estadual Nº 1.259 

(DOE-SC Nº 19.462, 

22/11/2012) 

- - 3,70 

CINCE 

Engenharia Ci-

vil 
Rio do Sul 

Este curso ainda não atingiu 

o tempo necessário para o 

pedido de Reconhecimento 

- - - 

Engenharia de 

Produção 
Rio do Sul 

Decreto Estadual N. 858 

(DOE-SC Nº 19.287) 
2,55 (3) 

3,26 

(4) 
4,09 

Sistemas de In-

formação 
Rio do Sul 

Decreto Estadual N. 1.831 

(DOE-SC N. 19.699) 
2,31 (3) 

2,73 

(3) 
4,28 

Tecnologia em 

Processos Quí-

micos 

Rio do Sul 

Decreto Estadual N.2.125 

(DOE-SC N.19.792 de 

04/04/2014) 

- - 3,44 

Fonte: Comissão Própria de Avaliação 

 

 

Com o intuito de melhorar o desempenho da UNIDAVI nas avaliações externas relaciona-

das ao ENADE, foi criada em 2009, a Comissão Permanente do ENADE (COPEE) para acompa-

nhar os resultados, criar estratégias e orientar os cursos na participação anual. O acompanhamento 

do Índice Geral de Cursos - IGC da UNIDAVI está descrito no gráfico 3.  
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Gráfico 4 – Pontuação no Índice Geral de Cursos - IGC 

 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação 

 

Cabe ainda, à Comissão Própria de Avaliação a elaboração do relato institucional com a 

análise anual e revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional frente às ações implementadas 

e apresentação aos gestores para realinhamento do planejamento da Instituição. O relatório é base-

ado no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES. 
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10. DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA  

 

Os recursos financeiros da UNIDAVI são disponibilizados pela Fundação UNIDAVI, cuja 

previsão orçamentária é efetuada anualmente e aprovado pelos Conselhos Superiores da Fundação 

UNIDAVI. 

De acordo com o Estatuto da Fundação UNIDAVI, constituem recursos financeiros: 

I. as subvenções, dotações orçamentárias, inclusive as constitucionais, bem como ou-

tros recursos advindos da União, dos Estados e dos Municípios, subvenções, auxí-

lios e contribuições de pessoa físicas ou jurídicas, de entidades privadas e/ou públi-

cas, nacionais e internacionais; 

II. as mensalidades, anuidades, taxas e outras contribuições cobradas dos alunos por 

serviços prestados, bem como os financiamentos, empréstimos e contribuições ori-

undos de convênios, acordos e contratos; 

III. as arrecadações de fundos especiais, rendas da aplicação de bens e valores patrimo-

niais e suas receitas ou de prestação de serviços, bem como rendas de qualquer na-

tureza; 

IV. a renda de bens a ela doados, bem como dos adquiridos no exercício de suas ativi-

dades; 

V. as receitas decorrentes da alienação de direitos, inventos e patentes.          

  

 

 

10.1. ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

O orçamento anual é elaborado pela Pró-reitoria de Administração observados a capacidade 

de geração de renda, a obtenção de recursos externos e as demandas de custeio e investimentos da 

UNIDAVI. Os normativos da Fundação disciplinam as formas e períodos em que o orçamento 

poderá sofrer alterações.   

Para estabelecer o orçamento do PDI para o período de 2012 a 2016 foram considerados o 

desempenho econômico-financeiro dos últimos cinco anos, associado aos objetivos e metas insti-

tucionais. Portanto, sua efetivação depende de inúmeras variáveis, algumas não controláveis pela 

UNIDAVI, podendo resultar em discrepância entre os valores executados e orçados.  
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Os resultados anuais são submetidos à auditoria externa independente, à fiscalização do 

Conselho Curador e da aprovação pelo Conselho de Administração da Fundação, os quais possuem 

membros internos e externos a UNIDAVI. Dessa forma, busca-se resguardar a lisura da adminis-

tração, com vistas ao equilíbrio econômico-financeiro e à perpetuidade da organização. A tabela 

27 apresenta o desempenho econômico-financeiro dos últimos quatro anos. 

 

Tabela 27 - Desempenho econômico-financeiro  

Contas 2012 2013 2014 2015 2016 

RECEITAS 30.452.415 32.191.710 31.681.459  32.633.536   33.585.614  

Receitas operacionais 27.534.754 29.035.131 28.562.332  29.514.410   30.466.487  

Receitas cota patronal INSS 2.917.661 3.156.579 3.119.127  3.119.127   3.119.127  

DESPESAS (30.475.907) (31.308.898) (30.511.137)  31.276.224)  32.057.239) 

Pessoal (17.319.067) (17.786.710) (18.089.115)  18.632.722) (19.176.328) 

Outros custeios (5.986.674) (5.402.372) (4.506.072)  (4.506.072)  (4.506.072) 

Depreciações (1.545.971) (1.596.957) (1.600.000)  (1.631.677)  (1.679.281) 

Gratuidades/Bolsas (5.624.196) (6.522.860) (6.315.950)  (6.505.754)  (6.695.558) 

RESULTADO LÍQUIDO (23.492) 882.812 1.170.322  1.357.312   1.528.375  

INVESTIMENTOS (1.189.658) (2.035.275) (2.080.000)  (2.480.000)  (2.680.000) 

Infraestrutura (921.087) (1.673.252) (1.600.000)  (2.000.000)  (2.200.000) 

Edificações  (373.630) (402.733) (930.000)  (900.000)  (900.000) 

Equipamentos de laboratório - (5.490) (200.000)  (300.000)  (300.000) 

Softwares e Hardware (161.536) (535.203) (50.000)  (200.000)  (200.000) 

Móveis e utensílios (113.242) (167.704) (120.000)  (150.000)  (150.000) 

Acervo bibliográfico (168.731) (223.811) (300.000)  (400.000)  (400.000) 

Máquinas e equipamentos (87.497) (258.495) -  -     (200.000) 

Outros (16.451) (79.817) -  (50.000)  (50.000) 

Pesquisa (179.682) (260.747) (320.000)  (320.000)  (320.000) 

Extensão (88.890) (101.276) (160.000)  (160.000)  (160.000) 

Fonte: Pró-reitoria de Administração 
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