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APRESENTAÇÃO 
 

A Unidavi apresenta o Plano de Desenvolvimento Institucional para o quinquênio 2017/2021, 
com o propósito de indicar e orientar os objetivos e metas que nortearão a instituição nos 
próximos cinco anos. 
 
O Planejamento Institucional ocorre de forma contínua e permanente na Unidavi. Desde 2012 
é elaborado o Planejamento Estratégico que orienta as ações da instituição e que conta com 
ampla participação da alta e média administração, e é referendado pelos conselhos superiores.  
O trabalho específico de elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional   para o pe-
ríodo de 2017 a 2021 – PDI 21, assim denominado, teve início com a nomeação da comissão 
através da Portaria da Reitoria nº 43/16 em 13 de maio e se estendeu até o dia 31 de maio de 
2017.  
 
O PDI tem suas origens a partir de duas atribuições definidas pela Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB), a avaliação institucional e o credenciamento, sendo as mesmas 
de competência do Ministério da Educação (MEC). 
 
De acordo com as orientações do MEC, o PDI elaborado para um período de 5 anos é o 
documento que identifica a instituição de Ensino Superior (IES), no que diz respeito à sua 
filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam suas 
ações, à sua estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve e/ou que 
pretende desenvolver. 
 
A Secretaria de Educação Superior do MEC e a Secretaria de Educação Profissional e Tec-
nológica do MEC, com objetivo de apoiar as IES na elaboração do PDI, definem os eixos 
temáticos essenciais que devem constar no plano:  

I. Perfil institucional. 
II. Projeto pedagógico institucional. 

III. Cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição e dos cursos. 
IV. Perfil do corpo docente. 
V. Organização administrativa da IES. 

VI. Políticas de atendimento aos discentes. 
VII. Infraestrutura. 

VIII. Avaliação e acompanhamento do desenvolvimento institucional. 
IX. Aspectos financeiros e orçamentários. 
X. Anexos. 

 
O primeiro PDI da Unidavi foi construído em 2006 e tinha como objetivo básico o atendi-
mento à legislação vigente, visto que a instituição passaria por recredenciamento naquele 
ano. Nesta época, a Unidavi era classificada quanto a sua organização acadêmica como uni-
versidade, fato que perdurou até 2008, quando por iniciativa da própria instituição foi solici-
tada a reclassificação para Centro Universitário. 
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Em 2010 foi criada a comissão para desenvolver o PDI para o período de 2012 a 2016, sendo 
aprovado pelo Conselho Universitário (Consuni) através da Resolução nº 001/2012. Em 
2014, face à necessidade do recredenciamento do Centro Universitário e considerando a ne-
cessidade de ajustes, o PDI foi revisado pela equipe que acompanhou o recredenciamento. O 
documento foi aprovado pelo Consuni por meio da Resolução nº 037/14 de 11 de setembro 
de 2014, vigente até 31 de dezembro de 2016. 
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 PERFIL INSTITUCIONAL 
 

O Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - Unidavi é uma en-
tidade comunitária, sem fins lucrativos e que se caracteriza fundamentalmente como um es-
paço de produção e disseminação do conhecimento por meio da indissociabilidade do Ensino, 
da Pesquisa e da Extensão. 
 
Como instituição comunitária, a Unidavi nasceu do anseio das pessoas e entidades preocu-
padas 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 sustentabili-
dade. 
 
A Unidavi é mantida pela Fundação Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do 
Itajaí – Fundação Unidavi, entidade educacional oficial, com patrimônio próprio. Instituída 
pela Lei Municipal nº 613 de 07 de julho de 1966, tem caráter educativo, cultural e de assis-
tência social, de direito privado, comunitária/filantrópica, sem fins econômicos. Está inscrita 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob nº 85.784.023/0001-97, com sede e foro na 
cidade de Rio do Sul, Bairro Jardim América, na Rua Dr. Guilherme Gemballa, nº13. 
 
A Unidavi tem como documentos norteadores: o Regimento Geral, aprovado pelo Consuni 
em 22 de maio de 2014 – resolução Consuni 21/14; o PDI, aprovado pelo Consuni em 25 de 
junho de 2014 – resolução Consuni 037/2014; e o Planejamento Estratégico, aprovado na 
reunião da Reitoria em 18 de dezembro de 2013 e junho de 2014 pelo Consuni. O PDI e 
Planejamento Estratégico têm vigência de 2012 a 2016. Estes documentos são basilares no 
auxílio à gestão da Unidavi para tomada de decisão e direcionamento para o alcance de seus 
objetivos. 
 
A Unidavi está localizada na região do Alto Vale do Itajaí, que se configura geograficamente 
como o centro do Estado de Santa Catarina, entre a Serra do Mar e a Serra Geral. Com história 
de ocupação recente, tem sua população formada especialmente pela imigração europeia no 
sul do Brasil, que até poucas décadas, baseava sua economia essencialmente na agricultura e 
no extrativismo. Contudo, na esteira do espírito desenvolvimentista que caracterizou o país 
no início do século XX e somada a escassez da madeira, ela passa a investir na expansão 
comercial e industrial, transformando suas características políticas, econômicas e demográ-
ficas. Atualmente, a região possui uma população de aproximadamente 270 mil habitantes, 
entre os quais, anualmente, cerca de 3 mil jovens concluem o Ensino Médio. 
 
Com sede no município de Rio do Sul, cidade capital e referência da região que atrai pessoas 
de várias cidades em busca de trabalho e estudo, a Unidavi possui também atuação direta nos 
municípios de Ituporanga, Taió e Presidente Getúlio, sob a forma de campus. Desta forma, 
corrobora mais fortemente com o anseio de fortalecer as microrregiões do Alto Vale do Itajaí 
em suas potencialidades. 
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A estrutura administrativa da Fundação Unidavi é constituída pelos seguintes órgãos: Con-
selho de Administração, Conselho Curador e Presidência. O Conselho de Administração é o 
órgão deliberativo, normativo, consultivo máximo e soberano, em assuntos de política admi-
nistrativa, financeira e de planejamento. O Conselho Curador é o órgão de fiscalização, ori-
entação e controle do registro da administração econômico-financeira. A Presidência é o ór-
gão executivo superior e é exercida de forma cumulativa pelo Reitor da Unidavi, eleito con-
forme estabelecido no Regimento Geral da instituição. 
 
 

1.1. BREVE HISTÓRICO DA UNIDAVI 
 
Em 7 de julho de 1966 foi sancionada a Lei Municipal nº 613, que criou a Fundação Educa-
cional do Alto Vale do Itajaí - Fedavi.  É uma entidade educacional oficial, de direito privado, 
comunitária/filantrópica, sem fins econômicos, que nasceu da necessidade em atender a in-
teriorização do Ensino Superior em Santa Catarina.  
 
O primeiro curso oferecido foi o de Administração de Empresas, visando à profissionalização 
do gerenciamento das organizações da região do Alto Vale do Itajaí, a fim de tornar as em-
presas 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 à 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 ensino 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 Universidade 
Regional de Blumenau. Assim, entre 1980 e 1981, foram implantados em Rio do Sul os cur-
sos de Pedagogia e Letras.  
 
Em 1986 foi autorizado o curso de Ciências Contábeis e deu-se também início aos cursos de 
Pós-graduação lato sensu.  Já em 1993, também na forma de convênio, foi iniciado o curso 
de Direito 
 
Iniciou-se, então, a elaboração de uma carta-consulta, a partir da contratação de especialistas, 
a ser protocolada junto ao Conselho Estadual de Educação (CEE) em 7 de julho de 1998. Na 
mesma data foi instalada a comissão de acompanhamento do processo de transição de Facul-
dade para Universidade.   
 
Nesse período também ocorreram importantes expansões no número de cursos de Graduação 
oferecidos pela instituição. E, ao comemorar o 35º aniversário de fundação, através do De-
creto Estadual nº 2613 de 06 de julho de 2001, foi instalada em caráter definitivo a Univer-
sidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi).   
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A instalação da Universidade deflagrou mudanças pedagógicas e administrativas decorrentes 
dos estatutos e dos regimentos aprovados. O reitor eleito da universidade passou a ser tam-
bém o Presidente da Fundação Mantenedora e foram criados o Conselho de Administração e 
o Conselho Curador. Por parte da Universidade criou-se a Pró-reitora de Ensino, Pró-reitora 
de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão e a Pró-reitora de Administração, bem como Consuni, 
e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.  
 
A Unidavi iniciou a oferta de disciplinas a distância em 2004.  Inicialmente contou com 4 
disciplinas, atingindo, aproximadamente, 700 acadêmicos. Tais disciplinas possuíam mate-
rial didático elaborado pela própria instituição, bem como seguiam os ditames da legislação 
da educação a distância do MEC.  
 
Em 2008, visando atender ao Decreto nº 5.773/06 do MEC, que altera a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação de 1996, no que tange aos processos de credenciamento e recredencia-
mento das Instituições de Ensino Superior, a Unidavi mudou seu formato de organização 
acadêmica, alterando sua posição de Universidade para Centro Universitário.    
 
No dia 21 de outubro de 2011 os professores Célio Simão Martignago e Alcir Texeira foram 
eleitos Reitor e Vice-Reitor da Unidavi, e Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, da 
Fundação. A votação ocorreu de forma direta e simultânea em todos os campi. No dia 20 de 
dezembro do mesmo ano os eleitos foram empossados para a Gestão 2012-2015.    
 
Em janeiro de 2012 teve início os trabalhos de elaboração do Planejamento Estratégico da 
Unidavi para o quinquênio 2012/16. A equipe foi composta por membros da Reitoria e As-
sessoria de Planejamento.  Em novembro do mesmo ano a Unidavi obteve 277 pontos na 
avaliação do Índice Geral de Cursos (IGC), do MEC e destacou-se como uma das melhores 
instituições de Ensino Superior de Santa Catarina. Conjuntamente, Engenharia de Produção 
foi reconhecido como o melhor curso de Graduação do Estado, com base no Conceito Preli-
minar 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 
seguinte escopo: “Serviços Educacionais, Educação Básica, Graduação e Pós-graduação”. 
 
No ano seguinte, o Plenário do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, em sessão 
do dia 17 de setembro de 2013, outorgou à Unidavi o Prêmio Educador Elpídio Barbosa 
como a melhor instituição de Ensino Superior pública e comunitária paga, vinculada ao Sis-
tema Estadual de Educação, com o melhor IGC (2011), conquistado na última aferição rea-
lizada 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. Este resultado motivou o CEE/SC, no ano seguinte, a conceder novamente o Prêmio 
Educador Elpídio Barbosa, como a melhor instituição de Ensino Superior pública e comuni-
tária paga, vinculada ao Sistema Estadual de Educação. 
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Em dezembro de 2014 o MEC divulgou o IGC relativo a 2013, com a Unidavi novamente 
alcançado a nota 4, obtendo 308 pontos, demonstrando crescimento em relação ao ano ante-
rior. Tal desempenho qualificou a Unidavi a receber, pelo terceiro ano consecutivo, o prêmio 
Educador Elpídio Barbosa como o melhor centro universitário entre as instituições de ensino 
superior públicas e comunitárias pagas, vinculadas ao Sistema Estadual de Educação. Simul-
taneamente, o curso de Engenharia de Produção foi considerado o melhor curso, no geral, 
vinculado ao CEE, situando-se entre os três melhores cursos de Santa Catarina. Entre as 329 
instituições de ensino superior do País, ficou na 15ª colocação. 
 
Em 2015 foi realizado o processo eleitoral para o cargo de Reitor e Vice-reitor, e por conse-
quência, para Presidente e Vice-presidente da Fundação Unidavi, com mandato para o            
período de 2016 a 2019. A eleição ocorreu no dia 18 de setembro, simultaneamente em todos 
os campi, sendo reeleitos os professores Célio Simão Martignago e Alcir Texeira, para Reitor 
e Vice-reitor, respectivamente, cuja posse ocorreu em 15 dezembro do mesmo ano. 

 
Em dezembro de 2015 foi divulgado pelo Inep o IGC do MEC referente a 2014, no qual a 
Unidavi manteve a nota 4, apresentado um aumento na pontuação, conquistando 311 pontos. 
A IES foi destaque no ranking, sendo 1º lugar entre às Comunitárias, 2º lugar entre os Centros 
Universitários e 5º lugar entre Federais e Estaduais, dentre as 24 Instituições de Ensino Su-
perior de Santa Catarina. 
 
No mesmo ano, vislumbrando uma oportunidade de mercado, a Unidavi decidiu realizar es-
tudo para implantação de Educação a Distância (EAD). Assim, foi criada comissão através 
da Portaria/RE nº 038/2015.  A comissão sugeriu que a Unidavi retomasse a atuação na EAD 
por meio da oferta de cursos de extensão e de cursos de curta duração a distância, bem como 
um curso tecnólogo para atender às demandas do setor produtivo regional. 
 
Em maio de 2016 iniciou-se a elaboração do Planejamento Estratégico da Unidavi para o 
período de 2017-2021, através de equipe composta por membros da Reitoria e Assessoria de 
Planejamento. 
 
Em junho de 2016 a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) 
divulgou o resultado da avaliação de projetos de Mestrado Interinstitucional (Minter), onde 
foi recomendado o curso de Mestrado em Administração, uma parceria entre a Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos e a Unidavi. A aula inaugural do Minter aconteceu no dia 18 de 
agosto do mesmo ano, nas dependências da Unidavi. Em novembro do mesmo ano foi auto-
rizado o Minter na área do Direito, também em parceria com a Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos, com aulas previstas para o primeiro semestre de 2017. 
 
No dia 7 de julho de 2016 a Unidavi completou 50 anos. Neste mesmo ano a Unidavi prestou 
muitas homenagens a pessoas que fizeram parte de sua história, recebeu homenagens, pro-
moveu eventos para comemorar o cinquentenário junto aos acadêmicos, egressos, professo-
res, funcionários e comunidade. Foi criado um hotsite dos 50 anos que conta a história da 
Unidavi, como surgiu a logo e o selo dos 50 anos, além de diversos depoimentos de egressos, 
acadêmicos, funcionários, docentes e comunidade. 
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Em 06 de setembro de 2016 foi publicado o Decreto nº 857/16 do Governo Estadual (DOE 
SC 20.378) autorizando o funcionamento do Curso de Medicina na Unidavi. O processo teve 
início com o protocolo do projeto do curso em dezembro de 2015 junto ao CEE-SC, com a 
visita da comissão avaliativa em abril e o parecer favorável homologado por meio da Reso-
lução do CEE nº 51 de 12 de julho.  
 
Em março de 2017 foi divulgado pelo MEC/Inep os resultados relativos ao Exame Nacional 
de Desempenho de Estudantes (Enade) de 2015, tendo a Unidavi obtido conceito IGC (con-
tínuo) de 2,676, que corresponde ao conceito IGC (faixa) de 3. Participaram do Enade em 
2015 os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Psico-
logia, Tecnologia em Design de Interiores e Tecnologia de Design Gráfico do campus de Rio 
do Sul; os cursos de Administração, Direito e Ciências Contábeis do campus de Taió; e Ad-
ministração do campus de Presidente Getúlio. O resultado abaixo do esperado, especialmente 
nos cursos de maior densidade de matrículas (Direito e Administração), reduziu a nota do 
IGC da instituição.  
 
 

1.2. MISSÃO, VISÃO E VALORES 
 
A definição da Missão, Visão e Valores da Unidavi resultou do debate entre as pessoas que 
ocupam função na alta e média administração da instituição, constituído da reitoria, coorde-
nadores de cursos, departamentos e campi, além de assessores. 
 
Missão 
Promover o conhecimento e o desenvolvimento por meio do Ensino, da Pesquisa e da Exten-
são, com qualidade de suas ações e resultados. 
 
Visão 
Ser uma instituição de excelência, promotora do conhecimento e desenvolvimento. 
 
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 
 
Os objetivos e metas da instituição são estabelecidos no Planejamento Estratégico que é ela-
borado pelas pessoas que ocupam funções de comando na organização: reitoria, coordenado-
res de curso, coordenadores de campus, coordenadores de departamentos e convidados, apoi-
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ado nas avaliações institucionais e na análise dos cenários. Utiliza-se de metodologia adap-
tada do modelo desenvolvido por Andrade (2012)1, das teorias de Porter (1986)2 e do modelo 
do Balanced Scorecard, desenvolvido por Kaplan e Norton (1997)3. 
 
O processo envolve as seguintes etapas básicas: 

I. Análise de cenários. 
II. Definição do negócio, missão e visão. 
III. Diagnóstico estratégico. 
IV. Posicionamento estratégico e políticas. 
V. Objetivos e metas. 
VI. Plano de ação. 

 
Para a elaboração dos cenários do ensino superior são utilizados dados disponíveis em estu-
dos e normativos do MEC, artigos especializados, seminários com membros do CEE, espe-
cialistas em educação superior, coordenadores de curso, campi e setores da instituição, mem-
bros da reitoria, assessoria de planejamento e pessoal de apoio. 
 
A análise dos cenários é realizada sob cinco classes de tendências: 

I. Perfil da demanda da educação superior.  
II. Normatização da educação superior.  
III. Perfil do acadêmico de educação superior.  
IV. Cenários econômicos e sociais.  
V. Tecnologias e processos de educação superior. 

 
As tendências observadas4 em cada classe estão enumeradas a seguir. 
 
Demanda da educação superior 

1. Aumento da demanda por profissionais das engenharias, área social e saúde. 
2. Arrefecimento do crescimento das matrículas no ensino superior. 
3. Ampliação da oferta de vagas no ensino em IES públicas e através da EAD. 
4. Concentração da demanda em poucos cursos, com predominância dos cursos 

de administração, direito, pedagogia5. 
5. Procura por cursos de tecnólogos, de baixa duração e rápida empregabilidade6. 
6. Pessoas com deficiência procurando mais as IES, devido ao Estatuto da Pessoa 

com Deficiência. 
7. Matrículas em cursos de EAD com taxas de crescimento superior ao presencial. 
8. Demanda por cursos que possibilitam a participação em concursos públicos. 

 
Normatização da educação superior 

1. Redução das verbas públicas para fomento de pesquisa em IES privadas. 

           _________________________ 
1 ANDRADE, Arnaldo Rosa de. Planejamento Estratégico: Formulação, Implantação e Controle. São Paulo: Atlas, 2012.     
2 PORTER, Michael. Estratégia Competitiva: técnicas para análise de indústrias e da concorrência. 4ª edição, Rio de Janeiro: Campus, 
1986. 
3 KAPLAN, Robert S., NORTON, David P. A estratégia em ação: Balanced Scorecard. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 
4 Seminário de planejamento estratégico realizada em 02 de dezembro de 2015 
5 Fonte: Análise Setorial HOPER 2015. 
6 Fonte: Análise Setorial HOPER 2015. 
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2. Avaliação como referencial básico de regulação. 
3. Consolidação do setor privado das IES, com grandes players atuando no mer-

cado. 
4. Necessidade de prestação de contas à sociedade (Sistema Nacional de Avalia-

ção da Educação Superior – Sinaes). 
5. Profissionalização da gestão. 
6. Perda da autonomia pelos centros universitários. 
7. Necessidade de migração para o sistema federal. 
8. Uniformidade nos critérios de avaliação baseados no Sistema Federal. 
9. Aumento do peso avaliativo do Enade. 
10. Marco regulatório dos cursos de pós-graduação lato-sensu (avaliação in-loco, 

exigência do vínculo empregatício com a IES, volta da disciplina de metodolo-
gia do ensino superior). 

11. Intensificação na fiscalização dos cursos de graduação (hora-relógio, conceito 
4 para dispensa de avaliação in-loco, novo instrumento de avaliação de cursos, 
revisão do Projeto Pedagógico de Curso – PPC, mudanças na regulação pelo 
CEE-SC). 

12. Marco regulatório da EAD (currículo, polos, outros). 
13. Obrigatoriedade de comissões de acompanhamento do Programa Universidade 

para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). 
14. Conselhos de classe interferindo no processo de formação profissional e nas 

autorizações de curso (direito, engenharia). 
15. Curricularização da Extensão. 
16. Reforma do ensino médio, especialmente no que se refere à formação profissi-

onal. 
 
Perfil do acadêmico de educação superior  

1. A demanda se concentra nas classes econômicas C e D. 
2. Idade entre 18 e 24 anos para o ensino presencial, e idade entre 25 a 34 anos 

para EAD. 
3. Estudante com grande interação com mídias sociais; 
4. Maioria reside com os pais; 
5. Busca formação acadêmica para obter crescimento profissional. 
6. Tem dificuldade em lidar com as adversidades. 
7. Apresentam mais jovens e imaturos, com renda restrita (Nota de rodapé). 
8. Aluno que trabalha/estuda. 
9. Apresentam fragilidades do ensino básico. 
10. Opção dos estudantes, prioritariamente, por cursos que privilegiem o qualita-

tivo em detrimento do quantitativo. 
11. Necessitam reforço dos conteúdos do ensino médio pelas IES, especialmente 

através de nivelamentos e monitorias. 
 
Cenários econômicos e sociais  

1. Redução do Produto Interno Bruto e da renda salarial, com reflexos no custeio 
da administração pública. 

2. Perda da renda familiar das classes econômicas C e D. 
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3. Comprometimento dos atuais programas sociais, como bolsa-família e, na edu-
cação, o Fies. 

4. Grandes grupos econômicos atuando na área de ensino, gerando forte competi-
ção no setor, reduzindo ou anulando ganhos econômicos. 

5. Aumento do desemprego, diminuindo a capacidade de pagar pela educação. 
6. Redução da natalidade, criando expectativa de demanda menor no futuro. 
7. População mais carente buscando instituições de ensino público ou bolsas de 

estudo para custear os gastos com a educação. 
8. Baixa poupança da população, inibindo assumir novos compromissos financei-

ros, como a realização de curso superior. 
9. Reduzido número de mecanismos e fontes de financiamento estudantil. 

 
Tecnologias e processos de educação superior 

1. Novos equipamentos de comunicação facilitam a educação a distância. 
2. Aumento da interação das tecnologias com sala de aula, possibilitando ambien-

tar os acadêmicos às atividades profissionais. 
3. Maior controle do processo de aprendizagem. 
4. Tecnologia como ferramentas de ensino. 
5. Terceirização de áreas não afins da IES. 
6. Inovação como diferencial no processo de educação superior. 
7. Necessidade de internacionalizar o ensino superior. 
8. Necessidade de capacitar os docentes com as novas Tecnologias de Informação 

e Comunicação. 
9. Necessidade de investimentos em tecnologia para projetos de EAD, bem como 

suporte/ampliação dos meios para a educação presencial.  
10. Surgimento de softwares de controle de desempenho discente para minimizar a 

evasão. 
 
Com base no diagnóstico estratégico, na autoavaliação, avaliações externas e na expectativa 
da comunidade acadêmica, foram estabelecidos os objetivos e metas para a instituição. Esses 
objetivos estão estruturados em quatro perspectivas7: estudantes e comunidade, gestão finan-
ceira, processos e profissionais. 
 
Através das quatro perspectivas construiu-se o mapa estratégico da Unidavi, como pode ser 
observado na Figura 1, tendo como premissa de que o aprendizado constante dos profissio-
nais permite que estes trabalhem e desenvolvam processos eficientes, eficazes e efetivos. O 
que resulta em uma gestão financeira equilibrada e sustentada, trazendo satisfação às neces-
sidades e desejos dos estudantes e comunidade, atingindo assim a visão da instituição.  
 
Figura 1 - Mapa estratégico 

MISSÃO 
Promover o conhecimento e o desenvolvimento por meio do Ensino, da Pesquisa e Extensão, com qualidade de suas ações e resultados 

   ▲    
VISÃO 

Ser uma instituição de excelência, promotora do conhecimento e desenvolvimento 
   ▲    

           _________________________ 

7 Baseado no Balanced Scorecard, desenvolvido por Kaplan e Norton. 
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ESTUDANTE E COMUNIDADE 
Melhorar o de-
sempenho do 

estudante 

Ampliar o ín-
dice de satisfa-
ção dos alunos 
com a institui-

ção 

Fortalecer a 
marca Unidavi 

Melhorar a ouvi-
doria 

Ampliar/manter 
cursos de Pós-gra-

duação 

Avaliar situação 
dos egressos  

Fortalecer ações 
de responsabili-
dade socioambi-

ental 

  ▲  ▲   
GESTÃO FINANCEIRA 

Aumentar o número 
de alunos 

Melhorar o desem-
penho econômico  

Melhorar o desem-
penho financeiro 

Promover a manuten-
ção da infraestrutura 
necessária aos cursos 

Aplicar o orça-
mento anual da ins-

tituição  

Desenvolver pro-
grama de sustentabi-

lidade  
  ▲  ▲   

PROCESSOS 

Melho-
rar o 

desem-
penho 
no IGC 

do 
MEC 

Apri-
morar 
os re-
gistros 
acadê-
micos 

Apri-
morar 
os pro-
cessos 
inter-
nos 

De-
sen-

volver 
mate-
rial di-

dá-
tico-
peda-
gógico 

Esti-
mular 
a pu-
blica-
ção 

cientí-
fica 

Desen-
volver 
a inte-
gração 
do En-
sino, 
Pes-

quisa e 
Exten-

são 

Melho-
rar a 

opera-
ciona-
lização 
dos se-
tores 
de 

apoio 

Implan-
tar sis-
tema de 
Gestão 

do Rela-
ciona-
mento 

com Cli-
entes 

(CRM) 

Apri-
morar 
as for-
mas de 
acesso 

discente 

Apri-
morar 
a co-
muni-
cação 
interna 

Apri-
morar 
o nível 
de ade-
rências 

dos 
PPC as 
normas 
regula-
tórias 

do 
MEC 

Am-
pliar o 
nível 

de rea-
lização 

do 
plano 

de ação 
dos co-
orde-
nado-

res 

Aper-
feiçoar 
os ins-

tru-
mentos 
norma-
tivos 

da ins-
tituição 

  ▲  ▲   
PROFISSIONAIS 

Aumentar a titulação 
dos docentes do en-

sino superior 

Aumentar o tempo 
de dedicação do 
corpo docente 

Promover o desen-
volvimento de pes-
quisa pelos docen-

tes 

Promover a qualifica-
ção do corpo docente 
e técnico-administra-

tivo 

Consolidar plano de 
cargos e salários 

Promover a perma-
nência de docentes 

nos cursos 

 
Definido o Mapa Estratégico, partiu-se para o desenvolvimento do plano de ação da institui-
ção, os objetivos, os indicadores, as metas e ações, para cada perspectiva, conforme obser-
vado nos Quadros 1, 2, 3 e 4. 
 

Quadro  1 - Perspectiva dos profissionais 
Objetivos Indicadores 2017 2018 2019 2020 2021 

Aumentar a titula-
ção dos docentes 
do ensino superior 

% de mestres sobre o total de docentes do Ensino 
Superior 

51% 52% 53% 54% 55% 

% de doutores sobre o total de docentes do Ensino 
Superior 

11% 12% 13% 14% 15% 

Aumentar o tempo 
de dedicação do 
corpo docente 

% de professores sobre o total de docentes do En-
sino Superior com dedicação integral 

20% 21% 21% 22% 22% 

% de professores sobre o total de docentes do En-
sino Superior com dedicação parcial 

12% 14% 16% 18% 20% 

% de professores sobre o total de docentes do En-
sino Superior com três ou mais disciplinas 

52% 54% 56% 58% 60% 

Promover o desen-
volvimento de pes-
quisa pelos docen-
tes 

% de docentes pesquisando sobre o total de docen-
tes do Ensino Superior 

18% 20% 22% 25% 25% 

Nº de grupos de pesquisa  30 32 32 35 35 
% de docentes do Ensino Superior publicando 50% 50% 50% 50% 50% 

Promover a quali-
ficação do corpo 
docente e técnico-
administrativo 

Horas de formação profissional por docente, exceto 
titulação 

10  10  10  15  15  

Horas de formação profissional do técnico-admi-
nistrativo 

10  10  10  15  15  

% de docentes que obtiveram progressão por mere-
cimento 

20% 40% 40% 60% 60% 
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Consolidar plano 
de cargos e salá-
rios 

% de técnicos-administrativos que obtiveram pro-
gressão por merecimento 

20% 40% 40% 60% 60% 

Promover a perma-
nência de docentes 
nos cursos 

Índice de rotatividade de docentes do ensino supe-
rior nos cursos 

25% 22% 20% 20% 20% 

 
Quadro  2 - Perspectiva dos processos 
Objetivos Indicadores 2017 2018 2019 2020 2021 
Melhorar o desem-
penho no IGC do 
MEC 

Número de pontos no IGC 280 290 300 310 320 

Aprimorar os re-
gistros acadêmicos 

Registros informatizados em tempo real 85% 90% 90% 95% 95% 
Fluxo dos processos operacionais descritos 70% 90% 100% 100% 100% 

Desenvolver mate-
rial didático-peda-
gógico 

Nº de materiais desenvolvidos pelos docentes e em 
uso por disciplina 

2 3 3 3 3 

Estimular a publi-
cação científica 

Nº de publicações da editora da Unidavi por área 
de conhecimento 

2 2 3 3 3 

Desenvolver a in-
tegração do En-
sino, Pesquisa e 
Extensão. 

Nº de projetos de iniciação científica em atividade 
por curso 

1 2 2 2 2 

Nº programa de Extensão por área de conheci-
mento 

1 2 2 2 2 

Melhorar a opera-
cionalização dos 
setores de apoio 

% implantação do sistema acadêmico (EDUSOFT), 
gerenciamento de documentos (SELBETTI) e inte-
gração com administrativo (SENIOR), Biblioteca 
(PUC) 

85% 90% 90% 95% 95% 

Implantar sistema 
de Gestão do Rela-
cionamento com 
Clientes (CRM) 

Sistema implantado 40% 80% 100% 100% 100% 

Aprimorar as for-
mas de acesso dis-
cente 

Formas de acesso discente definidos e divulgadas 13 14 15 15 15 

Aprimorar a comu-
nicação interna 

Indicador avaliado no clima organizacional 70%   80%   90% 

Aprimorar o nível 
de aderências dos 
PPC aos normas 
regulatórias do 
MEC 

% dos PPC aderentes as normas regulatórias do 
MEC 

90% 95% 100% 100% 100% 

Ampliar o nível de 
realização do plano 
de ação dos coor-
denadores 

% de atingimento das metas estabelecidas nos pla-
nos de ação dos coordenadores de cursos, doscampi 
e dos setores. 

60% 70% 80% 90% 90% 

Aperfeiçoar os ins-
trumentos normati-
vos da instituição 

Relatório de requisitos necessários para migração 
para o sistema federal (situação necessária e situa-
ção atual) 

- x - - - 

Regimento da Unidavi revisto  x         
Estatuto da Fundação revisto x         
Instrumento de avaliação do desempenho docente x         
Instrumento de avaliação do desempenho técnico-
administrativo 

x         
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Recredenciar a ins-
tituição 

Instituição recredenciada     x x   

 
Quadro  3 - Perspectiva da gestão financeira 
Objetivos Indicadores 2017 2018 2019 2020 2021 

Aumentar o nú-
mero de alunos 

Nº de alunos na Graduação no final do período 2.961 2.604 2.515 2.495 2.419 
Nº de aluno na Pós- graduação no final do período 515 475 475 475 475 
Nº de alunos na Escola Básica no final do período 345 400 400 400 400 
% evasão alunos Graduação 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 7,0% 
% evasão alunos Pós-graduação 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 
% evasão alunos da Escola Básica 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

Melhorar o desem-
penho econômico  

Valor da receita operacional em milhões R$ 50,6 49,3 53,8 59,8 64,8 
Margem de contribuição em % sobre o ROB 22,5% 20,6% 18,8% 19,2% 18,5% 
Resultado Operacional/ROB (%) 5,6% 3,5% 1,5% 2,2% 1,6% 

Melhorar o desem-
penho financeiro 

% da Geração de caixa operacional 
(EBITDA/ROB) 

8,9% 8,6% 6,8% 7,2% 6,5% 

% da Geração Operacional líquida de caixa 
(GLC/ROB)  

0,0% 0,3% -2,9% -0,4% -0,5% 

Índice de inadimplência (média anual dos títulos 
atrasados acima de 90 dias/total de recebíveis) 

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

Promover a manu-
tenção da infraes-
trutura necessária 
aos cursos 

% de investimento sobre a receita total 23,7% 6,3% 6,1% 3,0% 2,9% 

Aplicar o orça-
mento anual da 
instituição  

% de discrepância entre o orçamento projetado  e o 
realizado 

5% 5% 5% 5% 5% 

Desenvolver pro-
grama de sustenta-
bilidade  

Número de Projetos desenvolvidos 3 3 3 3 3 

 
Quadro  4 - Perspectiva dos estudantes e comunidade 
Objetivos Indicadores 2017 2018 2019 2020 2021 

Melhorar o desem-
penho do estu-
dante. 

Nota do CPC dos cursos que realizarem a prova no 
ano 

4 4 4 4 4 

% aprovação exame OAB em % superior à média 
nacional 

10% 10% 10% 10% 10% 

% aprovação exame CFC em % superior à média 
nacional 

10% 10% 10% 10% 10% 

Colocação mínima da escola no Alto Vale do Itajaí  
na prova do ENEM. 

3ª 2º  2º   1º   1º 

Ampliar o índice 
de satisfação dos 
alunos com a insti-
tuição 

Nota da avaliação docente 4,3 4,3 4,4 4,4 4,5 
Nota da avaliação infraestrutura 4 4 4 4 4 

Nota da avaliação da gestão 4 4 4 4 4 

Fortalecer a marca 
Unidavi 

Citações espontâneas na mídia da região como ins-
tituição de ensino superior  

1ª 1ª 1ª 1ª 1ª 

Melhorar a ouvido-
ria 

Diminuir o tempo de resposta às demandas da ou-
vidoria (em horas) 

48 48 36 36 24 

Ampliar/Manter 
cursos de Pós-gra-
duação 

Número de cursos em andamento 19 20 20 20 20 
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Avaliar  o grau de 
empregabilidade 
do egresso 

% de egressos em atividade econômica 90% 90% 90% 90% 90% 

Promover ações de 
responsabilidade 
socioambiental 

Número de pessoas impactadas na comunidade 4.078 3.495 3.714 3.903 4.152 

 
As ações que serão desenvolvidas, com vistas a atingir as metas, estão descritas no Planeja-
mento Estratégico. Do plano institucional derivam os planos dos cursos, dos setores e  dos 
campi.  Esse processo é contínuo e sofre avaliação semestral, através de seminários de acom-
panhamento dos resultados alcançados e do registro dessas evidências. As metas poderão 
sofrer ajustes quando a avaliação, circunstâncias e cenários mostrarem essa condição. 
 
 

1.4. ÁREA DE ATUAÇÃO ACADÊMICA 
 
A Unidavi atua na Educação Básica e Superior. Na Educação Básica, atua nas modalidades 
de educação infantil, fundamental, médio e profissional. Enquanto que no Ensino Superior 
atua na graduação (bacharelado, licenciatura e tecnologias), sequencias e extensão, Pós-Gra-
duação e há previsão para oferta de Educação a Distância em cursos de extensão, graduação 
e pós-graduação. 
 
A Unidavi oferta mais de 20 cursos de graduação, que abrigavam 3.033 estudantes em de-
zembro de 2016. O curso de Direito, ofertado em todos os campi, possui o maior número de 
matrículas (27,4%), seguido do curso de Administração (14,8%)  e Engenharia Civil (11,5%); 
representando mais de 50% das matrículas da instituição. A Figura 2 demonstra o número de 
alunos com matrícula regular no último mês do período. 

 
Figura 2 - Alunos em matrícula regular no último mês do período 
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Na avaliação de cursos, a Unidavi tem apresentado bons resultados. Todos os cursos possuem 
nota 3 ou superior no CPC que deriva das notas do Enade, ou na nota Conceito de Curso que 
resulta da avaliação in loco efetuada pelo CEE-SC, conforme pode ser observado na Figura 
3 que traz o conceito atual de cada curso. 
 
Figura 3 - Notas de avaliação dos cursos 

 
 
 
 

 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 
 

O capítulo trata da inserção regional da instituição, princípios filosóficos, sócio-políticos,  
organização didático-pedagógica e técnico-metodológicos. Apresenta as políticas de ensino, 
abrangendo a educação básica, graduação, pós-graduação lato sensu e as políticas de inter-
nacionalização e mobilidade; políticas de extensão; políticas de pesquisa (abrangendo a ini-
ciação científica e a pós graduação); e as políticas de gestão e a responsabilidade social. 

 
 
2.1. INSERÇÃO REGIONAL 

 
A instituição atua na Educação Superior na região do Alto Vale do Itajaí. Com localização 
geográfica privilegiada no cenário estadual, esta região é formada por quatro microrregiões 
geopolíticas que se caracterizam pela abrangência das Agências de Desenvolvimento Regio-
nal de Ibirama, Ituporanga, Rio do Sul e Taió, que envolvem 31 municípios. As microrregiões 
possuem 9.038,53 km² de área correspondente a 7% do estado e uma população de 311.211 
habitantes, com densidade demográfica de 34,43 habitantes por km², o que se reflete abaixo 
da média estadual (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2015). 
 
A região foi colonizada a partir  do final do século XIX e início do século XX por descen-
dentes de imigrantes europeus, em sua maioria alemães e italianos. A economia é baseada na 
agricultura, indústria, comércio e prestação de serviços. A população está distribuída de 
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forma equilibrada entre as áreas urbana e rural, o que contribui para a diversidade produtiva 
e diferentes setores econômicos. O ensino superior na região é desenvolvido pela Unidavi, 
que é uma instituição multicampi com unidades nas cidades de Ituporanga, Taió e Presidente 
Getúlio. 
 
No ano de 1997, objetivando atender à necessidade demandada na microrregião da cebola, 
que abrange os municípios de Agrolândia, Atalanta, Alfredo Wagner, Aurora, Chapadão do 
Lageado, Ituporanga, Imbuia, Petrolândia e Leoberto Leal, a Unidavi iniciou suas atividades 
nas instalações do Colégio Roberto Moritz. Inicialmente ofertou o curso de Administração 
de Empresas. A aula inaugural ocorreu no dia 03 de março de 1997, quando funcionava no 
Colégio Estadual Roberto Moritz. Atualmente, o Campus possui sede própria na Rua Pedro 
Lino Gesser, 60, Bairro Gabiroba. A estrutura constituída no campus objetiva desempenhar 
todas as atividades que envolvem a área de apoio ao corpo docente e discente como: centra-
lizar as informações pertinentes ao acadêmico administrativo como um todo; gerenciar o 
cumprimento das determinações advindas da sede, em todos os segmentos; atender às neces-
sidades da comunidade regional, bem como a disseminação de informação para a comuni-
dade acadêmica. 
 
O Campus de Taió teve seu início em 03 de março de 1997, com uma turma de Ciências 
Contábeis e funcionou temporariamente na Congregação das Irmãs Catequistas Franciscanas. 
Em 1998 iniciou o Curso Magister de Educação Artística e, em 1999, o curso de Adminis-
tração e Pedagogia. O campus de Taió está localizado na Rua Augusto Purnhagen, Bairro 
Boa Vista. 
 
Em Presidente Getúlio, o campus foi implantado no ano de 1997, numa parceria com a Dire-
ção da então Fedavi e a Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio que, juntos, pensaram no 
quão importante seria descentralizar a Instituição, trazendo o Ensino Superior para os muni-
cípios menores, atendendo uma demanda que, por uma série de motivos, não se deslocava 
para centros maiores a fim de frequentar um curso superior. A oferta da graduação em Presi-
dente Getúlio foi iniciada em 25 de agosto de 1997, com o curso de Pedagogia e, em 2000, o 
CEE aprovou a instalação do curso de Administração. Inicialmente, os cursos funcionavam 
nas instalações do Centro Educacional Tancredo Neves. No ano de 2002, numa parceria entre 
dirigentes da Unidavi, lideranças políticas da Região Vale Norte e a Comunidade de Presi-
dente Getúlio, os cursos passaram a funcionar em prédio próprio com localização privilegi-
ada, a dois quilômetros e meio do centro do município, obra que muito orgulha o Vale Norte. 
O campus de Presidente Getúlio localiza-se na Rua Curt Hering, 3353, Bairro Rio Ferro. 
 
A estratégia de descentralização e inserção regional da Unidavi tem como objetivo manter 
os valores acadêmicos e o compromisso da instituição com os municípios da região do Alto 
Vale do Itajaí. Esta ação visa produzir conhecimento, formando profissionais comprometidos 
com o desenvolvimento da sociedade. 
 
A região do Alto Vale do Itajaí demanda formação nas diversas áreas de conhecimento de-
vido a sua heterogeneidade econômica. Nos últimos anos, no entanto, observou-se demandas 
maiores de profissionais nas áreas de saúde e de engenharia. Essa condição advém do au-
mento da industrialização da região, que segundo dados da Associação dos Municípios do 
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Alto Vale do Itajaí, o setor industrial que representava cerca de 50% da atividade econômica 
regional na década de 90 passou para cerca de 65% na década 2010. Em relação à saúde, 
dados do IBGE mostram o envelhecimento da população que passa a demandar mais atenção 
na saúde. Assim, como as políticas públicas na área da saúde, o acesso da população a esses 
serviços aumentou e por consequência a demanda por profissionais nesta área também. Neste 
contexto, a Unidavi desenvolveu os projetos de Medicina e Engenharia Mecânica, procu-
rando atender às necessidades regionais e fortalecer sua missão de contribuir para o desen-
volvimento regional. 
 
 

2.2. PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TÉCNICO-METODOLÓGICOS 
 
Com base no Artigo 5º do Regimento Geral, os princípios filosóficos e técnicos-metodológi-
cos que norteiam a autonomia das 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 Pesquisa   
e da Extensão. 

II. A promoção de ações sociais que visam a melhoria da condição humana. 
III. Atender às demandas na educação, por meio da formação de profissionais 

necessários ao processo de desenvolvimento da sociedade; na pesquisa diretamente 
comprometida com os projetos e programas regionais em operação e na intervenção 
programada da Extensão junto às comunidades da região. 

IV. Manter a sua vocação institucional e colocar-se como mecanismo 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 
internacionais.  

 
 

2.3. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 
 

O PDI da Unidavi, no que tange ao planejamento e organização didático-pedagógica, visa 
concretizar uma política organizacional, difundindo os saberes como forma de efetivar o de-
senvolvimento político, econômico, sociocultural e ambiental, pautado na autonomia, reco-
nhecimento e emancipação. 
  
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. 
 
Compete à Unidavi proporcionar aos docentes, condições que permitam o pleno exercício da 
docência e, ao discente, uma formação consistente, a partir de uma práxis baseada em prin-
cípios de universalização dos saberes escolares e de vanguarda pedagógica em suas modali-
dades, e do saber fazer científico e tecnológico a partir do Ensino, da Pesquisa, da Extensão 
e da Inovação como componentes deste processo. 
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Assim, a Unidavi possui o compromisso de promover a formação humana e técnica e capa-
citar os seus docentes e discentes, de valores éticos e de cidadania na consideração de suas 
particularidades e potencialidades dos recursos humanos locais e regionais.  
 
 

 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, Colegiados de Área, Cursos e 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 
estabelecidas em consonância com as diretrizes do Ministério da Educação, bem como do 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 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 Tecnológico (CNPq) e Capes. No 
caso da Unidavi, ainda devem ser consideradas as Diretrizes do CEE-SC, ao qual está vincu-
lada. 
 
Os cursos na instituição são criados e mantidos em consonância com o PDI, que fundamenta 
a elaboração dos seus PPCs, tendo em vista as especificidades da área de atuação às quais 
estão relacionadas, a LDB, os Referenciais Curriculares Nacionais e o Catálogo Nacional de 
Cursos Superiores de Tecnologia. 
 
O PPC é referência das ações e decisões de cada curso em articulação com a especificidade 
da área de conhecimento no contexto da respectiva evolução histórica do campo do saber.  
 
Ao NDE cabe a responsabilidade de consolidar o PPC, articulando o Ensino, a Pesquisa e a 
Extensão em cada curso, a partir de suas respectivas linhas de pesquisa e atuação. A partir 
daí, inicia-se outra significativa etapa do planejamento: as aulas estruturadas, que compreen-
dem o Plano de Ensino e o Plano de Aula e seus respectivos acompanhamentos. O Plano de 
Ensino docente é um documento norteador que define a disposição dos conteúdos em cada 
ementa de disciplina, seus objetivos, procedimentos metodológicos e avaliativos. Já o Plano 
de Aula particulariza ações didático-pedagógicas de cada encontro, cujo acompanhamento e 
controle são realizados a partir do registro individual. A Unidavi tem como prática a realiza-
ção semestral de Avaliação Institucional como instrumento que permite a reflexão e a rede-
finição de estratégias que atendam às diretrizes pedagógicas. 
 
 
2.3.1.1. Inovações quanto à flexibilidade dos componentes curriculares 
 
O currículo é concebido como um espaço de formação multicultural, fundamentado não ape-
nas nos referenciais epistemológicos e pedagógicos, mas nas especificidades regionais. Dessa 
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forma, 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, 
apoiados nos princípios da autonomia, da universalização do saber e da vanguarda, apon-
tando para uma dinâmica integradora que visa estabelecer o diálogo entre a instituição e a 
sociedade. 
 
Da mesma forma, flexibilidade também significa inserir nesses currículos conteúdos de na-
tureza 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 ocorre através do núcleo comum de disciplinas nos diversos cursos, qua-
dro de equivalências, estudos dirigidos, intercâmbio estudantil e nos estágios, que possibili-
tam ao aluno definir, em parte, o seu percurso de formação, tratados em normativa da IES. 
 
A Unidavi estimula o intercâmbio acadêmico e, como inovação, convalida as disciplinas cur-
sadas em solo estrangeiro. Tais convalidações seguem regramentos internos, conforme a Re-
solução Proen nº 113/11. 
 
Também como inovação, a Unidavi oferece desde 2015 disciplina totalmente em idioma es-
trangeiro: Marketing Principles. A modalidade é essencial para estimular docentes e discen-
tes da Unidavi e também facilitar a vinda de docentes e discentes de instituições estrangeiras 
parceiras. A oferta de disciplinas em idioma estrangeiro segue a Resolução Consuni nº 
008/12. Para os próximos anos pretende-se ofertar mais 2 disciplinas em inglês e 1 em espa-
nhol, no mesmo formato de Marketing Principles. 
 
 
2.3.1.2. 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 al-
ternativas para transposição do “obstáculo tempo” através das várias formas de se cumprir a 
caminhada acadêmica obrigatória. Constitui, ainda, uma oportunidade de integralização cur-
ricular a Mobilidade Acadêmica, a qual possibilita o intercâmbio de discentes entre as uni-
versidades parceiras do Sistema Acafe, bem como instituições internacionais com as quais 
mantemos convênios, considerando as realidades culturais, sociais, econômicas e políticas. 
 
Ainda, em termos de atividades práticas complementares, a Unidavi proporciona viagens de 
estudos, culturais, pedagógicas e técnico-científicas, objetivando promover o aprimoramento 
da qualificação profissional dos acadêmicos de Graduação, através do Fundo de Apoio às 
Viagens Técnicas e de Estudos de Discentes (Favited). 
 
 
2.3.1.3. Atividades Práticas e Estágio 
 
O foco da ação pedagógica da Unidavi é o desenvolvimento de habilidades para a análise 
crítica de problemas e oportunidades que norteiam o cotidiano da sociedade e das organiza-
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ções. Dentro desta perspectiva, o projeto pedagógico dos cursos, quando aplicável, deve con-
ter 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 realidade social a partir dos valores éticos que devem orientar a 
prática profissional. Por essa razão, em consonância com a legislação trabalhista pertinente 
à Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), e com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos 
Cursos de Graduação, a Unidavi oportuniza duas modalidades de Estágio Curricular Super-
visionado: o Estágio Curricular Obrigatório e o Estágio Curricular Não-Obrigatório. Ambas 
as modalidades são entendidas como atividades de aprendizagem acadêmica social, profissi-
onal e cultural, proporcionada ao estudante pela participação em situações reais. 

 
Dessa forma, supõe-se a elaboração, desenvolvimento e aplicação de um projeto acadêmico, 
de vida pessoal ou profissional. Quando adotado o estágio obrigatório, seus dispositivos são 
contemplados nos PPCs em conformidade com a legislação pertinente. Quanto à modalidade 
de estágio não-obrigatório, quando adotado pelos cursos, seus dispositivos e duração estão 
submetidos à Lei 11.788/09 e previstos nos seus PPCs. Nessas atividades práticas e de está-
gios, 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, acompa-
nhamento e avaliação da Unidavi. 
 
 
2.3.1.4. Desenvolvimento de Materiais Pedagógicos 

 
A Unidavi possui um programa de desenvolvimento de materiais didático-pedagógicos, que 
compreende todas as suas áreas de conhecimento, a partir de três projetos editoriais fomen-
tados pela Editora da 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 para o uso didático no respectivo curso de atuação, 
salvaguardados todos os direitos autorais de que o autor desfruta sobre a obra que 
produz. Essa Série é entendida como uma produção coletiva do conhecimento, 
baseada nos planos de ensino de cada professor de Graduação.   

 
II. Série Cadernos Unidavi: objetiva disponibilizar ao público acadêmico obras 

formadoras 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 aos 
currículos de diversas áreas do conhecimento. 

 
Além dos projetos editoriais em formato de livro, a instituição possui a Caminhos: revista de 
divulgação científica, editada desde o ano 2000 –2011 na forma impressa e a partir desta data 
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de forma on line com dossiês especiais para cada área do conhecimento e a Revista de Direito 
Unidavi, com foco especial na área jurídica.  
 
Todos os programas mencionados articulam-se com os materiais criados para a Educação a 
Distância, visto que a Unidavi preza por materiais didáticos consistentes e que cumpram seu 
propósito no processo ensino-aprendizagem, seja na modalidade presencial, seja na modali-
dade a distância. Especificamente para o material alusivo à EAD, a Unidavi contratará a cri-
ação e produção, que envolve desenvolvimento de conteúdo, bem como todo o design ins-
trucional adequado à modalidade a distância. No primeiro semestre de 2017 a Unidavi firmou 
parceria com a Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL para a execução destas 
atividades, visto que a instituição coirmã possui vasto conhecimento e estrutura ímpar para 
conduzir qualquer demanda da Educação a Distância. 
 
Assim como as revistas de divulgação científica, publicadas prioritariamente na plataforma 
digital, a Editora UNIDAVI apresenta a possibilidade de implementação de livros no mesmo 
formato. O livro digital, também chamado de eBook, nada mais é que um livro que pode ser 
lido em um suporte tecnológico diferente do papel, como: computador, tablet, eReader ou 
mesmo o smartphone. 
 
 
2.3.1.5. Incorporação de Avanços Tecnológicos 
 
A Unidavi apoia e incorpora os avanços tecnológicos ao ensino desde a escola de educação 
básica até a pós-graduação. Incentiva a participação de docentes e discentes em eventos que 
abordem temáticas relacionadas à incorporação de novas tecnologias aliadas ao processo de 
ensino e aprendizagem, tornando-o mais flexível e dinâmico. Para tanto, adquire e atualiza 
constantemente recursos como: aplicativos mobile e web, softwares aplicativos básicos, sof-
twares de simulação, projetores e lousa digital interativa que permitem o desenvolvimento 
de atividades diferenciadas, metodologias interativas e o estudo em grupo colaborativo. 
 
A instituição investe em infraestrutura de rede, oportunizando que toda comunidade acadê-
mica tenha acesso à Internet sem fio, em toda sua estrutura. Outro fator considerável é o 
acesso online às bases de dados de pesquisa científica e periódicos eletrônicos como: Acade-
mic Search Elite, Fonte Acadêmica, Textile Technology Complete, e Magister Net. Além 
disso, a instituição oferece cursos online de Extensão e formação docente e discente. 
 
A Unidavi possui Ambiente Virtual de Aprendizagem próprio, que passa por constantes me-
lhorias. A maioria dos processos de comunicação e interação pedagógica entre professores e 
acadêmicos, e entre os acadêmicos, acontece no Ambiente Virtual por meio de ferramentas 
síncronas e assíncronas.  
 
O atual Ambiente Virtual de Aprendizagem serve de apoio pedagógico para os cursos pre-
senciais da instituição. No entanto, para a execução de cursos a distância necessita de rees-
truturação e adequações. Da mesma forma que ocorre com a produção de materiais didáticos 
da EAD, a Unidavi também contratará o Ambiente Virtual de Aprendizagem, por força do 
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contrato de prestação de serviços entre a UNISUL e Unidavi, o qual inclui todas as funcio-
nalidades necessárias e eficazes para a execução da Educação a Distância. 
 
 
2.3.1.6. Docência e Tutoria na Educação a Distância 
 
O professor tutor mediará o processo de ensino-aprendizagem nas salas de aula virtuais e terá 
o suporte dos monitores da sede e dos monitores nos polos de apoio presencial. Deste modo, 
o professor tutor será o mediador pedagógico, e o monitor, tanto presencial quanto a distân-
cia, exercerá o papel de criar condições favoráveis à atividade do professor tutor, não se 
envolvendo diretamente com as questões de conteúdo e nem na verificação de atividades 
avaliativas.  
 
Sendo assim, a tutoria será desempenhada por professores especialistas na área de conheci-
mento da disciplina, os quais acompanharão o progresso do aluno e as dificuldades, presen-
cialmente ou por meio do ambiente virtual de aprendizagem. A tutoria a distância obedecerá 
ao critério de carga horária e respectivo número de créditos da disciplina pelo atendimento a 
turmas formadas por até cem alunos.  
 
Com relação à docência, tutoria e monitoria para a modalidade de Educação a Distância, a 
Unidavi ofertará formações pedagógicas específicas para esta modalidade, com material di-
dático desenvolvido especificamente para EAD. 
 
 

2.4. POLÍTICAS DE ENSINO 
 
A educação se constitui num dos mais significativos meios de transformação social, na me-
dida em que o conhecimento permite a emancipação dos sujeitos por meio do processo de 
ensino e de aprendizagem. O processo de aprendizagem 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, 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 com potencial para a consolidação do futuro numa visão de longo 
prazo, que assegure as oportunidades de educação a todos. 
 
Considerando que as políticas são de caráter universal, a instituição leva em conta as dife-
renças e singularidades presentes na região do Alto Vale do Itajaí. Destacam-se, assim, as 
políticas de ensino: 
 

I. Ensino voltado ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Trata-se de um 
esforço conjunto que tem como prioridade empregar a ciência e a tecnologia no 
ensino na busca de melhores resultados de desempenho acadêmico, por meio da 
formação de profissionais de excelência, e, consequentemente, melhorias na 
qualidade de vida das pessoas e da comunidade. 
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II.    Educação para todos. Com a universalização da Educação Básica e Superior, 
estabeleceu-se um alinhamento com as políticas públicas, buscando atender às 
demandas crescentes, em especial da população economicamente mais carente. A 
educação para todos com qualidade é um compromisso assumido internacionalmente 
a partir da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 
razão que levou a Unidavi a aderir ao Prouni, Plano Nacional de Formação de 
Professores da Educação Básica (Parfor) e Fundo de Apoio à Manutenção e ao 
Desenvolvimento da Educação Superior (Fumdes), ampliando a oferta de cursos e 
diversificando as formas de acesso.  
 

III. Ambiente favorável para a produção do conhecimento. Unidavi tem a constante 
preocupação de tornar seu ambiente acadêmico adequado para a prestação de 
serviços educacionais de excelência. Há que se realçar como eixo específico e 
fundamental a adoção do princípio pedagógico da indissociabilidade entre Ensino, 
Pesquisa e Extensão. Para tanto, compartilha com os professores as decisões 
relacionadas à educação, incentiva a produção de materiais didático-pedagógicos 
adequados ao desenvolvimento dos cursos e a pesquisa científica. 

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

instituição constante aperfeiçoamento do quadro de colaboradores para superar os 
desafios inerentes à educação. Neste contexto, a formação continuada e permanente 
é uma das políticas de ensino prioritárias. Sua operacionalização se dá através dos 
Editais Programa de Qualificação Docente, Programa de Formação Docente, 
Programa Institucional de Atualização Permanente, Programa Institucional de 
Participação em Eventos Científicos e dos Editais Integrados, pelo envolvimento no 
Congresso Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão (Ciepe), cursos de Pós-
Graduação ou disciplinas isoladas. Há, também, formações específicas para a 
Educação a Distância. Tais formações abrangem professores tutores, monitores, 
gestores e técnicos, primando pela EAD de qualidade. 
 

V. Inovação no Ensino. a busca por uma maior interface no processo de ensino e de 
aprendizagem se dá através do refinamento da formação docente, tendo sua aderência 
nos programas e projetos de Acessibilidade, Formação Continuada, Intercâmbio, 
Pesquisa, Extensão e na interação com outras IES. A partir desse movimento busca-
se aprimorar o processo de construção do conhecimento de acordo com as mudanças 
tecnológicas e de inovação. Isso inclui o espírito empreendedor e criativo, que deve 
ser constantemente estimulado, cultivado e valorizado em prol das reflexões e ações 
pedagógicas. 

 
 

 Políticas de Educação Básica 
 
A política de Ensino da Escola Unidavi considera as múltiplas interfaces da educação, con-
templando as relações entre os sujeitos: questões psicológicas, sociais, econômicas e cultu-
rais, plurais e complexas, sempre permeadas pelas novas tecnologias e pela multiplicidade 
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de linguagens que constituem o mundo. Assim, a formação das crianças e jovens está vincu-
lada à singularidade, autonomia, liberdade e capacidade de intervir socialmente de forma 
justa, solidária e comprometida. Consiste em uma política participativa e democrática de 
modo a constituir-se coletivamente pela ação individual, legitimando-se por instrumentos 
legais que regem a educação básica nacional. 
 
A Escola Unidavi utiliza procedimentos metodológicos que desafiam e valorizam a atividade 
mental do aluno na construção e apropriação dos conceitos científicos e na sua aplicação no 
cotidiano, culminando no projeto de trabalho. O projeto de trabalho ou projeto didático é uma 
forma de organizar as atividades de ensino e aprendizagem. 
 
O projeto de trabalho da escola Unidavi pauta-se em procedimentos metodológicos como: 
pesquisa didática, resolução de problemas, atividades exploratórias e atividades de sistema-
tização. Segue descrição respectiva: 

 
I. A pesquisa didática compreende a busca do conhecimento científico, através da 

pesquisa em diversos materiais disponíveis na sala ambiente e/ou biblioteca, no 
material didático adotado ou trazidos pelo aluno, seguindo um roteiro dado pelo 
professor cujo resultado poderá ser apresentado em forma de seminário, produção de 
texto, debate, relatório, prova e outros.8 

 
II. A resolução de problemas baseia-se na apresentação de situações abertas e sugestivas 

que exijam dos alunos uma atitude ativa ou um esforço para buscar suas próprias 
respostas, seu próprio conhecimento, promovendo no aluno o domínio de 
procedimentos, assim como a utilização dos conhecimentos disponíveis, para dar 
resposta a situações variáveis e diferentes.9 

 
III. As atividades exploratórias colaboram para promover novas aprendizagens como 

novos conceitos, novas regras, novas formas de entender algo, com base na exploração 
ou levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos.10 

 
IV. As atividades de sistematização são voltadas para o fundamento dos saberes a serem 

construídos. Visam sistematizar saberes distintos abordados nas atividades de 
exploração.11 
 

Considerando os profissionais docentes e da gestão, a Política da Escola Unidavi contempla 
um programa interno de formação continuada e permanente, previsto no calendário escolar.  
 
 

           _________________________ 
8 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa. Alfabetização em foco: Projetos didáticos e sequências didáticas em diálogo com os diferentes compo-
nentes curriculares. Brasília, 2012. 
9 LUPINACI, Vera Lucia Martins. BOTIN, Mara Lucia Muller. Resolução de problemas no ensino da matemática. Recife: Anais do 
VIII Encontro Nacional de Educação Matemática, 2004. 
10 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa. Alfabetização em foco: Projetos didáticos e sequências didáticas em diálogo com os diferentes compo-
nentes curriculares. Brasília, 2012. 
11 Id. 
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 Políticas de Graduação 
 
A Unidavi ao assumir como Missão Institucional “Promover o conhecimento e o desenvol-
vimento por meio do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, com qualidade de suas ações e 
resultados”, se insere efetivamente no contexto sociocultural como coparticipe no desenvol-
vimento regional. Ao explicitar sua responsabilidade social, cumpre seu propósito nas dife-
rentes estratégias e ações planejadas e implementadas no Ensino, na Pesquisa na e Extensão. 
 
Em nível de educação superior, a Unidavi oferta cursos nas modalidade de  graduação (ba-
charelado, licenciatura e tecnologias), sequenciais e extensão (cursos de complementação) e 
cursos de pós-graduação (lato sensu). 
 
No que diz respeito aos cursos de Graduação, a Unidavi, considerando as áreas de conheci-
mento do CNPq, atua internamente organizada da seguinte forma:  

a. Área das Ciências Naturais, da Computação e das Engenharias (Cince).   
b. Área das Ciências Biológicas, Médicas e da Saúde (Cimesb).   
c. Área das Ciências Sociais Aplicadas (CSA).   
d. Área das Ciências Humanas (Chalec).   

 
De acordo com o Capes, por área de conhecimento, entende-se o conjunto de conhecimentos 
inter-relacionados, coletivamente construído, reunido segundo a natureza do objeto de inves-
tigação com finalidades de ensino, pesquisa e aplicações práticas. A grande área é a aglome-
ração de diversas áreas de conhecimento em virtude da afinidade de seus objetivos, métodos 
cognitivos e recursos instrumentais refletindo contextos sociopolíticos específicos.  
 
Assim, busca a adequada articulação de suas Políticas e Diretrizes de Ensino com a Legisla-
ção Nacional e com o Plano Nacional de Educação. Almeja alcançar horizontes que indiquem 
a promoção de um ensino de qualidade, com esforços consistentes para o desenvolvimento 
social, científico, tecnológico e cultural no processo de ensino e aprendizagem. Adota prin-
cípios como a interdisciplinaridade na articulação das diferentes áreas do saber de forma a 
preparar seus egressos para a tratativa de problemas cada vez mais complexos em um con-
texto dinâmico e em constante evolução. 
 
A qualidade de suas ações nos diversos níveis de atuação pressupõe o desenvolvimento per-
manente, acompanhamento e avaliação do que considera os seus quatro pilares principais:  

– O projeto pedagógico institucional e de curso.  
– Os recursos humanos (corpo docente, corpo técnico-administrativo e corpo discente).  
– Infraestrutura. 
– Gestão institucional/acadêmica. 

  
Esse conjunto, necessariamente, deve estar integrado por meio de novas metodologias de 
apropriação e produção do conhecimento, articulado com a iniciação científica, no estímulo 
ao estudo e intervenção nas questões regionais. Orienta suas ações por critérios de qualifica-
ção do trinômio ensino-pesquisa-extensão, observando a flexibilidade orgânico-operativa, 
tomando como referência essencial o processo de autoavaliação. 
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Fundamentada em tais pressupostos, e ao longo dos seus 50 anos de atividade, a Unidavi 
procura alcançar nas áreas de conhecimento em que seus cursos são articulados a diversifi-
cação natural de suas especificidades. Entretanto, pauta seus esforços para a manutenção de 
uma identidade acadêmica própria, dentro de padrões de otimização interna de todos os seus 
recursos. 
 
Neste contexto, o desafio está na reconstrução, na redefinição de conceitos e linhas de ação, 
e na criação de novas práticas. Há de se buscar, para tanto, níveis mais amplos e qualificados 
de desempenho, superando pontos críticos e enfatizando os seguintes propósitos: 

– A construção do conhecimento, ultrapassando a visão da mera reprodução de conteúdo 
para uma busca sistemática pelo novo, pelo original e pelo inovativo. 

– A conquista de competência científica em termos de domínio e atualização de saberes 
e de recursos. 

– A dinamização do processo de reflexão sobre a intervenção na realidade; 
– A busca permanente da qualidade educativa e científica na qualificação continuada de 

todos os seus processos. 
– A mediação, no sentido de uma formação emancipatória do estudante como protago-

nista do processo de ensino e aprendizagem.  
– A atitude criativa e proativa compatível com a intencionalidade do desenvolvimento de 

sujeitos críticos e profissionais preparados para sua atuação em sociedade. 
 
Para alcançar tais propósitos, as Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unidavi visam 
o processo de aperfeiçoamento continuado de seu quadro docente, estimulando o aprimora-
mento e atualização da ação curricular, com base no desenvolvimento de novas metodologias 
e aplicação de tecnologias no Ensino. 
 
A Unidavi estimula a participação dos acadêmicos nas atividades acadêmicas tais como: es-
tágio supervisionado e outras atividades práticas integradas ao ensino teórico, trabalho de 
conclusão de curso, atividade prática profissional e participação na avaliação dos cursos. 
Além dos programas de apoio pedagógico e financeiro oferece e estimula seus alunos a par-
ticiparem de atividades paralelas e complementares à sua formação regular. 
 
Procura, ainda, garantir uma infraestrutura favorável à otimização do desempenho acadêmico 
com laboratórios, salas de aula, bibliotecas, salas especializadas e ambiente virtual de apren-
dizagem. Tal infraestrutura, além de atender as futuras ofertas da modalidade a Distância, 
também serve de apoio pedagógico ao ensino presencial, bem como para a qualificação per-
manente dos serviços disponibilizados à comunidade acadêmica. 
 
 

 Políticas de Pós-graduação 
 

Os projetos de Pós-graduação na Unidavi são oriundos do compromisso de proporcionar for-
mação continuada aos seus egressos e comunidade em geral. Busca-se atualizar e aprofundar 
o conhecimento em determinadas áreas do saber, proporcionando, desta forma, aperfeiçoa-
mento e atualização profissional. Este avanço contribui para o desenvolvimento socioeconô-
mico regional que configura a essência da missão e visão da Unidavi. 
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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. Todos os cursos atendem às exigências do Regulamento da Pós-
graduação e da legislação vigente. Os projetos de cursos de Pós-graduação são avaliados, 
analisados e aprovados pela Câmara de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão. 
 
A Unidavi oferece cursos de Pós-graduação lato sensu nas áreas do saber de seus cursos de 
Graduação, devidamente autorizados ou reconhecidos, aos diplomados em cursos de gradu-
ação e demais cursos superiores. As propostas de cursos de Pós-graduação lato sensu aten-
dem prioritariamente às demandas do ensino de graduação, assim como da comunidade em 
geral.  
 
 

 Políticas de internacionalização e mobilidade 
 
Devido ao alto nível de tecnologia trazido pela globalização, ter contato com outros países é 
necessário para que se tenha um desenvolvimento social e cultural. A Unidavi, na busca por 
um ensino inovador, preocupa-se constantemente em manter relações com universidades de 
outros países. Assim, tem por objetivo consolidar a cooperação por meio de parcerias uni-
versitárias, favorecendo o intercâmbio de estudantes, a iniciativa de adaptação de estruturas 
e conteúdos curriculares, bem como metodologias de ensino entre suas instituições parceiras. 
 
Neste sentido, a Unidavi tem a intenção de ampliar de seus acordos de cooperação internaci-
onal nas mais diversas áreas do conhecimento. Convém destacar a preocupação institucional 
em manter a excelência no ensino, na pesquisa e na extensão. 
 
A Unidavi mantém diversos convênios com instituições de ensino superior no exterior, con-
forme Quadro 5. Buscando promover a inovação, a sustentabilidade, a cultura, o bem-estar 
social, a qualificação e a atualização do conhecimento, ela desenvolve trabalhos em coope-
ração com instituições estrangeiras, por meio de programas de intercâmbio de estudantes, 
professores e técnico-administrativos das mais diversas áreas.  
 
Quadro  5 - Acordos/Convênios internacionais da Unidavi 
Instituição Localidade Modalidade  
Universidad del Pacífico Santiago – Chile Acadêmicos, egressos, professores. 
Universidad Autónoma 
de Chile 

Santiago – Chile Acadêmicos e egressos. 

Universidad de Mendoza Mendoza – Argentina Acadêmicos, professores e pesquisadores. Prevista 
a mobilidade de futuros acadêmicos de medicina. 

Casper College Casper – Estados Unidos  Acadêmicos e professores. 
Columbia University Nova Iorque – Estados Uni-

dos 
Convênio específico para o curso de Psicologia. 

Southeast Community 
College 

Lincoln – Estados Unidos Cursos de idiomas para acadêmicos, egressos, pro-
fessores, pós-graduação e centro de idiomas. Uma 
modalidade específica de cursos para professores 
de idiomas faz parte deste convênio, com modali-
dade presencial e online, aberto à comunidade. 
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University of Münster Münster - Alemanha Acadêmicos, professores e pesquisadores. 
University of Erlangen Erlangen - Alemanha Acadêmicos, professores e pesquisadores. 

 
 

2.5. POLÍTICAS DE EXTENSÃO 
 
As atividades de Extensão da Unidavi fundamentam-se na concepção pela qual uma institui-
ção 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 Unidavi desenvolve programas que estejam situados no contexto de caráter edu-
cativo, científico, tecnológico, histórico e cultural, transformando-se em um fator de retroa-
limentação para o Ensino e para a Pesquisa. Nesse contexto, professores e acadêmicos inte-
ragem com a sociedade e trazem um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, amplia 
e eleva o nível do conhecimento anterior. 
 
As ações de Extensão devem privilegiar a participação dos agentes acadêmicos, em todas as 
suas fases, em consonância com a Política Nacional de Extensão Universitária. Essas ações 
estão classificadas nas seguintes áreas temáticas: 

I. Comunicação. 
II. Cultura. 

III. Direitos Humanos e Justiça. 
IV. Educação. 
V. Meio Ambiente. 

VI. Saúde. 
VII. Tecnologia e Produção. 

VIII. Trabalho. 
 
Pensar Extensão, neste contexto, passa a ser consequência direta e imediata na organização 
das ações voltadas ao Ensino e por conseguinte à Pesquisa, cujos resultados produzem bene-
fícios a alunos, professores e a comunidade de forma recíproca e dinâmica. As políticas e 
diretrizes de Extensão são: 

– Promover a prestação de serviços à comunidade como meio de integração entre os di-
versos segmentos comunitários e a instituição. 

– Oportunizar a atualização e aperfeiçoamento como prática acadêmica visando integrar 
a Unidavi e suas áreas de conhecimento através de cursos, seminários, palestras, con-
gressos, fóruns, encontros e outros eventos. 

– Elaborar e implementar programas, projetos e ações de Extensão integrados ao Ensino 
e à 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. 
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– Oportunizar programas e projetos de Extensão que tenham por finalidade o desenvolvi-
mento sustentável da região. Fortalecer parcerias com entidades e órgãos institucionais 
no contexto regional. 

 
 

2.6. POLÍTICAS DE PESQUISA 
 

 Iniciação Científica  
 

Considerando a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão, as políticas de pesquisa 
definidas pela Unidavi buscam está sinergia em seus programas, projetos e ações. Neste con-
texto, a pesquisa é considerada como processo necessário de construção do conhecimento, 
passando da mera reprodução dos saberes existentes para a efetiva geração de novas vocações 
para a investigação científica. 
 
Para a condução das pesquisas, sejam durante os estágios e trabalhos de conclusão de curso 
que compõem as matrizes curriculares, na iniciação científica ou na pós-graduação, foram 
definidas cinco macrolinhas de pesquisa. Elas 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. 
– Humanidade 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, projetos são desenvolvidos, culminando com a divulgação dos conhecimentos 
gerados através da produção científica de seus pesquisadores. Editais específicos para a cha-
mada 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. Uma comissão de avaliadores ad hoc externos à insti-
tuição e nomeados pela Proppex procede à leitura e análise dos projetos, utilizando os se-
guintes 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. 

 
Com o objetivo de desenvolver e ampliar o escopo desta atividade acadêmica, são definidas 
as políticas de pesquisa descritas a seguir: 
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I. Consolidação da Iniciação Científica. A iniciação científica é aquela que se articula 

naturalmente ao Ensino e à Extensão. Consolidá-la significa qualificar os processos 
de ensino e de aprendizagem e as práticas comunitárias. Promover pesquisas a partir 
das linhas institucionalmente definidas, com foco na melhoria da qualidade do En-
sino e da Extensão, em favor do desenvolvimento sustentável regional. 

 
II. Desenvolvimento técnico e científico dos grupos de pesquisa institucionais. Os gru-

pos de pesquisa certificados pela instituição representam um ambiente integrador de 
formação de discentes e docentes. A sistematização de conhecimentos e, conse-
quente, 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 redes de pesquisa, cursos de aperfeiçoamento, participação em 
eventos científicos e produção bibliográfica e técnica, os participantes dos grupos 
de pesquisa abrem novos horizontes de qualificação e novas possibilidades profis-
sionais, seja na esfera pública ou na iniciativa privada.  

 
III. Consolidação das ações de Pós-graduação Lato Sensu. Consolidação das iniciativas 

de oferecimento de cursos de especialização demandados para o desenvolvimento 
regional para o setor industrial, de serviços e do terceiro setor e prospecção de novos 
cursos em áreas consideradas emergentes e/ou estratégicas dentro do PDI. 

 
IV. Estabelecimento de parcerias através de Minter (Capes) na área das Ciências da Sa-

úde (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 fu-
turo de mestrado próprio na área da saúde de forma a apoiar cursos como Enferma-
gem, Educação Física, Psicologia e Medicina. 

 
V. Estabelecimento de parceria através de Dinter (Capes) na área de Gestão (Stricto 

Sensu) como instituição Receptora. De forma a viabilizar a formação docente e con-
tribuir 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 douto-
rado próprio na área de Gestão de forma a apoiar cursos como Administração, Ci-
ências Econômicas e Ciências Contábeis e contribuir para a educação continuada de 
seus profissionais. 

 
VI. Oferta de curso de Pós-graduação Stricto Sensu em forma associativa. A Educação 

Superior não pode se resumir exclusivamente ao repasse de informação e conheci-
mento, precisa produzir o novo. Um curso de stricto sensu é entendido como uma 
porta privilegiada para a complexificação da Educação Superior na Unidavi, espe-
cialmente na sua possibilidade mais direta de voltar-se ao seu princípio de desen-
volver sustentavelmente o Alto Vale do Itajaí, através da investigação sistemática 
de demandas locais. 
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O financiamento das atividades de iniciação científica na Unidavi se dá através de programas 
institucionais e recursos provenientes de três fontes principais: 

– Fundo de Apoio à Pesquisa e Extensão da Unidavi (Fape). 
– Órgãos municipais, estaduais e federais de Fomento à Pesquisa. 
– Convênios firmados com instituições de ensino, entidades de ordem públicas e 

privadas, 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 
Iniciação Científica. O amparo financeiro 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 Fape, através 
do Programa PIBIC/Unidavi, para que professores-pesquisadores possam viabilizar seus pro-
jetos integrados de Ensino, Pesquisa e Extensão com a participação de alunos bolsistas, os 
chamados ‘assistentes de pesquisa/extensão’. Relatórios trimestrais do progresso da pesquisa 
são solicitados pela Proppex no decorrer deste período bem como a publicação de trabalhos 
resultantes dos projetos no Ciepe, promovido anualmente. Ao final do período de apoio, os 
estudantes devem apresentar pelo menos um artigo completo elaborado em parceria com o 
professor orientador. A Unidavi busca, assim, fortalecer o processo de ensino e aprendiza-
gem, estimular o interesse pela pesquisa sistemática e produção acadêmica, e articular o pla-
nejamento e execução das ações de extensão. As oportunidades de bolsa de iniciação cientí-
fica 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 têm sido 
qualificado, conforme a distribuição na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Projetos de ensino, pesquisa e extensão 
Ano 2017 2018 2019 2020 2021 

Nº de grupos de pesquisa 30 32 32 35 35 
Nº de projetos 15 15 20 20 20 
Nº de discentes 60 60 70 70 70 
Nº de docentes 30 30 40 40 40 
Total de RH/Pesquisa 90 90 110 110 110 

 
Até o ano de 2012, a Unidavi possuía projetos desvinculados da atuação em articulação com 
os grupos de pesquisa certificados pela instituição. 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. 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. 
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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 dimen-
são teórica e prática da aprendizagem. São apoiados, ainda, estudantes que desejam desen-
volver projetos sociais, conforme disponibilidade de recursos e avaliação do mérito das pro-
postas, através de recursos provenientes do Fape-Unidavi. 
 
 

 Pós-graduação Lato Sensu 
 
A pós-graduação lato sensu estimula a produção, aplicação e disseminação de conhecimen-
tos, ou seja, a atividade de pesquisa através da elaboração do trabalho de conclusão de curso. 
Em consonância com a área de concentração e com as cinco macrolinhas de pesquisa da 
Unidavi, cada curso possui definidas e especificadas suas linhas de pesquisa no projeto de 
curso. São estas linhas que direcionam os temas de estudo. Entretanto, destaca-se que o en-
sino de pós-graduação lato sensu busca a especialização/atualização de profissionais do mer-
cado. 
 
 

2.7. POLÍTICAS DE GESTÃO 
 
A Unidavi, dada a sua condição de fundação sem fins lucrativos, onde o patrimônio é da 
comunidade e sobre o qual não reside propriedade particular, baseia sua gestão na qualidade 
das suas ações e resultados, pautadas nas seguintes políticas: 
 
Cultura de planejamento e avaliação institucional. As ações da organização devem resul-
tar do planejamento e a da avaliação institucional. Os recursos da organização devem ser 
aplicados prioritariamente nas ações que melhorem as condições da comunidade que 
abrange. Procedimentos de controle e acompanhamento devem estar presentes em todas as 
fases do processo. 
 
Sustentabilidade e responsabilidade social.   Os recursos devem ser aplicados de forma a 
garantir a sustentabilidade, resultando em uma instituição economicamente saudável, ambi-
entalmente correta e socialmente justa. 
 
Gestão profissional. Todas as pessoas que ocupam funções de comando devem apresentar 
conhecimentos sobre administração para possibilitar a tomada de decisões assertivas, garan-
tido o uso racional dos recursos,  a prática da ética e a impessoalidade nas relações de traba-
lho. A função de compliance deve estar presente em todas as ações. 
 
A Unidavi, com propostas de decisões democráticas, visa a participação dos colegiados re-
presentativos para contribuições em processos decisórios. 
 
A instituição tem como política principal a capacitação contínua de todos os colaboradores, 
priorizando o Corpo Docente, através do Programa de Qualificação Docente, com incentivo 
e apoio financeiro para realização de cursos de mestrados e doutorados (Stricto Sensu), e para 
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os funcionários Técnicos-Administrativos, a formação em nível de especialização (Lato 
Sensu), e atualização e aperfeiçoamento em cursos de curta duração. 
 
Ações Prioritárias. 
– Acesso de pessoas carentes ao ensino, ampliando a dotação de recursos para bolsas de 

estudo. 
– Capacitação contínua de docentes e técnicos administrativos, visando a produção de co-

nhecimento, desenvolvimento e aprimoramento da inteligência competitiva, visando ofe-
recer educação de qualidade. 

– Dotar a instituição dos recursos necessários ao processo político pedagógico, ao alinha-
mento entre a teoria e a prática. 

– Promover o conhecimento e o desenvolvimento das habilidades necessárias para a inser-
ção do acadêmico no mercado de trabalho. 

– Criar condições para o desenvolvimento da inovação e do empreendedorismo. 
– Manter ações consistentes, que promovam a sustentabilidade econômica, financeira e so-

cioambiental, com transparência em seus resultados. 
 
 

2.8. RESPONSABILIDADE SOCIAL DA UNIDAVI 
 
A responsabilidade social, neste documento, é considerada como a contribuição da IES para 
a inclusão social, ao desenvolvimento socioeconômico, à defesa do meio ambiente, da me-
mória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 
 
 

 Inclusão social 
 
No âmbito da inclusão social, a Unidavi tem desenvolvido ações que possibilitem ampliar o 
acesso das pessoas aos serviços ofertados pela IES. Tem na sua estrutura funcional o Núcleo 
de Orientação a Pessoas com Necessidades Especiais (Nopne), que possibilita as pessoas com 
limitações a frequentar os cursos e acessar a infraestrutura da Instituição. Neste sentido são 
disponibilizados recursos didático-pedagógicos, como audiolivros, material em libras, braile 
e ampliações, acesso à informática, apoio psicopedagógico, mecanismos de locomoção fí-
sica, indicativos para pessoas com deficiências, permitindo o livre e facilitado acesso à ins-
tituição. 
 
Ações da Unidavi visam fortalecer a permanência do acadêmico na IES através da concessão 
de bolsas de estudo e apoio pedagógico às pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade 
social e econômico, permitindo o acesso à educação sem qualquer distinção. Além disso, são 
desenvolvidas ações de apoio comunitário através do Núcleo de Práticas Jurídicas, Núcleo 
de Práticas de Gestão, Núcleo de Estudos Avançados em Psicologia e Laboratório de Micro-
biologia. 

 
Núcleo de Práticas Jurídicas. Presta assistência jurídica às pessoas que apresentam hipos-
suficiência econômica para custear suas demandas judiciais.  As ações são realizadas por 
meio das disciplinas de estágio orientado de prática jurídica do curso de direito. 
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Laboratório de Microbiologia. Presta serviço gratuito para algumas entidades beneficentes 
do município, no que concerne à análise de amostras de água. Tal serviço torna-se relevante 
considerando que estas entidades necessitam estar regularizadas junto aos órgãos de vigilân-
cia sanitária para prestarem serviços à população necessitada da região.  
 
Núcleo de Estudos Avançados em Psicologia. Realiza atendimento psicológico gratuito à 
comunidade do Alto Vale do Itajaí, especificamente as que apresentam vulnerabilidade soci-
oeconômica,  por meio de atendimentos individuais de  casais e de famílias.   
 
Núcleo de Práticas de Gestão. Ambiente configurado para servir de apoio às atividades de 
empreendedorismo e gestão por meio de treinamentos e jogos de empresas. 
 
Núcleo de Geração de Empresas de Desenvolvimento Integrado de Incubação. Espaço 
destinado à incubação de novas empresas para potencializar ideias em novos negócios, ino-
vadores, e que contribuam para o desenvolvimento regional. 
 
Laboratório de Inovação e Negócios. Espaço informal, dinâmico, onde ideias inovadoras 
possam ser estimuladas, possibilitando mudanças e criando uma nova realidade. 
 
Além das atividades citadas, 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 Assistida, Fórum da Comarca de Rio do Sul, onde recebe adoles-
centes e jovens para o cumprimento de tais 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 reabi-
litação e a ressocialização junto à família e à comunidade.  
 
 

 Desenvolvimento socioeconômico 
 
A Unidavi possui acordo de parcerias com várias entidades da sociedade, no setor público e 
privado, que visam contribuir no processo do desenvolvimento socioeconômico regional. As 
ações envolvem o uso de espaço físico da Unidavi pelos parceiros, o desenvolvimento de 
pesquisa, cursos de aprimoramento profissional, auxílio na organização de eventos, cursos 
de idiomas, além do desenvolvimento de estudos na comunidade pelos acadêmicos dos di-
versos cursos superiores, especialmente das ciências sociais aplicadas, como administração, 
ciências contábeis, economia e direito. 
 
 

 Defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do pa-
trimônio cultural 

 
A instituição desenvolve várias ações na defesa do meio ambiente, da memória cultural, da 
produção artística e do patrimônio cultural. 
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2.8.3.1. Meio ambiente 
 
A Unidavi é membro efetivo da Comitê do Itajaí, entidade que atua em projetos de prevenção, 
recuperação de matas ciliares, palestras, debates técnicos e educação ambiental. Possui par-
cerias com a Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida e com a Associação 
dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, que visam recuperar a mata ciliar regional, através do 
replantio de árvores nativas. O estudo conta com apoio do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social e utilizada tecnologia de geoprocessamento para identificação das 
áreas a serem replantadas. 
 
A Unidavi desenvolve o projeto “Proteja a Vida”, que consiste na entrega de uma muda de 
árvore da espécie sassafrás para cada recém-nascido no Hospital Regional Alto Vale, e tem 
como propósito conscientizar as famílias da importância de se plantar uma árvore para o 
equilíbrio do ecossistema, contribuindo para a melhoria da condição de vida da população. 
As mudas são cultivadas e selecionadas no Horto Florestal Universitário da instituição. A 
Figura 4 apresenta a quantidade de mudas entregues à comunidade no período de 2012 a 
2016. 

 
Figura 4 - Mudas de Sassafrás entregues à comunidade 

 
 
2.8.3.2. Memória e patrimônio cultural 
 
A Unidavi criou o Museu da Madeira, espaço destinado a preservar a história da colonização 
e do desenvolvimento de atividades econômicas. O Museu é constituído por uma serraria da 
década de 1920, que se constituía como equipamento elementar para o beneficiamento da 
madeira, principal riqueza da região e que fomentou o desenvolvimento regional na metade 
do século XX. As visitas são abertas à comunidade e são acompanhadas por profissional 
historiador que apresenta os principais aspectos do museu e sua relação histórica com a região 
do Alto Vale do Itajaí. A Figura 5 é uma foto do Museu que apresenta também a quantidade 
de visitas no período de 2012 a 2016. 
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Figura 5 - Museu da Madeira 

 
 
A Unidavi também exerce sua função assistencial através da organização de eventos e cam-
panhas educativas e assistenciais para entidades do Alto Vale do Itajaí como: 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 arrecadação 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 
campanhas pós-enchente até as datas festivas tais como Natal, Dia da Criança, Páscoa, entre 
outras. Dentre as entidades beneficiadas destacam-se: Comunidade Evangélica de Rio do Sul, 
Conferência São Vicente de Paulo, Jardim de Infância Deia Bornhausen, Lar da Menina De-
samparada de Rio do Sul e Grupo de Voluntários do Hospital Regional Alto Vale.  
 
 
 

 DESENVOLVIMENTO DE CURSOS 
 

Este capítulo trata sobre os cursos de graduação da Unidavi nas modalidades de Bacharelado, 
Licenciatura, Tecnológica e EAD; cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu; e 
campi e cursos fora de sede. 

 
 
 



 
 

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI)  2017/2021  |   RESOLUÇÃO CONSUNI 08/2017 DE 20/6/2017 

Página 43 de 83 

3.1. GRADUAÇÃO (BACHARELADO, LICENCIATURA E TECNOLÓGICA) 
 
Atualmente são ofertados 22 cursos de graduação na modalidade presencial. Destes, três, 
administração (marketing), ciências biológicas e jornalismo, serão descontinuados por au-
sência de demanda ao longo dos próximos cinco anos.  Está previsto a abertura do curso de 
medicina, engenharia mecânica, tecnólogo em sistema de internet e tecnólogo em produção 
de midia em 2017,  fisioterapia em 2020, além do curso de engenharia de produção em 2018 
no campus de Presidente Getúlio, conforme pode ser observado na Tabela 2. 
 
Tabela 2 - Previsão de matrículas em curso de graduação presencial 

Curso Modalidade Campus Vgs 2017 2018 2019 2020 2021 
CURSOS ATUAIS       2.961 2.604 2.515 2.495 2.419 
Administração Bacharelado Rio do Sul 150 337 311 345 384 409 
Administração Bacharelado P. Getúlio 50 60 53 63 56 62 
Administração Bacharelado Taió 50 40 15 41 33 44 
Administração (Mkt) Bacharelado Rio do Sul 100           
Arquitetura e Urbanismo Bacharelado Rio do Sul 45 163 186 173 162 160 
Ciências Biológicas Licenciatura Rio do Sul 50 24         
Ciências Contábeis Bacharelado Rio do Sul 50 182 150 142 135 131 
Ciências Econômicas Bacharelado Rio do Sul 50 91 68 76 83 93 
Tec. Design de Interiores Tecnólogo Rio do Sul   53 44 42 45 45 
Direito Bacharelado Rio do Sul 100 624 595 585 549 523 
Direito Bacharelado Taió 50 101 93 47 89 82 
Direito Bacharelado Ituporanga 50 96 80 71 79 68 
Direito Bacharelado P. Getúlio 50 68 34 83 78 41 
Educação Física Bacharelado Rio do Sul 50 168 130 110 104 101 
Educação Física Licenciatura Rio do Sul 50 113 114 84 79 79 
Enfermagem Bacharelado Rio do Sul 50 83 76 90 83 79 
Engenharia Civil Bacharelado Rio do Sul 50 291 248 197 167 145 
Engenharia de Produção Bacharelado Rio do Sul 50 101 81 76 73 75 
Pedagogia Bacharelado Rio do Sul 50 50 45 22 45 40 
Jornalismo Bacharelado Rio do Sul 50 19         
Psicologia Bacharelado Rio do Sul 50 209 200 188 171 162 
Sistemas de Informação Bacharelado Rio do Sul 50 89 81 82 80 80 
CURSOS NOVOS       76 210 297 465 585 
Medicina Bacharelado Rio do Sul 30 30 86 139 189 236 
Engenharia Mecânica Bacharelado Rio do Sul 50 46 85 123 158 191 
Tec. Sistema p/Internet Tecnólogo Rio do Sul 40 40 36 72 64 61 
Tec. Produção de Mídia Tecnólogo Rio do Sul 40 40 36 72 64 61 
Engenharia de Produção Bacharelado P. Getúlio 50   38 35 71 67 
Fisioterapia Bacharelado Rio do Sul 50       48 92 
Total cursos presenciais       3.117 2.882 2.957 3.090 3.126 

 
Está em desenvolvimento o projeto para implantação de cursos de graduação a distância, 
EAD, com previsão de oferta inicial de cursos em 2018, conforme apresentado na Tabela 3. 
Serão ofertados, inicialmente, quatro cursos: gestão de marketing, gestão ambiental, gestão 
de RH e comunicação institucional, todos na modalidade de tecnólogo. 
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Tabela 3 - Estimativa de matrículas em cursos de EAD 
Curso Modalidade Campus vg. 2017 2018 2019 2020 2021 
CURSOS EAD         140 245 340 426 

Gestão de marketing Tecnólogo sede e polos     35 61 85 107 

Gestão ambiental Tecnólogo sede e polos     35 61 85 107 

Gestão de RH Tecnólogo sede e polos     35 61 85 107 

Com. institucional Tecnólogo sede e polos     35 61 85 107 

 
Os polos de EAD serão instalados na sede e nos campi da Unidavi. O cronograma prevê a 
instalação de polo na sede em 2017 e nos campi em 2018, conforme Tabela 4.  
 
Tabela 4 - Expansão dos polos de educação a distância 2017/2021 

Polos EaD 2017 2018 2019 2020 2021 
Rio do Sul (Unidavi) X X X X X 
Taió (Unidavi)  X X X X 
Ituporanga (Unidavi)  X X X X 
Presidente Getúlio (Unidavi)  X X X X 

 
O desenvolvimento de cursos sequenciais nos próximos cinco anos será realizado tanto con-
forme demanda por parte do poder público e órgãos governamentais quanto à demanda de 
mercado, bem como necessidades regionais e sociais. Da mesma, os programas especiais de 
formação pedagógica serão desenvolvidos conforme demanda por parte de entes públicos e 
de mercado.  
 
 

3.2. PÓS-GRADUAÇÃO (LATO SENSU) 
 
A Unidavi não tem medido esforços no sentido de ampliar a oferta de cursos de pós-gradua-
ção lato sensu, tanto que tem ofertado cursos em todas as suas áreas de conhecimento em 
diversos dias da semana. Os projetos de cursos estão em consonância com a legislação em 
vigor e com as políticas institucionais, os quais têm acompanhado as necessidades e tendên-
cias do mercado da região. As propostas de curso de Pós-graduação lato sensu atendem pri-
oritariamente às demandas do ensino de graduação e, ainda, demandas da administração pú-
blica e da comunidade em geral.  
 
As áreas do conhecimento da Unidavi em que serão ofertados cursos de Pós-graduação lato 
sensu nos próximos são as seguintes: 
– Ciência da Computação, Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Engenharia Mecâ-

nica (Cince). 
– Enfermagem, Educação Física e Psicologia (Cimesb). 
– Direito, Administração, Ciências Contábeis, Turismo, Ciências Econômicas, Arquitetura 

e Urbanismo, Comunicação e  Design de Interiores (CSA). 
– Educação (Chalec). 
– Multidisciplinar: Interdisciplinar. 
 
Para as áreas de conhecimentos dos cursos previstos da pós-graduação Lato sensu poderão 
ser ofertados cursos na modalidade a distância.  
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3.3. PÓS-GRADUAÇÃO (STRICTO SENSU) 
 
Conforme mencionado na definição das Políticas de Pesquisa da Unidavi, é de objetivo da 
instituição a proposição de um curso de mestrado próprio na modalidade associativa. Um 
curso stricto sensu representa uma oportunidade importante de desenvolvimento para a edu-
cação superior, por meio da investigação de temas relevantes para o entorno regional, ao 
mesmo tempo em que contribui para o progresso científico e tecnológico brasileiro. 
 
Concomitantemente, a implementação de projetos de mestrados interinstitucionais, como os 
mestrados em administração e direito, colabora para a construção de competências relacio-
nadas à pesquisa e à extensão. Tais competências formarão uma base sólida para a investiga-
ção sistemática de temas, colaborando para o rigor e qualidade das pesquisas realizadas na 
Unidavi. Assim, a instituição pretende a ampliação de sua base de atuação que vai da Escola 
Básica à pós-graduação stricto sensu. 
 
 

3.4. CAMPI E CURSOS FORA DA SEDE 
 
A área de atuação da Unidavi compreende os 28 municípios do Alto Vale do Itajaí e os mu-
nicípios Alfredo Wagner, Apiúna e Leoberto Leal. Está presente em quatro municípios, 
sendo em Rio do Sul seu Campus Sede e nas principais cidades da região mantém mais três 
Campi: em Ituporanga, Presidente Getúlio e Taió. Esta descentralização busca atender de-
mandas localizadas e/ou solicitações de associações de classe, conselhos profissionais e cor-
porações na modalidade, in company. 
 
São cursos em regime presencial, com a mesma carga horária dos cursos ministrados em sua 
sede, que têm seus planos de aplicação devidamente adaptados às necessidades, em especial 
a disponibilidade de horário e locomoção dos estudantes locais. 
 
Esses cursos podem ser instalados a partir da avaliação de uma real demanda local, podendo 
ser encaminhado, a título de consulta, tanto por pessoas físicas quanto jurídicas. 
 
Serão implementadas as solicitações quando a demanda apresentar viabilidade pedagógica, 
de infraestrutura e financeira, todas devidamente demonstradas no conjunto das variá-
veis analisadas, possibilitando o cumprimento integral dos programas previstos em cada 
curso. 

 
 
 

 PERFIL DO CORPO DOCENTE  
 
O corpo docente da Unidavi reúne conhecimentos, habilidades e atitudes suficientes para 
prover competências nos estudantes, por meio da conexão entre a teoria e a prática, permi-
tindo o seu desenvolvimento intelectual e social. 
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4.1. SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORES 
 
O regimento do Centro Universitário, em seu Art. 135, prevê que o Corpo Docente da Uni-
davi ingressa por meio de processo seletivo, contratado na forma da CLT, obedecida a nor-
matização interna por meio do Plano de Cargos, Salários e Carreira. 
 
O processo seletivo envolve a Pró-reitora de Ensino, a Coordenação do Curso e o Departa-
mento de Recursos Humanos. O Docente que ingressa na Unidavi é contratado na forma da 
CLT e terá sua manutenção definida pelos ordenamentos internos. 
 
Os regimes de trabalho previstos são: 

I. Tempo Integral, aqueles que contam com 40 horas semanais, sendo no máximo 50% 
em sala de aula e as demais horas para estudos, planejamentos, pesquisas e orientações. 

II. Tempo parcial, os docentes com no mínimo 12 horas semanais, reservadas dentre estas, 
25% para estudos, planejamentos, pesquisas e orientações. 

III. Horistas, os demais profissionais são enquadrados como horistas, pois contam com 
menos de 12 horas semanais, ou até possuem 12 horas, porém não dedicam tempo fora 
de sala de aula. 

 
Foram estabelecidas metas para o quadro de pessoal docente com dedicação integral e par-
cial. Essas metas estão descritas no Quadro 1 de objetivos e metas da perspectiva dos profis-
sionais (capítulo 1.3). A Figura 6 apresenta as metas com relação ao regime de trabalho dos 
docentes. 
 
Figura 6 - Metas em relação ao regime de trabalho dos docentes 

 
 
A Unidavi  objetiva aumentar a densidade de disciplinas por professor, o que  amplia o en-
volvimento do docente com a instituição e sua remuneração, permitindo que este tenha maior 
dedicação e comprometimento.  
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As formas e critérios de promoções e progressões estão estabelecidas no Plano de Cargos, 
Salários e Carreira. 
 
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. 
 
Para os casos de extinção de disciplina, ou, até de curso, a instituição adotará meios de oferta 
de outras disciplinas e cursos ao docente, através de seletivo interno. 
 
A partir de 2016, a instituição adota a avaliação de desempenho dos docentes, subdividida 
em duas modalidades: comportamental e técnica.  A primeira avaliação é feita pelo coorde-
nador ao término de cada disciplina, na mesma época da avaliação institucional realizada 
pelos discentes.  Já a avaliação técnica, onde envolve os itens relacionados a produções ci-
entíficas, formação continuada, participação e representações em conselhos e comissões, ori-
entações e demais itens previstos no Planos de Cargos, Salários e de Carreira, é efetivada por 
uma comissão que julga sua pontuação adquirida, juntando com a nota da avaliação compor-
tamental feita pelo coordenador. Para os casos de avaliação insatisfatória, é apreciado pela 
coordenação a manutenção do docente, seguido de procedimentos de melhoria, ou, até 
mesmo a substituição do mesmo.  Já para os casos de indisciplina, o docente poderá ser in-
cluído nas sanções previstas no regimento da Unidavi. 
 
As substituições docentes sem punição disciplinar podem acontecer nos seguintes casos: por 
falta de formação Stricto Sensu, por baixo desempenho em sala de aula, e por não atender os 
requisitos que formam a tríade do ensino, pesquisa e extensão.  
 

 
4.2. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  
 

A qualificação do corpo docente e do técnico-administrativo é fator determinante na quali-
dade do serviço prestado pela Unidavi. Dessa forma, são estabelecidas condições mínimas 
para exercer a docência a cada uma das funções técnica-administrativa.  
 
A condição básica para o exercício da docência é a formação de especialista (lato sensu). No 
entanto, o MEC estabelece que o quadro de docentes deve contemplar no mínimo 1/3 de 
profissionais com titulação de mestre ou doutor (stricto sensu).  
 
Ao final do ano de 2016 o quadro de docentes estava constituído com 53% de docentes com 
titulação mínima de stricto sensu, conforme pode ser observado na Figura 7. A meta para o 
ano de 2021 é atingir 70% de docentes com essa titulação. 
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Figura 7 - Projeção da titulação do corpo docente 

 
 
A Unidavi preza pela formação de seus docentes e mantém a Resolução/Consuni Nº 007/13, 
que aprova critérios para concessão de auxílio financeiro do Programa de Qualificação Do-
cente da Unidavi aos docentes interessados em cursar pós-graduação stricto sensu. Mas, tam-
bém oferece vários cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, na própria instituição, aos seus 
profissionais que desejam ampliar os conhecimentos. 
 
As formações docentes, exceto aquelas que visam titulação, ocorrem em quatro momentos: 
a Formação Inicial, que ocorre a cada início de semestre e atende aos docentes que estão 
ingressando na instituição ou buscando aprimoramento das rotinas pedagógicas; a Formação 
Permanente, que ocorre no decorrer do ano; o Fórum Acadêmico, que ocorre no início do 
primeiro semestre; e a Formação Docente, que ocorre no início do segundo semestre. As 
formações realizadas e a quantidade de participantes podem ser visualizadas no Quadro 6. 

 
Quadro  6 - Eventos de formação docente 

Evento Modalidade 2014 2015 2016 

Fórum Acadêmico 
Palestras 
Oficina 

1 
1 

1 
4 

2 
0 

Total de participantes 223 230 237 

Formação Docente 
Palestras 
Oficinas 

1 
0 

1 
3 

2 
5 

Total de participantes 135 246 350 

Formação Permanente 
Oficinas e Treinamentos Online 4 9 6 

Total de participantes 40 86 229 
Formação Inicial Total de participantes 20 15 8 

 
 

4.3. PLANO DE CARGOS, SALÁRIOS E CARREIRA 
 
A Unidavi implantou plano de carreira do Docente, consoante com sua estrutura laboral e de 
acordo com as normas trabalhistas vigentes. O plano iniciou sua implantação durante o ano 
de 2015 e conta com os seguintes elementos: descrição da função, remuneração, formas de 
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admissão, progressão por titulação e promoção por antiguidade e merecimento de forma al-
ternada. O Plano foi homologado pelo Ministério do Trabalho e Empregado por meio da 
Portaria 321/2015 no Diário Oficial da União em 22 de abril de 2015.  
 
Durante o ano de 2016 foi elaborada a ferramenta de avaliação, servindo de subsídio para a 
aprovação de promoção por merecimento. A avaliação mescla critérios comportamentais e a 
execução de procedimentos como produções científicas, orientações de alunos, participação 
em congressos e formações continuadas, sempre alinhadas com as necessidades da Fundação 
Unidavi. 
 
A progressão por titulação ocorrerá automaticamente com a apresentação de obtenção do 
novo diploma. 
 
A carreira docente está dividida em 03 classes para os Professores do Quadro Regular, con-
forme se percebe no Quadro 7. 

 
Quadro  7 - Carreira docente Professor do Quadro Regular (PQR) 

 
 

  

 
As promoções por antiguidade e merecimento seguem a descrição no Quadro 8, com o limite 
de 30 anos. Portanto, o docente poderá alcançar 15% de promoção sobre seu salário base, em 
toda sua carreira, desde que cumpra os requisitos previstos no Plano. 
 
Quadro  8 - Promoção salarial 

Início I II III IV V VI VII VII IX X XI XII XIII XIV XV 

Merecimento 

0,
00

50
 

0,
01

00
 

0,
01

50
 

0,
02

00
 

0,
02

50
 

0,
03

00
 

0,
03

50
 

0,
04

00
 

0,
04

50
 

0,
05

00
 

0,
05

50
 

0,
06

00
 

0,
06

50
 

0,
07

00
 

0,
07

50
 

Antiguidade 

0,
00

50
 

0,
01

00
 

0,
01

50
 

0,
02

00
 

0,
02

50
 

0,
03

00
 

0,
03

50
 

0,
04

00
 

0,
04

50
 

0,
05

00
 

0,
05

50
 

0,
06

00
 

0,
06

50
 

0,
07

00
 

0,
07

50
 

 
O plano procura premiar os docentes com a rubrica merecimento através das atividades la-
borativas inerentes à área da docência como produções científicas, formações continuadas, 
dedicação à orientação de alunos e outras atividades. 
 
 

4.4. COMPOSIÇÃO DO CORPO DOCENTE 
 

O Quadro Docente é composto de profissionais com grande experiência acadêmica. Mais de 
42% de seu total possui acima de 06 anos de docência na Unidavi, conforme apresentado no 
Quadro 9. 

 
 

Classe Remuneração base em R$ 
PQR1 - Especialista 35,75 
PQR2 - Mestre 39,29 
PQR3 - Doutor 43,14 
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Quadro  9 - Tempo de docência 

 
 
O corpo docente da Unidavi é constituído na maioria por homens (58,6%), conforme apre-
sentado na Figura 8. 

 
Figura 8 - Docentes por gênero 

 
 

São mantidos vários benefícios como plano de saúde, plano odontológico, plano de forma-
ção, bem como um plano de previdência privada, fundo este para prover um melhor futuro 
aos participantes. 
 
Bianualmente é promovida uma pesquisa de clima organizacional, com objetivo de avaliar a 
percepção do docente e do técnico-administrativo, por meio de indicador de satisfação em 
relação à sua satisfação salarial, condições de trabalho, gestão e diversos outros temas a fim 
de sempre poder investir e melhorar a permanência dos trabalhadores. 
 
 

4.5. CRONOGRAMA E PLANO DE EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE 
 
Com a implantação do curso de Medicina para 2017, o quadro docente deverá aumentar con-
sideravelmente com a ocorrência de cada semestre do curso, conforme pode ser observada a 
projeção na figura 9. 

Faixa 2012 2013 2014 2015 2016
Menos de 1 ano 28,10% 20,80% 25,90% 18,50% 10,88%
Entre 1 e 5 anos 35,50% 37,10% 33,50% 43,50% 46,64%
De 6 até 10 anos 16,90% 18,60% 16,10% 14,30% 15,02%
De 11 anos até 15 10,40% 11,70% 12,50% 11,50% 12,44%
De 16 anos até 20 5,40% 7,20% 7,10% 6,90% 7,26%
De 21 anos até 25 2,50% 2,70% 2,70% 2,40% 4,14%
De 26 até 30 anos 1,20% 1,40% 0,90% 1,90% 1,55%
Mais de 30 anos 0,00% 0,50% 1,30% 1,00% 2,07%
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Figura 9 - Projeção do número de docentes por ano 

 
 
 

4.6. TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 
 
O capítulo trata da seleção, contratação, desligamento, qualificação e do plano de cargos, 
salários e carreira dos pessoal técnico-administrativo. 
 

 Seleção e contratação de pessoal técnico-administrativo 
 
O regimento do Centro Universitário prevê em seu artigo 141, que o corpo técnico-adminis-
trativo da Unidavi é constituído pelos empregados contratados na forma da CLT e em con-
formidade com o Plano de Cargos, Salários e Carreira da Unidavi. As vagas são divulgadas 
pelo site da instituição, são escolhidos candidatos com perfil enquadrado no perfil da vaga, 
são entrevistados pelo coordenador do setor requerente e pelo coordenador do RH, após es-
colhas pelo currículo e pelas entrevistas, os candidatos são submetidos a entrevista com a 
Psicóloga do RH e submetidos a um teste palográfico. O candidato que apresentar melhores 
resultados, será chamado para assumir a vaga de forma a cumprir um período de experiência 
de noventa dias, findo este prazo é submetido a uma avaliação de experiência pelo coorde-
nador do setor. Para manutenção do colaborador, também é aplicada uma avaliação anual de 
desempenho, medindo habilidades e comportamento. 
 
A faixa de tempo de atuação entre 1 e 5 anos é a que concentra o maior contingente de téc-
nicos-administrativos na Unidavi, como pode ser observado no Quadro 10.  
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Quadro  10 - Tempo de atuação na Unidavi 

 
 
 

 Desligamento de pessoal técnico-administrativo 
 
Os Técnicos Administrativos possuem contrato de trabalho regido pela CLT, portanto, tam-
bém podem ser substituídos sem justa causa. Também está previsto no regime disciplinar do 
Regimento da instituição, a penalidade de desligamento definitivo aos Técnicos, onde tam-
bém obedece ao Rito do art. 147 item IV citado anteriormente. Esta categoria também será 
inserida em 2017, a uma avaliação de desempenho, onde serão medidas suas capacidades de 
competência, habilidades, atitudes e comportamento. Nas duas avaliações, tanto docente 
como administrativa, o avaliado deverá atingir o mínimo de 70% do esperado, para que seja 
considerado dentro do patamar esperado pela instituição. 
 
 

 Plano de cargos, salários e carreira  
 
A instituição possui Plano de Cargos, Salários e Carreira aos Técnicos-Administrativos, pro-
tocolados e homologados no Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Portaria n. º 
322 de 22 de abril de 2015. 
 
Para os Técnico Administrativos, por suas especificidades, foi criada uma tabela mais extensa 
de cargos, os mesmos foram divididos em 03 categorias: 
 

– Categoria I – Operacional: estão compreendidos os trabalhadores de serviços braçais, 
funções simples e repetitivas; 

– Categoria II – Administrativo: estão compreendidos os trabalhadores alocados em 
funções de escritórios, setores e departamentos, como auxiliares, assistentes e analis-
tas; 

– Categoria III - Gestão: estão compreendidos os cargos de coordenadores de cursos e 
de setores. 

 
Por força de Convenção, os Técnicos-administrativos recebem salário mensalista, diferente-
mente dos docentes que recebem por valor de hora aula. 
 
O Plano está composto por 28 classes salariais e possui progressões de cargo dentro de suas 
categorias, que são concedidas por avaliações de merecimento, tempo de casa, habilidades e 

Faixa 2012 2013 2014 2015 2016
Menos de 1 ano 26,52% 12,70% 24,63% 14,81% 12,05%
Entre 1 e 5 anos 35,61% 47,62% 35,82% 50,37% 51,77%
De 6 até 10 anos 18,18% 17,46% 14,18% 11,85% 12,76%
De 11 anos até 15 13,64% 15,87% 14,93% 11,85% 12,05%
De 16 anos até 20 3,79% 2,38% 5,97% 6,67% 7,80%
De 21 anos até 25 1,52% 3,17% 3,73% 2,22% 2,12%
De 26 até 30 anos 0,00% 0,00% 0,00% 0,74% 0,07%
Mais de 30 anos 0,76% 0,79% 0,75% 0,74% 0,07%
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competências, podendo alcançar em toda a sua carreira projetada dentro do plano para 30 
anos os mesmos 15% que é oferecido ao Docente. 
 
Os Técnicos também estão abrangidos em seu plano pela promoção de merecimento e anti-
guidade, onde aproveita-se a avaliação anual de desempenho e comportamento para a apro-
vação ou não do merecimento. Já a promoção por antiguidade se dá apenas pela passagem 
do tempo de casa, a cada dois anos, se alternando com a de merecimento. 

 
 

 Qualificação profissional 
 

A instituição investe na qualificação e desenvolvimento de seus técnicos. Formula todos os 
anos para esta categoria, o Plano de Anual de Treinamento, planejado pelo Departamento de 
Recursos humanos, que avalia junto aos coordenadores de setor e as atualizações da legisla-
ção ou de sistemas sobre as necessidades de treinamentos específicos de área, bem como 
avalia através da Pesquisa de Clima Organizacional as necessidades de treinamentos internos 
para alinhar comportamentos e relações interpessoais. Também leva em consideração as ava-
liações de término de experiência do novo contratado para decidir sobre treinamento. 
 
Nos últimos três anos foram alcançadas 3.529 horas de média em treinamentos, onde vários 
colaboradores participaram em 104 cursos, com as mais variadas qualificações. Foram dois 
anos acima da média planejada. Para os próximos anos irá se manter a média de 1400 horas 
de treinamento aos técnicos administrativos, conforme pode ser visualizado no Quadro 11, o 
que se julga um bom número de qualificação para um funcionamento das operações admi-
nistrativas de forma adequada. 
 
Quadro  11 - Capacitação pessoal técnico-administrativo 

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021 
Número de pessoas treinadas 140 140 140 140 140 
Horas em treinamento 1.400 1.400 1.400 2.100 2.100 

 
A Unidavi concede, em sua política de benefícios, descontos em mensalidades de seus pró-
prios cursos para a melhor qualificação de seus colaboradores. Também prevê a participação 
em duas disciplinas por Pós-Graduação Lato Sensu, a fim de aprofundar conhecimentos e 
habilidades, os Docentes levam mais experiência para a sala de aula e os Técnicos aplicam o 
aprendizado em seus setores no dia a dia. 
 
 
 

 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDAVI 
 

A organização da Unidavi é estrutura de acordo com o Estatuto da Fundação Unidavi e pelo 
seu Regimento Geral. A Administração Acadêmica ocorre em nível superior e em nível se-
torial.  
 
 



 
 

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI)  2017/2021  |   RESOLUÇÃO CONSUNI 08/2017 DE 20/6/2017 

Página 54 de 83 

5.1. ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 
 
A Administração Superior efetiva-se da seguinte maneira:  
 
I -   Colegiado Deliberativo Superior: 

a) Consuni e as Câmaras. 
 

II - Órgão Executivo Superior: 
 a) Reitoria. 
 b) Pró-reitorias. 
 
 

 Conselho Universitário 
 
O Consuni é órgão superior em matéria de Ensino, Pesquisa e Extensão no âmbito da Unidavi 
e possui natureza deliberativa, normativa e consultiva.  

 
O Consuni é constituído pelo Reitor (que o preside); Vice-Reitor; Pró-reitores; Procurador 
Jurídico; Coordenadores dos Campus; Diretor da Escola de Educação Básica; um represen-
tante da Comissão Própria de Avaliação (CPA); um representante dos Órgãos Complemen-
tares; 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 Coordenado-
res de Cursos de cada Área de Conhecimento; um representante do Conselho de Administra-
ção da Fundação Unidavi. 

 
São competências do Consuni:  
– Definir as linhas gerais do desenvolvimento da Unidavi, com vistas à elaboração de pla-

nos 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 con-
sulta e deliberação nas demais instâncias 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. 

– 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 Conselho de Admnistração (Consad) diretrizes para elaboração do orçamento 
e execução orçamentária; exercer a jurisdição superior da Unidavi em matéria adminis-
trativa, 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. 
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– 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 recompensar 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 omis-

são ou por tolerância, 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 contribuições 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 patrimoniais da Mantenedora, encaminhando para referendo do Consad. 

– Aprovar a criação de fundos com finalidades específicas e baixar normas sobre sua utili-
zação. 

 
 
5.1.1.1. Câmaras 
 
As Câmaras são órgãos subsidiários do Consuni, de natureza consultiva e deliberativa em 
matéria de ensino, pesquisa, extensão, pós-graduação e administração. Três são as câmaras: 
Câmara de Ensino (Caen), Câmara de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão (Cappex) e a Câ-
mara de Administração (CAD).  
 
A Caen é constituída pelo 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 Colegiados de Área, membros do Consuni; o representante 
dos Órgãos Complementares, indicado pela Pró-reitoria de Ensino (Proen); o Coordenador 
do Campus I de Ituporanga; o Pró-reitor de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão; um repre-
sentante da Proen, indicados pela respectiva Pró-reitoria; o Procurador Jurídico; o Pró-reitor 
de Administração. Compete à Caen: 
– Deliberar sobre legislações e normas acadêmicas; deliberar sobre as normas de ingresso. 
– Deliberar sobre os projetos pedagógicos e suas alterações, observada a legislação em vi-

gor.  
– Fixar o número de vagas de ingresso; estabelecer políticas de avaliação do processo de 

ensino-aprendizagem. 
– Propor ao Consuni políticas e normas relativas ao Ensino; a criação, suspensão e supres-

são 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, Monografias, Projetos, Atividades Complementares e similares. 
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A Cappex é constituída pelo Pró-reitor de Pós-graduação, de Pesquisa e de Extensão, como 
Presidente; um representante da Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão - Prop-
pex, indicado pelo Pró-reitor; dois docentes das Áreas de Conhecimento, membros do Con-
suni; dois representantes discentes membros do Consuni; um representante técnico-adminis-
trativo, membro do Consuni; o Pró-reitor de Ensino; o Coordenador do Campus II, de Taió; 
o Procurador Jurídico; o Pró-reitor de Administração. Compete à Cappex: 
– 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 ou-

tros projetos relativos à  Pós-graduação, à Pesquisa e à Extensão;  
– Estabelecer políticas de avaliação e divulgação da Pós-graduação, da Pesquisa e da pro-

dução 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 re-

gulamentares do Comitê de Ética em Pesquisa e do Comitê Científico/Tecnológico. 
 
A CAD é constituída pelo Pró-reitor de Administração, como presidente e membro nato; o 
Procurador Jurídico; um docente das Áreas de Conhecimento; um representante do 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 Extensão. Compete à CAD: 
– Propor ao Consuni políticas de desenvolvimento institucional;  
– Sugerir as diretrizes do planejamento estratégico; propor sobre ações, de comunicação 

social e de marketing institucional;  
– Propor linhas de ação para o desenvolvimento da tecnologia da informação e da comuni-

cação; estabelecer 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 universitárias. 
 

 
 Reitoria 

 
A Reitoria é o órgão executivo superior que administra as atividades da Unidavi, sendo exer-
cida pelo Reitor, Vice-Reitor e pelos Pró-reitores, conforme o Regimento Geral da institui-
ção. 
 
A Reitoria tem por competência: 
I - Coordenar e supervisionar as atividades administrativas, financeiras, disciplinares e aca-
dêmicas, visando ao aperfeiçoamento e ao desenvolvimento de suas atividades de Ensino, 
Pesquisa e Extensão. 
II - Formular o Planejamento Institucional, bem como as propostas orçamentárias, encami-
nhando-as para a aprovação do Consuni e Consad. 
III - Coordenar e controlar a execução dos planos aprovados, avaliando os resultados e ado-
tando as medidas para seu fiel cumprimento. 
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IV - Promover o relacionamento e o permanente intercâmbio da Unidavi com a comunidade 
e com Instituições congêneres. 
V - Elaborar o Relatório Anual de atividades e a prestação de contas, submetendo-as à apro-
vação dos órgãos competentes. 
VI - Propor aos órgãos competentes a transferência de dotações orçamentárias e abertura de 
crédito. 
VII - Administrar os recursos da Unidavi, visando ao aperfeiçoamento e ao desenvolvimento 
de suas atividades fim. 
 
 

 Pró-reitorias 
 
As Pró-reitorias, órgãos de ação executiva descentralizada da Reitoria, são constituídas pela 
Pró-reitoria de Ensino; Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão e Pró-reitoria de 
Administração. 
 
A Proen é o órgão executivo que administra as atividades didático-pedagógicas da Educação 
Superior, da Educação Básica e de outras modalidades, promovendo a compatibilização da 
Administração Central com a administração dos cursos dos campi e dos cursos fora da sede. 
 
A Proppex  é o órgão que administra as atividades de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão da 
Unidavi. 
 
A Pró-reitoria de Administração (Proad) é o órgão que administra as atividades administra-
tivas, financeiras, patrimoniais, comerciais e de suporte da Unidavi, promovendo a compati-
bilização da administração central com a administração dos campi. 
 

 
5.2. ADMINISTRAÇÃO SETORIAL 

 
Administração em nível setorial se efetiva por meio de: 
I - Áreas de Conhecimento. 
II - Colegiados de Área. 
III - Coordenadores de Cursos. 
IV - Órgãos de Apoio. 
V - Órgãos Complementares. 

 
 

 Áreas de conhecimento 
 

As Áreas de Conhecimento da Unidavi são: 
I - Área de Ciências Naturais, da Computação e das Engenharias. 
II - Área de Ciências Biológicas, Médicas e da Saúde. 
III - Área de Ciências Sociais Aplicáveis. 
IV - Área de Ciências Humanas, Linguagens e Artes, Educação e Comunicações. 
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A composição de cada Área de Conhecimento é objeto de resolução do Consuni e tem como 
órgão deliberativo, técnico e consultivo, os Colegiados de Área. 
 
 

 Colegiados de área 
 
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-
graduação, pesquisa e extensão. São constituídos pelos coordenadores de curso da respectiva 
área de conhecimento; dois representantes do corpo docente de cada respectiva área de co-
nhecimento; dois representantes dos discentes da respectiva área de conhecimento, indicados 
pelo Diretório Central de Estudantes (DCE); um representante da Proen, indicado pela Pró-
reitoria de Ensino; um representante da Proppex, indicado pela Pró-reitoria de Pós-gradua-
ção, Pesquisa e Extensão. 
 
Os cursos da Unidavi estão distribuídos em quatro área de conhecimento:  Área de Ciências 
Humanas, Linguagens e Artes, Educação e Comunicação; Área de Ciências Biológicas, Mé-
dicas e da Saúde; Área de Ciências Naturais, Computação E Engenharias e Área de Ciências 
Sociais Aplicáveis. 
 
São competências dos colegiados de área: 
– Sugerir alterações curriculares. 
– Estabelecer normas para desenvolvimento dos estágios curriculares. 
– Definir e implementar mecanismos de acompanhamento e avaliação dos cursos. apreciar 

as recomendações 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 professo-

res e acadêmicos, 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 en-

sino. 
– Deliberar sobre assuntos de natureza técnica, administrativa, disciplinar e funcional, no 

âmbito da unidade de ensino. 
– elaborar normas internas de funcionamento da unidade de ensino, observadas as resolu-

ções do Consuni;  
– Analisar e deliberar, em grau de recurso, sobre assuntos de natureza acadêmica da uni-

dade 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 regula-

mentos de estágios, encaminhando-os à Pró-reitoria de Ensino.  
– Propor alterações ao Regimento Geral. 
 
 
 



 
 

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI)  2017/2021  |   RESOLUÇÃO CONSUNI 08/2017 DE 20/6/2017 

Página 59 de 83 

 Coordenadores de curso 
 
A Coordenação de Curso de Graduação, Sequencial ou a Distância, subordinada à Proen, 
planeja, coordena, supervisiona e avalia o PPC, observadas as políticas, diretrizes, normas e 
procedimentos determinados pela Proen, pelos órgãos executivos e deliberativos da Unidavi, 
no que couber. 
 
As competências do coordenador de curso estão estabelecidas no Regimento geral da Uni-
davi. 
 
 

 Órgãos de Apoio  
 
Órgãos de Apoio são aqueles destinados a oferecer, nas atividades-meio, apoio didático-pe-
dagógico, técnico-científico, administrativo, de assistência, de assessoramento ou de coorde-
nação à Reitoria, às Pró-reitorias, às Áreas de Conhecimento, às Coordenações de Cursos, 
aos Conselhos, a toda à administração da Unidavi e à comunidade estudantil.  
 
A estrutura, competência, organização, funcionamento e atividades dos Órgãos de Apoio se-
rão definidos em seus regimentos, aprovados pelo Consuni. 
 
São Órgãos de Apoio da Unidavi: Núcleo de Orientação a Pessoas com Necessidades Espe-
ciais, Sistema de Bibliotecas e CPA. 
 
 

 Órgãos complementares 
 
Órgãos Complementares são aqueles destinados a complementar as atividades fim da Uni-
davi, constituindo-se em Institutos, Núcleos, Unidade de Educação Básica e Experiências 
Pedagógicas. 
 
São Órgãos Complementares da Unidavi: Escola de Educação Básica,  Escola de Educação 
Profissional, Central de Estágios, Núcleos e a  Educação a Distância. 
 
A complementação da estrutura e competências dos Órgãos Complementares serão definidas 
em seus regimentos próprios, aprovados pelos Colegiados Deliberativos Superiores da Uni-
davi, pelo Consad ou por outros que a Legislação determinar, respectivamente. Os Órgãos 
Complementares são subordinados à Proen. 
 
 

 Campus descentralizados 
 
Os Campus Descentralizados e Cursos Fora de Sede são geridos por um Coordenador ao qual  
compete executar as atividades acadêmicas, financeiras e administrativas no âmbito dos 
campi e cursos fora de sede, sob a supervisão da Reitoria, Proen, Proppex e Proad, no que 
lhes compete. 
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A estrutura organizacional da Unidavi pode ser observada na Figura 10. 
 

Figura 10 - Estrutura do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 
 

 
 

 
 

 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 
 

Um grande número de jovens tem procurado, cada vez mais cedo, o acesso ao Ensino Supe-
rior. Em contrapartida, também cresce, significativamente, o número de ingressantes que, 
nos primeiros semestres ou no meio do percurso, acabam por desistir da caminhada, mos-
trando-se pouco motivados. Estudos realizados pela Assessoria de Planejamento indicam que 
o índice de desistência é maior nos primeiros anos de formação. Não há pesquisas formali-
zadas sobre os motivos das desistências, mas pela observação da Secretaria Acadêmica iden-
tificam-se alguns motivos: deficiências do Ensino Fundamental e Médio, escolha precoce do 
curso, fator econômico e realocação profissional. 
 
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 respon-
sabilidade das instituições em atender às expectativas de formação profissional do acadê-
mico. 
 

COORD. PÓS/PESQ./EXT.

PROC. JURIDICA

COM. PLANEJAMENTO

DECOmM

Administração Superior
Administração Setorial

Órgãos de Apoio

SECRETARIA REITORIA

OUVIDORIA

CPA

SECRETARIA ACADÊMICA

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIADEPTO REC HUMANOS LAB. DE SERVIÇOS

DEPTO FINAN./CONT. DEPTO SUPRIMENTOS

NOPNE

DEPTO TI SISTEMA DE BIBLIOTECAS

CENTRAL DE ESTAGIOS

REL. INTERNACIONAIS

PROAD PROEN PROPPEX

COLEGIADO DE ÁREA

COORD. DE CURSO

CAMPUS DESC.

ESCOLA ED. BÁSICA

CONSELHO DE CLASSE

CAD CAPPEX

CAEN

REITORIA

CONSUNI

De acordo com regimento geral aprovado 
pelo CONSAD em 06.mai.2014.
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Ressalta-se, por meio da Avaliação Institucional, que os acadêmicos priorizam no Ensino 
Superior, além da busca do conhecimento, os grupos de relacionamento e infraestrutura. 
 
O atendimento de qualidade é prioridade da Unidavi. Vai da sala de aula à prestação de in-
formações e resolução de problemas operacionais que envolve a vida acadêmica dos discen-
tes. São oferecidas formas de atendimento que incentivem a permanência e facilite a vida 
acadêmica dos discentes, propiciando condições para que desenvolvam suas atividades com 
qualidade.  
 
Nesta mesma perspectiva serão ofertados atendimentos de qualidade ao aluno da modalidade 
a distância. A Unidavi ofertará aos ingressantes de EAD curso específico para utilizar o Am-
biente Virtual de Aprendizagem, suas funcionalidades e todos os demais recursos e infraes-
trutura da instituição. 

 
 
6.1. PROGRAMAS DE APOIO PEDAGÓGICO E FINANCEIRO  

 
O acesso de discentes à Unidavi está regulamentado no artigo 112 do Regimento Geral da 
instituição, conforme segue: 

 
Para preenchimento de vagas do semestre inicial: 
– Pelos candidatos que tiveram obtido a maior pontuação no processo seletivo, até o pre-

enchimento de vagas oferecido para o curso para o qual tiverem se inscrito. 
– Pelos candidatos classificados, inscritos no mesmo processo seletivo que tenham obtido 

maior pontuação em outros cursos, conforme Edital. 
– Por candidatos classificados inscritos no mesmo processo seletivo em cursos de outras 

Instituições de Ensino Superior. 
 

Para preenchimento de vagas no curso: 
– Pelos candidatos que tiverem requerido transferências.  
– Pelo acadêmico desistente. 
– Pelos candidatos portadores de diploma de curso superior. 
 
As formas de seleção da Unidavi são:  
a) Vestibular Acafe. Prova escrita, baseada em questões gerais do Ensino Médio. 
b) Seletivo Especial – Prova online, baseada em questões do Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem). 
c) Prouni do Governo Federal. Classificação através das notas do Enem. Oferece Bolsas de 

Estudos (integrais ou parciais) a estudantes de baixa renda. 
d) Lei Nº 14.876 (Bolsa Fundo Social). Seleção através da média final do Ensino Médio. 

Oferece Bolsas de Estudos (integrais) a estudantes de baixa renda. 
e) Parfor. Oferece cursos de licenciatura para professores de Educação Básica da Rede Pú-

blica de Ensino. Bolsa 100% gratuita. 
f) 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. 
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g) Portador de Diploma de Curso Superior. Destinado às pessoas que já possuem um di-
ploma de curso superior. 

h) Transferência Interna. É uma modalidade de ingresso para alunos da Unidavi em caso de 
mudança de curso. 

i) Transferência Externa. Modalidade de ingresso para alunos de outras instituições de en-
sino que desejam estudar na Unidavi no mesmo curso. 

j) 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. 

k) Retorno de aluno desistente. O aluno desistente poderá solicitar retorno e continuar seus 
estudos. 

l) Retorno de trancamento de matrícula. O aluno com matrícula trancada poderá solicitar 
retorno e continuar seus estudos. 

m) Programas de Políticas Públicas. Edital específico. 
  
A Secretaria Acadêmica, além das suas atividades operacionais, presta atendimento persona-
lizado aos alunos que apresentam vulnerabilidade social e econômica, por meio do  Serviço 
de Apoio ao Estudante (SAE),visando a sua inclusão e permanência na instituição.  As ações 
que a SAE desenvolve contribuem para a retenção dos alunos, cumprindo o atendimento aos 
critérios estabelecidos por instrumentos legais e órgãos fiscalizadores.  
 
A Unidavi oferece vários programas de apoio financeiro, onde destacam-se os seguintes:  
1. Prouni. 
2. Bolsa Filantropia – Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009. 
3. Artigo 170 - Bolsa de Estudo, Pesquisa e Extensão da SEE-SC. 
4. Artigo 171 - Bolsa de Estudo e Pesquisa da SEE-SC. 
5. Fumdes da SEE-SC.  
6. Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional da SEE-SC. 
7. Fape da instituição. 
8. Convênios com entidades públicas e privadas. 
9. Programa de descontos para grupo familiar e egresso. 
10. Bolsa Raio X, do Programa Conheça a Unidavi por Dentro. 
11. Benefícios para integrantes do Coral Unidavi. 
12. Benefícios para funcionários nos cursos oferecidos e idiomas. 

 
O apoio pedagógico na Unidavi ocorre por meio do Programa de Nivelamento e de Monito-
ria. O Programa de Nivelamento propõe minimizar deficiências do ingressantes nas áreas de 
Língua Portuguesa e Matemática. Enquanto que o Programa de Monitoria, ministrado por 
docente ou discente, visa o reforçar o processo de ensino-aprendizagem por meio do estabe-
lecimento de novas práticas e experiências pedagógicas e vivenciais, permitindo diminuir os 
problemas decorrentes de repetência, falta de motivação e evasão escolar. 

 
Além desses programas, a Unidavi dispõe de Central de Estágios e Empregos, que visa faci-
litar o acesso de acadêmicos no mercado de trabalho, por meio da intermediação de estágio 
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com empresas e organizações da região. A instituição também possui convênio junto ao Cen-
tro de Integração Empresa-Escola, como extensão da oferta de estágios. 

 
 
6.2. ESTÍMULO À PERMANÊNCIA  

 
A Unidavi mantém Comissão de Sucesso e Permanência, com o objetivo de consolidar a 
permanência do acadêmico até a conclusão do curso. Além dos programas de apoio pedagó-
gico e financeiro, a Unidavi oferece e estimula seus alunos a participarem de atividades com-
plementares às de formação regular, apresentadas a seguir.  
 
Incentivo à viagens técnicas. A instituição estimula o aprimoramento profissional e pessoal 
dos estudantes de graduação, por meio de viagens para visitação à empresas e organizações, 
participação em seminários, simpósios, feiras, encontros e atividades técnico-científicas re-
lacionadas ao curso que frequenta. Esse incentivo ocorre por meio do Favited. 
 
Programa de Nivelamento. Com o propósito de inserir o futuro acadêmico ao meio univer-
sitário, a Proen oferece duas vezes ao ano cursos de nivelamento. O nivelamento tem como 
objetivo dar suporte ao ingressante no curso escolhido. 
 
Programa de Monitoria. É entendido como recurso pedagógico para o fortalecimento do 
processo ensino-aprendizagem, por meio da utilização de práticas e instrumentação que pro-
movam a oportunidade da obtenção do conhecimento. São atividades executadas por docen-
tes e discentes para facilitar o processo da aquisição do conhecimento. 
 
Programas de Iniciação Científica. Compreende a dimensão da produção do conhecimento 
e seu efetivo reflexo na sociedade. É aquela que se articula naturalmente ao Ensino e à Ex-
tensão. 
 
Programas de Extensão. Forma o elo com a comunidade, permite a difusão do conheci-
mento científico, prioriza as práticas ao atendimento de necessidades regional. 
 
Intercâmbios. O intercâmbio estudantil na Unidavi permite que seus acadêmicos, regular-
mente matriculados, possam realizar um semestre ou um ano no exterior com as universida-
des conveniadas. 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. A convalidação dos créditos estudados e aprovados nas universidades conveniadas é 
garantida, desde que tenham seguido todos os trâmites, editais e regramentos em vigor dis-
ponibilizados pelo Departamento de Relações Internacionais da Unidavi. 
 
 
 
 

6.3. ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL (ESPAÇO PARA PARTICIPAÇÃO E CONVIVÊNCIA 
ESTUDANTIL) 
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A organização estudantil na Unidavi é representada pelo DCE e pelas lideranças de turmas, 
através das quais o acadêmico busca interagir com a instituição de forma mais intensa. Esta 
interação ocorre por meio da representação nos colegiados, grupos de estudo, culturais, de 
pesquisa, programas de extensão, atividades esportivas, dentre outras formas. 
 
O movimento estudantil é estimulado pela instituição, pois acredita, que por meio dele, seja 
possível desenvolver cidadãos socialmente responsáveis, criando uma sociedade 
humanamente mais justa.  
 
 

6.4. ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS 
 

O acompanhamento de egressos permite a avaliação do processo de ensino e aprendizagem. 
A Unidavi se mobiliza através da Comissão Permanente das Políticas de Egressos, constitu-
ída por representantes da Coordenação de Cursos, do Departamento de Eventos, Comunica-
ção e Marketing, Assessoria Pedagógica da Pró-reitoria de Ensino, da Avaliação Institucional 
e dos Egressos. 
 
O Portal Comunidavi se apresenta como um canal de informação direto com o egresso. Atra-
vés do Portal, o egresso recebe informações sobre cursos de Graduação, Pós-graduação, Ex-
tensão, congressos, seminários, oficinas, Ciepe, Feira da Empregabilidade e Intercâmbios. 
Os egressos podem usufruir dos seguintes serviços: biblioteca, laboratórios, Internet, descon-
tos em cursos e informativos de vagas de emprego da Central de Estágios. 
 
O conjunto de informações para o acompanhamento é obtido através de pesquisas periodica-
mente aplicadas com empregadores e egressos. Estas informações são organizadas na forma 
de um relatório, que serve de apoio para as políticas de gestão, ensino, pesquisa e  extensão.  
 
 
 

 INFRAESTRUTURA  
 

A infraestrutura da Unidavi é projetada para permitir o desenvolvimento do ensino, pesquisa 
e extensão. Será abordado neste capítulo a infraestrutura física, biblioteca, laboratórios, re-
cursos tecnológicos e de  audiovisual, promoção de acessibilidade e de atendimento diferen-
ciado a pessoas com necessidades especiais, cronograma de expansão da infraestrutura, co-
municação com a sociedade e ouvidoria. 
 

 
7.1. INFRAESTRUTURA FÍSICA 

  
A estrutura física da Unidavi possui área edificada de 30 mil m², distribuídos em vários do-
micílios, que permitem o bom desempenho das atividades de ensino (presencial e EAD), 
pesquisa e extensão, assim como as áreas de apoio. A estrutura se apresenta em bom estado 
de conservação e uso, com bom aspecto funcional. Em relação à EAD, haverá preparação 
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para atendimentos específicos ao público da modalidade a distância.  A sede está edificada 
na parte central da cidade de Rio do Sul, permitindo fácil acesso por todos que fazem uso 
dela. Mesma característica é observada nos campi, que estão instalados nas cidades de Itu-
poranga, Presidente Getúlio e Taió. 
 
As instalações da Unidavi estão localizadas nos domicílios descritos na Tabela 5. 

 
Tabela 5 - Localização e área dos domicílios da Unidavi 

Unidade Endereço 
Edificação 

(m²) 
Terreno 

(m²) 

Central 
Rua Dr. Guilherme Gemballa, nº 013 Bairro Jardim Amé-
rica, na cidade de Rio do Sul - CEP 89.160-932 

20.319,97 27.149,81 

Ituporanga 
Rua Pedro Lino Gesser, nº 060 - Bairro Gabiroba, na ci-
dade de Ituporanga - CEP 88.400-000 

1.400,00 17.749,00 

Taió 
Rua Augusto Purnhagen, nº 835 - Bairro Universitário, na 
cidade de Taió - CEP 88.190-000 

1.409,00 20.000,00 

Presidente Getúlio 
Rua Curt Hering, nº 3355 - Bairro Rio Ferro, na cidade de 
Presidente Getúlio - CEP 89.150-000 

1.409,00 30.000,00 

Parque Universitário 
Unidavi 

Rua Herculano Nunes Teixeira, nº 105 - Bairro Centro, na 
cidade de Rio do Sul - 89.160-196 

4.179,92 22.615,00 

NPGJ 
Rua Júlio Roussenq Filho, nº 061 - Bairro Jardim Amé-
rica, na cidade de Rio do Sul - 89.160-196 

1.037,17 4.939,43 

NEAP 
Rua Júlio Roussenq Filho, nº 196 - Bairro Jardim Amé-
rica, na cidade de Rio do Sul - 89.160-196 

515,33 1.571,00 

Rádio Educativa Uni-
versitária 

Rua Dr. Guilherme Gemballa, nº 013, Sala 412 Bairro Jar-
dim América, na cidade de Rio do Sul - CEP 89.160-932 

30,76 0,00 

 Soma 30.295,07 124.024,24 

 
As despesas de capital (investimentos em infraestrutura física) previstos para os próximos 
anos constam no capítulo sustentabilidade econômico-financeira. A Figura 11  ilustra a uni-
dade central da Unidavi. 
 
Figura 11 - Vista parcial do campus central (Rio do Sul) 

 
 



 
 

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI)  2017/2021  |   RESOLUÇÃO CONSUNI 08/2017 DE 20/6/2017 

Página 66 de 83 

O campus de Rio do Sul centraliza toda administração da instituição e é formada por 8 (oito) 
blocos contínuos mais 5 (cinco) prédios, que somam 20.319,97 m². Com as áreas construídas 
dos campi de Ituporanga, Taió e Presidente Getúlio; do Parque Universitário Unidavi que 
compõe: Núcleo Gerador de Empresas de Desenvolvimento Integrado de Incubação, Labo-
ratório de Inovação e Negócios, Museu da Madeira e Reserva Técnica, Horto Florestal, Pal-
cos para Apresentações Artísticas e Culturais, Salão de Eventos e Restaurante; do Núcleo de 
Prática de Gestão e Jurídica, Núcleo de Estudos Avançados em Psicologia, Núcleo de Práti-
cas das Engenharias, Estúdios para Práticas Interdisciplinares, Rádio Educativa, acumulam 
mais 9.975,10 m², totalizando assim 30.295,07 m², conforme apresentado no Quadro 12. 
 
Quadro  12 - Ocupação dos domicílios por atividade em m² 

Tipo de ativi-
dade 

Rio do 
Sul 

Ituporanga Taió 
Pres. 

Getúlio 
Parque NPGJ Neap Rádio 

Administrativo 831,86 34,97 33,23 29,07 180,39 0,00 0,00 0,00 
Apoio ao  
Ensino 

603,42 21,15 39,37 46,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

Banheiro 636,87 74,96 65,14 75,56 61,02 75,71 19,23 0,00 
Ensino e  
Pesquisa 

7.408,48 805,91 663,43 783,64 224,22 0,00 0,00 0,00 

Espaço de  
Convivência 

2.542,81 0,00 147,27 44,15 1.176,61 9,36 0,00 0,00 

Esporte, Cul-
tura e Lazer 

2.077,70 0,00 93,47 0,00 1.817,95 0,00 0,00 30,76 

Laboratórios  
Didáticos 

2.291,82 152,67 112,91 113,92 59,24 837,76 191,86 0,00 

Órgãos  
Estudantis 

90,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Salas de  
Incubação 

0,00 0,00 0,00 0,00 532,69 0,00 0,00 0,00 

Áreas de  
circulação 

3.836,59 310,34 254,18 315,77 127,81 114,34 304,24 0,00 

Soma 20.319,97 1.400,00 1.409,00 1.409,00 4.179,92 1.037,17 515,33 30,76 
 
Toda a infraestrutura dos campi da Unidavi está disponível para a EAD que será ofertado 
pela instituição, na forma de compartilhamento. Tal compartilhamento é facilmente adminis-
trado, pois nos campi de Ituporanga, Taió e Presidente Getúlio a demanda do ensino presen-
cial tem diminuído nos últimos anos, situação em que a EaD poderá utilizar sem qualquer 
congestionamento. Já no campus sede, Rio do Sul, serão reservados salas e laboratórios para 
a utilização noturna. Contudo, há disponibilidade de sua estrutura, como nos demais campi,  
nos períodos matutino e vespertino. 
 
 

7.2. BIBLIOTECA  
 

O Sistema de Bibliotecas da Unidavi desempenha importante papel no processo de ensino-
aprendizagem, na pesquisa e extensão, tendo como objetivo colocar à disposição da comuni-
dade universitária a informação bibliográfica atualizada através de um conjunto de serviços 
de informação. 
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A infraestrutura da biblioteca conta com 5 unidades de atendimento (campus sede, campi e 
no Hospital Regional), contando com acervo de mais de 100 mil exemplares físicos e base 
de dados para consulta por meio eletrônico. Esta estrutura permite atender alunos da moda-
lidade presencial e de EAD. O acervo por área de conhecimento pode ser visualizado no 
Quadro 13. 
 
Quadro  13 - Acervo do Sistema Biblioteca 

 
 
Além do acervo constante no Quadro 13, a Unidavi disponibiliza três bases de dados eletrô-
nicas: EBSCO (base eletrônica de periódicos) com 2120 títulos de periódicos, Lex Magister 
(base da área de direito) com 10 revistas especializadas e Minha Biblioteca (base eletrônica 
de livros) com 7.618 títulos de livros. 
 
Especificamente para a EAD, como cada campus será um polo e todos os campi possuem 
uma unidade de biblioteca, todos os polos estarão cobertos por uma biblioteca física,  bem 
como base de dados para consulta por meio eletrônico. A instituição promoverá, ainda, ade-
quações físicas e capacitações necessárias para o funcionamento da EAD. 
 
A área física destinada à biblioteca é de 1.769,55 m², distribuídos na sede e nos campi con-
forme apresentado na Tabela 6. Não está previsto novas áreas física, exceto para o curso de 
medicina, que terá área específica no prédio que está sendo edificado para abrigar este novo 
curso. 

 
Tabela 6 - Espaço físico em uso pelas unidades da biblioteca 

Unidade Área Física 
Rio do Sul 1.490,62 
Ituporanga 76,61 
Taió 78,32 
Presidente Getúlio 114,00 
Residência médica 10,00 
Soma 1.769,55 

 
As instalações para o acervo dos cursos apresentam condições adequadas tanto em área física 
como em acervo de livros, periódicos e multimeios. O acervo bibliográfico está organizado 
tecnicamente e informatizado. A Unidavi adota o Pergamum como Sistema gerenciador de 

Títulos Exemplares Títulos Exemplares Títulos Exemplares Títulos Exemplares Títulos Exemplares

Ciências Exatas e da Terra 1.536 5.350 28 497 6 8 49 117 63 82
Ciências Biológicas 994 3.598 30 761 21 31 26 90 30 40
Engenharias 1.598 6.300 131 3.381 24 43 112 265 242 345
Ciências da Saúde 609 2.069 37 1.098 13 17 19 55 57 73
Ciências Agrárias 151 340 17 534 3 17 6 12 29 35
Ciências Sociais Aplicadas 15.093 45.955 640 21.370 187 305 259 757 821 1.008
Ciências Humanas 6.864 20.508 195 5.125 117 190 86 198 804 1.180
Linguística, Letras e Artes 2.598 7.650 32 744 348 734 167 429 1.961 3.068
Outros 478 1.563 49 870 --- --- 11 27 25 32
Total 29.921 93.333 1.159 34.380 719 1.345 735 1.950 4.032 5.863
Em *Outros, inclui itens como, normas, dissertações, teses, monografias, braile, etc...

*Outros
Área do Conhecimento

Livros Periódicos Referência Multimeios
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informação, disponível na internet e acessível aos acadêmicos, sendo este liberado somente 
para consulta.  
 
A área destinada aos usuários é, em média, 50% do espaço disponível nas Bibliotecas. Possui 
amplo espaço para leituras e estudos. A Biblioteca Central conta ainda com sala de multimí-
dia, com projetor, telão, caixa de som, acesso à internet; salas para estudos individuais e em 
grupos, também possui a sala da coordenação, aquisição e de processamento técnico. 
 
O atendimento na biblioteca central ocorre no horário das 7h30min às 11h45min e das 
13h30min às 22h00, de segunda a sexta; e das 7h30min às 11h45min aos sábados. Nas bibli-
otecas dos campi o atendimento ocorre das 18h00 às 22h00, de segunda a sexta. 
 
O processo de aquisição do acervo bibliográfico da Biblioteca Central e Bibliotecas Setoriais 
é centralizado no campus sede. A atualização do acervo ocorre anualmente, sendo que para 
os cursos de graduação considera-se os tipos de materiais oferecidos no mercado e quantita-
tivamente as recomendações do CEE e MEC.  A indicação das bibliografias básicas e com-
plementares é visto de acordo com o Plano de Ensino do docente em consonância com o 
PPC. 
 
O Sistema de Bibliotecas possui o documento “Política do Desenvolvimento das Coleções 
do Sistema de Bibliotecas da Unidavi”, que norteia todo o gerenciamento do acervo da ins-
tituição. 
 
Os principais serviços disponibilizados pelo sistema de biblioteca são: 
– Acesso à Base de Dados. 
– Acesso ao Portal de periódicos da Capes.  
– Atendimento Personalizado.  
– Empréstimo especial (licença médica).  
– Comutação Bibliográfica.  
– Indexação Compartilhada de Artigos de Periódicos.  
– Consulta Local. 
– Consulta Rápida.  
– Empréstimo de Material Bibliográfico.  
– Empréstimo Entre Bibliotecas da Unidavi.  
– Visitas Orientadas.  
– Capacitação de usuários. 
– Treinamentos para acesso ao acervo físico e eletrônico.  
– Acesso à internet.  
– Pesquisa Bibliográfica.  
– Computador para Cegos e Deficientes Visuais.  
– Serviço de elaboração de Ficha Catalográfica Ficha catalográfica para os seguintes 

publicações da editora da Unidavi ou de autoria da instituição. 
 
Os investimentos no sistema de biblioteca realizados no PDI atual e no projetado, consta na 
Figura 12. 
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Figura 12 - Investimentos no sistema biblioteca (realizado e projetado) 

 
 
 

7.3. LABORATÓRIOS  
 

A Unidavi dispõe de laboratórios para cada curso oferecido, propiciando o desenvolvimento 
das habilidades e práticas, totalmente equipados e adequados às características e especifici-
dades requeridas, visando à formação profissional que venha ao encontro das necessidades e 
demandas do mercado de trabalho. O mesmo padrão será ofertado para a Educação a Distân-
cia, visto que há a possibilidade de utilização compartilhada de todos os seus laboratórios, 
tanto sede quanto em seus campi, sempre que necessário pelo público de EAD. O Quadro 14 
apresenta a listagem de laboratórios. 
 
Quadro  14 - Laboratórios por utilização e localização 

Descrição Utilização Domínio Responsável 
Lab. de Redes - Sala 236 BSN Rio do Sul Coordenador TI 
Lab. Informática I - Sala 237 Todos os cursos Rio do Sul Coordenador TI 
Lab. Informática II – Sala 238 Todos os cursos Rio do Sul Coordenador TI 
Lab. Informática III – Sala 239 Todos os cursos Rio do Sul Coordenador TI 
Lab. Informática IV - Sala 240 Todos os cursos Rio do Sul Coordenador TI 
Lab. Informática V - Sala 241 Todos os cursos Rio do Sul Coordenador TI 
Laboratório de Informática VI 
- Sala 242 

Todos os cursos Rio do Sul Coordenador TI 

Mezanino/Maquetaria EGC, ARQ e TDI Rio do Sul Coordenador EGC 
Resistência de Materiais EGC e EGP Rio do Sul Coordenador EGC 
Desenho Técnico EGC, ARQ e TDI Rio do Sul Coordenador EGC 
Mat. de Construção Civil EGC Rio do Sul Coordenador EGC 
Elétrica EGC Rio do Sul Coordenador EGC 
Ateliê de Desenho I ARQ Rio do Sul Coordenador ARQ 

Studio I - Sala 142 
TDI, ARQ, AVL e Es-
cola Básica 

Rio do Sul Coordenador TDI 

Studio II - Sala 143 ARQ Rio do Sul Coordenador ARQ 

Ginásio de Esportes 
EDL, EDF e Escola 
Básica 

Rio do Sul Coordenador EDF 

Educação Física / Academia EDF Rio do Sul Coordenador EDF 

Sala de Dança 
EDL, EDF e Escola 
Básica 

Rio do Sul Coordenador EDF 
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Enfermagem EFM Rio do Sul Coordenador EFM 

Anatomia 
EFM, EDL, EDF, PSN 
e CBI 

Rio do Sul Coordenador EFM 

Fisiologia - Sala 224 EDL, EDF e CBI Rio do Sul Coordenador EFM 

Idiomas - Sala 602 
ADM, MKN, CET, 
BSN, JON, TCI e Es-
cola Básica 

Rio do Sul Diretor EB 

Rádio - Sala 412 
JON, TCI e Escola Bá-
sica 

Rio do Sul Coordenador Rádio 

Jornalismo - Hemeroteca - 
Sala 413 

JON e TCI Rio do Sul Coordenador Rádio 

Jornalismo - Fotografia 
JON, TCI, TDG e 
ARQ 

Rio do Sul Coordenador Rádio 

Práticas Jurídicas DIR Rio do Sul Coordenador NPJ 
Administração - NPG Todos os cursos NPGJ Coordenador ADM 
Ciências Contábeis + NPJ - 
NPG 

Todos os cursos NPGJ Coordenador CCO 

Ciências Econômicas - NPG Todos os cursos NPGJ Coordenador CEC 
Pesquisa e Marketing - NPG Todos os cursos NPGJ Coordenador ADM 
Psicologia - Núcleo de Estudos 
Avançados em Psicologia 

PSN e ADM NEAP Coordenador PSN 

Físico-Química 
EGP, EGC, TPQ, CBI 
e Escola Básica 

Rio do Sul Coordenador EGP 

Física e Ergonomia 
ARQ, EGP, EGC, 
TDG e TPQ 

Rio do Sul Coordenador EGP 

Laboratório de Inovação e Ne-
gócios 

Todos os cursos 
Parque Universi-
tário Unidavi 

Coordenador Gtec 

Informática Todos os cursos Ituporanga Coordenador TI 
Práticas Jurídicas DII Ituporanga Coordenador NPJ 
Informática Todos os cursos Taió Coordenador TI 
Práticas Jurídicas DIT Taió Coordenador NPJ 

Informática Todos os cursos 
Presidente Getú-
lio 

Coordenador TI 

Práticas Jurídicas DIP  
Presidente Getú-
lio 

Coordenador NPJ 

 
Os serviços prestados pelos laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas estão 
descritos nos planos pedagógicos dos cursos de graduação. As normas de segurança dos la-
boratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas obedecem ao preconizado no Laudo 
Técnico de Condições Ambientais de Trabalho e foram elaboradas por um Médico do Tra-
balho e um Técnico de Segurança do Trabalho. A fiscalização é realizada pela Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes. 

 
 

7.4. RECURSOS TECNOLÓGICOS E DE AUDIOVISUAL 
 
A Unidavi prioriza o investimento em tecnologias de ponta e acessíveis a sua realidade. 
Acompanhando a evolução das tecnologias. Investe também em tecnologias e ferramentas 
que auxiliam o ensino e a aprendizagem. 
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A Unidavi, por meio do departamento de Tecnologia da Informação, realiza suporte técnico 
aos equipamentos da instituição, bem como auxílio a todas as demandas de trabalhos dos 
setores, professores e alunos da instituição. Também participa ativamente no processo de 
decisão para a adoção de novas tecnologias,análise e desenvolvimento de vários softwares e 
procedimentos, buscando sempre a automatização dos mesmos. 
  
Algumas tecnologias disponibilizadas: 
  
E-mail. A Unidavi disponibiliza o serviço de e-mail a todos os seus colabores, alunos e 
egressos, utilizando-se da plataforma Google Apps. Com este recurso, todos os usuários deste 
serviço têm acesso a um e-mail com capacidade de armazenamento ilimitada, edição online 
de documentos, planilhas e apresentações, agendas, além de outros recursos disponibilizados 
pela Google. Também pode-se utilizar ferramentas de gerenciamento da Sala de Aula como 
o Google Classroom. 
  
Sistema de Internet sem fio. A Unidavi proporciona a todos os seus usuários o acesso à rede 
sem fio. O acesso à internet sem fio está disponível na sede e em todos os campi e demais 
domicílios da instituição. Todos esses estabelecimentos estão conectados ao campus princi-
pal por meio de uma rede computadores, denominada WAN (do inglês Wide Área Network). 
  
Laboratórios de Informática.  A Unidavi disponibiliza aos acadêmicos e professores labo-
ratórios de informática em todos os campi para apoio pedagógico. Todos os equipamentos 
possuem acesso à internet, possibilitando os trabalhos de apoio à pesquisa.  
  
Equipamentos Audiovisuais. A Unidavi disponibiliza aos professores e acadêmicos  o em-
préstimo de equipamentos audiovisuais e computadores, que auxiliam como ferramentas de 
apoio no processo de Ensino. Todas as salas de aula da instituição são dotadas de telas de 
projeção, datashow e caixas de som. Além disso, possui auditórios equipados com equipa-
mentos audiovisuais que permitem a realização de palestras e seminários, inclusive com a 
capacidade de transmissão por webconferência. 
  
Conectividade. A conexão de rede no campus sede da Unidavi e demais campi é realizada 
através de estruturas de rede de fibra óptica distribuídas estrategicamente, interligando os 
diversos departamentos, laboratórios, núcleos de práticas, bibliotecas e domicílios. O cabea-
mento de fibra óptica é devidamente certificado e os equipamentos utilizados permitem a 
eficiente transmissão dos dados. 
 
Servidores. A Unidavi opera com vários servidores virtuais hospedados em datacenter ter-
ceirizado (do inglês Cloud Computing), que permitem alta disponibilidade, segurança e ve-
locidade para acesso aos serviços da instituição.  
Entre os serviços disponibilizados destacam-se: 

– Site institucional. 
– Sistema acadêmico - Mentor Web. 
– Sistema ERP. 
– Sistema de Bibliotecas – Pergamun. 
– Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos. 
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– Sistemas de apoio (aAlunos e departamentos). 
– Banco de Dados. 

 
Computadores e Impressoras. A infraestrutura de computadores e impressoras utilizadas 
nos setores administrativos do campus sede e nos campi apresenta configuração atualizada e 
essencial para a execução dos aplicativos necessários para o desenvolvimento das atividades.  
  
Softwares em geral. Na Unidavi utiliza-se perfil de software seguindo padrão de instalação 
e configuração através de licenciamento Microsoft para todos os computadores dos campi. 
Perfil padrão:   

– Microsoft Windows 10 Pro nas versões x86 e x64. 
– Microsoft Office 2016 (Word, Excel, PowerPoint). 
– Softwares auxiliares como leitores PDF, plugins, e navegadores de internet. 

  
A Unidavi investe em modernização tecnológica através de uma política de expansão, inves-
tindo em capacitação, equipamentos modernos e tecnologia com o intuito de suprir as neces-
sidades de acordo com as exigências de cada departamento.  
 
Direcionamentos futuros: 
– Ampliar o uso de equipamentos que favoreçam a mobilidade das pessoas no ambiente de 

trabalho, previsto para 2019. 
– Estruturar as informações gerenciais da instituição de forma a obter um instrumento on-

line para a tomada de decisão, previsão de ampliação para 2018. 
– Ampliar o uso de processos automatizados facilitando a gestão e padronização on-line, 

com previsão de realização até 2019.  
– Implantar a utilização de novas tecnologias para o ensino e aprendizagem, especialmente 

no desenvolvimento de softwares, robótica e Internet das Coisas, previsto para 2018. 
 
 

7.5. PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE E DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO A 
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
 
A acessibilidade aos portadores de necessidade especiais (presencial e EAD) é desenvolvida 
por todas as áreas e unidades. No entanto, objetivando melhorar e personalizar este atendi-
mento, a Unidavi possui o Nopne.  Este núcleo tem como objetivos: 
 
a. Mediar as relações que envolvem o processo de ensino e aprendizagem e que devam 

contribuir para a inclusão do aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvi-
mento e altas habilidades. 

b. Propor, no âmbito da instituição, a aceitação das diferenças e, principalmente, a quebra 
de barreiras atitudinais, arquitetônicas, metodológicas, programáticas, instrumentais, co-
municacionais, digitais e nos transportes. 

 
São vislumbradas duas dimensões principais de ação: assegurar a inclusão e acessibilidade 
das pessoas com deficiência e fazer a orientação e acompanhamento dessas pessoas.  
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A primeira dimensão é efetividade por meio das seguintes ações: 
– Manter a periodicidade das reuniões da Comissão de Acessibilidade. 
– Incluir a questão da acessibilidade, nas reuniões de planejamento e  coordenações. 
– Proporcionar acesso as tecnologias assistivas. 
– Manter a participação no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. 
– Aprimorar os processos de abordagem do aluno com deficiência, no seletivo e nas soli-

citações de vaga. 
– Manter o Atendimento Educacional Especializado e o acompanhamento  psicopedagó-

gico do Nopne. 
– Promover oficinas e atividades complementares que auxiliem os estudantes ao pleno de-

senvolvimento das capacidades pessoais e profissionais. 
 
A segunda dimensão é efetivada por meio das seguintes ações: 
– Manter oficinas permanentes nos fóruns de formação continuada do professores, Ciepe e 

eventos na IES. 
– Fomentar a criação de grupos colaborativos interdisciplinares para atender às demandas 

da inclusão.  
– Identificar os docentes que acolherão os alunos, dirimir dúvidas e orientar para as práticas 

inclusivas.  
– Acompanhar o progresso do acolhimento de discentes e indicar oportunidades de melho-

rias. 
 
 

7.6. CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA PARA O PERÍODO DE 
VIGÊNCIA DO PDI  
 
Será executada a construção de uma nova infraestrutura, denominado Bloco L, Complexo da 
Saúde, para atender as demandas dos cursos da área da saúde. Inicialmente será construído 
uma área física prevista de 6.740,36 m2 para atender o curso de medicina, com previsão de 
conclusão, desta etapa, em dezembro de 2017. Para 2019 prevê-se a ampliação da infraestru-
tura física e laboratorial, visando atender outros cursos da área da saúde.  
 
O cronograma anual de investimentos e as respectivas rubricas constam no capítulo 9, aspec-
tos financeiros e orçamentários. 
 
 

7.7. COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
 
Dada a importância da comunicação em toda a extensão do Marketing, a Unidavi trabalha 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 indistinguí-
veis.  
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O público-alvo da comunicação da Unidavi é formado por todos aqueles que compõem os 
grupos de interesses. Para a instituição, a comunicação está intrinsecamente ligada à cons-
trução 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 coorde-
nação, 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 res-
ponsável pelo repasse ao público interno e externo das informações geradas dentro dos cam-
pus e demais unidades da instituição, tem por objetivo prestar serviços especializados, coor-
denar atividades de comunicação com os públicos e estabelecer estratégias que englobam 
iniciativas em três grandes áreas: comunicação, eventos e marketing. 
 
As políticas do Decomm são: 
– 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.  

 

As políticas do Decomm são efetivadas por meio de projetos a seguir relacionados: 
 
a. 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 comporta-

mento destes para posteriores ações da instituição. 
– Raio-X. Evento que reúne mais de 3.500 alunos e 300 professores do 3º ano do Ensino 

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 estu-
dos e outros. 

– Telemarketing. Aos alunos que estiveram no Raio-X são realizadas ligações com o obje-
tivo de tirar dúvidas e ainda divulgar o Processo Seletivo. 

 
b. Relacionamento com os meios de comunicação do Alto Vale  
– Release dos acontecimentos.  
– Mídia paga. 
– Eventos internos. 
 
c. Comunicação interna com os colaboradores  
– Meios de comunicação internos. 
– Eventos específicos em datas comemorativas. 
 
d. Comunicação interna com os acadêmicos  
– Meios de comunicação direcionados 
– Feira da Empregabilidade e do Empreendedorismo. Realizada com o objetivo de aproxi-

mar o acadêmico do mercado de trabalho. Nela empresas pré-selecionadas têm a oportu-
nidade de estar na IES buscando currículos. Para os acadêmicos é uma oportunidade ím-
par de buscar empregos e ainda saber quais são as exigências do mercado de trabalho.  
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– Eventos específicos.  
– Comemoração do Dia do Estudante, com realização de gincana. 
– Recepção aos calouros e veteranos. 
 
e.  Comunicação com o Egresso  
– Portal Comunidavi. O objetivo é relacionar-se com o egresso da instituição. No Portal ele 

fica sabendo o que acontece na Unidavi, além de ser convidado para os eventos e projetos 
que são realizados. 

 
f.  Comunicação com a Comunidade  
– Utilização da Rádio Educativa Universitária Unidavi FM. 
– Cursos de Extensão. 
– Eventos específicos. 
– Participação em feiras. 
 
g.  Ações Sociais  
– Campanha Aqueça um Coração. Uma vez por ano é realizada esta campanha com o ob-

jetivo de arrecadar roupas de inverno que são doadas a entidades que distribuem entre 
pessoas carentes.  

– Campanha Natal Feliz. Arrecadam-se brinquedos que são entregues próximo ao Natal às 
crianças carentes do Alto Vale.  

– Campanha Adote uma criança. O objetivo é a compra de roupas e sapatos que são entre-
gues no Natal para as crianças do Lar da Menina Desamparada, em Rio do Sul 

 
A comunicação interna da Unidavi tem como público-alvo os seguintes segmentos: profes-
sores, funcionários técnico-administrativos, acadêmicos e alunos da Escola. O objetivo da 
comunicação 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 instituição.  
 
A seguir são relacionados os meios de comunicação interna utilizados: 
– Site da Unidavi. Apresenta notícias atuais, informações de cursos, eventos, publicações 

legais e outros. 
– Portal da educação básica. Direcionado para assuntos da Escola, informações de profes-

sores, disciplinas e eventos, deixando os pais e alunos informados. 
– Murais nos corredores. São utilizados para divulgar assuntos e notícias, internos e exter-

nos, tornando-se um canal aberto entre a instituição e a comunidade. 
– Murais nas salas de aula. São utilizados especificamente pela Secretaria Acadêmica e 

coordenadores de curso para repasse de recados e outros assuntos específicos. 
– Televisores. São utilizados para divulgar os eventos da Unidavi, datas de resoluções im-

portantes e os processos seletivos, de forma a atualizar o público interno sobre os princi-
pais acontecimentos na instituição. 

– Redes Sociais. É o 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 instituição.  

– Material impresso. É utilizado com o objetivo de informar assuntos relacionados ao curso 
e à instituição, bem como suas campanhas.  
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– E-mail marketing. Seu uso tem o objetivo de informar assuntos relacionados ao curso e 
à instituição e suas campanhas. 

– Grupos WhatsApp. É utilizado para manter contato direto com líderes das turmas, profes-
sores e funcionários. 

 
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 instituição que 
busca o desenvolvimento regional está sempre preocupada em levar a informação à comuni-
dade em geral.  
 
A seguir são relacionados os meios de comunicação externa utilizados: 
– Site da Unidavi (www.unidavi.edu.br). Traz notícias atuais, informações de cursos, even-

tos, publicações legais e outros.  
– Rádio Unidavi FM (102.9). Por se tratar de uma rádio educativa, os programas e veicu-

lações são informativos e educacionais. Possui abrangência na região do Alto Vale e pos-
sibilita acesso através do site. 

– Jornal Impresso. É utilizado na promoção dos produtos da Unidavi. 
– Televisão. São veiculados videotape pagos. 
– Redes sociais. De forma permanente e atuante, a Unidavi utiliza as redes sociais para se 

comunicar com o público externo. 
– Visitas in loco. São realizadas semestralmente e sob a necessidade de levar as notícias 

até às escolas, principalmente aos alunos e professores do Ensino Médio; apresenta as 
profissões, tira dúvidas e, principalmente, esclarece as formas de ingresso na Unidavi. 
Anualmente acontece o Evento Raio-X, que, em forma de feira, esclarece dúvidas em 
relação ao curso escolhido, bolsas de estudos e conduz visita em todos os laboratórios da 
instituição. Tal maio de comunicação mostrou-se como o mais eficiente para este público. 

– Portal do Egresso. Objetiva manter contato com os ex-alunos, informando-os sobre even-
tos e acontecimentos da instituição, além de oferecer cursos de aperfeiçoamento profis-
sional de curta duração e pós-graduação. 

– Material impresso. É utilizado com o objetivo de informar assuntos relacionados à insti-
tuição e lançamento de campanhas. 

– E-mail marketing. Seu uso tem o objetivo de informar assuntos relacionados à instituição 
e lançamento de campanhas. 

– Outdoor. É utilizado como mídia de apoio.  
 
 

7.8. OUVIDORIA 
 
A Ouvidoria é um canal de interlocução entre a comunidade acadêmica e externa e as instân-
cias administrativas da Unidavi e busca fornecer subsídios para o aperfeiçoamento dos pro-
cessos de gestão da instituição. A Ouvidoria tem regulamento aprovado pelo Conselho Uni-
versitário. Por meio da Ouvidoria, a comunidade acadêmica e externa se manifesta sobre 
questões pertinentes à Unidavi. A evolução dos atendimentos realizados pela Ouvidoria é 
apresentada no Quadro 15. 
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Quadro 15 - Atendimentos da Ouvidoria 
Demanda 2012 2013 2014 2015 2016 
Pedido de Informações 90 123 73 49 173 
Sugestões 7 5 7 5 7 
Elogios 1 0 0 0 2 
Denúncias 0 2 2 2 0 
Reclamações 9 26 19 11 25 
Solicitações 20 32 30 10 48 
TOTAL 127 188 131 77 255 

 
A Unidavi, por Regimento, tem prazo de 5 dias úteis para retorno ao solicitante das devolu-
tivas, mas, na maioria das vezes as demandas são respondidas em prazo inferior ao determi-
nado. Conforme observa-se no Quadro 16, os pedidos de informações e solicitações são a 
maior demanda e são encaminhados aos setores e respondidos imediatamente ao solicitante. 
As reclamações 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 CPA. 
 
Ainda que esteja estabelecido em regimento próprio o prazo de 5 dias úteis para resposta ao 
demandante, a instituição tem como objetivo reduzir o tempo para, no máximo, 48 horas, 
pois acredita que dessa forma melhora o relacionamento com a comunidade e antecipa a 
solução de problemas.  
 
 
 

 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL 

 
 

O processo de autoavaliação institucional na Unidavi teve seu início em 1997 com base nas 
diretrizes do Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras. O plano de 
diretrizes de avaliação institucional foi aprovado no ano de 2000 e com base nas diretrizes 
estabelecidas pela lei 10.861/2004 do Sinaes foi constituída a CPA. 
 
A CPA é constituída por ato da reitoria e caracteriza-se como órgão de natureza consultiva e 
deliberativa com atribuição de conduzir o processo de autoavaliação institucional. Na sua 
composição, assegura-se a participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica e 
da sociedade civil de forma paritária. 
 
De acordo com a legislação em vigor, a CPA tem autonomia em relação aos conselhos e 
órgãos colegiados da instituição. Os pressupostos da CPA são caracterizados pela participa-
ção e delegação de responsabilidade, identificação de potencialidades e fragilidades no acom-
panhamento das metas e objetivos educacionais e compromissos com o processo avaliativo 
e os seus resultados. Na Unidavi, cabe à CPA a elaboração do relatório de autoavaliação 
institucional a cada ano, coordenar o processo de avaliação institucional interna e acompa-
nhar o processo de avaliação institucional externa. 
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As políticas para o período de vigência deste documento são: para a avaliação institucional 
interna, aprimorar os métodos de pesquisa da avaliação institucional interna e melhorar os 
indicadores de participação da comunidade interna e externa no processo de avaliação insti-
tucional interna; para a avaliação institucional interna, orientar a Reitoria quanto à legislação 
pertinente à Educação Superior e recomendar ações às Pró-reitorias a partir dos resultados de 
avaliação institucional externa; e para a autoavaliação institucional, evoluir o processo de 
integração entre a autoavaliação institucional e o planejamento estratégico. 
 
A Unidavi obteve a renovação de credenciamento pelo prazo de 5 anos, com base no parecer 
392 e resolução 265 do CEE, aprovados em 09 de dezembro de 2014 e publicado no decreto 
57, artigo 1º, XV, no Diário Oficial de Santa Catarina nº 20.008 de 25 de fevereiro de 2015. 
A partir de 2018, uma comissão deverá ser criada para o processo de renovação de credenci-
amento que está previsto para o ano de 2019. 
 
O processo de avaliação interna visa diagnosticar os indicadores da realidade institucional 
que permite a formulação de políticas de melhoria nas diversas esferas, possibilitando a re-
flexão e a análise da estrutura docente, administrativa e gerencial da instituição, visando à 
melhoria da qualidade de ensino, da pesquisa, da extensão, da gestão e de todos os serviços 
institucionais. As pesquisas de avaliação interna realizadas pela Unidavi estão descritas no 
Quadro 16. 
 
Quadro 16 - Pesquisas de avaliação interna 

Pesquisa 
Periodici-

dade 
Público-alvo Suporte 

Demanda Anual Alunos das escolas de ensino da região Decomm 
Ensino Graduação Semestral Discentes e docentes dos cursos de Graduação Proen 
Ensino Pós-gradua-
ção 

Disciplina Discentes dos cursos de Pós-graduação 
Pós-gradu-
ação 

Concluinte Anual Discentes da última fase dos Cursos de Graduação Proen 
Egresso Anual Formados nos cursos de Graduação Decomm 
Clima Organizacio-
nal 

Bianual Professores e funcionários técnico-administrativos RH 

Imagem Institucio-
nal 

Bianual Comunidade do Alto Vale do Itajaí. Decomm 

 
No modelo avaliativo interno da Unidavi estão contemplados os processos de constituição, 
planejamento, sensibilização, desenvolvimento e consolidação para elaboração dos relatórios 
e divulgação dos resultados dos processos de avaliação institucional. A operacionalização do 
processo avaliativo interno para o período de vigência deste documento está demonstrada no 
Quadro 17. 
 
Quadro 17 - Cronograma de aplicação das pesquisas de Avaliação Interna 

Pesquisa 
2017 2018 2019 2020 2021 

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                     
Ensino Graduação                     
Ensino Pós-graduação                     
Concluinte                     



 
 

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI)  2017/2021  |   RESOLUÇÃO CONSUNI 08/2017 DE 20/6/2017 

Página 79 de 83 

Egresso                     
Clima Organizacional                     
Imagem Institucional                     

 
As pesquisas de avaliação interna, realizadas com base na participação dos discentes, docen-
tes e colaboradores, objetiva avaliar a gestão educacional da Unidavi. As percepções sobre 
aspectos relacionados ao ensino e à infraestrutura oferecida são pontos importantes no pro-
cesso de autoavaliação institucional para melhoria contínua dos cursos ofertados, na busca 
pela educação de excelência que é o objetivo da instituição. 

 
Por meio dos resultados obtidos nas pesquisas é possível determinar quais ações podem cor-
rigir determinadas situações que não satisfatórias no olhar do público interno. A continuidade 
da aplicação das pesquisas de avaliação interna deve ser mantida e melhorada, a partir das 
informações geradas, para servir de instrumento de gestão para verificar se as ações acadê-
mico-administrativas estão em consonância com os objetivos educacionais.   

 
O processo de avaliação institucional interna realiza-se com a aplicação do instrumento de 
pesquisa e os dados coletados, que após analisados são encaminhados à reitoria e, posterior-
mente às pró-reitorias e coordenações de curso. As coordenações de cursos realizam reuniões 
com o núcleo docente estruturante para identificar possíveis correções de fragilidades iden-
tificadas pelos discentes e avaliar ações de melhoria contínua e cumprimento das metas pro-
postas nos planos de ação.  

 
A avaliação institucional externa nos cursos da Unidavi se dá através dos processos do ciclo 
avaliativos e dos processos de reconhecimento dos cursos de graduação em visitas in loco. O 
Quadro 18 apresenta a relação das áreas e respectivos cursos com os ciclos avaliativos do 
Enade referente ao período de vigência deste PDI. Os cursos oferecidos nos campi participam 
do Enade apenas quando houver concluintes nos períodos divulgados nas notas técnicas emi-
tidas pelo Inep do ano referente ao ciclo avaliativo. 

 
Quadro 18 - Ciclos avaliativo dos cursos de graduação e respectivas áreas 

Área Curso 
Enade 

2017 2018 2019 2020 2021 

Cince 

Sistemas de Informação      
Engenharia Civil      
Engenharia Mecânica      
Engenharia de Produção      

Chalec 
Ciências Biológicas      
Pedagogia      
Psicologia      

CSA 

Arquitetura e Urbanismo 12     
Administração      
Ciências Contábeis      
Ciências Econômicas      
Direito      
Jornalismo      
Tecnologia em Design de Interiores      

           _________________________ 
12 O curso de Arquitetura não fará Enade, passará por reconhecimento com visita in loco. 
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Cimesb 

Educação Física - bacharelado      
Enfermagem      
Medicina   13   
Educação Física - licenciatura      

 
A CPA analisa os resultados das avaliações externas, bem como acompanha as proposições 
e recomendações das ações de melhorias apresentadas. Os resultados das avaliações externas, 
no âmbito dos cursos, são analisados pelo NDE. As ações decorrentes dos resultados das 
avaliações externas são registradas no plano de ação do curso no Planejamento Estratégico. 
O acompanhamento dos indicadores acontece semestralmente e a atualização dos indicadores 
é anual. 
 
Em consequência dos processos de avaliação interna e externa são definidos objetivos e me-
tas do PE. Os objetivos e metas institucionais elaborados no Planejamento Estratégico abran-
gem a missão e a visão da instituição definidos no PDI e servem como base para o processo 
decisório da Reitoria, a partir do acompanhamento dos indicadores e das ações desenvolvidas 
nas Pró-reitorias, departamentos e cursos.    
 
Além dos processos de planejamento e avaliação, são coletadas informações no Conselho 
Universitário, no Conselho de Administração, nas Câmaras de Ensino, de Pesquisa e Exten-
são e de Administração, por meio de pesquisa documental no Regimento Geral, no Plano de 
Desenvolvimento Institucional, no Projeto Pedagógico Institucional, nos Projetos Pedagógi-
cos dos Cursos. Também vários dados são fornecidos pelas Pró-Reitorias de Administração 
e Ensino, Pesquisa e Extensão, pelos Colegiados de Áreas e Núcleos Docentes Estruturantes 
de cada curso.    
 
O processo de autoavaliação é consolidado no Relatório de Autoavaliação Institucional, que 
tem por finalidades fomentar a cultura de avaliação institucional e subsidiar os processos de 
avaliação externa. As informações coletadas através de instrumento de pesquisa nas avalia-
ções internas e nos planos de ação são analisadas através de técnicas de estatísticas descritivas 
e multivariada de dados de forma exploratória e apresentados em relatórios elaborados e va-
lidados pela CPA para a Reitoria. 
 
O planejamento e avaliação institucional da Unidavi ocorre por meio da integração das in-
formações geradas nas pesquisas de avaliação institucional, nas avaliações externas dos cur-
sos e na verificação das evidências e metas no planejamento estratégico. Os resultados obti-
dos servem de retroalimentação no processo de auto avaliação institucional, por meio da atu-
alização dos instrumentos de coletas de dados para aplicação das pesquisas e dos indicadores 
e metas.  
 
Por meio do Planejamento Estratégico, implantado em 2012, os gestores da Unidavi conse-
guem visualizar a situação dos indicadores e do percentual de alcance de cada meta definida 
a partir dos objetivos institucionais, em conformidade com o PDI. A evolução institucional 
pode ser constatada a partir da comparação do alcance das metas ao longo do tempo, de forma 
relativa ou não, que indicará quais serão os pontos relevantes para a gestão da Unidavi.   

           _________________________ 
13 O curso de Medicina será iniciado a partir do segundo semestre de 2017. 
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 ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIO 
 

A Unidavi apresenta o Demonstrativo Econômico e Financeiro para o quinquênio 2017-2021, 
onde fica evidenciado a viabilidade econômica e financeira para o respectivo período. Prevê 
captação de recursos junto às instituições financeiras no montante de R$ 8.000.000,00 (oito 
milhões de reais), com prazo de 72 meses para liquidação. 
 
Destaca-se que esses recursos a serem captados serão utilizados, exclusivamente, para a cons-
trução da área física e laboratorial necessária para o curso de medicina que iniciará no se-
gundo semestre de 2017 e que, após a conclusão do seu ciclo operacional, refletirá em um 
crescimento significativo na sua receita operacional, elevando-a ao status de instituição de 
ensino de pequeno para médio porte. 

 
 
9.1. DEMONSTRAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 
 Estratégia de Gestão Econômico-Financeira 

 
A Unidavi prevê uma redução do número de alunos ingressantes no período de 2018 a 2021, 
devido à redução do número de concluintes no ensino médio da escola pública em 2017, 
segundo informações da Secretaria da Educação do Estado de Santa Catarina, cujo efeito está 
evidenciado na redução gradativa da receita operacional de mensalidades no demonstrativo 
de resultados do respectivo período.  
 
A Unidavi planeja ampliar o número de vagas para os cursos existentes e com demandas 
efetivas, além de intensificar a oferta de cursos de curta duração na extensão, adequação do 
número de alunos dos cursos de pós-graduação lato sensu, e ampliação do número de alunos 
na escola de Educação Básica. 
 
Adotará ações voltadas, especialmente para a redução de custos e racionalização no uso dos 
recursos disponíveis, porém, mantendo inalterada a política de benefícios com bolsas de es-
tudos aos acadêmicos. 

 

 Planos de Investimentos 
 
Serão mantidos estritamente os investimentos necessários ao adequado funcionamento da 
instituição, notadamente no que se refere ao processo político-pedagógico dos cursos atuais 
e dos investimentos fixos e previstos para os cursos da área da saúde.  
 
A previsão do Orçamento de Capital para o quinquênio 2017-2021 foi estabelecida de acordo 
com as expectativas e necessidades operacionais da Unidavi e de seus campi, incluindo a 
implantação do curso de medicina. A partir do segundo semestre de 2018, os cursos de me-
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dicina e enfermagem estarão alocados em nova edificação, com instalações próprias, cons-
truídas para atender, especificamente, a área da saúde, em terreno anexo ao campus sede e 
de fácil acessibilidade. 
 
As projeções contemplam investimentos em Edificações, Acervo Bibliográfico, Equipamen-
tos para Laboratórios, Móveis e Utensílios, Equipamentos de Informática, Máquinas e Equi-
pamentos, Instalações e Redes e outras pequenas imobilizações necessárias para atender às 
demandas de investimentos fixos de toda a instituição. A Unidavi compreende que o mo-
mento econômico atual não é propicio para a realização de investimentos fixos. No entanto, 
é no momento de crises que surgem as melhores oportunidades e isso se configura através do 
credenciamento para a implantação do curso de medicina efetivado pelo CEE/SC.  
 
Trata-se de uma oportunidade única e ímpar para qualquer instituição de ensino superior, 
principalmente quando localizada fora da capital ou eixo de grandes cidades, motivo pelo 
qual todos os esforços, recursos e priorização se justificam. Salienta-se que, mesmo se tra-
tando de grandes aportes na rubrica de investimentos de capital, não resultará em compro-
metimento da capacidade financeira da Unidavi. Muito pelo contrário, contribuirá, no futuro, 
para impulsionar o crescimento e desenvolvimento sustentável da instituição, dada a sua im-
portância para a cidade de Rio do Sul e de todo o Alto Vale do Itajaí. A Tabela 7 apresenta o 
cronograma de investimentos para o período 2017-2021. 
 
Tabela 7 - Cronograma dos investimentos 

Rubrica investimentos 2017 2018 2019 2020 2021 
Acervo Bibliográfico 437.862 465.000 490.000 495.000 510.000 
Equipamentos Laboratório 2.731.452 1.872.991 1.785.778 363.150 394.287 
Móveis e Utensílios 674.551 157.970 178.485 193.680 210.287 
Equipamentos de Informática 395.010 98.731 233.548 121.050 131.429 
Máquinas e Equipamentos 1.296.325 98.731 123.948 121.050 131.429 
Edificações 5.641.863 256.701 280.795 314.730 341.716 
Outras Imobilizações 800.000 165.000 165.000 165.000 165.000 

TOTAL  11.977.063 3.115.124 3.257.555 1.773.661 1.884.148 
 
 

 Previsão Orçamentária e Cronograma de Execução (5 anos) 
 
A Projeção econômica para o quinquênio 2017-2021 reflete o resultado obtido no período, 
levando em conta uma leve redução do número de alunos da Graduação entre 2017 e 2020, 
retornando ao patamar atual a partir de 2021. O reflexo desse panorama se dá, em função da 
redução de alunos concluintes do ensino médio em 2017, a qual repercutirá, negativamente, 
para os quatro anos seguintes. Quanto à Escola Básica e à Pós-graduação, se prevê estabili-
dade no número de alunos para o respectivo período projetado. A previsão orçamentária pode 
ser visualizada na tabela 8. 
 
Tabela 8 - Previsão orçamentária 

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021 
Receitas Operacionais 50.619.202 49.322.055 53.815.764 59.852.757 64.806.597  
Receitas de Mensalidades e Taxas 40.760.200 39.492.473 43.199.258 48.420.025 52.571.664  
Contribuições Institucionais 2.427.197 2.364.536 2.480.999 2.716.958 2.866.671  
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Receitas Diversas 763.464 801.637 841.719 875.388 910.483  
Receitas Financeiras 1.555.460 1.391.478 1.361.659 1.294.576 1.288.261  
Receitas de Gratuidades 5.112.881 5.271.931 5.932.129 6.545.810 7.169.518  
Despesas Operacionais 47.765.459 47.577.080 53.008.585 58.527.128 63.765.817  
Despesas com Pessoal e Capacitação 28.157.792 29.288.508 32.956.271 36.365.610 39.830.656  
Despesas com Mat. e Manutenção 2.272.308 2.219.492 2.421.709 2.693.374 2.916.297  
Despesas Gerais e Administrativas 4.639.751 3.699.154 4.036.182 4.488.957 4.860.495  
Depreciação e Amortização 1.646.320 2.505.514 2.831.269 3.008.636 3.197.050  
Bolsas Concedidas 3.227.886 3.289.781 3.589.511 3.992.179 4.322.600  
Gratuidades e Bolsas Filantropia 7.821.402 6.574.630 7.173.641 7.978.372 8.638.719  
Resultado - Superavit/Déficit 2.853.743 1.744.976 807.179 1.325.629 1.040.780  
Depreciação e Amortização 1.646.320 2.505.514 2.831.269 3.008.636 3.197.050  
Saldo Operacional de Caixa - SOC 4.500.063 4.250.490 3.638.448 4.334.265 4.237.830  
Investimentos em Ativos Fixos - 11.977.063 - 3.115.124 - 3.257.554 - 1.773.661 -1.884.148  
Amortização de Empréstimos   - 1.000.000 - 2.000.000 - 2.000.000  
Juros s/ Financiamentos - 523.000 - 968.000 - 938.000 - 817.000 - 696.000  
Captação de Recursos em Bancos 8.000.000 - - - - 
Saldo Parcial de Caixa - SPC - 0 167.366 - 1.557.106 - 256.396 - 342.318  
Saldo Inicial de Caixa - SIC 11.345.298 11.345.298 11.512.663 9.955.558 9.699.161  
Saldo Final de Caixa - SFC 11.345.298 11.512.663 9.955.558 9.699.161 9.356.843  

 
Para suportar os investimentos necessários à implantação do curso de medicina, a Unidavi 
necessitará captar recursos no montante de R$ 8 milhões no mercado financeiro. Os custos 
financeiros desses recursos, a serem captados, serão atrelados ao Certificado de Depósito 
Interbancário – CDI, com Spread de 0,3% ao mês e sem a penhora de bens. Portanto, acom-
panhando a tendência de redução nas taxas de juros para os próximos anos. Essa estratégia 
visa permitir que a implantação desse novo curso seja efetivado sem afetar a estabilidade 
financeira da Instituição, visto que gera na sua fase de implantação custos elevados e baixo 
ingresso de receitas. 
 
Há a expectativa de que a SELIC encerre o ano de 2017 em torno de 8,5% ao ano e que fique 
nesse patamar para os anos seguintes, conforme último Boletim da FOCUS do Banco Central 
do Brasil. A Unidavi aplica seus recursos com remuneração da taxa plena do CDI e pactua 
essas taxas com o Banco financiador dos recursos eventualmente captados, arcando apenas 
com os custos adicionais referentes ao spread estabelecido. 
 
Nota-se, no Demonstrativo do Fluxo de Caixa para o período em referência, que se manterá 
um fluxo de caixa com saldo positivo equivalente à aproximadamente 2 de meses da receita 
operacional, o que oferece segurança e suporte para a tomada de decisões quanto aos inves-
timentos necessários, tanto para acréscimo das necessidades de capital de giro quanto para 
os investimentos fixos projetados, sem afetar a estabilidade e sustentabilidade econômica e 
financeira da instituição. Portanto, mesmo considerando os elevados investimentos iniciais e 
acréscimos nas despesas de custeio, o demonstrativo do fluxo de caixa acusa a viabilidade 
operacional. 
 
 

A Comissão  


