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APRESENTAÇÃO 
 

O ano de 2017 foi marcado por importante fato na história da Unidavi. Em julho iniciaram as 

aulas da primeira turma do curso de medicina, sonhado e esperado havia vários anos pela co-

munidade do Alto Vale do Itajaí. O curso teve seu funcionamento autorizado pelo Decreto nº 

857/16 do Governo Estadual, corroborado pelo parecer favorável homologado pela Resolução 

do CEE-SC nº 51 de julho de 2015. Ingressaram 30 alunos que deverão completar o curso em 

junho de 2023, sendo que a cada semestre o ciclo se renova. 

 

A partir da implantação do curso de Medicina, surgiram novas demandas de infraestrutura, do-

centes e apoio administrativo. Para atender a demanda de infraestrutura e apoio administrativo 

a Unidavi iniciou a construção do bloco da saúde, com aproximadamente de 6,7 mil m², que irá 

atender além da medicina, os demais cursos da área da saúde – enfermagem, psicologia e edu-

cação física, e futuramente outros cursos conforme a demanda da região. A edificação abrigará 

salas de aula, laboratórios, espaço para pesquisa, área de convivência, administração e serviços 

de atendimento aos docentes e discentes. Para atender a demanda de docentes a Unidavi for-

mou convênio com renomadas instituições de ensino do país para  formação de professores em 

nível de mestrado e doutorado na área da saúde.  

 

No âmbito didático pedagógico, a Unidavi submeteu 13 cursos a avaliação externa do CEE-SC, 

com visita in loco, obtendo nota superior a quatro em todos os cursos. Destaque para os cursos 

de administração, direito, pedagogia e tecnologia em design de interiores, que superaram a 

nota 4,5, em escala com nota máxima de 5. 

 

No contexto econômico-financeiro, a Unidavi conseguiu superar as dificuldades impostas pela 

situação de crise que atravessa o país, por consequência a região, e apresentar superávit em 

seu resultados. Controles eficientes de gastos e aproveitamento mais racional dos recursos, 

permitiu que a Instituição pudesse continuar sua política de fomentar a formação docente para 

curso de stricto sensu e possibilitar a adequada infraestrutura para realização dos cursos ofer-

tados. 

 

No contexto socioambiental, vários programas estão em andamento, como o Horto Florestal 

que cultiva mudas de sassafrás; Proteja a vida, que distribui mudas de plantas para os recém-

nascidos em Rio do Sul; Museu da Madeira, que preserva e difunde a história da industrialização 

no vale; além de vários outros projetos, como a coleta e óleo de cozinha, a compostagem de 

resíduos sólidos e a recuperação de nascentes e mata ciliar. 

 

O ano de 2018 se avizinha trazendo novas e velhas preocupações, como a provável queda no 

número de ingressantes em face do “apagão” dos concluintes do ensino médio em 2017; con-

siderando sua história e principalmente seus atores – docentes, técnicos, discentes e comuni-

dade, nada vai impedir de ser mais um ano vitorioso. 

 

 

Assessoria de Planejamento 
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1. PERFIL INSTITUCIONAL 
 

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

comunitária, sem fins econômicos,  que se caracteriza fundamentalmente como um espaço de 

produção e disseminação do conhecimento por meio da indissociabilidade do Ensino, da Pes-

quisa e da Extensão. 

 

Como instituição comunitária, a Unidavi nasceu do anseio das pessoas e entidades preocupadas 

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

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

 

A Unidavi é mantida pela Fundação Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, 

entidade educacional oficial, com patrimônio próprio. Instituída pela Lei Municipal nº 613 de 07 

de julho de 1966, tem caráter educativo, cultural e de assistência social, de direito privado, 

comunitária/filantrópica, sem fins econômicos. Está inscrita no CNPJ sob nº 85.784.023/0001-

97, com sede e foro na cidade de Rio do Sul, onde funciona na Rua Dr. Guilherme Gemballa, nº 

13. 

 

A Unidavi tem como documentos norteadores o Regimento Geral, aprovado pelo Consuni em 

24 de agosto de 2017 (Resolução 15/2017) e homologado pelo Conselho de Administração em 

5 de outubro de 2017 (Resolução 3/2017); o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), apro-

vado pelo Consuni em 20 de junho de 2017 (Resolução 8/2017); e o Planejamento Estratégico 

(PE) aprovado na reunião da Reitoria em fevereiro de 2017. O PDI e PE têm vigência de 2017 a 

2021. Estes documentos são basilares no auxílio a gestão da Unidavi para tomada de decisão e 

direcionamento para o alcance dos objetivos da IES. 

 

A Unidavi está localizada na região do Alto Vale do Itajaí, que se configura geograficamente 

como o centro do Estado de Santa Catarina, entre a Serra do Mar e a Serra Geral. Com história 

de ocupação recente, tem sua população formada especialmente pela imigração europeia, que 

até poucas décadas, baseava sua economia essencialmente na agricultura e no extrativismo. 

Contudo, na esteira do espírito desenvolvimentista que caracterizou o país na segunda metade 

do século passado e somadas a escassez dos recursos naturais, passou a investir na expansão 

comercial e industrial, transformando suas características políticas, econômicas e demográfi-

cas. Atualmente a região possui uma população de aproximadamente 300 mil habitantes, entre 

os quais, anualmente, 3,5 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 por meio de campus. Desta forma, contribui 

com os anseios de fortalecer as microrregiões do Alto Vale do Itajaí em suas potencialidades. 

 

A estrutura administrativa da Fundação Unidavi é constituída pelos seguintes órgãos: Conselho 

de Administração; Conselho Curador; e Presidência. O Conselho de Administração é o órgão 

deliberativo, normativo, consultivo máximo e soberano, em assuntos de política administrativa, 

financeira e de planejamento da Fundação Unidavi. O Conselho Curador é o órgão de fiscaliza-

ção, orientação e controle do registro da administração econômico-financeira da Fundação Uni-

davi. A Presidência é o órgão executivo superior da Fundação Unidavi e será exercida de forma 

cumulativa, pelo Reitor do Unidavi, eleito conforme estabelecido no Regimento Geral da Insti-

tuição. 
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2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

A estrutura organizacional da Unidavi está estabelecida no Estatuto da Fundação e no Regi-

mento Geral do Centro Universitário, e pode ser observada no organograma apresentado a se-

guir. 
                

Figura 1 - Organograma do Centro Universitário 

 
 

 
Figura 2 – Organograma da Fundação UNIDAVI 

 

 
 

 

3. AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS 
 

A Unidavi desenvolve várias ações sociais e ambientais por meio de projetos de ensino, pes-

quisa e extensão. A seguir estão relacionados algumas dessas ações. 

 

GINCANA DOS FUNCIONÁRIOS 

Local: campus Rio do Sul. 

Data: janeiro. 

Coord. Pós/Pesq./Extens.

Depto. RH Laboratório servços Núcleo de EaD Nopne

Depto. TI Sistemas de Biblioteca

Colegiado de Área Conselho de Classe

Coordenação de curso Direção Colégio

Depto.Financ./Contábil Depto. Suprimentos Secret. Acadêmica Central de estágios

CPA Decomm

Relações Internacionais Coordenação Campus

PROAD PROEN PROPPEX

Assessoria Jurídica Secretaria da Reitoria

Assessoria Planejamneto Ouvidoria

CONSUNI

CAD CAPPEX

CAEN

REITORIA

De acordo com regimento geral aprovado pelo
Consad em 5/10/2017 (Res. 3/2017)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PRESIDÊNCIA

UNIDAVI

Conselho Curador

Editora Gtec

Rádio Museu
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Objetivo: integrar os funcionários da Unidavi e mostrar a importância do trabalho em equipe. A 

atividade foi realizada no primeiro dia de trabalho do ano. 

Perfil dos participantes: colaboradores da IES. 

Pessoas envolvidas: 150. 

 
Figura 3 - Gincana dos funcionários da Unidavi 

 
 

 

PROTEJA A VIDA 

Local: Hospital Regional Alto Vale. 

Data: de janeiro a dezembro. 

Objetivo: dotar residências e jardins residenciais com exemplares vegetais essenciais para o 

equilíbrio do ecossistema, como também contribuir para a melhoria da qualidade de vida da 

comunidade regional. 

Perfil dos participantes: recém-nascidos e mães. 

Beneficidados: Entregues cerca de 1.500 mudas de árvores da espécie sassafrás para cerca de 

1.000 recém nascidos. 

 
Figura 4 - entrega de mudas de sassafrás a recém-nascido no Hospital Regional
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CAMPANHA DO AGASALHO FARMAIS 

Local de entrega: centro evangélico de Rio do Sul. 

Data: de janeiro a dezembro. 

Objetivo: doar mantimentos, como roupas, calçados, cobertores, etc. Promoção conjunta: Far-

mais Bonfanti, Rádio Amanda, Rádio Jovem Pan News e Unidavi. 

Perfil dos participantes: pessoas carentes e residentes em Rio do Sul. 

Atendimentos:  1.699 peças entregues e cerca de 500 pessoas beneficiadas. 

 

 

NATAL SOLIDÁRIO 

Local de entrega: Lar da Menina de Rio do Sul e Campus sede. 

Data: dezembro. 

Objetivo: doar roupas, calçados novos e material escolar.  

Perfil dos participantes: crianças entre 0 e 17 anos, abrigados do Lar da Menina e filhos de 

funcionários da Unidavi. Promoção conjunta com o evento “cartas ao papai noel”. 

Atendimentos: 40 peças entregues e cerca de 20 pessoas beneficiadas. 

 
Figura 5 - natal solidário no Lar das Meninas

 

 

 

MATERIAL ESCOLAR 

Local de entrega: Escola de Rio do Sul. 

Data: dezembro. 

Objetivo: doação de  material escolar . 

Perfil dos participantes: alunos do 1º ano do Educação Fundamental ao 3º ano do Ensino médio.  

Atendimentos: entregues 30 cadernos grandes e 10 caixas de lápis de cor, beneficiando 30 pes-

soas. 
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CIEPE SOLIDÁRIO 

Local de entrega: Lar da Menina de Rio do Sul. 

Data: maio. 

Objetivo: arrecadar alimentos como forma de ingresso no evento “Congresso Integrado de En-

sino, Pesquisa e Extensão - Ciepe”. 

Perfil dos participantes: estudantes e egressos do ensino superior da Unidavi. 

Atendimentos: entregues 1.250 quilos de alimentos não perecíveis e beneficiados cerca de 50 

crianças entre até 17 anos. 

 
Figura 6 - entrega dos donativos ao presidente do Lar das Meninas

 

 

 

A SOLIDARIEDADE É DOCE 

Local de entrega: Cras de Rio do Sul. 

Data: agosto. 

Objetivo: incentivar a troca de material escolar por um bombom. 

Perfil dos participantes: acadêmicos e alunos do Colégio Unidavi. 

Atendimentos: entregues 120 kits de material escolas, sendo beneficiados 120 alunos. 

 
Figura 7 - Banca de troca de material "a solidariedade é doce" 
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DOAÇÃO DE COBERTORES A ATINGIDOS PELAS ENCHENTES 

Local de entrega: defesa Civil de Rio do Sul. 

Data: maio/junho. 

Objetivo: doação de cobertores para os desabrigados pelas enchentes. 

Perfil dos participantes: famílias atingidas pela enchente  de algumas cidades do Alto Vale. 

Atendimentos: entregues 350 cobertores, beneficiando cerca de 170 pessoas. 

 

CAIXA DE LEITE LONGA VIDA 

Local de entrega: APAE de Rio do Sul. 

Data: de janeiro a dezembro. 

Objetivo: arrecadar caixas de leite longa vida, vazias e limpas, para que os alunos da APAE de 

Rio do Sul decorem com papel reciclado. 

Perfil dos participantes: comunidade interna e externa.   

Peças entregues: 3.000 unidades. 

 
Figura 8 - Caixas decoradas da campanha caixa de leite 

 
 

 

MUDAS DE ÁRVORE 

Local de entrega: eventos da Unidavi. 

Data: de janeiro a dezembro. 

Objetivo: entregar mudas de árvores nos eventos da Instituição. 

Perfil dos participantes: comunidade interna e externa. 

Atendimentos: entregues cerca de 1.000 mudas para cerca de 500 pessoas. 

 
Figura 9 - Entrega de mudas de sassafrás a comunidade
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VISITA NAS ESCOLAS 

Local: escolas do Alto Vale. 

Data: de março a abril . 

Objetivo: saber dos alunos o que desejam para o futuro e que curso gostariam de frequentar no 

ensino superior. 

Perfil dos participantes: alunos do 3º ano do ensino médio. 

Atendimento: 70 escolas e cerca de 1.500 alunos. 

 
Figura 10 - Entrega do prêmio sorteado entre os participantes da visita as escolas 

 
 

 

ACERTAR É HUMANO 

Local: escolas do Alto Vale. 

Data: setembro e outubro. 

Objetivo: orientar os alunos na busca de uma formação sólida e assertiva. 

Perfil dos participantes: alunos do Ensino Médio.   

Atendimento: 70 escolas e cerca de 1.500 alunos. 

 
Figura 11 - Alunos da escola vereados Alfredo Scottini, Rio do Oeste 
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FEIRA DA EMPREGABILIDADE 

Local: campus sede em Rio do Sul. 

Data: outubro. 

Objetivo: promover o encontro entre empresas e alunos, oferecendo a oportunidade de ingres-

sar no mercado de trabalho nas mais diversas áreas de conhecimento. 

Perfil dos participantes: acadêmicos da Unidavi, comunidade, empresas e entidades. 

Atendimento: 3.000 pessoas durante os dois dias.  

 
Figura 12 - vista geral da feira da empregabilidade 

 
 

 

RAIO-X 

Local: campus sede. 

Data: outubro. 

Objetivo: ajudar os jovens a identificarem o curso e a profissão que querem seguir, conhecer a 

universidade e interagir com outras estudantes da região. Durante o evento são sorteadas qua-

tro bolsas de estudo entre os participantes. 

Perfil dos participantes: alunos do 3º ano do ensino médio das escolas do Alto Vale e comuni-

dade.  

Atendimento: 1.500 estudantes. 

 
Figura 13 - estudantes das escolas do Alto Vale no Raio X 2017
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PROJETO ALTAS HABILIDADES 

Local: campus sede. 

Data: agosto. 

Objetivo: receber os alunos que participam do projeto e são destaque no aprendizado nas aulas 

regulares em sala (super dotados). 

Perfil dos participantes: alunos de diversos anos/séries, de escolas públicas do Alto Vale. 

Atendimento: 08 participantes 

 
Figura 14 - participantes do projeto altas habilidades 2017

 

 

 

PASSEIO CICLÍSTICO 

Local: Ser Sol - Rio do Sul.  

Data: outubro. 

Objetivo: proporcionar o passeio à comunidade externa e comemorar o Dia da Criança. Promo-

ção conjunta: farmácia Farmais Bonfanti, Rádio Amanda, Jovem Pan News e Unidavi. 
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Perfil dos participantes: comunidade em geral. 

Atendimento: 400 participantes e 250 quilos de alimentos entregues a entidades sociais. 

 
Figura 15 - entrega de brindes no passeio ciclístico 2017 

 
 

 

SEMANA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

Local: campus sede.  

Data: maio. 

Objetivo: orientar os participantes sobre como administrar melhor a vida financeira, por meio 

de palestras, apostilas e atividades práticas. 

Perfil dos participantes: funcionários, professores, acadêmicos e alunos do Colégio. 

Atendimento: 500 participantes. 

 
Figura 16 - palestra com a profa. Emanuela Araújo sobre educação financeira
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4. AÇÕES DE SUSTENSABILIDADE 
 

Restaura Alto Vale. Em parceria com a Associação de Preservação do Meio Ambiente e da 

Vida - Apremavi, o Projeto visa promover o aprendizado sobre a restauração de áreas degrada-

das, com ênfase no plantio de mudas nativas, com momentos de aprendizagem e troca de ex-

periências entre os participantes. Ainda, repassar as noções básicas essenciais para um pro-

cesso de restauração de áreas degradadas em especial de Áreas de Preservação Permanente 

- APP’s (matas ciliares, encostas, etc.). 

 

Coleta de óleo de cozinha. O Projeto, em parceria com a Associação dos Fumicultores do 

Brasil - Afubra de Rio do Sul, tem como objetivo, coletar o óleo de cozinha usado nas casas dos 

estudantes e colaboradores, promovendo a redução de descartes indevidos no meio ambiente. 

Infelizmente, em muitos casos, esse óleo de cozinha usado em residências, bares e restauran-

tes acaba sendo jogado no ralo da pia ou mesmo nos vasos sanitários. Outras pessoas já prefe-

rem colocá-lo em algum recipiente vedado e descartá-lo com o lixo orgânico comum, algo que 

ele não é. Seja consciente! Recolha todo o óleo de cozinha utilizado em casa, armazene em 

garrafas pet e traga até a Unidavi. 

 

Lixo eletrônico. O lixo eletrônico ou tecnológico possui uma grande quantidade de substân-

cias prejudiciais ao ambiente e ao homem. Basta imaginar o quanto evoluíram os celulares, 

computadores, notebooks, rádios, TV’s, lâmpadas, baterias, pilhas, entre outros equipamentos. 

Quando descartados erroneamente, podem poluir o solo, o ar e os lençóis freáticos. Assim, o 

objetivo do Projeto é recolher equipamentos eletrônicos para encaminhamento à reciclagem, 

impactando em melhorias para o meio ambiente. O Projeto é uma parceria com a Prefeitura de 

Rio do Sul. Há um ponto de coleta na Recepção da Unidavi. 

 

Compostagem de resíduos sólios orgânicos. Este Projeto tem como objetivo, usar os resí-

duos orgânicos, gerados pela Unidavi, como material fundamental no processo de composta-

gem. A compostagem de resíduos orgânicos, além de oferecer o benefício ao meio ambiente, 

gera, no final do processo, um insumo de excelente qualidade, podendo ser introduzido facil-

mente na produção de alimentos mais saudáveis. Também pode ser direcionada para utilização 

de fonte de energia para a Instituição. 

 

Eu ajudo na lata. Este Projeto, em parceria com a Unimed Alto Vale, tem como objetivo, coletar 

lacres de latas de metal encontrado em recipientes de refrigerantes, cervejas e sucos. O Projeto 

visa ajudar pessoas com deficiência que não possuem condições de adquirirem cadeira de ro-

das e incentiva a reciclagem, evitando o descarte inadequado. São necessários, em média, 180 

kg de lacres de alumínio, cerca de 300 garrafas cheias de lacre para adquirir uma cadeira de 

rodas. Participar é muito fácil. Crie o hábito de remover os lacres antes de descartar as latinhas 

e traga até a Unidavi. 

 

Recuperação de nascentes e mata ciliar. O objetivo do Projeto é promover a preservação 

e recuperação da Mata Atlântica, buscando atividades de enriquecimento das florestas ciliares 

dos terrenos da Unidavi e atividades de educação ambiental. Atualmente, para que ocorra o 

aumento da diversidade em uma área alterada, torna-se necessário o incremento de espécies 

vegetais por meio de ações de enriquecimento, podendo ser utilizado o plantio de mudas, que 

é uma técnica que pode ser realizada de diversas formas, sendo uma das mais funcionais o 

plantio ao acaso, onde as mudas são plantadas sem espaço definido. Nesse Projeto será ado-

tado o modelo de plantio ao acaso, com espécies que compõem a vegetação já estabelecida 

de áreas próximas, onde a florística já foi estudada e divulgada por meios de materiais científi-

cos. 
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Arrecadação de caixas de leite longa vida. A Unidavi dispõe de um local para recebimento 

das caixas de leite longa vida. O material é entregue a APAE que o transforma em caixa de 

presente, usada para colocar a muda de árvore entregue aos bebês, através do Projeto Proteja 

a Vida. Os alunos desenvolvem a criatividade e decoram as caixas com papéis reciclados e ou-

tros materiais alternativos. 

 

Horto florestal. É o principal elo entre a Unidavi e instituições preocupadas com o meio am-

biente, desde a recuperação até a manutenção. Atualmente, possui cerca de vinte mil mudas 

de espécies de árvores nativas entre: Araucária; Canela-preta; Canela-sassafrás; Araçá; Cortiça; 

Cedro; Açoita-cavalo; Ingá-feijão; Dedaleiro; Tucaneira; Ipê-amarelo; Angico-vermelho; Cereja-

do-rio-grande; Carobinha; Canjerana; Peroba; Guamirim; Chal-chal; Cafezeiro-do-mato; Cabre-

úna; Tarumã; Palmito; Coqueiro-jerivá; e Guamirim-ferro-de-gemballa. Há outras espécies onde 

também é adotado o sistema de coleta de mudas da regeneração natural de algumas áreas. 

 

Coleta água da chuva. A UNIDAVI se preocupa com o Meio Ambiente e faz o que pode para 

minimizar os danos causados a ele. Toda a Instituição é preparada para receber a água da 

chuva, usada para diversos setores que não necessitam de água tratada. No Campus Rio do Sul, 

são quatro caixas de 20 mil litros, localizadas aos fundos do Ginásio e quatro caixas de três mil 

litros no espaço do Núcleo de Práticas de Gestão e Jurídica (NPGD). 

 

Google for education. O Google Sala de Aula é um serviço gratuito para escolas, organizações 

sem fins lucrativos e qualquer usuário que tenha uma conta pessoal do Google. Com ele, os 

professores e alunos se conectam facilmente, dentro e fora das escolas. Economiza-se tempo 

e papel, além de facilitar a criação de turmas, distribuição 

de tarefas, comunicação e organização. A proposta vem 

para agregar conhecimento para aluno e professor. O Goo-

gle For Education chegou para inovar as aulas, é uma fer-

ramenta dinâmica, eficiente e totalmente tecnológica. 

 

Museu da madeira. Estimular valores culturais com o resgate do período do desenvolvimento 

econômico de origem e suas consequências. Este é um dos objetivos do Museu da Madeira, 

edificado em 2011, no Parque Universitário UNIDAVI. Possui serraria movida a roda d’água, 

acervo que conta a história do ciclo da exploração da madeira na região do Alto Vale do Itajaí, 

reserva técnica, área administrativa e visita guiada. É aberto à visitação, através de agendamen-

tos. A entrada é gratuita. 
 

Figura 17 - Imagens do Museu da Madeira no Parque Universitário Unidavi 
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Uso de lâmpadas led. Uma simples troca pode fazer muita diferença e gerar muita economia. 

Por isso lâmpadas da maioria dos corredores, da biblioteca, reitoria e salas de aula, foram subs-

tituídas por lâmpadas de led, mais econômicas e duráveis. Para o futuro, a intenção é otimizar 

a economia usado energia fotovoltaica (luz solar).  

 

Núcleo de prática jurídica. O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) faz parte da formação profis-

sional do estudante do Curso de Direito onde, além da obrigatoriedade de cursar as matérias 

normais do curso, há necessidade da formação prática, desenvolvida no Núcleo. Ao desenvol-

ver o Estágio de Prática Jurídica III e IV, os alunos têm a oportunidade de atendimento e propo-

situras de peças processuais em todas as áreas de atuação jurídica e com o acompanhamento 

dos orientadores. No NPJ são atendidas pessoas carentes, sem recursos financeiros para arcar 

com custas e honorários de advogados. 

 

Rádio Unidavi FM. A Rádio tem o intuito de valorizar a boa música, unida à informação ampla 

e positiva. Com o modelo música / informação / brasilidade, a emissora valoriza e contribui com 

a mudança de mentalidade do rádio em Rio do Sul e no Alto Vale do 

Itajaí. O diferencial está na ausência de comerciais e na qualidade da 

informação, transmitida através de boletins informativos diários e pro-

gramas específicos. A Unidavi FM é a única emissora educativa do Alto 

Vale do Itajaí, abrange Rio do Sul e outros municípios da região. 

 

Campanhas de arrecadação. Anualmente a Unidavi lança diversas campanhas de doação. 

Entre elas estão: a de livros e material escolar, roupas, alimentos e brinquedos. A cada final de 

ano, crianças carentes são “adotadas”, onde recebem doações oriundas de funcionários e pro-

fessores. Ainda, durante todo o ano, a comunidade faz a entrega de roupas, sapatos e roupas 

de cama, que são entregues ao Centro Evangélico de Rio do Sul. A doação é feita mediante 

cadastro das famílias carentes, pelas voluntárias do Centro. 

 

Mostra inclusão em foco. O evento objetiva sensibilizar toda comunidade externa e princi-

palmente a interna no atendimento aos estudantes com deficiência. A cada evento anual, são 

realizadas exposição de veículos para portadores de necessidade especiais; exposição de artes 

e materiais; oficinas, apresentações culturais, além de painéis e muito mais. A Mostra é regional 

e traz alunos de diversas escolas, todos participam ativamente das atividades propostas e atra-

vés das palestras o público aprende um pouco sobre a deficiência. 

 

5. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 

Desde o ano de 2012, a Unidavi elabora anualmente seu Planejamento Estratégico, que junta-

mente com o PDI, norteiam as ações da Reitoria (Reitor e Pró-reitores). Uma das etapas do pla-

nejamento estratégico é a definição da missão, visão e dos valores da instituição. Esse processo 

envolve todas as pessoas da administração superior (Reitor e Pró-reitores) e de nível interme-

diário da instituição (coordenadores de curso, setores e campus) da Unidavi, apoiado por pro-

fissionais com função de assessoria; resultando nas seguintes definições: 

 

Missão  

Promover o conhecimento e o desenvolvimento por meio do ensino, pesquisa e extensão, com 

qualidade de suas ações e resultados. 

 

Visão 

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

 

Os objetivos e metas institucionais foram estabelecidos no planejamento quinquenal (2017-

2021) e aprovado Conselho Universitário (Consuni) em junho de 2017. Estão divididos em quatro 

perspectivas: estudante e comunidade, gestão financeira, processos e profissionais.  

 

Nos quadros 1 a 4 estão demonstrados os objetivos e metas propostos para 2017 e os resulta-

dos alcançados. 

 
Quadro  1 - Perspectiva dos Profissionais 

Objetivos Indicadores metas jun/17 dez/17 

Aumentar a titulação dos do-

centes do ensino superior 

% de mestres sobre o total de docentes do Ensino Superior 51% 45% 47% 

% de doutores sobre o total de docentes do Ensino Superior 11% 13% 9% 

Aumentar o tempo de dedica-

ção do corpo docente 

% de professores sobre o total de docentes do Ensino Supe-

rior com dedicação integral 
20% 20% 23% 

% de professores sobre o total de docentes do Ensino Supe-

rior com dedicação parcial 
12% 9% 6% 

% de professores sobre o total de docentes do Ensino Supe-

rior com três ou mais disciplinas 
52% 50% 51% 

Promover o desenvolvimento de 

pesquisa pelos docentes 

% de docentes pesquisando sobre o total de docentes do 

Ensino Superior 
18% 16% 16% 

nº de grupos de pesquisa  30 33 33 

% de docentes do Ensino Superior publicando 50% 71% 71% 

Promover a qualificação do 

corpo docente e técnico-admi-

nistrativo 

Horas de formação profissional por docente, exceto titula-

ção (% sobre o total com 10 ou mais horas) 
100% -  63% 

Horas de formação profissional do técnico-administrativo (% 

sobre o total com 10 ou mais horas) 
100% -  82% 

Consolidar plano de cargos e 

salários 

% de docentes que obtiveram progressão por merecimento 20% 82,7% 54% 

% de técnicos-administrativo que obtiveram progressão por 

merecimento 
20% 100,0% 89% 

Promover a permanência de do-

centes nos cursos 

Índice de rotatividade de docentes do ensino superior nos 

cursos 
25% 12,1% 21% 

 
Quadro  2 - Perspectiva dos Processos 

Objetivos Indicadores metas jun/17 dez/17 

Melhorar o desempenho no IGC 

do MEC 
Número de pontos no IGC (índice geral de cursos) 280 268 267 

Aprimorar os registros acadêmi-

cos 
Registros informatizados em tempo real 85%  - 100% 

Aprimorar os processos internos Fluxo dos processos operacionais descritos 70% 0 20% 

Desenvolver material didático-

pedagógico 

Nº de materiais desenvolvidos pelos docentes e em uso por 

disciplina 
2  - 0 

Estimar a publicação científica 
Nº de publicações da editora da UNIDAVI por área de conhe-

cimento 
2  - 1 

Desenvolver a integração do En-

sino, Pesquisa e Extensão. 

Nº de projetos de iniciação científica em atividade por curso 1 0,6 0,6 

Nº programa de Extensão por área de conhecimento 1 1,0 1 

Melhorar a operacionalização 

dos setores de apoio 

% implantação do sistema acadêmico (EDUSOFT), gerencia-

mento de documentos (SELBETTI) e integração com adminis-

trativo (SENIOR), Biblioteca (PUC) 

85% -  100% 

Implantar sistema de Gestão do 

Relacionamento com Clientes 

(CRM) 

Sistema de CRM em uso 40% -  80% 

Aprimorar as formas de acesso 

discente 
Formas de acesso discente definidos e divulgadas 13  - 13 

Aprimorar a comunicação in-

terna 

Indicador comunicação interna avaliado no clima organizaci-

onal 
70% 86% 86% 
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Aprimorar o nível de aderências 

dos PPC aos normas regulató-

rias do MEC 

% dos PPC aderentes as normas regulatórias do MEC 90% -  100% 

Aperfeiçoar os instrumentos 

normativos da Instituição. 

Regimento da UNIDAVI revisto 100% - 100% 

Instrumento de avaliação do desempenho técnico-adminis-

trativo implantados 
x - x 

 
Quadro  3 - Perspectiva da Gestão Financeira 

Objetivos Indicadores metas jun/17 dez/17 

Manter o número de alunos 

Nº de alunos na Graduação no final do período 3.070 3.267 2.980 

Nº de aluno na Pós- graduação no final do período 515 460 491 

Nº de alunos na Escola Básica no final do período 345 328 331 

% evasão alunos Graduação 10,0% 8,6% 9,1% 

% evasão alunos Pós-graduação 12,0% 9,9% 9,9% 

% evasão alunos da Escola Básica 2,0% 0,0% 0,0% 

Melhorar o desempenho econô-

mico  

Valor da receita operacional em milhões R$ 50,6 26,5 53,1 

Margem de contribuição em % sobre ROB 22,5% 26,9% 22,7% 

Resultado Operacional/ROB (%) 4,5% 12,7% 5,4% 

Melhorar o desempenho finan-

ceiro 

Geração de caixa operacional (EBITDA/ROB) 7,9% 15,7% 8,6% 

Geração Operacional líquida de caixa (GLC/ROB)  0,0% 1,3% 11,9% 

Índice de inadimplência (títulos atrasados/total de recebí-

veis) - Média anual 
5,0% 10,33% 3,4% 

Promover a manutenção da in-

fraestrutura necessária aos cur-

sos 

% de investimento sobre a receita total 24,6% 14,4% 13,0% 

Aplicar o orçamento anual da 

Instituição  

% de discrepância entre o orçamento projetado (orçamento 

ajustado em abril)  e o realizado 
5% -  4,5% 

Desenvolver programa de sus-

tentabilidade  
Número de Projetos desenvolvidos 3  - 4 

 
Quadro  4 - Perspectiva dos Estudantes e Comunidade 

Objetivos Indicadores metas jun/17 dez/17 

Melhorar o desempenho do es-

tudante. 

Nota do CPC dos cursos que realizarem a prova no ano 4 3 3,5 

% aprovação exame OAB (em % superior a média nacional) 10% -1,6% 0% 

% aprovação exame CRC (em % superior a média nacional) 10% 110% 37% 

Colocação mínima da escola no Alto Vale (ENEM) - Particula-

res 
3ª SR  SR 

Ampliar o índice de satisfação 

dos alunos com a Instituição 

Nota da avaliação docente 4,30 4,32 4,39 

Nota da avaliação infraestrutura 4,00 - 4,18 

Nota da avaliação da gestão 4,00 - 4,28 

Fortalecer a marca UNIDAVI 
Citações espontâneas na mídia da região como instituição 

de ensino superior  
1ª  - 1ª 

Melhorar a ouvidoria 
Diminuir o tempo de resposta as demandas da ouvidoria (em 

horas) 
48  - 36 

Ampliar/Manter cursos de Pós-

graduação 
Número de cursos em andamento 19  - 21 

Fortalecer ações de responsabi-

lidade socioambiental 

Número de pessoas impactadas na comunidade em no mí-

nimo ao número de estudantes no ano 
3.930  -  4.500 

 

As ações que são desenvolvidas com vistas a atingir as metas, estão descritas no Planejamento 

Estratégico. Do plano institucional derivam os planos de ação 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 so-

frer ajustes quando da avaliação, circunstâncias e cenários mostrarem essa necessidade. 

 

 

6.  INDICE GERAL DE CURSOS – IGC/MEC 
 

Em 2017 foram divulgados o CPC dos cursos de Enfermagem e Educação física, que serviram 

de base para cálculo do IGC da Instituição referente ao ano de 2016. A Unidavi obteve 267 

pontos, resultando em nota 3; mantendo nos mesmo nível do ano anterior.  
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Figura 18 - Notas Índice Geral de Cursos (IGC) 

 
 

 

7. MATRICULAS  
 

A Unidavi terminou o ano com 3.802 alunos, sendo 2.980 na graduação, 491 em pós graduação 

(lato sensu) e 331 alunos em educação básica. O número manteve-se estável em relação a 

2016, quando fechou o ano com 3.851 matrículas. Iniciativas específicas em cada curso, resul-

taram em evasão reduzida, permitindo manter as matrículas em níveis satisfatórios, mesmo 

com a situação econômica regional desfavorável. 

 
Figura 19 - Alunos matriculados no final do período 

 
 

7.1. GRADUAÇÃO 
 

A UNIDAVI ofertou 19 cursos de graduação em 2017, incluindo os campi, totalizando 2.980 alu-

nos matriculados no final do ano. Os quatro cursos com maior demanda, concentram mais de 

60% das matriculas. 
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Figura 20  - Percentual de  alunos por curso em dezembro de 2017

 

 

7.2. PÓS-GRADUAÇÃO 
 

A pós-graduação (lato sensu) encerrou o ano de 2017 com 491 alunos matriculados, cursando 

21 turmas em andamento.   

 
Figura 21 - Curso de pós-graduação em andamento em dezembro de 2017 

Nº Cursos 

1 MBA em gestão estratégica de RH e liderança coaching (Turma II) 

2 MBA em gestão financeira e controladoria (Turma II) 

3 MBA em gestão empresarial (Turma II) 

4 Musculação e condicionamento físico 

5 Inteligência de negócios (Turma VIII) 

6 Engenharia e segurança do trabalho (Turma II) 

7 Psicopotalogia e diagnóstico clínico 

8 Direito processual civil 

9 MBA em gestão comercial: varejo e serviços (turma II) 

10 Engenharia das estruturas 

11 Direito e processo do trabalho 

12 MBA em gestão financeira e controladoria (Turma III) 

13 Desenvolvimento WEB e aplicativos para dispositivos móveis 

14 MBA em gestão empresarial (Turma III) 

15 Auditoria e perícia técnica, contábil e financeira 

16 Gestão de custos (turma II) 

17 Neuromarketing 

18 Desenvolvimento regional sustentável (Fumdes) 

19 Gestão de cooperativas de crédito (Turma I Sicoob) 

20 Gestão de cooperativas de crédito (Turma II Viacred) 

21 MBA em liderança estratégia 

 

7.3. COLÉGIO UNIDAVI 

 

A Escola finalizou o ano de 2017 com 331 matrículas, nos três níveis: educação infantil; ensino 

fundamental e ensino médio. Em 2017 a escola de educação básica da Unidavi, passou a utilizar 

nova nomenclatura – Colégio Unidavi. 
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Figura 22 – Participação das matriculas por nível de ensino na educação básica da Unidavi em 2017 

 
 

 

7.4. CONCLUINTES 
 

A Unidavi registrou 776 concluintes em 2017, sendo 546 em cursos de graduação, 210 em cur-

sos de pós-graduação e 20 no ensino médio. 

 

Ao longo de sua história a Unidavi permitiu que 15.606 estudantes concluíssem seus estudos, 

sendo 11.819 em cursos de graduação, 3.250 em cursos de pós-graduação e 537 no ensino 

médio; mostrando sua relevância no desenvolvimento da comunidade, especialmente da região 

do Alto Vale. 

 
Figura 23 - Concluintes na Unidavi 

 
 

8. CORPO DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR 
 

O corpo docente do ensino superior da UNIDAVI é constituído por 205 profissionais, com titula-

ção adequada a necessidade de cada curso.  Em 2017, três minter estavam em andamento: 

administração e direto, com a Unisinos, e saúde  com a Faculdade de Medicina do ABC, que 

possibilitaram a Unidavi ampliar o quadro de professores com stricto sensu. Em 2018 estão 
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previstos no mínimo 20 novos mestres, que permitirá ultrapassar 50% dos docentes com mes-

trado. A Unidavi tambem tem apoiado a formação em nível de doutorado, por meio do programa 

ProDoc, em 2017, 16 docentes foram apoiados, destes, 5 com conclusão prevista para 2018. 

 
Figura 24 - Titulação do corpo docente 

 
 

9. PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO  
 

O quadro de pessoal técnico-administrativo é constituído de 168 colaboradores (empregados e 

estagiários), sendo 143 alocados na sede em Rio do Sul, 10 no parque universitário, 4 no campus 

de Ituporanga, 6 no campus de Taió e 5 no campus de Presidente Getúlio. 

 
Figura 25 - Pessoal técnico-administrativo

 

 

10. BOLSAS E GRATUIDADES 
 

A UNIDAVI por ser uma instituição de caráter comunitária e pela sua condição de instituição 

filantrópica, proporciona aos estudantes acesso a bolsas de estudos e de pesquisa. Os recursos 

são oriundos de diversas fontes, especialmente da reversão da cota patronal do INSS, do pro-

grama PROUNI, de repasses do Estado de Santa Catarina em função dos artigos 170 e 171, e de 

recursos da própria instituição. Em 2017 foram concedidos 2.630 bolsas/gratuidades que re-



 
 

FUNDAÇÃO UNIDAVI 

 

Assessoria de Planejamento | Balanço Social 2017   - Pag.  24 

presentam R$ 11,9 milhões de receitas abdicadas. As concessão das bolsas segue o procedi-

mentos e normas estabelecidos para cada fonte provedora, além disso é acompanhado por 

comissões próprias com a participação de docentes, técnicos-administrativos, discentes e re-

presentantes da comunidade, buscando o maior rigor possível e a transparência necessária 

para a segurança do processo. 

 
Figura 26 - Bolsas e gratuidades 

 
 

 

11. INVESTIMENTOS FIXOS 
 

No ano de 2017 foram realizados investimentos em ativos fixos no valor de R$ 6,9 milhões, com 

destaque para os recursos aplicados na infraestrutura para o curso de medicina (edificações, 

laboratórios, equipamentos, acervo bibliográfico e reformas), que absorveu mais de 70% dos 

investimentos no ano.  
 

Figura 27  -  Investimentos em ativo fixos (R$ mil) 
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12. ATIVIDADES DE EXTENSÃO E PESQUISA 
 

A Instituição tem dedicado esforço na realização da iniciação científica e na extensão, atividades 

que complementam a função do ensino.  Em 2017 haviam 33 grupos de pesquisas homologados 

pela Unidavi e com cadastro regular no CNPq, que abrigavam 16% dos docentes da Instituição. 

É promovido anualmente pela IES o congresso integrado de ensino, pesquisa e extensão (CIEPE), 

que em 2017 alcançou a sétima edição, tornando-se um importante espaço científico de produ-

ção e divulgação científica e onde os mais de 70% dos docentes da Unidavi fizeram publicações. 

Foram apresentados 551 trabalhos em 17 salas temáticas.  

 
Figura 28 - Palestra de Martha Gabriel no VII Ciepe (23 mai 17) 

 
 

A editora da Unidavi também tem sido um espaço de divulgação acadêmica e em 2017 foram 

publicados 4 edições da Revista Caminho, uma em cada área de conhecimento: gestão, huma-

nidades, saúde e tecnologia. Havia 10 projetos de iniciação científica distribuídos em 17 cursos 

da Instituição. 

 

No âmbito da Extensão, por meio de 5 programas constituídos e ativos – Horto Florestal, Museu 

da Madeira, Proteja a Vida, Desenvolvimento e cidadania e Selo Social,  a Unidavi desenvolve 

suas ações de extensão. Em 2017 foram realizados 11 projetos de extensão, abrigados por um 

desses programas, realizados 119 cursos e eventos de extensão, que envolveram 3.846 pes-

soas; destes 11 foram ministrados por professores da Instituição.  Foram realizados ainda 5 

cursos de idiomas com 211 alunos. A área de Extensão da Unidavi também coordenou os pro-

jetos sociais do Art. 170 (bolsas de estudo do Governo Estadual), que resultaram em 23 projetos 

envolvendo 400 alunos bolsistas.   

 

 

13. RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
 

Em 2017, várias ações foram empreendidas para ampliar a internacionalização da Unidavi. Con-

vênios com instituições de ensino de outros países, permitiu que a Unidavi enviasse 4 estudan-

tes para intercâmbio (3 Chile e 1 Inglaterra) e 7 alunos para cursos de idiomas no exterior (5 

Estados Unidos e 2 Chile). Parceria com instituição dos Estados Unidos permitiu encaminhar 4 

alunos em projeto social de apoio a recuperação do Haiti. Além disso, viagens a instituições e 
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organismos no exterior e recepção de representantes estrangeiros, objetivam melhorar e am-

pliar os convênios. 

 

Com o objetivo de ampliar a internacionalização dos curriculos, foi ofertado em 2017 a disci-

plina  International Business and Globalization  (globalização e negócios internacionais) minis-

trada totalmente em inglês. 

 

 
Figura 29 - Instituições conveniadas com a Unidavi no exterior 

 
 

 

14. NÚCLEO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM PSICOLOGIA (NEAP) 
 

O Núcleo de Estudos Avançados em Psicologia (NEAP) é a Clínica Escola da UNIDAVI. Presta 

serviços à comunidade através de atendimento psicológico gratuito para crianças, adolescen-

tes, adultos, casais, famílias, avaliação psicológica e grupos terapêuticos. 

 

Em 2017, o NEAP atendeu cerca de 150 pessoas que resultou em 1.300 atendimentos. Esses 

pacientes puderam acompanhar um laboratório de excelência e contribuir na formação do fu-

turo profissional de psicologia.  

           
Figura 30 - Vista frontal da clínica de psicologia 
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15. NÚCLEO DE ORIENTAÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA – NOPNE 
 

Os profissionais do NOPNE desenvolvem ações em gestão, ensino, pesquisa e extensão. Ofere-

cendo acompanhamento sistemático aos alunos com necessidades especiais durante suas ati-

vidades de ensino ou em horários alternativos, de acordo com suas necessidades específicas, 

e orientação aos docentes e coordenadores de curso no que refere-se a educação inclusiva. 

Desenvolve, ainda, recursos pedagógicos adaptados às especificidades das diferentes deficiên-

cias. 
 

Figura 31 - Atendimentos do NOPNE em 2017 por tipo de deficiência 

 
 

16. GTEC  
 

A incubadora da Unidavi (Gtec – Núcleo gerador de empresas de desenvolvimento integrado 

de incubação) é um ambiente para potencializar ideias em novos negócios, inovadores, e que 

contribuam para o desenvolvimento regional.  

 

O termo inovação abrange amplos conceitos, porém, definimos para a incubadora, como sendo 

um produto ou processo novo para a empresa, que amplie a eficiência do processo produtivo 

ou amplie a visibilidade mercadológica na região do Alto Vale do Itajaí, e por consequência em 

Santa Catarina 

 

O GTEC possui estrutura física apropriada com condições efetivas para abrigar ideias inovadoras 

e transformá-las em empreendimentos de sucesso. 

  

Objetivos: 

a. Proporcionar campo de trabalho para a iniciativa empreendedora. 

b. Promover cursos de formação e aperfeiçoamento empresarial. 

c. Fomentar a tecnologia e a produtividade, visando a competitividade. 

d. Estabelecer condições de integração entre universidade, empresas, governo, órgãos 

de fomento e comunidade. 

e. Desenvolver atividades de pesquisa em colaboração do corpo docente e alunos da 

UNIDAVI 

f. Criar condições para ampliar o trabalho na comunidade através de empresas de base 

tradicional, tecnológica e de serviços. 

g. Proporcionar a geração de novas empresas, garantindo-lhes infraestrutura e suporte 

para seu desenvolvimento e crescimento. 
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Figura 32 - Número de empreendimentos incubados por categoria

 

 

Vinculado ao Gtec/UNIDAVI foi implantado em 2015 o Laboratório de Inovação e Negócios (LIN), 

um espaço para desenvolvimento de ideias. Inspirado em laboratórios de inovação de grandes 

universidades e empresas americanas, servirá de apoio a novos empreendimentos. Em 2017, o 

LIN abrigou 120 eventos e recepcionou 2.194 pessoas. 
 

Figura 33 – Vista interna do LIN.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 

Receitas – As receitas auferidas no ano de 2017, no montante de R$ 55,6 milhões, são oriundas 

de mensalidades, de recursos do Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catariana – UNI-

EDU, através dos programas Art. 170 e 171, de receitas financeiras e, de receitas diversas, es-

pecificamente, de doações de imóveis recebidas no valor de R$ 2,5 milhões. 

 

Custeio – O total de custos/despesas operacionais ocorridas no ano de 2017, foram, no mon-

tante, de R$ 50,2 milhões, destacando a rubrica de Bolsas de Estudos concedidas, compostas 

por recursos decorrentes de Gratuidades (Prouni e Filantropia), do UNIEDU e de recursos pró-

prios, somando o R$ 11,7 milhões, correspondendo à 25,92% do total da receita bruta com 

mensalidades. 
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Resultado operacional – O superávit operacional líquido – Ebit, no exercício, foi de R$ 5,3 

milhões, que corresponde a 9,67% da receita operacional líquida. Salienta-se que esse resul-

tado operacional inclui a receita de R$ 2,5 milhões, correspondente ao valor de bens imóveis 

recebidos em doação. 

 

Investimentos – O valor dos investimentos previstos no orçamento inicial de 2017, de R$ 11,9 

milhões, foi realizado parcialmente em R$ 6,9 milhões, devido a revisão no cronograma das 

edificações, instalações e equipamentos de laboratórios, cujo saldo remanescente de R$ 5,0 

milhões, serão concluídos no exercício de 2018. 

 

Ebitda – o valor da geração líquida de caixa – Ebitda, no exercício foi de R$ 7,1 milhões, que 

corresponde a 12,73% da receita operacional líquida, que denota boa gestão dos recursos da 

Instituição. 

 

Endividamento – o endividamento total de 21,04% do Ativo, está representado por capital de 

terceiros no montante percentual de 15,56%, sendo 13,70% de financiamentos a longo prazo 

e de 1,86% de financiamentos a curto prazo. Os débitos de funcionamento somam 5,48%. Esse 

indicador, comparativamente a outras Instituições, é considerado muito bom, visto que as ou-

tras apresentam desempenho inferior. 

 

Execução do orçamento – Os valores orçados em receitas, foram de R$ 52,5 milhões, sendo 

realizados R$ 55,6 milhões, perfazendo um aumento de 5,58%, decorrentes de receitas auferi-

das como doações de bens imóveis (4,48%) e, 1,10% referente à redução da evasão. As despe-

sas foram orçadas em R$ 46,1 milhões, sendo realizado R$ 48,5 milhões, portanto, um aumento 

de 4,95%, referentes ao acréscimo de despesas com pessoal, notadamente, pela quebra de 

patrocínio da previdência privada (BD), acréscimo na concessão de bolsa de estudo para evitar 

a evasão e, provisionamento dos valores vencidos até dezembro de 2016 na conta de provisão 

para crédito de liquidação duvidosa. 

 

Infraestrutura – construção parcial das edificações, instalações e equipamentos, do Bloco da 

Saúde, para atender o núcleo de práticas dos cursos da área da saúde, especificamente, os 

cursos de medicina, enfermagem, educação física e psicologia; reformas e ampliações do cen-

tro de eventos, no parque universitário Unidavi, compreendendo: palco, piso, forro, instalação 

elétrica, cabine de som; reforma do museu da madeira e da reserva técnica; drenagem e re-

forma de calçamento e ajardinamento do estacionamento externo; ampliação da guarita e ba-

nheiros; pinturas internas e externas; construção de espações para convivências – pergolados; 

ampliação e reforma das edificações da Sede esportiva, cultural e social, na Albertina, constru-

ção de pista de atletismo, arremesso de peso, lançamento de martelo e disco, quadras esporti-

vas, banheiros vestiários e sala de apoio; reconstrução do horto-florestal, rua de acesso interno 

e estacionamento, iluminação e ajardinamento; melhorias: caixa d’agua, elevadores, cisterna, 

laboratórios de prática jurídica, reforma na estrutura física dos prédios e áreas de convivência 

nos campi de Taió, Ituporanga e Presidente Getúlio; aquisição de equipamentos para laboratório 

de informática e salas de aula do campus sede; construção de espaços para convivência e lazer 

– pergolados, bancos e iluminação; atualização do acervo bibliográfico físico e digital; amplia-

ção, melhorias e ajardinamento das áreas de estacionamentos para os alunos; melhorias na 

edificação e cobertura do Bloco A; construção do laboratório morfofuncional e habilidades clí-

nicas; ampliação e aquisição de equipamentos para os laboratórios de : fisiologia do exercício, 

anatomia, enfermagem, microbiologia e histologia, físico-química, para atender a implantação 

do curso de medicina; reformas, pintura e móveis, janelas em PVC antirruído, para as salas do 

piso superior do bloco A, incluindo a reitoria e sala dos conselhos; reformas, pinturas e móveis 

para o espaço do ensino infantil do Colégio Unidavi; reforma do piso da sala nobre; melhorias 
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na infraestrutura de acessibilidade; ampliação e melhorias na rede de comunicação digital – 

internet e telefone; melhorias e pintura nos corredores do piso térreo e primeiro pavimento dos 

blocos A,B,C,D,E,F e H. 
 

Tabela 1 - balanço patrimonial 

 
 
Tabela 2 - demonstrativo do resultado 

 
 

Os relatórios contábeis revelam uma instituição econômico-financeira equilibrada, com bons 

índices de liquidez, baixo endividamento e resultado econômico operacional suficiente para fa-

zer frente às demandas de investimentos em infraestrutura física e de pessoal. 

 

18. DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO 
 

O valor adicionado a distribuir, gerado pela Instituição em 2017, foi de R$ 36,1 milhões, sendo 

destinado para o custeio com pessoal (63%), ações de filantropia, como bolsas e gratuidades 

(21%), investimentos (15%) e outros destinos (1%). 

 

Contas

ATIVO 36.147.860,50      100,0% 40.927.769,18        100,0% 52.322.797,78          100,0%

CIRCULANTE 13.128.428,04      36,3% 18.144.964,04        44,3% 22.006.654,23          42,1%

Caixa e equivalentes de caixa 9.145.468,29        25,3% 11.677.161,59        28,5% 17.676.547,18          33,8%

Creditos de mensalidades 3.457.977,46        9,6% 5.880.919,57          14,4% 4.031.656,32            7,7%

Estoques 79.501,83             0,2% 63.646,05               0,2% 64.906,64                 0,1%

Outros créditos 445.480,46           1,2% 523.236,83             1,3% 233.544,09               0,4%

NÃO CIRCULANTE 23.019.432,46      63,7% 22.782.805,14        55,7% 30.316.143,55          57,9%

Realizável a longo prazo 5.360,82               0,0% 5.001,99                 0,0% 0,0%

Investimentos 861.170,70           2,4% 953.170,70             2,3% 1.013.070,70            1,9%

Imobilizado e intangível 22.152.900,94      61,3% 21.824.632,45        53,3% 29.303.072,85          56,0%

PASSIVO 36.147.860,50      100,0% 40.927.769,18        100,0% 52.322.797,78          100,0%

PASSIVO CIRCULANTE 1.642.854,88        4,5% 4.371.350,93          10,7% 3.793.233,24            7,2%

Obrigações trabalhistas e sociais 441.425,22           1,2% 1.556.403,93          3,8% 1.379.780,84            2,6%

Obrigações com fornecedores 110.717,54           0,3% 298.326,28             0,7% 107.430,54               0,2%

Obrigações bancárias 0,0% 975.429,09               1,9%

Obrigações de convênios 53.021,51             0,1% 1.661.073,07          4,1% 142.911,67               0,3%

Antecipações 943.676,25           2,6% 446.675,26             1,1% 745.337,83               1,4%

Outros obrigações 94.014,36             0,3% 408.872,39             1,0% 442.343,27               0,8%

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 43.779,49             0,1% 43.420,66               0,1% 7.217.085,32            13,8%

Provisões de indenizações diversas 43.779,49             0,1% 43.420,66               0,1% 50.418,67                 0,1%

Obrigações bancárias 7.166.666,65            13,7%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 34.461.226,13      95,3% 36.512.997,59        89,2% 41.312.479,22          79,0%

Patrimônio Social 31.205.290,07      86,3% 34.553.226,13        84,4% 35.936.316,70          68,7%

Resultado do exercício 3.255.936,06        9,0% 1.959.771,46          4,8% 5.376.162,52            10,3%

 31/12/2015 31/12/201731/12/2016

Contas

RECEITA OPERACIONAL 36.042.188,04      100,0% 39.832.823,12        100,0% 45.205.668,99          100,0%

Anuidades e taxas  de ensino 31.933.061,32      88,6% 36.398.156,05        91,4% 42.564.801,28          94,2%

Outras receitas operacionais 4.109.126,72        11,4% 3.434.667,07          8,6% 2.640.867,71            5,8%

DESPESAS OPERACIONAIS (32.786.251,98)     -91,0% (38.506.732,55)       -96,7% (39.829.506,47)         -88,1%

Pessoal e encargos (exceto cota INSS) (19.055.409,92)     -52,9% (20.971.841,98)       -52,6% (23.194.141,92)         -51,3%

Serviços de terceiros (4.268.193,94)       -11,8% (2.616.217,37)         -6,6% (2.339.411,01)           -5,2%

Gratuidades (5.838.719,06)       -16,2% (7.233.884,99)         -18,2% (7.659.687,70)           -16,9%

Bolsas concedidas (2.776.710,21)       -7,7% (3.910.882,45)         -9,8% (4.055.786,45)           -9,0%

Resultado financeiro 2.770.350,88        7,7% 2.013.775,67          5,1% 1.558.434,87            3,4%

Depreciações e amortizações (1.514.790,53)       -4,2% (1.583.635,50)         -4,0% (1.703.563,09)           -3,8%

Outras despesas operacionais (2.102.779,20)       -5,8% (4.204.045,93)         -10,6% (4.927.351,17)           -10,9%

Imóveis recebidos em doação 2.492.000,00            5,5%

ISENÇÃO USUFRUÍDA -                        0,0% -                          0,0% -                            0,0%

Receita cota pratronal INSS 4.185.085,08        11,6% 4.623.185,95          12,8% 5.378.161,31            11,9%

Cota patronal INSS (4.185.085,08)       -11,6% (4.623.185,95)         -12,8% (5.378.161,31)           -11,9%

RESULTADO DO EXERCÍCIO 3.255.936,06        9,0% 1.326.090,57          3,3% 5.376.162,52            11,9%

31/12/201731/12/2016 31/12/2015
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Tabela 3 - Valor adicionado em mil reais

 

 
Figura 34 - Distribuição do valor adicionado 

 
 

 
EXPEDIENTE 

 

Reitor 

Prof. Célio Simão Martignago 

 

Vice-reitor e Pró-reitor de administração 

Prof. Alcir Texeira 

 

Pró-reitor de Ensino, Pós-graduação, Pesquisa e Extensão 

Prof. Charles Roberto Hasse 

 

Assessoria de Planejamento 

Prof. Gilberto Luiz Maschio 

Receita 36.042        100,0% 39.833            100,0% 47.698          100,0%

Receitas Operacionais 32.144      89,2% 36.671         92,1% 42.813        89,8%

Resultados não-operacionais 2.492         5,2%

Recursos Públicos de Convênios/Projetos 3.898        10,8% 3.162           7,9% 2.393         5,0%

Insumos adquiridos de terceiros (10.743)       -29,8% (12.062)          -30,3% (12.704)        -26,6%

(-) Custo dos Produtos/Serviços/Transformação (4.786)       -13,3% (4.781)          -12,0% (4.703)        -9,9%

(-) Materiais, Energia, serv.terceiros e outros (2.015)       -5,6% (2.297)          -5,8% (2.339)        -4,9%

(-) Perda na realização de ativos (11)           0,0% (4)                0,0% (2)              0,0%

(-) Outros custos e despesas operacionais (3.931)       -10,9% (4.980)          -12,5% (5.660)        -11,9%

Valor Adicionado Bruto 25.299        70,2% 27.771            69,7% 34.993          73,4%

(-) Depreciação, amortização e exaustão (1.515)       -4,2% (1.584)          -4,0% (1.704)        -3,6%

Valor Adicionado Líquido 23.785        66,0% 26.188            65,7% 33.290          69,8%

Receitas Financeiras 3.674        10,2% 2.817           7,1% 2.790         5,9%

Total do Valor Adicionado a Distribuir 27.459        76,2% 29.005            72,8% 36.080          75,6%

DESTINAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 0,0% 0,0%

Remuneração do trabalho (pessoal e encargos) 18.304      50,8% 20.410         51,2% 22.637        47,5%

Impostos, taxas e contribuições 57            0,2% 33               0,1% 40              0,1%

Aplicações filantrópicas - bolsas concedidas 5.839        16,2% 7.234           18,2% 7.660         16,1%

Despesas Financeiras (juros) 3              0,0% 1                 0,0% 367            0,8%

Superávit do execício 3.256        9,0% 1.326           3,3% 5.376         11,3%

Total do Valor Destinado ou Distribuído 27.459        76,2% 29.005            72,8% 36.080          75,6%

Rubricas  2.015 2.016 2.017


