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ApresentAção

Comunidade acadêmica,

Nossa candidatura e este plano de gestão apresentam diretrizes, propostas 
e ações que tem por objetivo contribuir para a sustentabilidade da Unidavi 
enquanto instituição comunitária, objetivando a melhoria do que precisa ser 
aperfeiçoado, enfrentando os desafios que já se fazem presentes, o respeito 
aos múltiplos e legítimos interesses alimentados pela comunidade acadêmi-
ca em todos os seus segmentos: docentes, estudantes e colaboradores.
A nossa candidatura está fundamentada em um desejo, uma esperança, uma 
vontade, um convite: que possamos nos congregar, para que a Unidavi volte 
a desempenhar seu papel de protagonista do desenvolvimento regional. 
Pensar e agir para garantir a sustentabilidade institucional exige transparên-
cia, diálogo, participação, ou seja, exige a nossa adesão aos valores e prin-
cípios fundamentais da conduta democrática, com a consciência de que de-
vemos refazer caminhos, reorientar perspectivas e reavaliar procedimentos. 
Nenhuma promessa de diálogo será concreta se não formos capazes, todos 
nós, de alimentarmos a convicção de que devemos nos orientar tendo a Uni-
davi como objetivo. Sem esta certeza, o diálogo será apenas um conjunto de 
falas solitárias e os medos farão com que permaneçamos inertes diante das 
dificuldades.
Está feito o convite: tenhamos a Unidavi como foco, porque ela tem muito 
a contribuir com aqueles que nela estão, e no futuro estarão trabalhando, 
pesquisando, ensinando, aprendendo, vivendo, vivenciando, sonhando e re-
alizando. 
É um olhar diferente sobre os desafios que precisam ser enfrentados: capa-
citação; inovação; transparência; gestão, atitude; conquista; conhecimento; 
valorização; cultura; infraestrutura, tradição e PROTAGONISMO.
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perfil - nilAdir

Niladir Butzke, professora da Unidavi des-
de 1991, bacharel em Direito, especialista em 
Gestão Acadêmica e Universitária, mestre em 
Ciência Jurídica. Sócia do Escritório de Advo-
cacia Butzke e Claudino Advogados Associa-
dos. Secretaria Geral da Subseção de Rio do 
Sul da Ordem dos Advogados do Brasil no 
triênio 1995/1997. Presidente da Subseção 
de Rio do Sul da Ordem dos Advogados do 
Brasil nos triênios 2001/2003 e 2004/2006. 
Membro do Conselho de Administração da 
Unidavi 2001/2003. Pró-Reitora de Ensino 
da Unidavi 2004/2012. Vice-presidente da 
Comissão de Educação Jurídica da Seccional 
de Santa Catarina da Ordem dos Advogados 
do Brasil nos triênios 2013/2015 e 2016/2018. 
Coordenadora da Comissão de Recreden-
ciamento da Unidavi junto ao Conselho de 
Educação de Santa Catarina 2013. Presiden-
te da Comissão de Implantação do Curso de 
Medicina na Unidavi- 2014/2015. Membro da 
Comissão Nacional de Educação Jurídica do 
Conselho Federal da OAB 2016/2018. Pre-
sidente da Comissão OAB vai à escola da 
Subseção de Rio do Sul da Ordem dos Ad-
vogados OAB, triênio 2016/2018. Assessora 
Jurídica da Unidavi desde 2013. Conselheira 
Estadual da Secional da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, 2019/2021. Membro da Comis-
são Nacional de Direito e Educação do Con-
selho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil, 2019/2021.
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perfil - AdAlberto

Adalberto Andreatta, professor da Unidavi des-
de 1993, Bacharel em Ciências Contábeis, espe-
cialista em Planejamento Tributário, Comércio 
Exterior e Negócios Internacionais, Adminis-
tração - Gestão Moderna de Negócios, mestre 
em Controladoria e Contabilidade. Sócio admi-
nistrador da empresa de contabilidade SERT 
Contabilidade Eireli. Perito Judicial. Presidente 
do Conselho Curador da Fundação Centro Uni-
versitário para o Desenvolvimento do Alto Vale 
do Itajaí no período de 1997/2001. Membro do 
Conselho Universitário do Centro Universitário 
para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 
no período de 2005/2009. Coordenador do 
Curso de Ciências Contábeis do Centro Univer-
sitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do 
Itajaí no período de 2004/2008. Coordenador 
do Curso de Ciências Econômicas do Centro 
Universitário para o Desenvolvimento do Alto 
Vale do Itajaí. Membro do Conselho de Ensino e 
Pesquisa do Centro Universitário para o Desen-
volvimento do Alto Vale do Itajaí no período de 
2001/2005. 

Membro do Conselho de Administração do Centro Universitário para o Desenvolvimento do 
Alto Vale do Itajaí no período de 2006/2009. Presidente do Colegiado de Área das Ciências 
Socialmente Aplicáveis do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 
no período de 2006/2008. Membro do Conselho Municipal de Contribuintes no período de 
1999/2002 e 2005. Presidente do Conselho Diretor do Colégio Evangélico Ruy Barbosa no perí-
odo de 1993/1997. Membro Fundador e Primeiro Presidente da Associação de Contabilistas do 
Alto Vale do Itajaí.  
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Com base na Missão, Visão e Valores da Unidavi, descritos abaixo, nós, Niladir 
Butzke e Adalberto Andreatta, nos colocamos a disposição para concorrer ao 
cargo de Reitora e Vice-Reitor no quadriênio 2020/2023, respeitando toda 
tradição já existente e apresentando, através do nosso PLANO DE GESTÃO, o 
compromisso com uma Unidavi ainda melhor e maior. 

MISSÃO, VISÃO E VALORES DA UNIDAVI 

Missão
Promover o conhecimento e o desenvolvimento por meio do Ensino, da Pes-
quisa e Extensão, com qualidade de suas ações e resultados.

Visão
Ser uma instituição de excelência, promotora do conhecimento e desenvolvi-
mento.

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;
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A Unidavi têm o privilégio de ser protagonista das mudanças sociais do seu 
entorno, da região, do estado, do país.  
E, a partir desta visão, concebemos uma proposta pautada em 03 eixos, tendo 
sempre como marco norteador a relevância do protagonismo da Unidavi de 
seus docentes, estudantes, e comunidade, refletida tal qual a tríade ensino, 
pesquisa e extensão, com responsabilidade ambiental

PRINCÍPIOS

Ética

Transparência

Imparcialidade

Igualdade

Isonomia

Transversalidade

Empatia

Atitude

Responsabilidade

PROTAGONISMO
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orientAções do plAno

1. Consolidar a Unidavi como vetor de progresso do Alto Vale do Itajaí na perspectiva 
da valorização das ações que contribuam para desenvolvimento local, regional e 
estadual, consolidando os arranjos locais e possibilitando o estudo estruturado 
de seus problemas, para formar competências científicas, artísticas e técnicas de 
acordo com suas necessidades;

2. Valorizar preponderantemente as competências, os saberes e as expertises ad-
ministrativas para escolha da equipe gestora da Unidavi, fomentando a formação 
de lideranças institucionais, sejam: gestores, professores, pesquisadores, técnicos 
administrativos ou estudantes;

3. Alinhar o processo educacional valendo-se do compromisso comunitário, filantró-
pico e de responsabilidade social como marco referencial norteador, com o obje-
tivo de obter um desenvolvimento social, econômico e cultural pautado na ética, 
justiça e sustentabilidade;

4. Compromisso com inovação e desenvolvimento, possibilitando o avanço do co-
nhecimento e promoção do avanço coletivo que estimule ações criativas e empre-
endedoras;

5. Promover a tríade acadêmica, consolidando a pesquisa e a extensão como práti-
cas de formação universitária, buscando a inserção dos docentes e discentes nos 
programas, projetos e atividades de formação continuada, valorizando ações cul-
turais, artísticas, da pesquisa científica e tecnológica desenvolvidas na Unidavi;

6. Oportunizar a educação continuada e formação nas diferentes áreas de conheci-
mento e atuação, visando a inserção dos egressos no campo profissional e a par-
ticipação dos mesmos no desenvolvimento da sociedade;

7. Fomentar ações que promovam a equidade social, com objetivo de combater to-
das as formas de intolerância e discriminação, decorrentes de diferenças raciais, 
religiosas, étnicas, sociais, de gênero e orientação sexual, com a cultura da disse-
minação da paz e solidariedade entre as pessoas;

8. Impulsionar o intercâmbio científico, artístico e tecnológico nacional e internacio-
nal;

9. Ampliar e acompanhar as práticas avaliativas integradas às estratégias de avalia-
ção institucional, tendo em vista subsidiar o processo decisório no que tange ao 
ensino e aprendizagem, de modo a assegurar a qualidade da graduação em suas 
articulações com a pesquisa, pós-graduação e extensão;

10. Colocar a tradição e qualidade da Unidavi a serviço da renovação, a fim de atender 
ao cumprimento de sua missão, valores, por nossa visão de futuro, compartilhada, 
motivadora e desafiadora;

11. Criar o PROJETO MEMÓRIAS Unidavi: Estabelecer de modo participativo mecanis-
mos historiográficos que consolidem a memória da Unidavi para um melhor enten-
dimento das nossas práticas e intenções futuras.
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PROPOSTAS

PESSOASAÇÃO 1

Propostas Para Valorização dos
Professores e Colaboradores

Reestruturação da formação continuada (gestão, docentes, técnicos adminis-
trativos), criativa, com novos formatos, versatilidade de horários, possibilidade 
de traçar individualmente sua formação continuada, permeada pela formação 
pedagógica e de novas tecnologias, baseada no interesse dos professores, co-
laboradores e demandas levantadas pela Unidavi;
Desenvolver estratégias e qualificar docentes para o desenvolvimento de prá-
ticas inter e transdisciplinares, a partir da compreensão da dimensão da totali-
dade da prática docente. Mentoria de professores para professores com objeti-
vo de melhorar a performance, rodas de conversa com relatos de experiências 
pedagógicas (metodológicas e avaliativas) exitosas no contexto da sala de aula 
e fora dela;
Estimular a formação pedagógica dos docentes da Unidavi garantindo a manu-
tenção de um espaço sistemático e permanente de discussão acerca das rela-
ções estabelecidas entre o que preconiza o PPI, o PPC o Plano de Aula/Ensino 
e as práticas pedagógicas dos professores;
Criar programa de acompanhamento do ingresso de docentes, considerando as 
competências docentes, titulação e tempo de atividade na docência;
Organizar banco de informações e referências de docentes da Unidavi que pos-
sam contribuir com os processos de formação interno e externo;
Pensar os processos de formação a partir de demandas internas. Isto é, fazer 
um diagnóstico das necessidades dos docentes antes de oferecer cursos, for-
mação, oficinas, entre outras atividades;
Orientar os docentes acerca de processos pedagógicos, especialmente aque-
les que vem de formação mais técnica e profissional, em detrimento à formação 
pedagógica;
Criar programa de tutoria para inserir professores no processo das tecnologias 
educacionais;
Incentivar e ampliar a participação dos professores como avaliadores ad hoc 
do MEC/INEP;

1.

2.

3.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.
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PROPOSTAS

PESSOASAÇÃO 1

Propostas Para Valorização dos
Professores e Colaboradores

Criar espaço de acolhida e acompanhamento para assessorar os colaborado-
res recém-contratados, com possibilidade de interação e troca de ideias e infor-
mações importantes com colaboradores veteranos; 
Melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho a partir da identificação 
coletiva das necessidades e mudanças ambientais e estruturais dos diversos 
setores da Unidavi; 
Criar um programa de apoio e incentivo à permanência do colaborador na ins-
tituição;
Realizar o dimensionamento das necessidades institucionais de pessoal visan-
do a adequação das atividades desenvolvidas;
Adotar critérios claros e objetivos para a contratação de docentes e colabora-
dores;
Estabelecer critérios para a distribuição das disciplinas, respeitadas as titulari-
dades.

Acreditamos que a razão de ser da Unidavi gira em torno do oferecimento de uma 
educação  de qualidade realmente formativa e que habilite o estudante  para vida e 
o mundo do trabalho. Entendemos uma Unidavi acolhedora, desburocratizada, com-
prometida com atendimento de excelência, seja na sala de aula, seja em outros es-
paços pelos quais os estudantes circulem. Para que isso seja possível, as propostas 
para os estudantes são as seguintes:

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Propostas Para Valorização
Acadêmico-Estudantil
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PROPOSTAS

PESSOASAÇÃO 1

Propostas Para Valorização
Acadêmico-Estudantil

Criar política institucional para fortalecer e apoiar as iniciativas dos Centros Aca-
dêmicos relacionados às semanas acadêmicas e atividades artísticas e culturais. 
Avançar na implementação da política de internacionalização da Unidavi para 
intercâmbio de estudantes com instituições estrangeiras; 
Incrementar as condições de permanência no ensino de graduação, através da 
utilização de novas tecnologias educacionais e da expansão do atendimento 
psicopedagógico aos estudantes;
Implementar programa de gestão da permanência eficaz, pautado na experiên-
cia do estudante, no suporte acadêmico e na atuação preditiva;
Analisar os atendimentos realizados pelo NOPNE, para verificar as demandas 
dos estudantes, objetivando propor ações e orientações de apoio aos coorde-
nadores e docentes. Realizar também cursos voltados a essas demandas, na 
formação continuada dos docentes, para o sucesso dos estudantes com defici-
ência, no seu percurso de formação;
Viabilizar processos seletivos de estágio, emprego e trainee de empresas/es-
critórios da região, para facilitar a participação do estudante e o acesso das 
empresas/escritórios aos alunos;
Desenvolver curso on-line voltados à inserção dos estudantes no mercado de 
trabalho, abordando redação de currículos, comportamento em entrevistas, 
preparação para processos seletivos, no ambiente virtual de aprendizagem;
Criar o Sistema de acompanhamento de egressos com o intuito de manter vín-
culo contínuo, atentos aos  seus sucessos e dificuldades, quando de seu ingres-
so no mercado de trabalho;
Ofertar disciplinas dos cursos de graduação aos egressos, como formação con-
tinuada e complementação de currículo; 
Melhorar o acesso à informação, criando canais de comunicação eficientes, com 
atendimento rápido, como a secretaria virtual de atendimento, para dar agilida-
de as demandas dos estudantes;
Criação de bolsas de monitoria na graduação e no Colégio Unidavi. 

1.

2.

3.

3.1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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PROPOSTAS
ENSINO, PESQUISA,

EXTENSÃO E INOVAÇÃO
AÇÃO 2

Propostas Para o Ensino

Pró-Reitoria de Ensino - PROEN
Inovação acadêmica – nas políticas de ensino da educação básica (BNCC), gra-
duação e pós-graduação, incluindo pesquisa e extensão para a excelência aca-
dêmica em todos os níveis.  Inovação acarreta novos rumos educacionais para 
a educação básica e a educação superior, replanejando os tempos e espaços 
de aprendizado, as metodologias e os modelos contemporâneos de produção 
e difusão do conhecimento e práticas decorrentes da formação integral dos 
estudantes, em função do conhecimento interdisciplinar, intercultural e voltado 
para a solução de problemas;
Conectar empresas, governo e sociedade, valorizando pontos nos currículos e 
propostas educacionais com ênfase na coletividade e solidariedade.
Ampliar e fortalecer as Monitorias; 
Implementar e ofertar aulas preparatórias gratuitas para o Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM), que tem por objetivo ampliar as expectativas e oportuni-
dades de acesso dos estudantes de escolas públicas ao Ensino Superior; 
Contribuir com a qualificação do sistema educacional da região, através de di-
ferentes estratégias de formação de profissionais da educação a partir dos cur-
sos das licenciaturas e de educação continuada, com parcerias SME e GERED/
SED;
Avançar no procedimento para preenchimento de vagas ociosas;
Atualizar anualmente o Manual do Estudante, inclusive em outros formatos de 
mídias, como vídeos, áudios e leitura em braile, no sentido de promover sua am-
pla divulgação e acessibilidade;
Ampliar o processo de mediação de conflitos relacionados aos processos de 
ensino, aprendizagem, avaliação e metodologias de ensino;
Criação de um canal de ensino divulgando estratégias inovadoras e de sucesso 
das tecnologias digitais na graduação: processo de ensino e aprendizagem

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
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PROPOSTAS
ENSINO, PESQUISA,

EXTENSÃO E INOVAÇÃO
AÇÃO 2

Propostas Para o Ensino

Educação à Distância

Ações Complementares Sobre as
Propostas Relacionadas ao Ensino

Criar Programa de Acessibilidade e Inclusão, com o incentivo da participação 
de pessoas com limitações físicas, produção de material em braile e audiobooks;
Aprimorar e inovar as políticas de educação a distância, com reestruturação e 
incorporação de novas tecnologias e múltiplos recursos de ensino;
Organizar espaços de formação e orientação para os docentes e colaboradores, 
a fim de entenderem esta política como uma possibilidade de acesso permanen-
te no ensino superior, sentindo-se copartícipes desta política educacional;
Ampliar e oferta de cursos de Graduação, Pós-Graduação e aprendizado con-
tínuo.

Incentivar a atualização dos PPCs de acordo com novas normativas e diretrizes 
curriculares e contexto sócio-histórico e político;
Promover estudos sobre matrizes curriculares inovadoras e alternativas para o 
ensino de graduação. Investir na inovação dos modelos curriculares dos cursos 
de graduação e Colégio Unidavi, considerando flexibilidade, interdisciplinarie-
dade, interculturalidade, articulação teoria-pratica, curricularização da extensão, 
acessibilidade metodológica e avaliação;
Criar o Programa de Desenvolvimento Pedagógico com foco em novas me-
todologias de ensino, novos formatos de cursos, recursos para aprendizagem 
diferenciada, confluência de áreas e transversalidade. Investir em processos de 
inovação metodológica. 

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.
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PROPOSTAS
ENSINO, PESQUISA,

EXTENSÃO E INOVAÇÃO
AÇÃO 2

Propostas Para Pró-Reitoria de Pesquisa,
Pós-Graduação, Inovação e Extensão

Pró-Reitoria de Pesquisa Pós-Graduação e Inovação
Incentivar a cultura institucional empreendedora em todas as instâncias univer-
sitárias;
Atrair e oferecer estrutura e apoio às incubadoras de empresas de bases tec-
nológicas;
Incentivar o desenvolvimento de espaços de ensino e aprendizagem que pos-
sam incubar e acelerar ideias e iniciativas empreendedoras para a universidade 
e a sociedade;
Estimular o surgimento de startups vinculadas à área de inovação em parceria 
com programas de pós-graduação da Unidavi;
Tornar a Unidavi referência em educação continuada, através da pós-gradua-
ção Lato Sensu, nas diferentes áreas do conhecimento;
Aprimorar o sistema de avaliação interna das pós-graduações;
Criar programas de estímulo ao desenvolvimento de habilidades didático-pe-
dagógicas dos pós-graduandos;
Estabelecer uma rede de contatos institucionais com pesquisadores de outras 
universidades para o desenvolvimento de projetos em cooperação; 
Articular e agrupar as potencialidades docentes da Unidavi com a finalidade de 
incentivar, sugerir e apoiar a criação de cursos de pós-graduação Stricto Sensu 
e Lato Sensu;

1.

2.

2.1.

2.2.

3.

4.
5.

6.

7.
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PROPOSTAS
ENSINO, PESQUISA,

EXTENSÃO E INOVAÇÃO
AÇÃO 2

Propostas Para Pró-Reitoria de Pesquisa,
Pós-Graduação, Inovação e Extensão

Pesquisa
Criar o programa de incentivo e consolidação dos grupos de pesquisa certifica-
dos no CNPq;
Articular a interação dos grupos de pesquisa da instituição entre si e com dife-
rentes setores da sociedade; 
Criar oportunidades de cooperações entre grupos de pesquisa da Unidavi e 
de universidades e centros de pesquisa estrangeiros por meio de projetos de 
cooperação bilateral;
Divulgar de forma sistemática e ampla os editais de pesquisa lançados por 
agências de fomento; 
Estimular e valorizar a participação dos docentes pesquisadores nos editais;
Criar um setor de assessoria logística aos docentes pesquisadores da insti-
tuição, com a finalidade de fortalecer e melhorar a dinâmica do profissional no 
processo de produção de projetos de pesquisa;
Desenvolver macroprojetos que sirvam de suporte aos projetos de desenvol-
vimento regional adequados às realidades de cada uma das regiões em que a 
Unidavi esteja inserida;
Organizar banco de projetos que possam ser resgatados de acordo com as de-
mandas apresentadas;
Incluir na agenda universitária ciclo de palestras relacionados à inovação tecno-
lógica, empreendedorismo e a relação com incubadoras na Unidavi;
Estimular a participação de pesquisadores em congressos e eventos nacionais 
e internacionais com apoio institucional. 

1.

2.

3.

4.

5.
6.

6.1.

6.2.

7.

8.
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PROPOSTAS
ENSINO, PESQUISA,

EXTENSÃO E INOVAÇÃO
AÇÃO 2

Propostas Para Pró-Reitoria de Pesquisa,
Pós-Graduação, Inovação e Extensão

Extensão
Estabelecer mecanismos de apoio aos diversos cursos para construção de ações 
de interação com a comunidade e com o setor privado, de modo a criar pro-
jetos, programas e ações de extensão que façam a Unidavi mais presente em 
cada uma das cidades e regiões em que a mesma está inserida; 
Destinar anualmente recursos financeiros específicos para apoio à realização de 
atividades artísticas e culturais;
Buscar recursos disponíveis para a cultura através da participação em editais 
externos específicos;
Implementar e fortalecer a avaliação continuada das atividades de extensão; 
Criar um banco de projetos de extensão que atendam às necessidades locais e 
regionais.
Incentivar a criação de Ligas Acadêmicas;

1.

2.

3.

4.
5.

6.
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PROPOSTAS
PLANEJAMENTO
ADMINISTRATIVO

AÇÃO 3

Estruturas Políticas, Administrativas e Físicas

Planejamento Político
Estruturar projeto coletivo de desenvolvimento regional em parceria com a 
AMAVI e prefeituras da região de abrangência da Unidavi, com ampla divulga-
ção e projeção de ações de extensão e de responsabilidade cultural e socioam-
biental em todos os campi. Reconhecendo e valorizando as diversas identida-
des regionais de cada um dos locais onde se encontra a Unidavi;
Planejar uma Unidavi aberta e fortemente conectada às dimensões de relacio-
namento, para cumprir a missão de Promover o conhecimento e o desenvol-
vimento por meio do Ensino, da Pesquisa e Extensão, com qualidade de suas 
ações e resultados, produzir soluções inovadoras, despertar a cultura de per-
tencimento e trocas sistêmicas, compartir a diversidade, a fim de inserir efeti-
vamente a Unidavi na comunidade, o que levará ao protagonismo no desenvol-
vimento regional;
Aprimorar e consolidar a formação dos estudantes de forma a alinhar as dire-
trizes de excelência relacionadas a todas as etapas de ensino oferecidas pela 
Unidavi, do colégio a pós-graduação;
Articular políticas de incentivo a parcerias e intercâmbio de pessoas, serviços e 
ideias com instituições nacionais, estrangeiras, governamentais e não governa-
mentais;
Criar políticas de incentivos para acordos com organizações públicas e priva-
das, com o propósito de oferecer cursos e serviços customizados;
Conhecer e identificar as demandas locais e sociais das regiões e circunvizi-
nhanças da Unidavi, identificando as possibilidades pertinentes para a criação 
de novos cursos de graduação, articulando políticas específicas para consolidar 
os cursos da graduação e de pós-graduação já existentes, bem como ampliar o 
número de cursos de pós-graduação; 
Trabalhar estratégias políticas para fortalecimento da indissociabilidade do En-
sino, Pesquisa e Extensão universitária;
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Estruturas Políticas, Administrativas e Físicas

Planejamento Político
Implementar diálogo construtivo com as associações representativas de docen-
tes, discentes (Centros/Diretórios/Ligas Acadêmicas e DCE) e técnicos admi-
nistrativos;
Fortalecer o perfil de liderança, capacidade de gestão e visão estratégica dos 
gestores da Unidavi; 
Construir um permanente processo de análise das políticas de avaliação institu-
cional e ampliar as concepções políticas de avaliação da aprendizagem, obser-
vando as especificidades do Ensino Superior, aliado ao contexto histórico-so-
cial;
Implementar programa de compliance corporativo capaz de auxiliar a entida-
de no mapeamento dos riscos de conformidade envolvidos no seu funciona-
mento, considerando as particularidades de atuação e a extensão de sua rede 
de relacionamentos e contatos, assim como pela criação de procedimentos, de 
códigos de condutas e pela implementação de estruturas qualificadas e capa-
citadas para exercer o monitoramento e controle necessários para garantir o 
cumprimento dos padrões definidos;
Implantar um programa de data compliance visando garantir a segurança dos 
dados, criando políticas de acesso e constante busca de tecnologias para evitar 
fraudes, visando o controle do uso da Tecnologia da Informação;
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Propostas Para a Pró-Reitoria de Administração
Incentivar a participação da comunidade acadêmica na construção do orça-
mento operacional e de investimentos, de forma descentralizada e em conso-
nância com o Planejamento Estratégico Institucional;
Implantar mecanismos, normas e processos para o levantamento de demandas 
setoriais, especialmente no sentido de fornecer uma destinação de orçamento 
baseada em prioridades;
Aprimorar a Gestão e a Governança Institucional;
Assegurar o uso do orçamento como ferramenta de controle de receitas e des-
pesas, com vistas à sustentabilidade institucional;
Estabelecer parcerias com empresas que tenham interesse em subsidiar a for-
mação de seus colaboradores;
Zelar pelo cumprimento do PDI e do Planejamento Estratégico de Investimen-
tos da instituição;
Aprimorar o banco de dados da infraestrutura;
Garantir condições financeiras para o aperfeiçoamento do corpo docente e 
dos colaboradores, como forma de qualificação permanente das pessoas e pro-
cessos;
Ampliar fontes de captação através de parcerias estratégicas e busca de do-
ações financeiras, potencializando os serviços e atividades desenvolvidas pela 
Unidavi no ensino, pesquisa e extensão; 
Criar o escritório de projetos e relações com o mercado para a busca de fontes 
alternativas de recursos com entes públicos e privados;
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Propostas de Ações Administrativas Complementares
Desburocratizar os processos internos e simplificar os procedimentos admi-
nistrativos, descentralizar as instâncias decisórias sem perder o foco principal 
da consonância de ações entre os setores, com intuito de garantir não apenas a 
eficiência, mas a eficácia das ações administrativas, que leva a minimização de 
tempo gasto com as atividades-meio, além de utilizar a tecnologias de informa-
ção como principais ferramentas para tais atividades;
Incentivar as ações da Comissão Permanente de Orçamento objetivando dis-
cutir, de maneira participativa e com devida antecedência as prioridades para a 
alocação de recursos, através do Planejamento Estratégico Institucional, efetu-
ando análise e diagnóstico permanente da performance financeira;
Aprimorar o Protocolo Online, permitindo o real acompanhamento do trâmite 
dos documentos de qualquer lugar da Unidavi, para que haja o controle de onde 
o documento se encontra, a fim de evitar perdas ou extravios;
Aplicar os resultados exitosos obtidos com a produção científica e tecnológica 
da instituição em projetos nos próprios Campus da Unidavi, articulando e en-
volvendo técnicos, docentes e estudantes, com o objetivo de ampliar serviços e 
melhorar as condições de infraestrutura; 
Estimular e articular a comunidade acadêmica a participar de programas in-
ternacionais, incluindo o envio de projetos para editais que recebam fomento e 
tenham apoio nacional e internacional de forma sistemática;
Elaborar o Plano Diretor de Obras, otimizando o uso dos recursos físicos dispo-
níveis, buscando o atendimento às necessidades das atividades-fim, através da 
qualidade e da agilidade nas atividades-meio;
Criar departamento de vendas para o Colégio Unidavi, cursos de graduação e 
pós-graduação, prestação de serviços e extensão comunitária;
Criar a Comunidade Alumni, com canal aberto para a participação constante de 
egressos na vivência da Unidavi.
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Propostas Estruturais

Articular com o Sistema de Biblioteca o apoio e a implantação do Programa de 
Educação Continuada de Usuários, com o objetivo de potencializar o uso de re-
cursos, informações, produtos e serviços ofertados pelo Sistema de Biblioteca 
para a comunidade acadêmica, inclusive usuários com necessidades especiais 
(obras em braile e audiobooks);
Estimular a participação da Unidavi em redes consorciadas de Bibliotecas, vi-
sando ampliar seu uso, através de ações cooperativas;
Investir na melhoria da Revista de Divulgação da Unidavi, procurando anexá-la à 
base de plataformas de visibilidade nacional e não somente local e/ou regional;
Desenvolver uma política de auxílio e incentivo às publicações, priorizando as 
produções dos docentes e estudantes.
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Aprimorar a infraestrutura de laboratórios e salas de aula em todos os Campi 
da Unidavi, atendendo efetivamente aos cursos de Graduação e Pós-Graduação 
existentes ou em fase de implantação;
Incentivar a aplicação de Boas Práticas de Laboratório, de acordo com os crité-
rios estabelecidos pelo INMETRO, bem como, contribuir e incentivar nos proces-
sos de acreditação e certificação, conforme ABNT NBR ISO/IEC/OECD, visando 
de forma futura a oferta de serviços para o público externo e obtenção de 
recursos;
Criar a Unidavi em Números: elaboração de espaço específico dentro do portal 
da Unidavi, com informações estratégicas de gestão, ensino, pesquisa e exten-
são, alimentadas automaticamente e/ou periodicamente;
Promover a acessibilidade e mobilidade urbana nos Campi da Unidavi, através 
da viabilização de obras de infraestrutura adaptadas; 
Criação de espaços híbridos, salas de aula, laboratórios de ensino e pesquisa, 
em consonância com as inovações acadêmicas;
Instituir o plano diretor de Tecnologia da Informação para contribuir com os di-
ferentes processos de inovação acadêmica e administrativa.
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Ações Estruturantes em Comunicação
Aprimorar a infraestrutura de comunicação e de gestão da informação institu-
cional, reconfigurando as atividades relacionadas à assessoria de imprensa, à 
produção e difusão de conteúdo (criatividade e competência);
Implantar o Jornal Eletrônico/Boletim Universitário;
Ampliar e melhorar o uso das redes sociais como ferramenta alternativa de co-
municação institucional, com criação de perfis e canais adotados como oficiais;
Reformular o layout e funcionalidades do site institucional, atribuindo uma boa 
apresentação aos visitantes e elevação da usabilidade;
Difundir o pensamento científico e a popularização da ciência;
Divulgar campanhas socioeducativas;
Informar sobre profissões e mercado de trabalho.
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COMENTÁRIO SOBRE AS REFERÊNCIAS

As propostas deste PLANEJAMENTO inspiram-se em práticas de sucesso de diver-
sas Instituições de Ensino Superior, além de artigos que ilustram modelos bem-su-
cedidos de propostas.

“Vivemos num mundo globalizado. Isso significa que todos nós, conscientemente 
ou não, dependemos uns dos outros. O que quer que façamos ou nos abstenha-

mos de fazer afeta as vidas das pessoas que vivem em lugares que nunca iremos 
visitar”.

Zygmunt Bauman

Este Plano de Ação para a Reitoria Unidavi 2020/2023 está disponível no site para 
que possamos receber novas sugestões e ideias, fazendo com que seja construído 
da maneira mais participativa possível: www.niladireadalberto.com.br


