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APRESENTAÇÃO

Os desafios presentes na gestão de uma Instituição de Ensino Superior
comunitária, como a Unidavi, aumentaram exponencialmente no ano de 2020.
Novas demandas provenientes da necessidade de migração para o Sistema
Federal de Ensino, além dos desafios impostos pela pandemia de COVID-19 no
Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração exigiram respostas imediatas e
resolutas. Neste contexto, a nova gestão superior, eleita para o quadriênio
2020-2023, não se furtou a tomar decisões árduas, porém indispensáveis para a
manutenção da reputação e solidez da Instituição.

Em fevereiro a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior -
SERES, do Ministério da Educação, lançou o edital 1/2020 conclamando as
instituições de ensino superior preponderantemente mantidas e/ou geridas pela
iniciativa privada a migrar para o Sistema Federal de Ensino - passando a
estarem submetidas ao regramento federal do ensino superior. A Unidavi, até
então vinculada ao Conselho Estadual de Educação, decidiu atender ao edital e
realizar o processo, que foi elaborado e entregue no prazo. Em dezembro, a
portaria 594 SERES/MEC aprovou a migração da Unidavi.

Em março, a declaração da situação de pandemia causada pelo novo
coronavírus levou à suspensão das aulas presenciais em todo o território
catarinense. Diante de decisão tão grave, com efeito no modelo de ensino da
Unidavi, a gestão superior agiu de forma rápida visando a retomada das aulas
em formato remoto, o que aconteceu em apenas 24 horas. Ao longo do ano,
várias outras medidas decorrentes desta crise sanitária foram tomadas pelos
órgãos reguladores levando a Unidavi a responder prontamente, cumprindo
todas as determinações de forma que ao final de 2020 o Calendário Acadêmico
fosse concluído sem prejuízos aos alunos.

No âmbito de sua Responsabilidade Social, o cenário socioeconômico levou a
Unidavi a ser ainda mais atuante e participativa, mantendo iniciativas já
existentes, promovendo novas ações e ampliando o número de atividades de
Ensino, Pesquisa e Extensão desenvolvidas. O resultado deste trabalho é
apresentado neste Balanço Social, com evidências da atuação decisiva e
contribuições da Unidavi para toda a região do Alto Vale do Itajaí.

Boa Leitura!

A Reitoria
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1. A UNIDAVI: PERFIL INSTITUCIONAL

O Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - Unidavi é
mantido pela Fundação Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do
Itajaí, entidade educacional oficial, com patrimônio próprio. Instituída pela Lei
Municipal nº 613, de 07 de julho de 1966, tem caráter educativo, cultural e de
assistência social, de direito privado, comunitária, filantrópica, sem fins
econômicos. Está inscrita no CNPJ sob nº 85.784.023/0001-97, com sede e foro
na cidade de Rio do Sul, na Rua Dr. Guilherme Gemballa, nº 13, bairro Jardim
América.

A Unidavi tem como documentos norteadores: o Regimento Geral aprovado
pela Resolução 021/2020 do Conselho Universitário (CONSUNI) em 22 de abril
de 2020 e homologado pela Resolução 04/2020 do Conselho de Administração
(CONSAD) da Fundação Unidavi em 29 de abril 2020; o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), originalmente aprovado pela Resolução
CONSUNI 08/2017, em 20 de junho de 2017 e com revisão aprovada pela
Resolução 14/2021 do CONSUNI; e o Planejamento Estratégico (PE) aprovado na
reunião da Reitoria em fevereiro de 2017. O PDI e PE têm vigência de 2017 a 2021.
Estes documentos são basilares no auxílio à gestão da Unidavi para tomada de
decisão e direcionamento para o alcance dos objetivos da IES .1

A Unidavi está localizada na região do Alto Vale do Itajaí, que se configura
geograficamente como o centro do Estado de Santa Catarina, entre a Serra do
Mar e a Serra Geral. Com história de ocupação recente, tem sua população
formada especialmente pela imigração europeia, que até poucas décadas,
baseava sua economia essencialmente na agricultura e no extrativismo.
Contudo, na esteira do espírito desenvolvimentista que caracterizou o país na
segunda metade do século passado e somadas à escassez dos recursos
naturais, passou a investir na expansão comercial e industrial, transformando
suas características políticas, econômicas e demográficas. Atualmente a região
possui uma população de aproximadamente 300 mil habitantes, entre os quais,
anualmente, 3,5 mil jovens concluem o Ensino Médio.

1 Instituição de Ensino Superior.



Imagem 1: Região de abrangência e campus da Unidavi

Fonte: Google Imagens - editado.

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

1.1 Migração para o Sistema Federal de Ensino

Em 18 de fevereiro de 2020 a Secretaria de Regulação e Supervisão da
Educação Superior - SERES, do Ministério da Educação, lançou o edital 1/2020,
tendo como base a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIn nº 2501/DF que
assentou, com efeito vinculante e eficácia erga omnes a competência da União2

no exercício da regulação, supervisão e avaliação das Instituições de Ensino
Superior (IES) privadas, com consequente afastamento da atuação dos estados
dessas competências. Como resultado, as instituições de ensino superior
preponderantemente mantidas e/ou geridas pela iniciativa privada e que
estavam submetidas à avaliação, à supervisão e à regulação dos sistemas
estaduais de ensino, o que era o caso da Unidavi, deveriam migrar para o

2 com efeito para todos.



Sistema Federal de Ensino, passando a estar submetidos ao regramento federal
do ensino superior.

Após análise do edital e discussões internas e externas com outras instituições
na mesma condição, a gestão superior da Unidavi decidiu atender ao edital e
iniciou o processo de migração, com a inserção de dados no sistema e-Mec.
Apesar do cenário de pandemia de Covid-19, o processo foi elaborado e
entregue no prazo, garantindo a regularidade da Instituição junto aos agentes
regulatórios. Em 10 de dezembro de 2020, a portaria 594 SERES/MEC aprovou a
migração da Unidavi para o Sistema Federal de Ensino.



2. AÇÕES NO ENSINO

2.1 Bolsas e gratuidades

A Unidavi, por ser uma Instituição de caráter comunitário e pela sua condição de
ser filantrópica, proporciona aos estudantes acesso a bolsas de estudos e de
pesquisa. Os recursos são oriundos de diversas fontes, especialmente da
reversão da cota patronal do INSS, do Programa Universidade para Todos -
PROUNI, de repasses do Estado de Santa Catarina em função dos Artigos 170 e
171, e de recursos da própria Instituição.

Em 2020 foram concedidas 2.260 bolsas e gratuidades. A modalidade que
abrange o maior número de beneficiados é a de “Bolsas de Estudo do Artigo
170”, com 420 acadêmicos. Em seguida estão as “Bolsas Filantropia para
Graduação”, 420 beneficiados e o PROUNI, com 327 bolsistas. O valor total das
bolsas concedidas foi de R$ 17,15 milhões, sendo o PROUNI, com R$ 5,1 milhões, e
o Artigo 170, com 3,6 milhões, os dois principais programas.

Imagem 2: Bolsas concedidas

Fonte: Central de Atendimento ao Estudante.



A concessão das bolsas segue procedimentos e normas estabelecidos para
cada fonte provedora. Além disso, é acompanhada por comissões próprias com
a participação de docentes, técnico-administrativos, discentes e representantes
da comunidade buscando o maior rigor possível e a transparência necessária
para a segurança do processo.

2.2 NOPNE - Núcleo de Orientação à Pessoa com Necessidades Especiais

O NOPNE desenvolve ações em Gestão, Ensino, Pesquisa e Extensão. Oferece
acompanhamento sistemático aos alunos com necessidades especiais durante
suas atividades de Ensino ou em horários alternativos, além de orientar
docentes e coordenadores de curso no que refere-se à educação inclusiva. A
imagem 9 apresenta o fluxo de atividades do NOPNE.

O espaço do NOPNE conta com tecnologias assistivas que auxiliam na
participação dos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida no convívio
estudantil. Está equipado com materiais de apoio e recursos que podem auxiliar
na interação com os componentes curriculares, professores e com os demais
estudantes. As tecnologias assistivas se caracterizam por um conjunto de
recursos, procedimentos e estratégias que proporcionam a liberdade,
mobilidade, autonomia, independência e consequente inclusão. Também
disponibiliza materiais didáticos e de apoio às aulas dos componentes
curriculares como: a) para deficiência física: muletas e andador; b) para
deficiência visual: máquina Braille, regletes, pulsão, régua Braille de
alfabetização, soroban, réguas, fitas métricas e transferidor com números em
alto relevo. Também possui computador e brinquedos para desenvolvimento
das atividades.

No ano de 2020 foram assistidos pelo NOPNE, 81 alunos, como mostra a série
histórica representada na tabela 1. O acompanhamento abrangeu 28 alunos do
Colégio, 52 acadêmicos dos cursos de Graduação e um de Pós-graduação.

Tabela 1: Atendimentos alunos com deficiência

Ano 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pós-graduação 0 2 2 0 2 2 0 1 1

Graduação 14 10 14 15 19 32 30 31 52

Colégio 8 12 15 20 26 20 34 34 28

Totais 22 24 31 35 47 54 64 66 81

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



A Unidavi também mantém em seu quadro de colaboradores pessoas com as
mais variadas deficiências atuando em diferentes áreas visando atender à Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991. Estes colaboradores são acompanhados pelo
NOPNE. O direito ao trabalho é uma condição fundamental para todos os
brasileiros, garantido pela Constituição Federal, sendo um dos mais importantes
e emancipatórios visando sustento e inclusão social.



3. AÇÕES NA PESQUISA E EXTENSÃO

A Pesquisa é uma atividade inerente às Instituições de Ensino Superior (IES).
Trata-se de incentivar a construção de conhecimento que pode ser aplicado em
benefício da sociedade. Ciente desta importância, a Unidavi busca incentivar a
Iniciação Científica em seus cursos.

3.1 CIEPE - Congresso Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão

O Congresso Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão (CIEPE) é realizado
anualmente visando promover a integração e divulgação das atividades
desenvolvidas na Unidavi. O evento fortalece o processo de ensino e
aprendizagem e permite que alunos e comunidade tenham acesso aos
resultados das investigações realizadas no âmbito dos projetos de Iniciação
Científica da Instituição.

Originalmente prevista para o mês de maio, a 10ª edição foi reagendada e
realizada entre 20 e 22 de outubro de 2020 devido à pandemia de Covid-19.
Todas as atividades aconteceram de forma on-line. A programação completa
do evento é apresentada na imagem 3.

Imagem 3: Arte CIEPE

Fonte: Comissão Organizadora.

https://www.unidavi.edu.br/ciepe


Na noite de abertura foi apresentada a palestra Design your
life: o futuro do trabalho, pelo professor Gil Giardelli. Também
foram realizadas quatro salas especiais para discutir os
cenários econômicos, tecnológicos e profissionais no
presente e futuro e educação financeira.

Nos dias 21 e 22 ocorreu a apresentação de cerca de 350
trabalhos de Pesquisa e Extensão realizados por acadêmicos,
professores e egressos e disponíveis no caderno de resumos.

3.2 Projetos de Extensão

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (9394/96), no art. 43 inciso VII
destaca que dentre as finalidades da Educação Superior está a promoção da
Extensão. Aberta à participação da população visa a difusão das conquistas e
benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica
geradas na Instituição. Acima da obrigação legal, a Unidavi entende que a
Extensão é um elemento do processo educativo, cultural e científico que articula
o Ensino e a Iniciação Científica de forma indissociável e viabiliza a relação
transformadora entre a Instituição e a Sociedade. Por isso, desenvolve uma
série de ações voltadas à comunidade.

Em 2020 a Unidavi manteve sete (07) programas de Extensão: (I) cultura, arte e
história; (II) desenvolvimento regional; (III) desenvolvimento e cidadania; (IV)
sustentabilidade e responsabilidade ambiental; (V) universidade solidária; (VI)
vida em equilíbrio e (VII) educação continuada. Estes programas foram
impactados pela pandemia de COVID-19, que limitou as possibilidades e alcance
das ações, mas ainda assim conseguiram atender 2.007 pessoas. A imagem 4, a
seguir, mostra a evolução do número de participantes dos projetos de Extensão
da Unidavi.

https://www.youtube.com/watch?v=4zTn4x1bIkg&feature=youtu.be
https://siteunidavi.s3-sa-east-1.amazonaws.com/2020/12/Caderno+de+Resumos_Ciepe_2020.pdf


Imagem 4: Participantes de projetos de extensão da Unidavi.

Fonte: Setor de Extensão.

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

3.3 NPJ - Núcleo de Prática Jurídica

O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) faz parte da formação profissional do
estudante de Direito, onde além da obrigatoriedade de cursar as matérias
normais há necessidade da formação prática, desenvolvida no Núcleo. Ao
desenvolver os Estágios de Prática Jurídica os acadêmicos têm a oportunidade
de atendimento e proposituras de peças processuais em todas as áreas de
atuação jurídica, com o acompanhamento dos orientadores.

São atendidas pessoas hipossuficientes legitimadas para processos de
competência dos Juizados Especiais Federais e que dispensam advogado, em
virtude do valor da causa. Os interessados são encaminhados ao NPJ para
processo de triagem e atendimento pelos acadêmicos. Sendo os pedidos
juridicamente possíveis, o patrocínio da causa é feito pelo NPJ. A tabela 2
apresenta as atividades de atendimento realizadas.



Tabela 2: Atendimentos Núcleo de Prática Jurídica (NPJ)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Novos protocolos 366 1.172 1.399 881 764 732 646 843 804 684

Petições iniciais 160 304 440 382 213 242 191 216 234 252

Acompanhamento
em audiências

152 260 308 236 251 167 152 158 200 65

Fonte: Núcleo de Prática Jurídica.

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

3.4 NEAP - Núcleo de Estudos Avançados em Psicologia

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

Em virtude da pandemia de Covid-19, durante os meses de abril e maio, o NEAP
realizou apenas atividades internas, resultando em uma redução do total de
atendimentos externos em 2020 quando comparado com 2019, como mostra a
tabela 3. Ainda assim, o total de atendimentos foi expressivo mantendo
aproximadamente o mesmo patamar de 2018.

Tabela 3: Atendimentos Núcleo de Estudos Avançados em Psicologia (NEAP)

Ano 2018 2019 2020

Atendimentos realizados 1.009 1.517 930

Fonte: Núcleo de Estudos Avançados em Psicologia.

3.5 GTEC - Núcleo de Desenvolvimento de Incubação

A Incubadora de Empresas GTEC Unidavi tem como finalidade o
desenvolvimento de negócios baseados em produtos e serviços inovadores.
Viabiliza a implantação de novos mecanismos produtivos geradores de
empreendimentos, que propiciem a qualificação dos recursos humanos, o



melhoramento do emprego, da renda e a qualidade de vida de Rio do Sul e da
região do Alto Vale do Itajaí.

Instalada no Centro de Inovação Norberto Frahm (CINF), a Incubadora GTEC
Unidavi possui estrutura física apropriada com condições efetivas para abrigar
ideias inovadoras e transformá-las em empreendimentos de sucesso. Os
projetos atendidos recebem apoio administrativo (treinamentos, consultorias,
mentorias, participação em eventos), material (empréstimo de computador e
móveis, acesso à rede de Internet cabeada e sem-fio) e infraestrutura básica
(local de trabalho com segurança, limpeza externa, banheiros, salas de reuniões,
etc.).

Desde a sua constituição, a Incubadora GTEC Unidavi já graduou 23 empresas, o
que significa que passaram por um processo de aprimoramento de suas
atividades tornando-se aptas a atuar no mercado. Destas, mais de 90%
continuam em funcionamento, indicador que evidencia as boas práticas
desenvolvidas pela Incubadora.

Em 2020 houve ampliação significativa de incubados, passando de oito projetos
- todos alocados na pré-incubação, para sete na pré-incubação, mais três na
incubação, outros três na incubação digital e um projeto na incubadora social,
totalizando quatorze projetos.

As consultorias realizadas sob demanda tiveram o suporte da CAU - Consultoria
Acadêmica Unidavi, e envolveram diversos professores e acadêmicos. Foi
realizado ao longo do ano levantamento das principais necessidades dos
incubados e os principais temas tratados foram: gestão estratégica, custos e
marketing. Para uma maior aproximação com temas emergentes e necessários
ao desenvolvimento dos projetos, verificou-se a necessidade de criação de um
suporte de mentores. A mentoria é uma conversa mais próxima entre os
membros de um projeto e pessoas que já estão atuando no mercado.
Buscou-se, a partir de atitude do GTEC, formar um banco de mentores que
pudesse dar suporte não apenas à Incubadora, mas também ao Centro de
Inovação, integrando ações em prol do empreendedorismo. O banco reuniu 48
mentores de diversas áreas que tiveram seu primeiro treinamento em dezembro
de 2020. Fato importante é a participação no banco de mentores de
protagonistas que tiveram seus projetos graduados pelo GTEC e hoje auxiliam a
formar o ecossistema de inovação do Alto Vale do Itajaí.

A adequação do espaço apresentado na imagem 5, voltado a projetos de
pré-incubação, foi realizada com expansão de 50% nas vagas para projetos. Em
2019 o espaço contava com 49 metros quadrados de área abrigando até 8



projetos, e passou, em 2020, para uma estrutura de 98 metros quadrados capaz
de comportar 12 projetos. Dispõe de um ambiente climatizado com 12 estações
de trabalho com computadores, acesso à Internet de alta velocidade (com
adequação dos equipamentos de transmissão conforme meta estabelecida),
mobiliário de suporte com armários e gaveteiros, mesa para reuniões para até
oito pessoas, o que possibilita a participação de mais membros das equipes
(com equipamentos próprios) e TV de 42 polegadas integrada à mesa para
apresentações.

Imagem 5: Foto do novo espaço de pré-incubação da Incubadora GTEC

Fonte: Incubadora GTEC.

Também foram realizados estudos para elaboração de projetos, tanto para
implantação de Incubadora Digital no GTEC - em complemento ao modelo
existente, como para implantação de braço da Incubadora para negócios
sociais. Em 07/10/2020, em reunião do Conselho de Administração da Fundação
Unidavi, foi aprovado o parecer do processo 08/2020 com proposta que
contempla modificações no escopo operacional da Incubadora, de forma a
ampliar sua abrangência. Assim, criou-se duas novas linhas de atuação: uma
digital, ao atender projetos não residentes - visto que determinadas atividades
não necessitam de estrutura física; e outra social, com a possibilidade de
incubação de projetos sociais para atuar na captação e desenvolvimento de
negócios alinhados à economia criativa. O projeto visa a implantação destas
duas novas linhas na Incubadora trazendo um novo core de negócios.



3.6 Consultoria Acadêmica Unidavi - CAU

A Consultoria Acadêmica Unidavi - CAU iniciou suas atividades em abril de 2020,
tendo como foco o apoio a micro e pequenas empresas instaladas na região do
Alto Vale do Itajaí e que possuam faturamento máximo de R$ 360.000,00
anuais. O atendimento às demandas destas empresas é realizado por meio de
consultoria de gestão organizacional e legal. Insere acadêmicos e professores
no processo de ensino e aprendizagem e na prestação de serviços de Extensão,
estudando, avaliando e identificando soluções para os problemas apresentados.

Por meio de equipes especializadas de professores, acadêmicos e egressos dos
cursos da área de Ciências Sociais Aplicadas, a CAU desenvolve trabalhos de
pesquisa, realiza diagnósticos, cria planos de ação e auxilia na implementação
de melhorias nas empresas atendidas, sejam indústrias, comércios, prestadores
de serviços ou empresas agrícolas. Este serviço coaduna-se com as políticas de
Desenvolvimento Regional e Desenvolvimento e Cidadania da Unidavi.

Para a realização dos atendimentos na CAU foi equipada uma sala no primeiro
piso do Bloco G, contando com mesa de reunião, mesas de trabalho, armário, ar
condicionado, televisor para projeção, computador e telefone. Esta sala é
apresentada na imagem 6.

Imagem 6: Sala de atendimento Consultoria Acadêmica Unidavi

Fonte: Acervo da Unidavi.



As empresas interessadas em receber a assessoria realizam o agendamento
através de formulário eletrônico, apresentam suas demandas e recebem um
parecer sobre a possibilidade de realização da consultoria. Em caso positivo, a
equipe da CAU identifica e mobiliza um grupo de trabalho com acadêmicos e
egressos, sob a supervisão de um professor, para desenvolver as atividades.

No ano de 2020 estavam em andamento 18 trabalhos de consultoria em
diferentes áreas como: custos, pesquisa de mercado, marketing, marketing
digital, estrutura organizacional, gestão da produção, gestão de processos,
planejamento estratégico, recursos humanos, design de moda, gestão de
estoques, produção multimídia, contabilidade, plano de negócios e sucessão
familiar. Atuam nesses projetos 21 acadêmicos, 03 egressos e 08 professores dos
cursos de: Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Engenharia
de Produção, Tecnologia em Design de Moda e  Produção Multimídia.

A CAU também está firmando parcerias com a Casa do Empreendedor da
Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Associação Empresarial, CDL e Associações
de Bairros para o desenvolvimento de Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCC).
Os trabalhos irão atender a demandas destas e outras entidades
proporcionando ainda conhecimento prático aos acadêmicos.



4. AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS

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

4.1 Horto Florestal

Através do projeto Horto Florestal, a Unidavi distribui gratuitamente mudas de
árvores nativas da região. Abrigando cerca de 50 mil mudas distribuídas em 80
espécies, o Horto Florestal realiza projetos institucionais e em parceria com
diversas outras instituições regionais e estaduais.

Uma das novidades implantada em 2020 é o uso de garrafas plásticas para a
produção das mudas. Em fase de testes, o sistema visa proporcionar uma
alternativa de recipiente com benefícios na irrigação e retenção de nutrientes,
permitindo o aproveitamento total dos fertilizantes e afetando positivamente o
crescimento das mudas.

Em 2020 foram produzidas e destinadas 6.000 mudas para entidades e o
público em geral. A tabela 4 apresenta o histórico de entrega de mudas do
projeto.

Tabela 4: mudas de árvores nativas distribuídas

Horto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mudas entregues 1.106 974 1.476 1.459 2.417 12.500 10.205 17.911 6.000

Fonte: Setor de Extensão.

Imagem 7: Horto Florestal Unidavi

Fonte: Acervo da Unidavi.



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

4.2 Museu da Madeira

Edificado em 2011 no Parque Universitário Unidavi, o Museu da Madeira tem
como objetivo estimular valores culturais com o resgate das condições de um
importante período que marcou o desenvolvimento da região.

Imagem 8: Museu da Madeira

Fonte: Acervo da Unidavi

O Museu possui serraria movida à roda d’água - acervo que conta a história do
ciclo da exploração da madeira na região do Alto Vale do Itajaí; reserva técnica;
área administrativa e visita guiada. Em 2020, devido à pandemia de COVID-19, o
Museu não esteve aberto à visitação. A tabela 5 demonstra o histórico do
número de visitantes do Museu até 2019.



Tabela 5: visitantes museu da Madeira

Museu 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Visitantes 850 950 2000 2500 2750 870 950 2000
Fonte: Setor de Extensão.

4.3 Arrecadações e Doações

A Unidavi realiza campanhas de arrecadação de roupas, calçados e alimentos,
além de organizar doações. Todos os itens são encaminhados para entidades
beneficentes da região do Alto Vale do Itajaí. A tabela 6 apresenta a destinação
das doações e arrecadações no ano de 2020.

Tabela 6: Arrecadações e doações 2020

Objetivo Beneficiado Data

Sofá de dois lugares Assistência Social de Taió 10/02/2020

Sofá de três lugares Assistência Social de Taió 10/02/2020

Materiais de higiene e limpeza diversos Associação Jardins de Infância Vovó Belinha 04/05/2020

Carteiras e cadeiras escolares Associação de Moradores do Bairro Albertina 03/06/2020

Balcão Associação de Moradores do Bairro Albertina 03/06/2020

Aparelho de ar-condicionado Associação de Moradores do Bairro Albertina 03/06/2020

Sofá Associação de Moradores do Bairro Albertina 03/06/2020

Banquetas Pallet Associação de Moradores do Bairro Albertina 03/06/2020

Cinco Kits de cesta básica Assistência Social de Taió 19/06/2020

332 peças de roupas Coletivo Vozes Rio do Sul 24/06/2020

49 pares de calçados Coletivo Vozes Rio do Sul 24/06/2020

41 Kgs de alimentos arrecadados Coletivo Vozes Rio do Sul 24/06/2020

165 Kgs de alimentos arrecadados Asilo de Idosos Braço do Trombudo 25/06/2020

80 peças de roupas Coletivo Vozes Rio do Sul 17/07/2020

11 pares de calçados Coletivo Vozes Rio do Sul 17/07/2020

1 cobertor Coletivo Vozes Rio do Sul 17/07/2020

245 peças de roupas Comunidade Evangélica Luterana de Rio do Sul 29/09/2020

4 pares de calçados Comunidade Evangélica Luterana de Rio do Sul 29/09/2020

Fonte: Reitoria.

4.4 Rádio Unidavi FM

A Rádio Unidavi FM tem o intuito de valorizar a boa música, unida à informação
ampla e positiva. Com o modelo música/informação/brasilidade, a emissora



valoriza e contribui com a mudança de mentalidade do rádio em Rio do Sul e no
Alto Vale do Itajaí. O diferencial está na ausência constante de comerciais e na
qualidade da informação, transmitida através de boletins informativos diários e
programas específicos. A Unidavi FM, única emissora educativa do Alto Vale do
Itajaí, abrange Rio do Sul e outros municípios da região.

A emissora, em parceria com Associação de Emissoras de Rádio e Televisão de
Santa Catarina (ACAERT) e demais rádios da região do Alto Vale, também
realizou uma série de divulgações de conscientização e cuidados sobre a
pandemia de Covid-19. Foram veiculados vários materiais, em áudio, no decorrer
da programação.

Em parceria com os cursos de Psicologia, Medicina e Enfermagem da Unidavi a
emissora continuou a veicular o programete “Momento Bem Viver”, com dicas
sobre prevenção ao suicídio. Seguiram no ar as veiculações das Dicas de
Segurança, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.
Também foram iniciadas as veiculações do “Momento CINF”, em parceria com o
Centro de Inovação Norberto Frahm. Estas e outras campanhas sociais
veiculados durante o ano de 2020 são apresentadas no quadro 1.

Quadro 1: Campanhas sociais veiculadas pela rádio Unidavi FM em 2020

Campanha Entidade parceira

Dicas de Segurança Corpo de Bombeiros Militar de Rio do Sul

Pitadas da Ciência Grupo Estudantil em Iniciação Científica (GEIC) do Colégio Unidavi

Momento Bem Viver Projeto Bem Viver do curso de Psicologia da Unidavi

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

Valorização da Vida CVV - Centro de Valorização da Vida de Rio do Sul

Rádios Alto Vale - Covid Mensagem produzida em parceria com todas as emissoras do
Alto Vale com o objetivo de conscientizar sobre os cuidados com
a Covid-19

Campanha Incêndio
Florestal

Divulgação de material alusivo e com dicas sobre incêndios
florestais em Santa Catarina, em parceria com o Corpo de
Bombeiros Militar

Momento CINF Em parceria com o Centro de Inovação Norberto Frahm (CINF)

Fonte: Rádio Unidavi FM.



Durante o ano de 2020 a Rádio UNIDAVI FM realizou a mudança de frequência
de transmissão e elevação de potência, após pedido autorizado pelo Ministério
das Comunicações. Assim, a emissora passou a ter maior abrangência nos
municípios do Alto Vale do Itajaí.

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

4.5 Coleta de Água da Chuva

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

Imagem 9: Cisternas

Fonte: Acervo da Unidavi.

4.6 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 restaurantes acaba sendo jogado no ralo da pia ou mesmo
nos vasos sanitários. Outras pessoas já preferem colocá-lo em algum recipiente
vedado e descartá-lo com o lixo orgânico comum, algo que ele não é.



Em 2020 foram coletados pela Unidavi 60 litros de óleo usado.

4.7 Eu Ajudo na Lata

Este projeto, em parceria com a Unimed Alto Vale, tem como objetivo, coletar
lacres de latas de metal encontradas em recipientes de refrigerantes, cervejas e
sucos. O projeto visa ajudar pessoas com deficiência que não possuem
condições de adquirirem cadeira de rodas e incentiva a reciclagem, evitando o
descarte inadequado. São necessários, em média, 180 kg de lacres de alumínio,
cerca de 300 garrafas cheias, para adquirir uma cadeira de rodas.

Em 2020 foram coletados pela Unidavi e destinados para a Unimed Alto Vale
172,4 Kgs de lacres.

4.8 Análise de Água

A partir de convênio firmado com a Fundação de Saúde do Alto Vale do Itajaí -
FUSAVI, com o Presídio Regional de Rio do Sul e com a Associação Empresarial
de Rio do Sul - ACIRS, a Unidavi, por meio do Laboratório de Físico-Química -
Unilabor realiza análises gratuitas da qualidade da água em amostras
fornecidas por estas entidades.

Imagem 10: Atividades de análise de água

Fonte: Acervo da Unidavi.

Em 2020 foram realizados ensaios em 41 amostras da FUSAVI e 10 amostras do
Presídio Regional, totalizando 51 análises gratuitas.

4.9 Coleta de Lixo Eletrônico



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

4.10 Proteja a Vida

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

Imagem 11: Entrega de mudas do projeto

Fonte: Acervo da Unidavi.



No ano de 2020 foram entregues cerca de 2.400 mudas neste projeto.

4.11 Restaura Alto Vale

O Projeto foi encaminhado ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES, através da Linha de Restauração Ecológica. Aprovado, o valor
repassado ultrapassa três milhões de reais. O Restaura Alto Vale constitui-se em
uma ação estratégica para promoção da sustentabilidade ambiental, social e
econômica da região.

Tem como público-alvo agricultores familiares com até quatro módulos fiscais e
que possuam o Cadastro Ambiental Rural - CAR, o projeto prevê:

● Restauração de 310 hectares de áreas degradadas, localizadas em áreas
de preservação permanente.

● Restauração de 10 hectares de áreas degradadas, localizadas em
unidades de conservação.

● Produção de 450 mil mudas de árvores nativas da Mata Atlântica.
● Intercâmbio e dias de campo com o público-alvo.
● Educação ambiental e envolvimento da comunidade escolar no projeto.
● Produção de conhecimento científico sobre a restauração.

Do total de 450 mil mudas de árvores nativas previstas para a produção, cerca
de 400 mil já foram plantadas em propriedades rurais de Santa Catarina.
Destas, 25 mil foram cultivadas no Horto Florestal Unidavi.

Seguindo o cronograma do projeto, em 2020 foi realizada a primeira fase do
monitoramento de plantios em campo. Já o monitoramento da qualidade dos
recursos hídricos atingiu 75% de conclusão. Houve a prorrogação do projeto por
mais um ano.

4.12 Parceria com o Observatório Social de Rio do Sul

O Observatório Social de Rio do Sul é uma associação civil, sem fins lucrativos,
apartidária e mantida pelos próprios cidadãos, especialmente pela sociedade
civil organizada.

Por meio de convênio firmado entre a Unidavi e a entidade,
em março de 2020, acadêmicos poderão atuar como
voluntários em ações como: acompanhamento de fases de

https://youtu.be/V6hudCoAdXQ


procedimentos licitatórios; avaliação de contratos e gestão; contribuição em
campanhas de educação; divulgação e desenvolvimento de pesquisas de preços
e coleta de informações e legislação.

Imagem 12: Assinatura do convênio

Fonte: Acervo da Unidavi.

4.13 Impressão 3D de componentes para Face Shields de profissionais de
saúde

Em parceria com empresas e entidades da região, a Unidavi realizou a
impressão 3D de componentes de Face Shields doados ao Hospital Regional Alto
Vale no início da pandemia de COVID-19.

Imagem 13: Impressão 3D dos componentes para Face Shields



Fonte: Acervo da Unidavi

O Face Shield é uma proteção para todo o rosto feita de duas peças impressas
em 3D e uma parte em acetato. A ação foi coordenada pela Associação
Empresarial de Rio do Sul - ACIRS, e além da Unidavi contou com outros
apoiadores como Sebrae, Instituto Federal Catarinense, Kllic Informática,
Lumienergy, SESI, Vieira Melo e Eduardo Luis Molinari.

4.14 Atendimento Psicológico On-line

Diante da situação de isolamento social deflagrada com o início da pandemia de
COVID-19, o curso de Psicologia reuniu egressos(as) para serem voluntários(as) e
realizar atendimento de saúde mental on-line à população.

Profissionais da área de Psicologia foram voluntários para realizar o atendimento a
partir de agendamento direto dos interessados. A imagem 14 apresenta o material
de divulgação da campanha.

Imagem 14: Material de divulgação campanha de atendimento on-line de saúde mental



Fonte: Acervo da Unidavi.

4.15 Ponto de Entrega de Alimentos Orgânicos Projeto Abrigo da Terra

O Abrigo da Terra é um projeto que une pequenos
produtores rurais. Todos os produtos são orgânicos e o
objetivo é que as pessoas consumam os alimentos de forma
consciente. Na Unidavi a entrega é feita às quartas-feiras,
das 17h às 18h30min, no estacionamento 1. Alguns produtos,
como mel e congelados, podem ser adquiridos sem reserva.

https://youtu.be/WOo0PLxAYGU


A ideia partiu de integrantes do Centro de Motivação Ecológica e Alternativas
Rurais - Cemear, construído por um coletivo que envolve famílias agricultoras,
técnicos e consumidores (coprodutores). Este espaço está sendo construído com
o objetivo de potencializar projetos de produção agroecológica da região do
Alto Vale do Itajaí, através da facilitação da distribuição dos alimentos
produzidos.

4.16 Doação de Materiais e Alimentos para Entidades durante a Pandemia

Para minimizar o impacto da pandemia de COVID-19 em entidades assistenciais
da região, a Unidavi realizou a doação de diversos materiais para a
Conferência de São Vicente de Paulo; Centro de Atendimento Socioeducativo
Provisório - Casep e Lar da Menina. A ação visa auxiliar os beneficiados em
relação à pandemia.

Imagem 15: Entrega de doações

Fonte: Acervo da Unidavi.

Foram entregues 100 kits de máscara e álcool gel, 72 caixas de leite, dois fardos
de fraldas, duas bolas de couro, livros, revistas e mudas de árvores.



4.17 Parceria com a casa do Empreendedor de Rio do Sul

Criada pela Prefeitura Municipal com o apoio do Sebrae, a Casa do
Empreendedor de Rio do Sul é um espaço para apoiar a formalização de
microempreendedores individuais, autônomos e empresários de micro e
pequenas empresas. Em acordo firmado com a Unidavi, a Casa do
Empreendedor transferiu, em junho de 2020, sua sede para o Centro de
Inovação Norberto Frahm (CINF), compartilhando o espaço com a própria
Unidavi, Sebrae, ACIRS, e outros incubados, empreendedores e demais
profissionais.

Imagem 16: Inauguração do espaço da Casa do Empreendedor no CINF

Fonte: Acervo da Unidavi.

A iniciativa ajuda na formação da Tríplice Hélice, unindo o Poder Público (a
partir da Casa do Empreendedor) a Iniciativa Privada (com a ACIRS e outras
empresas que lá se encontram) e a Universidade (Unidavi).



4.18 Projeto Proteger o Melhor Lugar: o nosso lar

Com recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência (FIA), o projeto
desenvolve ações de combate à pandemia e garantia dos direitos de crianças e
adolescentes. Executado pelo setor de Extensão da Unidavi, busca proporcionar
o desenvolvimento social e trabalhar a geração de um cidadão mais
comprometido com a sua comunidade e com o seu entorno.

Imagem 17: Assinatura do convênio do projeto

Fonte: Acervo da Unidavi.

Entre as principais ações foram realizadas visitas domiciliares a 567 famílias
residentes em cinco condomínios para a entrega de kits com materiais de
proteção e prevenção individual; materiais educativos e manual de boas
práticas adaptado para crianças e adolescentes. A distribuição de famílias
assistidas por condomínios é apresentada na tabela 7.

Tabela 7: Condomínios beneficiados

Condomínio Arco Íris
Augusto
Fenski

Luis
Demarchi

Marcolino
M. Felippe

Santa Clara

Famílias assistidas 42 128 80 300 17
Fonte: PROPEXI - Pró-reitoria de Pesquisa, Extensão e Inovação.



4.19 Entrega em Comodato de Monitores para Respiradores

A demanda por Unidades de Terapia Intensiva (UTI) decorrente do
agravamento do cenário de pandemia provocado pela COVID-19 levou a Unidavi
a entregar, em comodato, dois monitores Philips E�cia CM120. Trata-se de uma
forma de estruturar e possibilitar a ampliação da capacidade de atendimento
da UTI do Hospital Regional, que atende a região do Alto Vale do Itajaí.

Imagem 18: Entrega dos monitores

Fonte: Acervo da Unidavi.

4.20 Expansão de Convênios na Área de Saúde

Os convênios têm como objetivo viabilizar a realização de atividades práticas,
curriculares, assistenciais e de estágios para os cursos de Graduação da
Unidavi, na área da saúde. O convênio procura, ainda, garantir a estrutura de
serviços de saúde em condições de oferecer campo de prática, mediante a
integração ensino-serviço nas Redes de Atenção à Saúde. Foram realizadas



reuniões com os prefeitos dos municípios de Agronômica, Ituporanga, Lontras,
Rio do Sul e Rio do Oeste.

As prefeituras auxiliam os programas dos cursos por meio de suas estruturas. E,
a Unidavi - além de outras participações, busca contribuir de forma
corresponsável com a gestão dos serviços de saúde. Visa, também, qualificar a
atenção prestada, incluindo apoio à elaboração de ações em saúde a fim de
melhorar indicadores loco-regionais.

Com o convênio ganham as prefeituras, ganha a Unidavi, ganham os
acadêmicos, que têm a possibilidade das atividades práticas e, sobretudo,
ganha a comunidade, a partir da ampliação dos serviços prestados.

4.21 Participação na Rede COVID-19 Humanidades

A Unidavi aderiu à ''Rede COVID-19 Humanidades'', liderada pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e incluindo também a Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz); o Instituto Plural da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC); a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); a Universidade
de Brasília (UnB) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O objetivo
é o desenvolvimento do projeto de pesquisa ''A COVID-19 no Brasil: análise e
respostas aos impactos sociais da pandemia entre profissionais de saúde e
população em isolamento''.
A pesquisa é coordenada pelo Profº Dr. Jean Segata, que é egresso da Unidavi e
foi docente e coordenador de pesquisa na Instituição. O estudo visa subsidiar
políticas públicas e ações para o enfrentamento da Covid-19, considerando as
suas implicações sociais, históricas e culturais.

4.22 Investimento Fixo

Os investimentos da Unidavi em ativos fixos no ano de 2020 totalizaram R$ 2,1
milhões, com destaque para aquisição de equipamentos de informática, no
valor de R$ 569 mil; aquisição de máquinas e equipamentos, R$ 317 mil, e
melhorias nos laboratórios do núcleo da saúde, que totalizaram R$ 255 mil.
Através destes investimentos a Unidavi buscou digitalizar suas atividades e
oferecer uma infraestrutura física e tecnológica de qualidade para os
estudantes, com ênfase na adaptação da estrutura para atender as demandas
provocadas pela pandemia de COVID-19. Outro destaque foi o investimento de
mais de R$ 100 mil no acervo bibliográfico, permitindo que os conteúdos
utilizados em atividades acadêmicas mantenham-se atualizados.



Os dados evidenciam a solidez das ações administrativas e da gestão financeira
da Unidavi, além de indicar que a Instituição atua para manter-se em destaque
no cenário educacional regional, investindo fortemente para consolidar sua
tradição de ensino de excelência.

A imagem 19 demonstra os investimentos em ativos fixos desde 2012.

Imagem 19: Investimentos em ativos fixos

Fonte: Setor Financeiro.



5. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

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

Tabela 8: Balanço Patrimonial
ATIVO 2018 2019 2020

CIRCULANTE 21.089.548,18 22.769.586,37 26.051.990,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 16.885.099,09 18.051.710,90 20.741.076,79
CONTAS A RECEBER 3.918.530,77 4.580.338,13 4.004.531,45
DEMAIS CRÉDITOS 145.105,98 43.296,13 1.156.482,07
ESTOQUES 107.696,96 75.409,50 46.314,97
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE 33.115,38 18.831,71 103.585,27

ATIVO NÃO CIRCULANTE 35.210.125,96 36.585.839,00 35.566.814,80
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 1.030.070,70 76.070,70 81.550,70
IMOBILIZADO 33.894.535,94 36.152.839,95 35.219.092,52
INTANGÍVEL 285.519,32 356.928,35 266.171.58

TOTAL DO ATIVO 56.299.674,14 59.355.425,37 61.618.805,35

PASSIVO 2018 2019 2020
CIRCULANTE 4.570.493,45 5.352.881,35 5.945.589,72

FORNECEDORES DIVERSOS 272.737,34 157.634,81 209.723,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.000.000,04 2.000.000,04 2.000.000,04
OBRIGAÇÕES SOCIAIS 120.824,40 133.581,80 352.628,04
OBRIGAÇÕES FISCAIS 405.239,78 478.945,45 480.478,72
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 0,00 4.879,14 1.973,00
ADIANTAMENTOS DE MENSALIDADES 1.000.533,77 1.453.476,14 1.286.671,47
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR 130.340,47 506.053,65 174.170,05
FÉRIAS A PAGAR 348.375,25 509.036,70 1.345.397,64
CONVÊNIOS A REALIZAR 153.168,54 0,00 7.755,67
RECEITAS DIFERIDAS 139.273,86 109.273,62 86.792,09

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 5.205.085,28 3.166.666,57 1.173.864,18
PROVISÕES DE INDENIZAÇÕES
DIVERSAS 38.418,67 0,00 7.197,65
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 5.166.666,61 3.166.666,57 1.166.666,53

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 46.524.095,41 50.835.877,45 54.499.351,45
PATRIMÔNIO SOCIAL 41.329.479,22 45.570.095,41 50.835.877,45
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 5.194.616,19 5.265.782,04 3.663.474,00

TOTAL DO PASSIVO 56.299.674,14 59.355.425,37 61.618.805,35
Fonte: Departamento Financeiro



Tabela 7:  DRE - Demonstração dos Resultados do Exercício
ANO 2018 2019 2020
RECEITA BRUTA 46.693.283,20 52.769.882,09 56.800.817,92

Anuidades e Taxas de Ensino 43.523.056,83 47.449.234,34 50.233.576,59
Outras Receitas Operacionais 3.170.226,37 5.320.647,75 6.567.241,33

DESPESAS OPERACIONAIS - 41.498.667,01 - 47.504.100,05 -53.137.343,92
Pessoal e Encargos (exceto cota INSS) - 23.260.451,83 - 26.206.446,44 -24.615.566,68
Serviços de Terceiros (2.373.849,76) (2.639.984,67) (2.286.954,79)
Gratuidades (7.494.382,72) (8.158.825,62) (9.037.305,19)
Bolsas Concedidas (3.830.954,67) (5.537.009,24) (7.983.973,54)
Outras Receitas 778.500,56 930.002,19 824.944,94
Resultado Financeiro 31.606,69 92.374,77 -2.938.296,76
Depreciação e Amortização (2.148.760,83) (2.936.472,86) (3.157.654,91)
Outras Despesas Operacionais - 3.465.374,45 - 4.377.730,35 -3.942.536,99
Imóveis Recebidos em Doação 265.000,00 1.329.992,17 -

ISENÇÃO USUFRUÍDA - - -
Receita cota patronal INSS 5.144.831,01 5.752.703,99 5.894.587,20
Cota patronal INSS (5.144.831,01) (5.752.703,99) (5.894.597,20)

RESULTADO DO EXERCÍCIO 5.194.616,19 5.265.782,04 3.663.474,00
Fonte: Departamento Financeiro

O superávit operacional líquido - Ebit, no exercício, foi de R$ 3,66 milhões. A
perspectiva deste resultado - superávit, constatada nos ajustes orçamentários
de 2020 e na projeção para o exercício de 2021, é que levou a UNIDAVI, pelo
terceiro ano consecutivo, a não reajustar as mensalidades para o próximo
período.

Tabela 8:  DVA - Demonstrativo de Valor Adicionado
ANO 2018 2019 2020
Receita 46.958.283,20 54.099.874,26 56.800.817,92

Receitas Operacionais 43.865.827,72 48.227.532,44 50.460.169,35
Resultados-não operacionais 265.000,00 1.329.992,17 0,00
Recursos Públicos de Convênios/Projetos 2.827.455,48 4.542.349,65 6.340.648,57

Insumos adquiridos de terceiros - 11.653.420,88 - 14.963.457,05 -18.348.949,27
(-) Custo dos
Produtos/Serviço/Transformação (4.420.181,44) (5.251.285,75) (7.239.521,26)
(-) Materiais, Energia, Serv. Terceiros, outros (2.373.849,76) (2.639.984,67) (2.286.954,79)
(-) Perda na realização de ativos (17.733,75) (38.784,55) (31.987,65)
(-) Outros custos e despesas operacionais (4.841.655,93) (7.033.402,08) (8.790.485,57)

Valor Adicionado Bruto 35.304.862,32 39.136.417,21 38.451.868,65
(-) Depreciação, amortização e exaustão (2.148.760,83) (2.936.472,86) (3.157.654,91)

Valor Adicionado Líquido 35.304.862,32 39.136.417,21 35.294.213,74
Receitas Financeiras 2.499.028,80 2.526.743,86 1.543.550,57

Total do Valor Adicionado a Distribuir 35.655.130,22 38.726.688,21 36.837.764,31



DESTINAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 2018 2019 2020
Remuneração trabalho (pessoal e encargos) 22.249.750,57 24.710.053,60 23.809.054,65
Impostos, taxas e contribuições 46.785,68 71.676,06 100.965,59
Aplicações filantrópicas - bolsas concedidas 7.494.382,72 8.158.825,62 9.037.305,19
Despesas Financeiras (juros) 669.595,13 520.350,89 226.964,88
Superávit do exercício 5.194.616,19 5.265.782,04 3.663.474,00

Total do Valor Destinado ou Distribuído 35.655.130,29 38.726.688,21 36.837.764,31
Fonte: Departamento Financeiro


