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VOCÊ ESTUDAR
NA MELHOR

+ 

unidavi.edu.br

Desafios
Oportunidades

transformando
Estamos juntos

em

Presencial On-Line
Presencial

HiFlex
Os cursos Presenciais são 

ideais para quem tem tempo 
e disponibilidade para focar 

nos estudos.

Nesta modalidade você tem 
aulas todas as noites de 

forma presencial.

Os cursos Presenciais HiFlex são 
indicados para quem precisa 
conciliar os estudos com uma 

agenda de atividades e 
compromissos.

Nesta modalidade, além das 
aulas presenciais você terá até 

duas noites da semana com aulas 
on-line, professores em tempo 

real e atividades remotas.

Os cursos On-Line são ideais 
para quem precisa de ainda 

mais liberdade e flexibilidade 
para os estudos.

Nesta modalidade as aulas 
acontecem de forma on-line, 
com professores em tempo 
real e atividades remotas.

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


No limiar de um novo tempo - com o enfrentamento do maior 
desafio dos últimos anos com a pandemia de COVID-19, a 
Unidavi se reinventa para consolidar sua vocação em oferecer 
ensino de qualidade como pré-requisito e o aprendizado de 
vanguarda que a tornou uma Instituição de Ensino Superior de 
referência no Alto Vale do Itajaí e em Santa Catarina.

No início, há 55 anos, era apenas um “sonho grande” de alguns 
empresários que vislumbravam a necessidade de se buscar o 
desenvolvimento de novas fontes de riqueza para a região. Hoje 
uma realidade que ultrapassa fronteiras na formação de 
profissionais e líderes em um processo contínuo de 
transformação. Afinal, reinventar-se sempre foi a resposta 
rápida e concisa da Unidavi demonstrando a força, 
compromisso e capacidade do corpo docente e demais 
colaboradores em serem flexíveis e de se adaptarem aos novos 
cenários que se descortinam.

O mundo não é mais linear e unidirecional. As transformações 
acontecem de forma exponencial e multidirecional. Isso requer 
da Unidavi o desafio de, mais uma vez, se reinventar passando 
por um processo de transformação digital. Hoje o ensino e a 
aprendizagem se fundem em presencial e on-line como forma 
de aprimorar o processo educacional e provocar uma ruptura 
em tudo aquilo que se praticava anteriormente.

A velocidade das transformações é quase impossível de 
acompanhar se não estivermos preparados para isso. E, a 
Revista Universo Unidavi chega para apresentar estas 
transformações e estimular a construção do conhecimento 
com conteúdos relacionados às boas práticas que envolvem 
Ensino, Pesquisa e Extensão a fim de dar voz e integrar as 
comunidades acadêmica e regional.

A Universidade tem o papel de ser protagonista e propiciar às 
pessoas a realização de seu “sonho grande” de alavancar o 
conhecimento para que busquem resultados surpreendentes. 
Há uma grande diferença entre “jogar para ganhar” e “jogar 
para não perder”! Afinal, qual escolha queremos para nossas 
vidas?  A Unidavi faz parte dessa linda história! 

DIGA AÍ REITOR
AO ENFRENTAMENTO
DE NOVOS DESAFIOS

Alcir Texeira
Reitor 

As competências, 
habilidades e atitudes são 
sedimentadas como bases 
primordiais para a nova 
forma de aprender. O 
professor assume o papel 
de mediador e/ou 
facilitador do aprendizado 
onde as tecnologias 
determinam o ritmo e o 
jeito de construí-lo de forma 
mais rápida e eficaz.



projetos sociais em defesa
da infância e adolescência

programa integra jovens

CUIDAR DE SI
E DO OUTRO

proteger o melhor lugar: o nosso lar

impactos sociais da pandemia
unidavi é parceira em pesquisa 

EMPREENDER

horto unidavi
refloresta santa catarina

sustentabilidade: garrafas plásticas
como alternativa na produção de mudas

restauração ambiental:
projeto beneficia propriedades rurais

unidavi fm agora mais perto de você

grupo estudantil
investiga temas cotidianos

aeroporto helmuth baungartem:
parceria possibilita estruturação
para voos comerciais

meu tcc, meu orgulho
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desenvolva sua ideia empreendedora
no gtec/unidavi

centro de inovação estimula
crescimento regional

produção multimídia à
disposição do microempreendedor

empresas têm auxílio personalizado

CULTIVAR
PARA RESPIRAR

COMPARTILHAR



CUIDAR
DE SI E DO
OUTRO



Durante a Conferência das Nações Unidas (em 2012, no Rio de 
Janeiro) foram elaborados 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. A ideia foi fazer com que tais Objetivos suprissem os 
desafios ambientais, políticos e econômicos mais urgentes 
enfrentados no mundo.

A Unidavi, ciente de sua responsabilidade neste contexto, buscou 
parceiros e repensou projetos compatíveis com alguns destes 
Objetivos, entre eles:

PROJETOS SOCIAIS EM DEFESA
DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos;

promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável;

assegurar padrões de produção e consumo sustentável.

DESENVOLVIDAS
PELA UNIDAVI 
COM ESTES FINS 
POR MEIO DO 
FUNDO PARA A 
INFÂNCIA E 
ADOLESCÊNCIA 
(FIA).

CONHEÇA
DUAS AÇÕES



Há cerca de 10 anos a Unidavi recebe adolescentes em conflito 
com a Lei que devem cumprir a Medida de Prestação de Servi-
ços à Comunidade (PSC). A parceria com o Poder Judiciário e 
Prefeitura Municipal de Rio do Sul visa efetivar o cumprimento 
do Artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
que trata do planejamento e execução de programas de 
proteção e socioeducativos.  

Assim, para incentivar a ressocialização desses adolescentes 
de forma responsável, o HORTO FLORESTAL UNIVERSITÁRIO 
abriu as portas ao programa INTEGRA JOVEM para o cultivo e 
beneficiamento de chás terapêuticos e temperos.
 
Entre os principais objetivos do INTEGRA JOVEM estão:
- contribuir com a diminuição da reincidência em atos infra-
cionais com a oferta de aprendizagem aos adolescentes, com-
preendendo-os como sujeitos de direitos e garantindo atendi-
mento adequado;
- promover aprendizado das técnicas de cultivo e que poderão 
ser utilizadas como renda alternativa após a conclusão da PSC;
- fortalecer relações comunitárias, valores e compromissos 
sociais através de novos conhecimentos e interações com as 
famílias.

De acordo com o pró-reitor de Pesquisa, Extensão e Inovação 
Charles Roberto Hasse, a Unidavi além do caráter educativo 
promove a inserção social e profissional, pois o cultivo poderá 
resultar em fonte de renda.

PROGRAMA INTEGRA JOVEM

PARCEIROS DO INTEGRA JOVEM:
 - Curso de Medicina/Unidavi.
- Curso de Nutrição/Unidavi.
- Horto Florestal Universitário/Unidavi.
- Poder Judiciário (Juizado da Infância e Juventude).
- Programa de Medidas Socioeducativas da Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento Social de Rio do Sul (SEADES).
- Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
(CREAS/Rio do Sul).

Essa proposta inova nas 
atividades desenvolvidas 
com os adolescentes e, 
entendemos que a rede 
de atendimento precisa 
de entidades 
comprometidas com 
todo o processo.

Charles Roberto Hasse
Pró-reitor de Pesquisa,
Extensão e Inovação
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É consenso que os condomínios populares concentram famílias 
numerosas e que precisam de orientações e cuidados durante a 
pandemia de COVID-19. Entende-se que a situação demanda o 
emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de 
riscos, danos e agravos à saúde pública para evitar a disseminação da 
doença. Assim, a Unidavi e parceiros realizaram o PROTEGER O 
MELHOR LUGAR: O NOSSO LAR que trata do enfrentamento à COVI-
D-19 nos condomínios de Rio do Sul.

Entre as principais ações foram realizadas visitas domiciliares a 567 
famílias residentes em cinco condomínios para entrega de kits com 
materiais de proteção e prevenção individual; materiais educativos e 
manual de boas práticas adaptado para crianças e adolescentes.

A Unidavi entendeu que, diante do tempo prolongado da pandemia, 
foi preciso unir esforços visando conter a disseminação na perspecti-
va de proteção dos direitos humanos.

Durante todo o ano de 2020 manteve-se reuniões com as famílias 
pelo WhatsApp como forma de promover assuntos relacionados à 
saúde mental, prevenção ao coronavírus e a outras doenças.

PROTEGER O MELHOR LUGAR: O NOSSO LAR
ENFRENTAMENTO À COVID-19 NOS
CONDOMÍNIOS POPULARES DE RIO DO SUL/SC

Sabe-se que as 
comunidades em situação 
de vulnerabilidade 
econômica e social 
apresentam dificuldades 
para adquirir itens de 
proteção individual, bem 
como, manter o isolamento. 
Assim, busca-se a 
efetivação de políticas 
públicas que favoreçam a 
promoção da saúde e a 
adoção de medidas que 
permitam um convívio 
familiar seguro.

Buscou-se levar um 
momento diferente e 
inovador às famílias que 
puderam compartilhar 
experiências, tirar dúvidas e 
receber informações 
importantes sobre essa 
nova fase de suas vidas.

Rosimeri Geremias Farias
Coordenadora do curso
de Enfermagem

Daniela Zanella 
Assistente Social
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Visitas domiciliares com entrega de kits com:
- materiais de proteção/prevenção individual: máscaras, álcool 
em gel, água sanitária, sabão em barra, sabonetes.
- materiais educativos/informativos: caixa de lápis de cor, lápis,  
borracha.
- manual de Boas Práticas na Prevenção à COVID-19 adaptado 
para crianças e adolescentes.
 
Objetivos
- Manter os moradores informados sobre a pandemia com 
linguagem acessível, simples, de modo a fortalecer seu direito à 
participação.
- Implementar medidas emergenciais no âmbito econômico e 
social oferecendo materiais de proteção individual e de higie-
ne/limpeza.
- Oferecer suporte para melhorias na convivência familiar e 
comunitária através de reuniões on-line.
- Promover assistência e promoção de ações de saúde e preven-
ção, em especial no período de confinamento social.
 
Parceiros
- Cursos de Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina 
e Psicologia/Unidavi.
- Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Rio do 
Sul/SC.
- Equipes da Proteção Social Básica/Especial e do Departamento 
de Habitação da Prefeitura Municipal de Rio do Sul.
- Equipes dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).
- Equipes das Unidades de Saúde.
 
 
CONDOMÍNIOS ASSISTIDOS
Arco Iris - Progresso = 42 famílias
Augusto Fenski - Rainha = 128 famílias
Luis Demarchi - Barra do Trombudo = 80 famílias
Marcolino Martinho Felippe - Barra do Trombudo = 300 famílias
Santa Clara - Santa Clara = 17 famílias
Total - 567 famílias.

PRINCIPAIS AÇÕES:
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Em 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
declarou a COVID-19 uma Emergência de Saúde Pública de Interesse 
Internacional. Em 11 de março foi caracterizada como uma pandemia 
– com impactos não somente de ordem biomédica e epidemiológica, 
mas de efeitos e transformações sociais, econômicas, políticas, 
culturais e históricas.

Em abril teve início a pesquisa: A COVID-19 NO BRASIL: ANÁLISE E 
RESPOSTA AOS IMPACTOS SOCIAIS DA PANDEMIA ENTRE 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE E POPULAÇÃO EM ISOLAMENTO 
encomendada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTI), por meio da Rede Covid-19 Humanidades 
MCTI.  A Rede é liderada pelo Programa de Pós-graduação em 
Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(PPGAS-UFRGS) e mobiliza pesquisadores de diferentes áreas das 
Ciências Humanas, Sociais e da Saúde do Brasil e do exterior.

A coordenação geral da pesquisa está a cargo do professor Doutor, 
Jean Segata, do PPGAS-UFRGS, egresso do curso de Psicologia e 
ex-professor da Unidavi.

Na Unidavi participam da pesquisa sete docentes cursando 
pós-doutorado e doutorado na área da Saúde e 10 acadêmicos 
pesquisadores-bolsistas de Iniciação Cientifica dos cursos de 
Enfermagem, Fisioterapia, Medicina e Psicologia que atuam na coleta, 
tabulação e disseminação dos dados e resultados. O término está 
previsto para 2022.

UNIDAVI É PARCEIRA EM PESQUISA
IMPACTOS SOCIAIS DA PANDEMIA 

Confira a entrevista completa no Universo Unidavi

Jean Segata
egresso Psicologia e
ex-professor da Unidavi

Ouvir as pessoas e ter o 
registro de suas 
demandas, experiências 
e necessidades nos dará 
condições de levantar 
conhecimentos que 
permitam a constituição 
de políticas públicas que 
sejam mais assertivas em 
relação às diferentes 
realidades. Com a 
Unidavi como parceira 
teremos subsídios com 
enfoques locais mais bem 
afinados e de forma mais 
participativa das 
populações.
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https://youtu.be/TQwD6mIgPBU


OBJETIVO GERAL
Produzir pesquisas que analisem o impacto da Covid-19 entre os profissionais de 
saúde e grupos vulneráveis em situação de isolamento social para subsidiar ações na 
resposta à doença no Brasil, considerando as implicações científicas, sociais, políticas, 
históricas e culturais da pandemia.

PÚBLICO-ALVO
Profissionais de saúde expostos à pandemia: impactos entre diferentes profissionais 
em diversos contextos de atuação e níveis de exposição (hospitais, unidades de saúde 
urbanas, rurais e dedicadas ao atendimento de populações indígenas). Grupos vulne-
ráveis em situação de isolamento social: impactos sobre idosos; trabalhadores de 
serviços de entrega e motoristas de aplicativos e artistas/produtores culturais.

INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES
Unidavi (07 professores e 10 acadêmicos de Educação Física, Enfermagem, 
Fisioterapia, Medicina e Psicologia)
Fundação Instituto Oswaldo Cruz (Fiacruz)
Instituto Brasil Plural da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Universidade de Brasília (UnB)
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

DOCENTES DA UNIDAVI ENVOLVIDOS
NA PESQUISA/CURSOS ONDE LECIONAM
Augusto Fey (Medicina)
Caroline Pilatti (Psicologia/Medicina)
Cintia Adam (Enfermagem, Fisioterapia, Medicina e Psicologia) 
Josie Budag Matsuda (Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia e Psicologia)
Lilian Adriana Borges (Medicina)
Luis Otavio Matsuda (Enfermagem e Fisioterapia)
Rosimeri Geremias Farias (Enfermagem e Medicina)

SAIBA MAIS EM:
Rede Covid-19 Humanidades
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https://www.ufrgs.br/redecovid19humanidades/index.php


AGENDE SEU TESTE

Welcomne

World
to the 

Chegou uma nova maneira de você aprender 
inglês. Conheça o UNIDAVI Idiomas e 
descubra o mundo sem fronteiras.

Aulas presenciais
Desconto 10% para alunos Unidavi
(colégio, graduação e pós-graduação)
e egressos

Professores qualificados

Turmas divididas por nível linguístico

Cursos abertos para toda comunidade.

Cursos Regulares
Crianças,

Learn With Us
(editora Oxford)

Adulto,
Wide Angle

(editora Oxford)

Adolescentes,
Link it

(editora Oxford)

extensao@unidavi.edu.br
            (47)3531-6080

https://api.whatsapp.com/send?phone=554735316080&text=Ol%C3%A1%2C%20acessei%20o%20site%20do%20Unidavi%20Idiomas%20e%20quero%20agendar%20meu%20teste%20de%20ingl%C3%AAs.


BOAS PRÁTICAS
EMPREENDER

EMPREENDER



Tudo começou em abril de 2020 devido à pandemia, mas deu tão 
certo que virou programa institucional. Trata-se da CONSULTORIA 
ACADÊMICA UNIVERSITÁRIA (CAU) que tem o objetivo de auxiliar 
microempresas do Alto Vale por meio de suporte na gestão 
organizacional e legal. Professores e acadêmicos estudam os 
problemas apresentados e buscam identificar soluções e aplicações 
nas dinâmicas empresariais cotidianas.

O atendimento na CAU é personalizado e o envolvimento de cada 
curso de Graduação depende das demandas das organizações. Nos 
10 primeiros meses de atividades já foram envolvidos os cursos de 
Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Design de 
Moda, Direito e Produção Multimídia. Entre as principais consultorias 
estão temas nas áreas de: marketing digital, gestão de pessoas, 
produção, financeira, tributária, materiais, custos, estratégias e 
projetos.

Assim, estão presentes a interdisciplinaridade e a transversalidade 
entre cursos de Graduação e temas, bem como, a promoção de 
experiências de mercado aos estudantes. A equipe da CAU também 
auxilia acadêmicos empreendedores a desenvolverem projetos 
junto ao Núcleo de Desenvolvimento Integrado de Incubação 
GTEC/Unidavi. E, estuda a inclusão de projetos de pesquisa e de 
fomento em suas atividades.

TÊM AUXÍLIO PERSONALIZADO
EMPRESAS

Atendimento: terças à tarde e 
quartas de manhã, tarde e noite.
(47) 3531-6006 / 9 9649-8760
Unidavi - Campus Rio do Sul 
(Bloco G)

QUEM ATENDE
Equipe multidisciplinar 
envolvendo professores e 
acadêmicos de todos os cursos 
de Graduação.

QUER SABER MAIS?
FAÇA CONTATO.
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Acesse o QR Code e preencha 
o formulário para ser atendido

QUEM PODE
SER ATENDIDO
Microempresas com 
faturamento anual de até R$ 360 
mil, em todos os segmentos: 
indústria, comércio e serviços.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYQHWgWm3kYQxg3S7xjdALWf8QjrVbvcYK2-wbfVjfBK9TJQ/viewform


Mentes criativas podem ser encontradas na AGÊNCIA MULTIMÍDIA 
EXPERIMENTAL (AME): um laboratório para os acadêmicos do curso 
de Produção Multimídia praticarem projetos experimentais e de 
Extensão. O espaço, dinâmico e atrativo às novas ideias, tem como 
objetivo proporcionar a prática da profissão através do 
planejamento, criação e produção de materiais multimídia a partir 
de demandas do mercado.

Com a AME professores e acadêmicos também estão presentes na 
comunidade regional atuando em algumas ações em parceria com 
a Consultoria Acadêmica Universitária (CAU). Um exemplo foi a 
criação de uma nova identidade visual para a empresa Gizza Store - 
que passou a atuar no segmento on-line de roupas femininas, a fim 
de reposicioná-la no mercado. O projeto foi desenvolvido pelos 
acadêmicos Nadine Fronza e Valmir Bertelli com orientação do 
coordenador do curso Jean Caetano. A consultoria em marketing 
digital para a loja CB Casa Borba foi outra ação colaborativa entre 
AME e CAU.

A AME também atua na parceria com entidades para que os 
acadêmicos desenvolvam trabalhos práticos que tragam resultados 
diretos para a comunidade. Neste primeiro semestre os acadêmicos 
da 3ª fase do curso atuarão junto ao Mercado Público Municipal de 
Rio do Sul na criação de materiais, conteúdos e/ou estratégias de 
marketing digital que possam melhorar o posicionamento dos 
produtores comerciantes. Os trabalhos serão desenvolvidos de 
forma interdisciplinar nas disciplinas de Projeto Multimídia 
Experimental, Marketing Digital, Redação Multimídia e Produção 
Audiovisual II.

SAIBA MAIS

PRODUÇÃO
MULTIMÍDIA À
DISPOSIÇÃO DO
MICROEMPREENDEDOR
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AME – Agência Multimídia Experimental - Unidavi

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


GTEC/Unidavi
Centro de Inovação
Norberto Frahm (CINF)
Rua Herculano Nunes Teixeira,
Nº 105, Budag, Rio do Sul - SC
CEP: 89.165-478

(47)3531-6000 - Ramal 4000
unidavi.edu.br/gtec
gtec@unidavi.edu.br
twitter.com/incubadoragtec

Atendimento presencial:
segunda a sexta - das 14h às 18h,
no Mezanino do CINF.

Em momentos específicos
há editais de seleção
disponibilizados neste link.

CONTATO:
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Quer desenvolver seu próprio negócio? Então, comece 
buscando informações no NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO 
INTEGRADO DE INCUBAÇÃO (GTEC) que há 16 anos está de 
portas abertas para auxiliar projetos de inovação, ou seja, que 
apresentem algo novo em relação ao que já existe no mercado: 
produtos, serviços ou processos. É um ambiente para 
potencializar ideias empreendedoras que contribuam para o 
desenvolvimento regional.

O GTEC abriga organizações em estágios iniciais de 
desenvolvimento e fornece estrutura capaz de estimular o 
amadurecimento e a expansão das mesmas. Para tanto, possui 
três modelos de incubação: digital, social e tradicional.

A incubadora digital é destinada a apoiar empreendedores nas 
fases de instalação, desenvolvimento e consolidação de suas 
empresas oferecendo apoio por mediação tecnológica.

A incubadora social é destinada a apoiar empreendedores com 
atividades nas fases de instalação, desenvolvimento e 
consolidação de projetos sociais. Oferece infraestrutura 
baseada no modelo digital e, se necessário, utiliza espaço com 
condições de funcionamento apropriadas.

Já, o modelo tradicional é composto pela pré-incubadora e pela 
incubadora de empresas localizado junto ao Centro de 
Inovação Norberto Frahm (CINF) no centro de Rio do Sul.

DESENVOLVA SUA IDEIA
EMPREENDEDORA NO
GTEC/UNIDAVI

SAIBA MAIS E
INSCREVA SEU
PROJETO:

https://www.unidavi.edu.br/gtec/inscricaoProjeto


SAIBA MAIS

CINF
Centro de Inovação
Norberto Frahm
Rua Herculano Nunes Teixeira,
Nº 105, Budag, Rio do Sul/ SC

(47) 9 9286-5813

Atendimento presencial:
segunda a sexta
das 8h às 18h

CONTATO:
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CENTRO DE INOVAÇÃO ESTIMULA
CRESCIMENTO REGIONAL

O lugar é verde e rodeado pelos rios Itajaí do Sul e Itajaí do Oeste, que 
ali mesmo se encontram e dão vazão ao Itajaí-Açu. Serviu de sede 
para tribos indígenas e, logo após, passou a ser um porto 
centralizador do transporte de madeiras feito por balsas. Hoje, é polo 
de inovação, desenvolvimento e empreendedorismo pois abriga o 
Centro de Inovação Norberto Frahm (CINF) que surgiu da parceria 
entre a Unidavi e a Associação Empresarial de Rio do Sul (ACIRS).

Como o próprio nome diz o CINF se constitui como 
empreendimento de interesse coletivo que objetiva o 
desenvolvimento, a inovação, a prestação de serviços, alinhando 
benefícios econômicos e sociais.  Reúne, portanto, a conhecida 
tríplice hélice da Inovação formada por instituições de ensino + 
instituições públicas +  instituições privadas.

Inaugurado em maio de 2019 o CINF passou por grande reforma e 
abriga o Núcleo de Incubação de Empresas (GTEC/Unidavi); a sede 
da ACIRS; a unidade de atendimento do Sebrae; a Casa do 
Empreendedor da Prefeitura Municipal de Rio do Sul e o 
Observatório Social do Brasil. Também há espaços culturais como o 
Museu da Madeira, o Teatro Embaixo da Ponte e a Reserva Indígena,  
além de estrutura diferenciada e equipada para sediar congressos, 
palestras, seminários, capacitações, reuniões, fóruns, rodadas e 
sessões de negócios, workshops, exposições, feiras, formaturas e 
confraternizações. Há também o Laboratório de Inovação (LIN) e o 
Coworking, onde grandes ideias se materializam.

https://cinf.com.br


Finanças e Investimentos
MBA em Gestão Estratégica de Pessoas
Desenvolvimento de
Aplicações Web Modernas
Neuromarketing
Inovação na Educação
Gestão de Plataformas e-commerce
Gestão Estratégica da Qualidade
e Produtividade
Ciências da Religião e Ensino Religioso
Gestão de Custos e Gerenciamento
de Operações
Nutrição na Atividade Física
e no Esporte
Marketing e Inovação
Enfermagem Oncológica e
Cuidados Paliativos
Direito Processual Civil
Engenharia de Estruturas
Inteligência Emocional

ELEVE
O NÍVEL DE

SUA CARREIRA

PORTAL DO EGRESSO UNIDAVI

(47) 3531-6045
(47) 9 9206-7919

On-line

Agora também
com cursos

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


CULTIVAR
PARA
RESPIRAR



Elas são muitas. Vistosas e protegidas. Verdes e bem nutridas. São 
espécies nativas da Mata Atlântica cultivadas no HORTO FLORESTAL 
UNIVERSITÁRIO disponíveis para restaurar áreas degradadas e 
contribuir com a conservação de mananciais hídricos e da 
biodiversidade dentro e fora do Alto Vale.

Localizado no Bairro Albertina, em Rio do Sul, abriga cerca de 50 mil 
mudas distribuídas em  80 espécies de árvores nativas. Aberto à 
visitação é destinado a atividades acadêmicas, sociais e ambientais. 
Realiza projetos institucionais e em parceria com diversas outras 
instituições regionais e estaduais.

De acordo com o biólogo, Robson Carlos Avi, devido à grande 
procura são produzidas no Horto principalmente espécies arbóreas e 
frutíferas: “Tentamos diversificar conforme a disponibilidade de 
sementes e ao que a estrutura física suporta”. Segundo ele, o Horto 
tem papel fundamental de pesquisa na área florestal onde busca-se 
informações e sementes e, na produção de espécies nativas. No 
espaço do Horto é feito todo o processo desde a semeadura até a 
muda pronta para o campo.

CONHEÇA AS
MUDAS DISPONÍVEIS
NO HORTO UNIDAVI

Segunda a sexta, das 8h às 12h e 
das 13h30 às 17h30.

Bairro Albertina/Rio do Sul
(47) 3531-6008
horto@unidavi.edu.br

ATENDIMENTO

HORTO UNIDAVI
REFLORESTA SANTA CATARINA
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Tem interesse em conhecer o Horto e obter mudas 
para sua propriedade, escola, bairro, cidade? 
Apresente seu projeto e receba doações ou compre 
por preços simbólicos.

https://decomm.s3-sa-east-1.amazonaws.com/MUDAS-HORTO--UNIDAVI.pdf


Uma das novidades implantadas no HORTO FLORESTAL 
UNIVERSITÁRIO é o uso de garrafas plásticas para a produção das 
mudas. O sistema ainda está em fase de testes, mas já apresenta 
resultados positivos. Trata-se de uma nova alternativa de recipiente, 
que além da questão da sustentabilidade com a reciclagem da 
garrafa plástica tem-se o reaproveitamento para as mudas sem 
prazo de validade, pois a utilização é constante.

O biólogo responsável pelo novo sistema, Robson Carlos Avi explica 
que o uso favorece o crescimento das plantas. “Facilita a irrigação 
pois armazena a água e, assim, a muda não desidrata tão rápido. 
Também, todos os nutrientes ficam retidos no recipiente, o que 
resulta no aproveitamento total dos fertilizantes, por isso o 
crescimento da planta se mostra melhor do que em outros 
sistemas”.

O uso da garrafa, segundo Avi, redireciona as raízes criando uma 
estrutura firme que possibilita o  transporte da planta até mesmo 
sem a necessidade do recipiente. 

GARRAFAS PLÁSTICAS
COMO ALTERNATIVA NA
PRODUÇÃO DE MUDAS

Acesso o QR-Code e
baixe o e-book completo
Horta em Casa com Garrafa Pet

Revista Universo Unidavi - Boas Práticas | 23

SUSTENTABILIDADE

https://www.unidavi.edu.br/ebook/horta-com-garrafa-pet


O RESTAURA ALTO VALE é mais um projeto no qual a Unidavi 
está presente. Em parceria com a Associação de Preservação do 
Meio Ambiente e da Vida (Apremavi) já realizou o plantio de 
cerca de 400 mil mudas em propriedades rurais de Santa 
Catarina, destas 25 mil foram cultivadas no HORTO FLORESTAL 
UNIVERSITÁRIO.
 
Aprovado no edital BNDES - Restauração Ecológica, o projeto 
possibilita ao agricultor familiar recuperar áreas de preservação 
permanente de sua propriedade e adequar-se à legislação 
ambiental. Através dele a Apremavi dá suporte técnico, faz a 
doação de mudas de árvores nativas e, quando necessário, 
fornece arames para a construção de cercas. Em contrapartida o 
agricultor se responsabiliza pela mão de obra e materiais para a 
construção das cercas e pelo plantio e manutenção das áreas 
em restauração. O edital recebeu mais de 70 propostas, sendo 
aprovados 12 projetos, entre eles o RESTAURA ALTO VALE.

PROJETO BENEFICIA
PROPRIEDADES RURAIS
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RESTAURAÇÃO AMBIENTAL



Restauração de 310 hectares de áreas degradadas localizadas em 
locais de preservação permanente.
Restauração de 10 hectares de áreas degradadas localizadas no 
Parque Municipal da Mata Atlântica e na Reserva Particular do 
Patrimônio Natural Serra do Lucindo, em Bela Vista do Toldo/SC. 
Produção de 450 mil mudas de árvores nativas da Mata Atlântica. 
Intercâmbio e dias de campo com o público prioritário do projeto. 
Educação ambiental e envolvimento da comunidade escolar. 
Produção de conhecimento científico sobre restauração.

Restaura Alto Vale
Duração: de 2018 a 2022

Objetivo: restaurar áreas 
degradadas da Mata Atlântica, a 
fim de contribuir com a 
adequação de propriedades 
rurais e a conservação de 
mananciais hídricos e da 
biodiversidade. 
 
PÚBLICO BENEFICIÁRIO
Agricultores familiares que 
tenham propriedades com 
tamanho de até quatro 
módulos fiscais localizadas no 
Alto Vale do Itajaí e Planalto 
Norte de Santa Catarina. As 
propriedades deverão estar no 
Cadastro Ambiental Rural 
(CAR).

SAIBA MAIS

Para saber + Apremavi
(47) 3535-0119
WhatsApp (47) 9 8855-7323
iviveiro@apremavi.org.br

APOIO
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
através do edital BNDES Restauração Ecológica (Foco 01/2015) que 
objetiva o aumento da cobertura vegetal com espécies nativas, além 
de fortalecer a estrutura técnica e de gestão da cadeia produtiva do 
setor de Restauração Ecológica no Brasil. 

PARCEIROS

O QUE O PROJETO PREVÊ

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí (AMAVI)
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 
Catarina (EPAGRI)
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
Prefeitura Municipal de Atalanta (Santa Catarina)
Unidavi (Horto Florestal Universitário)
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https://apremavi.org.br/projetos/restaura-alto-vale/


desde
Seja

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


BOAS PRÁTICAS
EMPREENDER

COMPARTILHAR



A Unidavi FM iniciou 2021 com novidades: pode ser ouvida mais 
longe e está mais perto do ouvinte. A emissora realizou mudança na 
frequência de transmissão para 102,5 e elevação de potência após 
pedido autorizado pelo Ministério das Comunicações. Assim, passou 
a ter maior abrangência nos municípios do Alto Vale. Também agora 
seus estúdios podem ser vistos acima da Área Azul, no segundo 
andar do Campus Rio do Sul.

Única rádio educativa do Alto Vale, a Unidavi FM está presente nas 
comunidades com programação especial voltada à música, cultura e 
informação. São muitas as campanhas sociais, ações e dicas 
preventivas apoiadas pela emissora - com a parceria de diversas 
entidades, inseridas no decorrer da programação. Conheça algumas:

Corpo de Bombeiros Militar de
Santa Catarina

Corpo de Bombeiros Militar de Rio do Sul

Associação de Emissoras de Rádio e TV 
de Santa Catarina (ACAERT)

Cursos de Psicologia, Medicina e 
Enfermagem.

Centro de Inovação Norberto Frahm 
(CINF)

Grupo Estudantil em Iniciação Científica 
(GEIC) do Colégio Unidavi

Rádios Alto Vale (COVID-19)

Centro de Valorização da Vida
de Rio do Sul (CVV)

Campanha contra Incêndio Florestal

Dicas de Segurança

Jeito Catarinense

Momento Bem Viver
(Prevenção ao suicídio)

Momento CINF

Pitadas da Ciência

Mensagem produzida com o objetivo 
de conscientizar sobre os cuidados 
com a pandemia

Valorização da Vida

ENTIDADE PARCEIRAPROGRAMETES
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UNIDAVI FM
AGORA MAIS PERTO DE VOCÊ



A Rádio Educativa Universitária Unidavi FM tem como nome fantasia 
“UNIDAVI FM”. Entrou no ar em caráter experimental no dia 16 de 
fevereiro de 2004 e em definitivo no dia 06 de abril de 2004, na 
cidade de Rio do Sul. 
Busca valorizar a boa música aliando ampla cobertura informativa e 
valorizando as informações da Unidavi e dos atores sociais regionais. 
O principal segmento de público volta-se para quem busca cultura e 
música. Sua programação reúne os clássicos da MPB, Rock, Pop e faz 
um resgate da cultura das etnias da região como alemã, italiana e 
gauchesca.
 
 

A UNIDAVI FM opera na frequência 102.5 MHz, Classe A4, com 5.000 
wats de potência, o que abrange além de Rio do Sul outras cidades 
da região. Está localizada no campus sede, Bairro Jardim América e a 
antena de transmissão no Pico da Bandeira, Bairro Boa Vista.

QUEMSOMOS

ONDEESTAMOS

OUÇA EPARTICIPE
Sintonize na frequência UNIDAVI FM 102.5

unidavi.edu.br/radio

/radiounidavi

/RadioUnidaviFM

@radiounidavi

radio@unidavi.edu.br

(47) 3531-6010 Escaneie eaumenteo som!

NOVA
FRE

CIA
QUÊN
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https://unidavi.edu.br/radio/


É bonito de se ver e ouvir. São sorridentes, 
barulhentos e criativos. Suas produções são 
multimídia, inteligentes e instrutivas. São 
integrantes do Grupo Estudantil de Iniciação 
Científica do Colégio Unidavi: o GEIC. 
Estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental II 
ao 3º ano do Ensino Médio que se reúnem 
semanalmente, no contraturno das aulas, para 
investigar, aprender e compartilhar 
conhecimentos.

O GEIC desenvolve pesquisas bibliográficas e 
documentais, estudos de caso e/ou 
pesquisa-ação sob a coordenação dos 
professores-orientadores: Éverton Leandro 
Chiodini e Gisele Bailich Capistrano. Os 
encontros acontecem em uma sala com 
infraestrutura adequada. Contudo, cada tema 
investigado é mediado pelos docentes que 
direcionam e acompanham os estudantes nos 
laboratórios experimentais de informática e 
visitas a campo.

Os integrantes organizam-se em pequenos 
grupos por afinidade ou em relação ao tema 
pesquisado, que também é definido por eles a 
partir de uma curiosidade ou problema real da 
comunidade em que estejam inseridos. O que, 
para a idealizadora do GEIC e diretora do Colégio 
Unidavi, Sandra Aparecida dos Santos, os faz 
participar ativamente, pois demonstram-se 
motivados pela autonomia de ação e, com isso, 
expressam resultados positivos em relação às 
produções e desempenho, tanto no Grupo 
quanto nas aulas curriculares.

O GEIC atua em seis linhas de 
pesquisa cadastradas no 
Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPQ) nas 
quais desenvolve projetos 
individualmente ou em 
pequenos grupos. 
Conheça quais são:
 

GRUPO ESTUDANTIL
INVESTIGA TEMAS COTIDIANOS
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Linhas de Pesquisa Objetivos Projetos

História da Ciência

Sustentabilidade

Saúde

Alimentação

Escrileituras

Engenharias

Elucidar a natureza da Ciência assim como 
episódios que ocorreram em determinado 
espaço e tempo e que contribuíram para o 
desenvolvimento científico.

Investigar situações reais que promovam a 
melhoria de vida das pessoas qualificando 
escolhas, respeitando e valorizando os 
recursos naturais, bem como, contribuindo 
para a construção de uma sociedade mais 
saudável, justa e solidária.

Investigar processos e situações que 
contribuam para a qualificação da saúde 
humana e animal, bem como para a 
compreensão dos mesmos.

Investigar questões que promovam a 
qualificação da alimentação.

Qualificar a leitura e a escrita das pessoas a 
partir da vida.

Investigar situações reais que envolvam a 
construção do mundo e o que há nele para 
o seu progresso e de seus habitantes.

Produzir materiais didáticos e de divulgação 
científica.
Pioneirismo científico da região do Alto Vale do 
Itajaí – SC

Sementes de Imbuia** 
A caatinga a partir de olhares catarinenses**
Avaliação da qualidade do ar em Santa Catarina

Bulimia e Anorexia** 
Síndrome de Marfan**
Fitoterapia em animais de grande porte 
ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica)
Síndrome de Bourdeline

Enriquecimento nutricional de alimentos 
vegetais pelo uso de pó de rocha

Ler e escrever o quê?**

Dispositivo para veículos de carga em 
sobrepeso
Órtese para fratura de pé e tornozelo humano

 SANTOS, Sandra Aparecida dos. Um grupo de iniciação científica na educação básica: um 
percurso formativo para aprendizagens. Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação 
em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde do Instituto de Ciências Básicas da 
Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2020.

SAIBA MAIS EM:

elaboração/atualização do Currículo Lattes (todos os envolvidos nas pesquisas vinculadas 
ao CNPq);
elaboração de um “Diário de Bordo” (registro das ideias e ações; propostas de pesquisa, 
atividades desenvolvidas e/ou resultados já obtidos). O coletivo participa de todas as 
pesquisas, assim como a escrita para publicação e a participação em eventos científicos;
participação no programa da Rádio Unidavi FM “Pitadas da Ciência”, no qual são 
apresentadas dicas sobre as investigações desenvolvidas e temas que tenham função 
social, constituindo-se um meio qualificado de divulgação. Todas as dicas são escritas e 
gravadas pelos participantes.

ROTINAS
DO GEIC
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** Projetos finalizados ou desativados. Os demais encontram-se em andamento.

https://youtu.be/baNDentK9sY


PARCERIA POSSIBILITA ESTRUTURAÇÃO
PARA VOOS COMERCIAIS

A agilidade hoje é um 
instrumento de gestão 
fundamental, mas a 
rodovia BR-470 é um 
impeditivo neste processo. 
Teremos um aeroporto 
pequeno, mas moderno e 
funcional. Uma obra de 
extrema importância para 
o Alto Vale pois vai encurtar 
distâncias.

Alcir Texeira
Reitor Unidavi

Se tudo ocorrer como o previsto ainda neste primeiro semestre de 
2021 o Aeroporto Helmuth Baungartem, localizado em Lontras, 
estará estruturado para novos desafios. Um convênio assinado em 
janeiro entre a Prefeitura de Rio do Sul e a Unidavi visa a elaboração 
de projeto arquitetônico e urbanístico, com estacionamento e 
complementares, para a edificação. Coordenadores, professores, 
acadêmicos e egressos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e 
Engenharia Civil têm participação direta no empreendimento.
 
Com a parceria, o Aeroporto - administrado pelas prefeituras de Rio 
do Sul e Lontras, terá serviços ampliados e atenderá a todo o Alto 
Vale. A proposta é torná-lo um dos principais modais de transporte 
estratégico para o desenvolvimento regional e favorecer, por 
exemplo, o deslocamento de pacientes e de órgãos para 
transplantes. Outra intenção é começar a operar com voos 
comerciais a fim de atender às atuais e a novas empresas.

 Para a reitoria da Unidavi a reestruturação promoverá o intercâmbio 
com outras regiões dentro e fora do Estado e possibilitará que 
expoentes da área educacional possam ir e vir sem que percam 
tempo no trânsito.

Vista aérea do Aeroporto Helmuth Baungartem, Lontras. / Foto: Cleber Stassum, 2017.
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AEROPORTO HELMUTH BAUNGARTEM



Teoria e Prática
Outro destaque na participação da Unidavi no convênio é a valoriza-
ção da formação de seus profissionais ao unir conteúdo teórico e 
prática. Professores, acadêmicos e egressos darão suporte à elabora-
ção do projeto arquitetônico e urbanístico, bem como, aos projetos 
complementares: estrutural, elétrico e hidrossanitário.
 
O coordenador do curso de Engenharia Civil, Alcir José Testoni reafir-
ma que o convênio traz condições do envolvimento técnico-pedagó-
gico do curso e proporciona uma interação importante. 

 
Diante desse olhar, o profissional 
contratado para desenvolver o 
projeto é o arquiteto e urbanista, 
Helder Eduardo Seiler, egresso da 
Unidavi e cujo Trabalho de Conclu-
são de Curso (TCC) intitulado: 
“Complexo Aeroportuário de 
passageiros no Aeroporto de Nave-
gantes”, apresentado em 2019, lhe 
trouxe bagagem para ser selecio-
nado (Veja reportagem a seguir). 
Para a arquiteta coordenadora do 
curso, Maristela Macedo Poleza a 
expertise adquirida com o TCC o 
habilita projetualmente a criar o 
terminal de passageiros do Aero-
porto Helmuth Baungartem.

Maristela Macedo Poleza
Coordenadora
Arquitetura e Urbanismo

A expectativa é de que o 
projeto envolva de forma 
multidisciplinar 
acadêmicos de 
Arquitetura e de 
Engenharia Civil num 
exercício crescente de 
aprendizados e 
valorização do potencial 
regional.

Alcir José Testoni
Coordenador
Engenharia Civil

Não podemos nos 
prender somente ao que é 
ensinado em sala de aula 
e, uma das maneiras de 
se fazer isso, é oportunizar 
este tipo de parceria onde 
a participação de todos 
será o alicerce para o 
desenvolvimento pessoal 
e a construção primorosa 
do conhecimento do 
nosso acadêmico.

Assinatura convênio (da esquerda para a direita): Rodrigo Wamser (Presidente Aeroclube de Planadores Rio do Sul), Helder  Seiler (Arquiteto),  
José Thomé (Prefeito de Rio do Sul), Alcir Texeira (Reitor Unidavi), Charles Hasse (Pró-reitor Unidavi), Jaison de Souza (Departamento Jurídico 
Prefeitura de Rio do Sul).  
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Elaborar material de localização e situação do projeto, além de fixação de um conceito 
e partido arquitetônico.
Verificar fluxos em macro visualização como acessos terrestres do lado terra, malha 
viária do município e planejamento para uso do espaço de convívio.
Montar fluxograma da edificação em si com os componentes em sequencial de acordo 
com o uso e fluxos dentro do terminal de passageiros.
Elaborar projeto de intervenção na área frontal ao terreno considerando estaciona-
mento e área de convivência pública.
Elaborar projeto arquitetônico do terminal de passageiros, dimensionamento dos 
ambientes e apresentação em pranchas e caderno de projeto.
Elaborar projetos complementares ao arquitetônico do terminal de passageiros, com 
dimensionamento estrutural, elétrico e hidrossanitário.
Elaborar detalhamento técnico e confecção de imagens em 3D de representação 
artística e técnica.
Elaborar detalhamento técnico sobre estratégias ambientais do projeto de intervenção 
no aeroporto.

Assista a reportagem
sobre a assinatura
do convênio no
Universo Unidavi 

Prefeitura de Rio do Sul deve
Realizar levantamento socioeconômico e quantitativo para a proteção dos bairros no 
entorno da implantação.
Realizar levantamento da área e curvas de nível para verificar possíveis movimentações 
de terra.
Fornecer informações para a elaboração e levantamento do Programa de 
Necessidades: com verificação em legislação de componentes obrigatórios.
Proporcionar apoio para discussão de propostas com seu corpo técnico de profissionais 
de arquitetura e planejamento urbano.

a Unidavi deve
Contratar profissional para elaboração do projeto arquitetônico e urbanístico, com 
estacionamento. 
Proporcionar aporte técnico de professores dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e 
Engenharia Civil.
Auxiliar, por meio do curso de Arquitetura e Urbanismo, na elaboração das propostas 
urbanísticas e de estacionamento, bem como, do desenho arquitetônico. 
Elaborar, por meio do curso de Engenharia Civil, os projetos complementares: estrutu-
ral, elétrico e hidrossanitário. 

o profissional contratado deve

Com o convênio a

Reunião e assinatura 
do convênio entre 
Unidavi e Prefeitura 
de Rio do Sul.
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https://youtu.be/B2RpDcscLMk
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A partir da experiência adquirida no processo de realização e dos  resulta-
dos do TCC, Helder foi contratado para assumir a elaboração do projeto 
arquitetônico e urbanístico da edificação do primeiro aeroporto do Alto 
Vale.  Um projeto que conta com o aporte técnico de coordenadores, 
professores e acadêmicos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Enge-
nharia Civil da Unidavi com término previsto para julho de 2021.  (Veja repor-
tagem anterior).

No bate-papo a seguir, o jovem extrovertido, atarefado e que sabe muito 
bem onde quer chegar, conta como foi a jornada ao desenvolver o TCC e 
como está sendo agora aplicá-lo na prática. Vale muito a pena a leitura.

MEU TCC, MEU ORGULHO
É só chegar o momento de pensar no Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) ou Trabalho de Curso (TC) 
que muita gente já começa a surtar. Mas, pode não 
ser assim. Especialistas no assunto dizem que é só 
escolher um tema que lhe faça bem, ou seja, que você 
curta aprender com ele. Então, respirar fundo e 
começar a pesquisar e ler, pesquisar e ler, ir a campo, 
pesquisar e ler mais um pouco e daí começar a escre-
ver... 

Com Helder Eduardo Seiler foi assim. O desenvolvi-
mento do seu TCC no curso de Arquitetura e Urbanis-
mo iniciou com um insight durante uma viagem de 
estudos com a turma da faculdade e, depois de muita 
pesquisa, leitura e determinação, lhe rendeu sorrisos 
e satisfação pessoal e profissional. 

Platibanda preta
em ACM

Brise Metálico cor marrom Revestimento cerâmico
Fachada

Revestimento cerâmico
Finger

Letreiro em Metal
Machining Claro

Vegetação - Pau Ferro
Caesalpinia leiastachya

você passa basicamente dia e noite respirando, 
comendo e vivendo o trabalho. E, viver por uma 
causa acaba te transformando...
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R: Sempre pensei que meu TCC 
teria que ter impacto para muitas 
pessoas, e que deveria ser o mais 
próximo da minha realidade 
geográfica. A vontade era fazer 
algo grandioso e me pôr à prova 
como acadêmico. Então, quando 
eu e meus colegas de curso 
voltávamos de uma viagem a 
Brasília, lá dentro do Aeroporto me 
dei conta de que seria um ótimo 
tema e que se encaixaria perfeita-
mente na minha vontade. E, 
realmente, o tema complexo me 
desafiou e quando terminei senti 
que era exatamente isso o que 
queria ter feito desde o início.

O que te motivou a
trabalhar o tema
“aeroporto” como
pesquisa teórica
para o TCC?

Comente surpresas
boas durante a jornada
de realização do TCC.

R: O TCC foi um trabalho funda-
mental. De forma geral você se 
conhece muito nele, não só como 
profissional, mas também como 
pessoa. Tenho certeza de que no 
aspecto geral é assim, mas sinto 
que principalmente na arquitetu-
ra você precisa doar o intelecto e o 
físico por inteiro, pois passa 
basicamente dia e noite respiran-
do, comendo e vivendo o Trabalho. 
E, viver por uma causa acaba te 
transformando. Acho que as 
principais surpresas do TCC foram 
quando muitas vezes esqueci 
minhas vontades e tive que me 
concentrar e resolver as deman-
das apresentadas pelo orientador. 
Era a vida me dando a oportuni-
dade de ser responsável com o 
Trabalho e, como consequência, 
comigo mesmo no futuro. E, por 
falar no orientador, não poderia 
ter sido melhor. O professor 
(Gustavo Peters de Souza) sempre 
me mostrava o caminho quando 
estava desnorteado pela deman-
da excessiva de trabalho. A busca 
pelo conteúdo me revelou um 
pesquisador quase nato (risos).

Comente dificuldades
(desafios) durante a
jornada de realização
do TCC.

R: Quando você se propõe a se pôr 
à prova como acadêmico e como 
pessoa, e realmente te colocam à 
prova, é preciso aguentar o 
repuxo. Porque é muito legal essa 
teoria de se desafiar, mas quando 
efetivamente isso acontece, você 
sofre, pois você mesmo se tira da 
zona de conforto. E, se colocar no 
lugar de desafio te deixa muitas 
vezes inseguro sobre si mesmo. 
Porém, quando olha para trás e 
entende que tudo o que aconte-
ceu foi para tua evolução, conse-
gues te enxergar de outra forma. 
Mas, uma dificuldade em especí-
fico foi referente ao pouco tempo 
para projetar versus o que 
precisava projetar. Tinha apenas 
um semestre e foi desafiador em 
todos os sentidos.
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Apresentação Pesquisa
INTERATELIÊ 2019

Fale da experiência
em realizar o projeto do
aeroporto por meio do
convênio entre
Prefeitura e Unidavi.

R: Quando a coordenadora do 
curso de Arquitetura, professora 
Maristela Poleza veio conversar 
comigo sobre a possibilidade de 
eu projetar o terminal do Aeropor-
to de Rio do Sul fiquei emociona-
do. É uma forma da Instituição 
que  escolhi para me qualificar 
dizer que acredita no que eu 
acredito, e que, dessa forma 
acredita em mim como pessoa e 
profissional. Como pessoa, fiquei 
lisonjeado com a oportunidade e 
imensamente feliz. Recebi de 
meus amigos uma quantidade 
expressiva de mensagens positi-
vas. Falaram que acreditavam em 
mim e que estariam sempre 
comigo, aplaudindo meu sucesso. 
Como profissional, foi uma alegria 
claro, mas também de muita 
insegurança. Nossa! é surreal 
assumir um compromisso e 
responsabilidade dessa magnitu-
de. Mas, como comentei, me sinto 
incrivelmente apoiado pela 
família e amigos - boa parte deles 
vinculados à área da construção 
civil e me oferecendo ajuda no que 
precisar e, então, já me sinto mais 
seguro. De forma geral é incrível 
continuar executando aquela 
ideia do TCC e de fazer algo 
grande, que afete positivamente a 
maior quantidade de pessoas 
possível. Sei da responsabilidade, 
mas acredito na arquitetura e em 
como ela pode melhorar a vida 
das pessoas, e isso é o mais impor-
tante. 

R: A princípio estamos trabalhan-
do - eu e minha sócia de escritório, 
Júlia Defreyn, para termos a 
planta baixa do Terminal de 
Passageiros bem resolvida. Porém, 
nosso cronograma tem previsto o 
acionamento dos cursos de Arqui-
tetura e Engenharia Civil da 
Unidavi para nos ajudar nos 
projetos complementares e na 
parte de detalhamento técnico. 
Faremos essa ponte com os 
acadêmicos para que tenham a 
oportunidade de se inserirem em 
uma situação real de projeto. 
Terão que apresentar pontos de 
vista e também escutar o que o 
outro profissional tem a agregar. 
Além deles, temos apoio da Prefei-
tura de Rio do Sul que nos fornece 
informações necessárias e contato 
direto com o professor Charles 
Hasse (pró-reitor de Pesquisa, 
Extensão e Inovação). Também há 
bastante gente atuando nos 
bastidores como meus pais, 
minha irmã e meu cunhado que 
têm me incentivado a continuar 
firme, assim como fizeram já na 
época do TCC.

Tens suporte para
realização do projeto?
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R: Em um contexto geral o projeto 
em si é uma medida de extrema 
importância para a mobilidade do 
Alto Vale. Essa intermodalidade 
precisa acontecer para que tenha-
mos um crescimento saudável de 
nossas cidades, respeitando 
sempre a sua história claro, porém 
com olhar para o desenvolvimento 
regional. O aeroporto dará oportu-
nidade ao Alto Vale estar mais 
perto de outros centros. Isto nos dá 
várias oportunidades quando se 
trata da mobilidade de pessoas 
para cursos de qualificação, pales-
tras e afins. Consegue-se diminuir 
drasticamente o tempo de 
movimentação contrapondo, por 
exemplo, a viagem via BR-470. A 
causa da Saúde é outro aspecto 
importante do projeto. Consegui-
remos salvar mais vidas já que o 
modal aéreo é costumeiramente 
utilizado para transporte de 
pacientes em emergência e 
também com a doação de órgãos. 
Vidas não têm preço e, se for 
possível projetar para que sejam 
salvas, meu coração está inteiro 
nesse projeto.   

Quais pontos consideras
mais importantes no
processo de realização
e/ou no projeto em si? 

R: Como comentei, estamos no 
processo criativo ainda. Tivemos 
alguns desafios no início em 
relação à metragem do terreno e, 
até que as informações fossem 
alinhadas passou algumas sema-
nas. Estamos trabalhando nas 
plantas do Terminal. Utilizo 
sempre um dos períodos do dia 
para focar no projeto. Sei da 
importância dele e, por isso, tenho 
dedicado bastante tempo do meu 
dia em função. Para o terminal 
temos como primeiras ideias fazer 
várias colmeias como conceito do 
projeto, e seguir mais ou menos 
por essa trilha. Fomos adaptando 
as questões de fluxos e técnicos 
previstos na legislação específica 
de aeroportos. Temos buscado a 
complexidade de um aeroporto 
de médio porte adaptando-o às 
necessidades regionais. Daqui 
para frente ele vai mudar muito, 
mas estou confiante de que 
teremos um resultado surpreen-
dente no fim desse processo.

Como está o
andamento? Já podes
nos dar uma prévia
de sua rotina?  

CONHEÇA O TCC
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FICHA TÉCNICA: 
Helder Eduardo Seiler, 23 anos 
Taió/SC
Atua como autônomo na área da 
arquitetura e está em processo de 
abertura do próprio escritório.

Arquiteto e Urbanista
formado na Unidavi (Rio do Sul/SC) 
em 2020.

Pesquisa teórica para o TCC (9ª fase): 
“Novo terminal de passageiros no 
Aeroporto Internacional de 
Navegantes Ministro Victor Konder”. 
Orientadoras: Professoras Mestres, 
Marina Bernardes e Patrícia Geittnes 
Tondelo; coorientadora Maristela 
Macedo Poleza.

TCC (10ª fase)
Complexo Aeroportuário de 
passageiros no Aeroporto de 
Navegantes
Orientador: Professor Mestre, 
Gustavo Peters de Souza 

Banca:  03/12/2019.
Colação de Grau: 23/05/2020.  

https://issuu.com/seilerhelder/docs/helder_eduardo_seiler_-_aeroporto_internacional_de
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