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Nossa vida é marcada pelo tempo. Tempo em que a 
palavra certa e o estender a mão valem muito. Tempo 
de fazer com que cada tombo nos instigue a levantar e 
voltar a caminhar. Tempo e espaço para novos amigos, 
novas paixões, novos ensinamentos, para juntos 
compreendermos esse novo mundo. É em uma 
instituição de ensino que começamos a entender o 
valor real do tempo e suas responsabilidades.
 
É preciso tempo para projetar, fazer e consolidar. É 
preciso entender que além de salas, bibliotecas e 
laboratórios bem estruturados, jardins e corredores 
bem iluminados, redes e computadores eficientes é 
preciso gente unida na busca de um bem comum e 
desejado: o conhecimento. Conhecimento que instiga, 
que desafia, que abre a mente, os olhos e os horizontes. 

Em 2021 a Unidavi, com determinação, competência e 
parcerias, completa 55 anos de tradição e destaque no 
ensino superior de Santa Catarina. Uma Instituição que 
investe nos valores regionais e segue com firmes 
passos, comprometidos com o crescimento e 
bem-estar de toda a gente do Alto Vale. 

Por isso, esta edição especial da REVISTA UNIVERSO 
UNIDAVI fala de gente. VIDAS que representam outras 
VIDAS e formam uma grande e poderosa equipe que 
não cabe em poucas páginas. VIDAS que fazem a 
diferença cada qual do seu jeito. Gente que defende 
ideias e ideais, que batalha, se supera e conquista. 
Gente que busca a realização de sonhos individuais e 
coletivos. 

Parabéns Unidavi! Parabéns estudantes, professores e 
colaboradores do Ensino Fundamental à 
Pós-graduação. Gente que reserva tempo para ensinar, 
aprender, compartilhar, ampliar e transformar o futuro 
de cada um. 

Viva bem o seu tempo e, assim que for possível, abrace 
apertado, pois todos são presentes.

Unidavi - Centro Universitário para o
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí
Rua Dr. Guilherme Gemballa, 13
Jardim América, Rio do Sul/SC 
CEP 89.160-932

www.unidavi.edu.br
editora@unidavi.edu.br
(47) 3531-6056
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Reitoria

PROEN - Pró-reitoria de Ensino

PROAD - Pró-reitoria de Administração

PROPEXI - Pró-reitoria de Pesquisa, Extensão e Inovação

Acompanhe os protagonistas que
ajudaram a construir essa história.

PLAYLIST
Série 55 Vidas
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Alcir
Reitor (Gestão 2020 – 2023)

Os anos 2020/2021 anteciparam muitas ações futuras 
e aceleraram o processo de disrupção com o 
modelo educacional até então predominante. A 
Gestão foi desafiada a desconstruir todos os 
cenários existentes e previsíveis e, a construir um 
novo para um mundo incerto. Focou estratégias no 
aluno, no seu encantamento e aprendizado.

A preocupação inicial foi promover a travessia dessa 
turbulência e, para isso, contamos com a resiliência de 
todos em um trabalho colaborativo. Formamos uma 
equipe determinada à superação dos desafios. 
Assim, a Unidavi reposicionou-se estrategicamente 
preparando-se agilmente para se adaptar e promover 
uma transformação total no processo de ensino e 
aprendizado. Resiliência foi a palavra-chave.

A Unidavi tem o desafio de redesenhar sua estrutura 
organizacional para um modelo educacional mais 
competitivo, ágil, dinâmico e colaborativo. E, provocar 
uma mudança cultural positiva para se adequar aos 
novos tempos e continuar sendo protagonista da 
criatividade e inovação - essenciais para o crescimento 
sustentável.
 
Para tanto, entende-se que ser excelente não é mais 
suficiente. É preciso diferenciar-se e inovar priorizando a 
consolidação das estratégias exitosas adotadas durante 
a travessia pandêmica, e buscar o crescimento orgânico 
para garantir a perenidade como instituição de 
referência e comprometida com a sociedade.

 A Unidavi planeja transformar-se numa “plataforma de 
aprendizado onipresente”, em um “learning hub” como 
um sistema de vanguarda e evolução contínua. Visa 
formar alunos autônomos, empreendedores e 
detentores de habilidades técnicas e socioemocionais 
necessárias para destacarem-se como profissionais e 
cidadãos.

Alcir está na Unidavi há 
24 anos. Nesta jornada já 
foi professor; coordenador do 
curso de Administração; pró-reitor 
de Administração; vice-reitor por duas 
gestões e hoje reitor. Mas, o convívio por 
aqui já vem desde os anos 1972/1975 ao 
se graduar em Administração de 
Empresas pela Fedavi/Unidavi. Alcir é 
esposo da psicóloga Regina e pai dos 
advogados Felipe e Bruna. É sogro de 
Raquel e Aurélio e avô de Heitor e 
Helena. Alguns minutos de conversa 
com ele condizem a um passeio pela 
história regional e personagens 
pitorescos. Os fatos mais hilários 
remetem aos anos 1966 a 1971 - época 
em que foi baterista na Banda Impacto 
70 e ostentava uma longa cabeleira nos 
bailes Alto Vale afora. O bom papo 
também revela suas paixões: viagens, 
leitura e... música, é claro.

TEXEIRA

conquistas

desafios
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PASQUALINI PHILIPPI
Vice-reitora e Pró-reitora de Ensino

PATRÍCIA, é graduada e 
pós-graduada pela Unidavi. 
É advogada, mestre e doutora 
na área do Direito. Como 
professora e gestora já está por aqui 
há 17 anos. É filha de Valentino e 
Teresinha. Esposa de Gabriel e mãe 
de Guilherme e Arthur. Para ela “não 
tem tempo ruim”, se envolve, 
contagia e vai do choro ao riso em 
segundos. Sua paixão é conhecer 
lugares, pessoas e culturas. E, 
também adora cozinhar.
Como boa descendente de italianos 
de longe já dá para ouvi-la chegar, 
só pela algazarra que alegra os 
corredores. Patrícia reafirma em 
suas falas de que “podemos fazer 
desse mundo, um mundo melhor e 
mais bonito para se viver”.

conquistas
A Unidavi sempre incentivou meu crescimento e 
aprimoramento acadêmico. Me formei no curso de 
Direito em 1999. De lá para cá cursei três 
pós-graduações na Instituição, iniciei a carreira como 
professora e, em 2019, ao lado do professor Alcir fomos 
eleitos para a Reitoria (Gestão 2020 – 2023). Em 2020, 
assumi também a função de pró-reitora de Ensino, 
no entanto, sem declinar das experiências de 
professora mantendo-me em sala de aula em alguns 
períodos. 

Também pude contar com a Unidavi para a realização 
dos cursos de Mestrado e Doutorado, este último 
concluído em junho de 2020. Todas grandes conquistas 
e realizações, as quais certamente não teria alcançado 
sem o apoio e a confiança dessa Instituição.

Os novos tempos mostram tempos difíceis. Ainda mais 
quando o mundo precisa conviver e se reinventar diante 
de uma pandemia. O campo da educação foi 
fortemente afetado por esta condição, que se soma à 
concorrência desleal, ao mercantilismo, à falta de 
entusiasmo e perspectivas em relação ao futuro da 
humanidade. 

Esta apatia nos arremete a uma espessa névoa diante do 
caminho e do porvir. Mas, também nos encoraja a seguir 
em frente. A lutar por uma educação de qualidade, por 
um relacionar humano e sensível, pelo respeito à 
diversidade e à igualdade. Nos faz almejar por um 
verdadeiro Estado Republicano, Democrático, 
Constitucional e de Direito. Nos faz acreditar que apesar 
das dificuldades, com fé e esperança, de forma séria, 
responsável e honesta podemos fazer da nossa Unidavi 
uma instituição com ainda mais qualidade, ainda mais 
comunitária, ainda mais inclusiva.

desafios
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Mehran
Pró-reitor de Administração

A educação influenciada pelos avanços 
tecnológicos, por novos modelos de 
organizações e estilos de vida sofre 
constantes mudanças. 

A Pró-reitoria de Administração 
incansavelmente tem a preocupação e 
dedicação em manter a sustentabilidade 
financeira da Instituição, concomitante 
com investimentos em estrutura 
moderna, confortável e adequada às 
metodologias de ensino adotadas. A 
Unidavi prioriza a tecnologia de ponta 
em equipamentos, laboratórios e 
automatização dos processos 
acadêmicos visando melhor 
atendimento aos estudantes. 

As Instituições de Ensino Superior precisam buscar 
expertises para ter habilidades que as possibilitem 
superar os desafios postos pelo mercado educacional. 
Os modelos de ensino, seja híbrido ou presencial, 
exigem inovação constante na área de Tecnologia da 
Informação a fim de oferecer melhor fluxo e 
acessibilidade aos usuários em qualquer momento e 
qualquer localidade. 

Os desafios presentes e futuros nesse novo cenário 
requerem a consolidação do Ensino na Unidavi com 
qualidade e preços competitivos com base num 
planejamento preciso e transparente.

MEHRAN veio de 
muito longe. Lá do Irã. 
Está há 34 anos no Brasil e 19 
deles na Unidavi. Graduado, 
Mestre e Doutor em Administração 
escreveu o livro “Rota para a Liberdade 
- a aventura de um jovem na busca 
pela oportunidade de cursar o Ensino 
Superior” que conta sua fuga do país 
de origem para adquirir o direito de 
estudar. É esposo da psicóloga Adriana 
egressa da Unidavi, e pai de Monireh, 
futura médica a ser formada também 
por aqui. Uma paixão de Mehran é 
cozinhar. E, quanto mais gente puder 
reunir ao redor do fogão ou 
churrasqueira melhor. Por gostar da 
área de Marketing e de marcas é 
ficcionado por relógios de pulso.

RAMEZANALI

conquistas

desafios
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CharlesROBERTO HASSE
Pró-reitor de Pesquisa, Extensão e Inovação

CHARLES está há 23 
anos na Unidavi. Iniciou 
como professor em 1998 e a 
partir de 2004 passou a 
integrar a equipe administrativa 
em funções como: assessor para o 
Desenvolvimento de Projetos de 
Extensão; coordenador de Extensão; 
pró-reitor de Pós-graduação, 
Pesquisa e Extensão e pró-reitor de 
Ensino. É esposo de Clarice e pai da 
médica Bruna e da estudante de 
Medicina Bianca. Charles tem prazer 
em cozinhar. Reunir amigos para 
experimentar diferentes sabores é 
para ele uma das boas coisas da 
vida. Outra paixão é a jardinagem. 
Apresenta com orgulho canteiros 
bem cuidados que alegram os olhos. 

Ao refletir sobre minha trajetória posso afirmar 
que a grande transformação pessoal se deve aos 
estudos e à boa formação. Conquistas que 
iniciaram com a Graduação em Ciências 
Contábeis (Fedavi/Unidavi 1994); 
especializações em Contabilidade Gerencial e 
Finanças (1999) e Gestão Acadêmica e 
Universitária (2015), bem como, o Mestrado 
em Gestão Moderna de Negócios (2002) 
período no qual a Unidavi tem me 
acompanhado e apoiado.

A atuação da Unidavi é marcada por uma 
história de sucesso em prol do Alto Vale. 
Resultados obtidos por um quadro 
funcional comprometido e com alto nível 
de qualificação, que torna possível seu 
desenvolvimento e faz a diferença. Na 
minha leitura um dos valores estratégicos 
institucionais é o “orgulho de ser Unidavi” - 
resultado de diversos fatores consolidados 
ao longo do tempo.

Os desafios são muitos. O futuro requer movimento 
constante com atenção aos detalhes e, 
acompanhamento das transformações tecnológicas e 
de mercado para manter-se como Instituição atualizada 
e diferenciada.
 
Ao longo dos seus 55 anos a Unidavi procura 
qualificar-se de modo a proporcionar uma intensa 
experiência educacional, ancorada a um projeto 
pedagógico consistente que oportunize crescimento 
intelectual e pessoal na conquista de ideais. Nos 
encontramos aqui na Unidavi todos os dias, semanas, 
meses, semestres e anos com entusiasmo, alegria e fé 
na vida.

conquistas

desafios
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Sandra
Diretora do Colégio Universitário

Nos últimos anos considero como conquistas as 
experiências que a vida me oportunizou para tentar 
ser uma pessoa melhor como: a terminalidade do 
Mestrado e do Doutorado em Educação em 
Ciências: Química para a Vida e Saúde e a 
consolidação do Grupo Estudantil de Iniciação 
Científica (GEIC) e, nele, a realização de 
pesquisas com os estudantes e colegas 
professores. Ainda, a possibilidade de 
aprender gestão escolar estando como 
diretora do Colégio; as produções junto à 
Editora Unidavi, bem como, estar professora 
na Pós-graduação da Unidavi e na 
Universidade Federal do Paraná (UFPR/PR). 
Outras conquistas são as relações com 
diferentes instituições e pesquisadores no 
campo da Educação.

O maior de todos os desafios é impor-me a obrigação de 
ser melhor, de contribuir assertivamente com as 
circunstâncias da vida no cotidiano, no agora. Com isso, 
participar da implantação do Novo Ensino Médio no 
Colégio Unidavi e estar atenta às oportunidades de 
qualificação do ensino - de modo a continuar 
garantindo a aprendizagem com vistas a um processo 
individual... de cada estudante... de cada núcleo familiar... 
em cada componente curricular, com implicações no 
coletivo. Também, participar da efetivação dos pilares de 
um Colégio Universitário: ensino, pesquisa e extensão 
junto com a comunidade escolar.

SANDRA é uma pessoa que 
se traduz pela sua afirmativa 
de si mesma. “Amo a vida... as 
pessoas... as relações... minha família 
de laços diversos... ler e viajar!!!!!!!!”. 
Fala com todas as exclamações 
presentes em quem veste flores de 
várias cores e exala positividade. Está 
há 18 anos na Unidavi como 
professora e agora diretora. É membro 
da diretoria da Regional Sul da 
Sociedade Brasileira de Ensino de 
Biologia (SBEnBio). É esposa do 
médico veterinário homeopata, João 
Vasco e vó de quatro pessoinhas 
lindas: Mabel, Lucca, Leon e Lucila.

APARECIDA DOS SANTOS  

629
formados no
Ensino Médio

326

1997Colégio
Universitário

em formação
Ensino Fundamental
e Ensino Médio

criado

conquistas

desafios
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Susana
Coordenadora Pós-graduação

Os projetos de Pós-graduação Lato Sensu visam 
ofertar cursos de excelência para todas as áreas de 
formação da Unidavi e, isso possibilitou uma 
diversidade em nosso portfólio. Nos últimos anos 
buscou-se fortalecer o relacionamento entre a 
Instituição, comunidade acadêmica e egressos. 
Dentre os matriculados 77% são egressos dos nossos 
cursos de Graduação. Número que consolida a 
qualidade de ensino que a Unidavi oferta. 

Para uma formação continuada de excelência a Unidavi 
busca ter um produto alinhado com as exigências de 
mercado e isso requer dinamicidade e agilidade no 
processo. Selecionar e manter um corpo docente 
atualizado, experiente e didático é outra prioridade. 
Também, temos estabelecido parcerias e convênios com 
outras instituições para troca de conhecimentos e 
experiências a partir de outros contextos.

Falar de desafios após 2020 - que foi totalmente atípico 
e onde adaptações digitais foram indiscutivelmente 
necessárias dentro de todos os ambientes, em especial o 
acadêmico, não é fácil. Mas, a caminhada é sempre 
desafiadora. Acredito que consolidar o processo de 
cursos na modalidade digital seja, além de uma 
oportunidade, um desafio para os próximos anos.
 
Outra dificuldade é manter o vasto portfólio de cursos 
que sempre tivemos, porém com valores mais acessíveis 
e mantendo a qualidade e o padrão Unidavi. Estamos 
em uma região onde as empresas e as pessoas são 
exigentes e isso nos faz ir em busca sempre do melhor. 
Ofertar bons cursos de Pós-graduação é desafiante, mas 
temos um setor preparado para o desafio e uma 
Instituição que, ao mesmo tempo que preza por sua 
tradição, é muito aberta à inovação. 

SUSANA atua há 10 anos na 
Unidavi. É egressa do curso de 
Administração, professora e 
coordenadora das pós-graduações. 
Seu dinamismo e simpatia cativa a 
todos. É filha do caminhoneiro 
Bertoldo e da dona de casa Terezinha. 
É mãe da engenheira civil Aymê e do 
estagiário e acadêmico de 
Engenharia Civil, Bernardo. As paixões 
de Susana equilibram seus dias e 
revelam uma pessoa contemplativa: 
artesanato, caminhar ao ar livre e 
admirar o mar.

GAUCHE

4.504
concluintes

13

1986Pós-
graduação

cursos em
andamento

criada

conquistas

desafios





campiCAMPI
Ituporanga

Taió

Presidente Getúlio

Campi

Acompanhe os
protagonistas
que ajudaram
a construir
essa história.
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Indiara
Gerente do Campus Taió

Aponto como conquista a implantação do projeto 
de palestras de Orientação Profissional para alunos 
do Ensino Médio. Começamos de forma tímida nas 
escolas aqui da nossa região. E, hoje, o projeto se 
estendeu para todos os campi da Unidavi e já 
impactou mais de 25 mil adolescentes de escolas 
públicas e privadas do Alto Vale.

Este trabalho é refletido em outra importante 
conquista para nosso campus: a formação de 
mais de 800 profissionais nas áreas de 
Marketing, Logística, Educação Artística, 
Administração, Direito, Ciências Contábeis, 
Pedagogia e Educação Especial. São 
profissionais que desenvolvem as cidades da 
região de Taió e vão além, pois temos egressos 
atuando em outros lugares do Brasil.

Acredito que o principal desafio é estreitar o laço entre o 
Ensino Superior e as novas gerações desde a escola, para 
que a escolha da carreira profissional seja um processo 
natural e motivador. 

Nosso papel enquanto instituição de Ensino é 
desenvolver competências e habilidades assertivas para 
o profissional do futuro. Acredito que, tão importante 
quanto formar para uma carreira de sucesso, é preparar 
o nosso acadêmico para a vida como ela é, de forma que 
se sinta confiante de que pode transformar a sua 
realidade por meio de um estudo de qualidade.

INDIARA é a caçula de 
sete filhos de Antônio e Darci. 
Está há 14 anos na Unidavi. Sua 
trajetória por aqui iniciou aos 16 
anos de idade como estagiária e, em 
seguida, como 
técnica-administrativa. Desligou-se e 
retornou seis anos depois para a 
gerência do campus. É graduada em 
Psicologia e especialista MBA em RH 
Estratégico e Liderança Coaching. 
Extrovertida Indiara “ama estar com a 
família”. Também gosta de cozinhar, 
ler e praticar esportes. Outra paixão é 
andar a cavalo na companhia do 
noivo Daniel, egresso de Jornalismo e 
acadêmico de Engenharia Civil.

ETELVINA GONÇALVES

Campus Taió

800
concluintes

100

1997

em formação

criado Equipe

Eronilda Pedroso  
Higienização

Juliana Cattoni 
Técnica- Administrativa

Leonardo Paisan Brandes 
Técnico-Administrativo

conquistas

desafios
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JaisonROSA
Gerente do Campus Ituporanga

JAISON está presente na 
Unidavi há 25 anos. Iniciou nas 
funções de office-boy e após passou 
a auxiliar administrativo-financeiro. 
Ainda neste período graduou-se em 
Administração de Empresas e, no 
mesmo ano da formatura, assumiu a 
gerência do campus. Portanto, 
ninguém conhece mais da realidade e 
heterogenia regional do que ele. É filho 
de Aquilino e Francisca. Esposo de 
Marizete e pai de Otto e Aquílles.  Como 
bom “filho da terra” suas paixões são 
cavalgadas, pescarias e atividades na 
conservação do sítio que mantém no 
interior de Petrolândia - cidade vizinha 
a Ituporanga, onde nasceu.

Campus Ituporanga

1018
concluintes

106

1997

em formação

criado Equipe

Ana Claudia Seemann
Higienização

Josimara Justino Petry
Atendente de Biblioteca

Luciana Hoffmann
Secretária 

A Unidavi iniciou as atividades em Ituporanga há 24 
anos e sempre foi reconhecida pela qualidade de suas 
ações e resultados. Então, quando fazemos uma 
abordagem das conquistas podemos afirmar que 
continuamos plantando a semente do conhecimento, 
mas que, sem dúvida, já é chegado o tempo de colher. 
Os últimos anos estão marcados pelo sucesso 
profissional e pessoal dos nossos egressos. Nos 
diversos cursos encontramos concluintes em 
funções de liderança e contribuindo para o 
desenvolvimento local e regional.

A participação e a representatividade que a 
Unidavi tem nos conselhos comunitários, 
associações e colegiados da sociedade 
civil organizada é também o 
reconhecimento da comunidade em 
relação à seriedade e consolidação do 
trabalho desenvolvido pela Instituição.

Na história dos campi da Unidavi os desafios sempre 
estiveram presentes, sejam estruturais ou na mudança 
de paradigmas e convencimento da importância pela 
busca do conhecimento. A educação é fruto para se 
colher mais tarde e, mudar a visão imediatista das 
pessoas tem permeado nossas ações. Ao olharmos para 
a frente, nos deparamos com tecnologias que se 
renovam de forma muito rápida e, com a pandemia 
todo este processo se potencializou. Assim, precisamos 
tornar comum a utilização dos recursos tecnológicos na 
realidade cotidiana do ensino. Neste semestre nosso 
Campus oferta o curso de Gestão do Turismo na 
modalidade de Ensino a Distância (EAD), um projeto 
pioneiro que abrirá muitas outras oportunidades.

conquistas

desafios
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Rosangela
Gerente do Campus Presidente Getúlio

Ter um campus da Unidavi no Vale Norte é 
motivo de muito orgulho. Atuamos há 24 anos 
junto a um povo hospitaleiro e trabalhador que 
mesmo diante de adversidades consegue se 
reinventar. De modo geral, quem cursa uma 
Graduação aqui tende a ficar atuando no 
desenvolvimento dos nossos municípios. Já 
ouvi inúmeros relatos de acadêmicos de que 
“se não houvesse o campus, jamais cursariam 
uma Graduação”.
 
Oferecer formação com a qualidade que a Unidavi 
oferece, em regiões pequenas como a nossa, é uma 
conquista sem tamanho. Toda vez que matriculamos 
um acadêmico, acompanhamos sua formação e o 
vemos prosperar no mercado de trabalho torna-se 
extremamente gratificante e, acredito ser essa a 
nossa maior conquista.

Os desafios são cada vez maiores por uma série de 
fatores: a quantidade considerável de instituições de 
ensino superior; a pandemia que fez muitos adiarem o 
sonho de fazer uma Graduação; as dificuldades dos 
jovens na escolha da carreira profissional. 
 
Mas, como são os desafios que nos movem, entendo 
que temos que nos reinventar enquanto Instituição. E, é 
isso que a Unidavi tem feito apresentando novas opções 
de cursos nas modalidades presencial, hi-flex e on-line. 
Acredito que uma formação de qualidade foi, é, e 
sempre será o melhor investimento, pois conhecimento 
é algo que ninguém tira de você.

ROSANGELA completa em 
setembro 10 anos de Unidavi. 
Além de gerente de campus 
representa a Instituição nos Conselhos 
Municipais de Educação e de Defesa do 
Meio Ambiente. É esposa do funcionário 
público Ricardo e mãe do lindo 
Bernardo. Estar com a família é a sua 
“maior realização pessoal”. Percebeu na 
pandemia, de modo especial, que tê-los 
bem próximos é tudo o que precisa. 
Rosangela gosta de cozinhar e tem 
desenvolvido entusiasmo pela prática 
de exercícios físicos. Acredita que os 
desafios mostram diariamente outros 
caminhos e, portanto, novas formas de 
olhar o futuro.

JUSTEN ZANCANARO

Campus Presidente Getúlio

463
concluintes

97

1997

em formação

criado Equipe

Bárbara Debatin da Luz 
Técnica- Administrativa

Rosa Marinheiro
Atendente de Biblioteca

Vanessa Pandini 
Estagiária

conquistas

desafios
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AGENDE SEU TESTE

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

Welcome

World
to the 





Acompanhe os
protagonistas
que ajudaram
a construir
essa história.

PLAYLIST
Série 55 Vidas

gestão & direitoGESTÃO & DIREITO
Administração

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Direito 

Cursos
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OsmarNIQUELATTI
Coordenador Administração

OSMAR é graduado em 
Administração de Empresas 
(Turma 1995) da Fedavi/Unidavi. Está 
há seis anos por aqui como professor e 
agora como coordenador. É 
sócio-proprietário e consultor da 
empresa de Consultoria Fenik Business 
Ltda. É esposo da Regina e pai de 
Willian e Matheus. Sua paixão é estar à 
frente de projetos sociais. Osmar é 
presidente da Associação Mais Amor, 
entidade que atende famílias 
vulneráveis. É, também, diretor de 
métodos educativos do Grupo Escoteiro 
GADE, voltado a crianças, adolescentes 
e juniores.

conquistas

desafios

Administração

10.000
concluintes

300

1966

em formação

criado

O curso de Administração da Unidavi é 
reconhecido pelo seu padrão de ensino, 
principalmente no Alto Vale onde a força 
está baseada nas micro e pequenas 
empresas que necessitam de uma 
gestão segura e estratégica.
 
A diversidade econômica está sempre 
em transformação e, neste sentido, o 
curso se inova para formar profissionais 
com as competências necessárias para 
atuar nestes ambientes de negócios.
 
O curso se preocupa com um currículo no 
qual o acadêmico se insere nas 
organizações colocando em prática o que 
aprendeu. Para tanto, utiliza-se softwares 
que simulam situações reais de 
gerenciamento para tomada de decisão; de 
projetos desenvolvidos pela Consultoria 
Acadêmica Universitária (CAU) e/ou em 
trabalhos de conclusão; ações e ferramentas 
estratégicas a fim de elevar o nível de 
competitividade das mesmas.

A profissão administrador foi e sempre será a profissão 
do futuro pois, por mais automatizado que sejam os 
processos, sempre haverá a necessidade de excelentes 
gestores. Porém, os contínuos avanços em um mundo 
cada vez mais globalizado; a ampla utilização dos meios 
digitais interligando todos a tudo; as plataformas digitais 
de comercialização; os desafios da produtividade para 
ser competitivo nos novos modelos de gestão da 
indústria 4.0 evidenciam a necessidade da atualização 
constante das competências do administrador.
 
As oportunidades são inúmeras para gestores com as 
competências exigidas pelas organizações e que saibam 
tomar decisões mais rápidas e assertivas. E, são nestes 
quesitos que o curso de Administração caminha a 
passos seguros.
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Ciências Contábeis

984
concluintes

99

1975

em formação

criado

A contabilidade tornou-se muito dinâmica e evoluiu 
para a utilização de ferramentas digitais, que 
proporcionam desempenho e agilidade nas 
atividades operacionais. A competitividade  
ocasionou a busca por novas tecnologias, onde os 
usuários passaram a exigir maior qualidade e 
rapidez no atendimento às necessidades 
informacionais.
 
A consolidação da convergência às normas 
internacionais de contabilidade é outro 
avanço para a valorização da área, pois 
permite a divulgação da situação patrimonial 
mais próxima da realidade econômica e 
financeira das entidades. 

Também, as empresas de serviços 
contábeis buscaram oferecer aos 
colaboradores maior qualidade de vida ao 
proporcionar um melhor ambiente de trabalho 
e mais benefícios, oportunizando a formação dos 
profissionais e, com isso, sua valorização.

Um dos maiores desafios está relacionado ao 
acompanhamento da evolução das tecnologias e 
melhoria nas informações - de extrema importância 
para o exercício da profissão, pois vai ao encontro da 
necessidade de evolução dos usuários.

Outra oportunidade que se percebe para profissionais é 
a ampliação de sua área de atuação. Estes, podem 
desenvolver atividades de consultor e/ou assessor para 
orientar e atender as demandas, principalmente de 
pessoas físicas, relacionadas a questões não rotineiras 
nos aspectos fiscais, previdenciários e/ou sociais. Os 
avanços tecnológicos e a busca por serviços 
especializados demandam conhecimento diferenciado 
para atender e solucionar as expectativas em um 
mercado cada vez mais dinâmico e competitivo.

CESAR está há 31 anos na 
Unidavi. Já formou, portanto, 
inúmeras gerações que se inspiram 
em seu profissionalismo. Como 
professor e coordenador de curso se 
preocupa com a busca do 
aprimoramento constante dos 
acadêmicos num ambiente cada vez 
mais dinâmico e desafiador. Cesar é 
filho de João e Marta. Esposo de Vera e 
pai de Martha e Cesar Augusto. Suas 
paixões são viajar e acompanhar o 
futebol como torcedor do Fluminense. 
Conta que a escolha se deu porque no 
passado fazia parte do time o jogador 
Adalberto Kretzer, o “Mickey”, destaque 
no Clube de 1969 a 1973 e natural de 
Presidente Getúlio/SC.

Cesar
conquistas

desafios

Coordenador Ciências Contábeis
MACHADO
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Ciências Econômicas

222
concluintes

99

2011

em formação

criado

O curso de Ciências Econômicas está presente na 
comunidade regional desde 2003. Nestes 18 anos de 
história pude participar como acadêmica, 
professora e, nos últimos quatro anos também na 
coordenação do curso. Foram muitas 
transformações ao longo desse período, centenas 
de economistas formados e atuantes - 
especialmente no mercado financeiro, na 
docência e em cargos estratégicos para o 
desenvolvimento regional.

Neste início de 2021 o curso foi apresentado com 
uma nova proposta:  a modalidade híbrida que 
permite maior interação, uso e apropriação das 
tecnologias digitais em sala de aula. Também, 
proporciona o desenvolvimento de competências, 
habilidades e atitudes desejáveis ao mercado de 
trabalho e  para a vida pessoal e em sociedade.

Para os próximos anos buscaremos fortalecer as ações 
do curso a fim de consolidar o uso das tecnologias em 
sala de aula e alinhar teoria e prática - sensíveis às 
demandas de mercado e às necessidades sociais. 
Buscaremos estreitar a relação com a comunidade 
regional por meio do desenvolvimento de projetos de 
Extensão.
 
Em relação ao Programa de Educação Superior para o 
Desenvolvimento Regional (Proesde/Unidavi) a intenção 
é estimular parcerias, especialmente com o poder 
público municipais. A ideia é realizar projetos de 
intervenção com impactos socioeconômicos 
significativos e capazes de transformar e melhorar as 
realidades do Alto Vale.

MÁRCIA atua há oito anos 
na Unidavi. Graduou-se em 
Ciências Econômicas em 2012 e, 
além de professora, coordena o curso 
e o Proesde/Unidavi. É doutoranda 
em Desenvolvimento Regional (FURB) 
e proprietária da empresa MF 
Projetos, que atua na preparação de 
documentos e serviços de apoio 
administrativo na área. É filha do 
agricultor Valdir e da costureira Isete. 
Irmã da estudante de Agronomia 
Débora e mãe da linda Isabel. Márcia 
tem por paixão estar no meio rural. 
Reside com a família em Salete e tem 
orgulho de viver no interior e “lidar 
com a terra”. 

Marcia
conquistas

desafios

Coordenadora Ciências Econômicas
FÜCHTER
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Mickhael
ERIK ALEXANDER BACHMANN
Coordenador Direito

Mickhael está na Unidavi 
desde 2014. É coordenador e 
professor do curso de Direito. É 
filho de Rubens e Crista e 
namorado da advogada e também 
professora universitária Ilda Valentim. 
Mickhael se destaca pelo 
profissionalismo e, se empenha em 
levar aos acadêmicos um contato 
cada vez mais próximo às demandas 
jurídicas do mundo real, a fim de 
prepará-los à assumirem funções de 
excelência no mercado. Conta que 
tem como paixões: a leitura, viagens e 
trabalhos manuais como 
marchetaria, entalhe, tornearia e 
escultura. 

conquistas

desafios

Direito

2.125
concluintes

763

1993

em formação

criado

Nos últimos cinco anos iniciei e finalizei o 
Mestrado em Direito Público e ingressei no 
Doutorado no mesmo programa da 
Unisinos/RS. Participei de dois grandes 
eventos internacionais apresentando 
trabalhos relacionados ao Mestrado e a 
pesquisas desenvolvidas na Unidavi.
 
Atuei na Comissão de Microdados do 
ENADE - que auxiliou na melhoria do 
desempenho institucional e sou 
membro do Comitê de Ética em 
Pesquisa da Instituição. Passei de 
professor de disciplinas isoladas para 
Coordenador de Trabalho de Curso 
(2018) e Coordenador do curso de 
Direito (2020). 

No presente momento, tenho me 
dedicado a somar forças com os 
demais colegas da Instituição para 
que possamos continuar superando 
os desafios da pandemia.

O Direito talvez seja uma das áreas mais impactadas 
pelo uso de novas tecnologias. O desafio para qualquer 
curso de Direito hoje é manter a competitividade dos 
egressos, aliando uma sólida formação técnica-jurídica 
com acurada percepção das possibilidades de aplicação 
de saberes diversos nas searas do Direito e dos 
conhecimentos jurídicos em outros campos.

Enquanto coordenador pretendo continuar 
potencializando o intercâmbio de saberes entre o Direito 
e as demais ciências, com a rígida observância das 
demandas do mercado para apropriada colocação de 
nossos egressos.





Acompanhe os
protagonistas
que ajudaram
a construir
essa história.

PLAYLIST
Série 55 Vidas

arquitetura
& engenhariasARQUITETURA
& ENGENHARIAS 

Arquitetura e Urbanismo

Engenharia Civil

Engenharia de Produção

Engenharia Mecânica

Cursos
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MaristelaMACEDO POLEZA
Coordenadora Arquitetura e Urbanismo

MARISTELA tem o amor 
pela profissão de arquiteta no 
brilho do olhar. Novas ideias, 
projetos e desafios surgem a qualquer 
momento e incentivam todos à 
transformação. Está na Unidavi desde 
2014 como professora e coordenadora 
de curso. É filha de Túlio e Elisabeth. 
Esposa de Sergio e mãe da arquiteta 
Marina e da médica Luiza. O 
entusiasmo que demonstra pela vida 
está representado por duas outras 
paixões, além da família: fotografia e 
música. E, nos últimos tempos o 
netinho Gabriel tem sido o 
personagem mais focado por suas 
lentes em passeios divertidos. 

conquistas

desafios

100
concluintes

80

2014

Arquitetura e Urbanismo

em formação

criado

O curso de Arquitetura e Urbanismo é um 
grande presente para o Alto Vale e, ao longo dos 
últimos anos, não se medem esforços no 
sentido de deixá-lo cada vez melhor.  A 
avaliação de excelência obtida pelo curso foi, 
sem dúvida, uma grande conquista - resultado 
do empenho de tantos que ajudaram a 
implantá-lo. Nesta profissão se busca através 
da qualificação de espaços melhorar a vida 
das pessoas como um todo. Viver este anseio 
transformador de ver jovens arquitetos, 
egressos da Unidavi, chegarem aptos ao 
mercado de trabalho tem se constituído na 
maior conquista.

O Alto Vale encontra-se inserido em região com 
potenciais paisagísticos e culturais significativos. 
Pesquisar e compreender este cenário, suas fragilidades 
e vulnerabilidades permitirá ao acadêmico buscar ações 
mais assertivas e apropriadas ao trato, resgate, 
planejamento e ou intervenção espacial. Muitos desafios 
estão propostos para os próximos anos, como: manter o 
nível de excelência do curso; buscar maior aproximação 
com setores públicos administrativos; intensificar ações 
de pesquisas e extensão. E, ainda, transformar mais 
jovens pelo olhar da arquitetura, já que, arquitetos 
envolvem-se na construção de espaços com a tarefa de 
construir cidades melhores, mais bonitas e inclusivas. 
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222
concluintes

99

2011

Engenharia Civil

em formação

criado

Coordenador Engenharia Civil

Uma das conquistas profissionais mais 
relevantes dos últimos anos está na 
consolidação de nosso novo escritório de 
Engenharia e Arquitetura em Rio do Sul. A 
Baia Engenharia e Arquitetura (Baia +) é 
especializada em projetos que envolvem 
Topografia e Urbanismo, Soluções 
Ambientais e Arquitetura.

Outra conquista profissional desafiadora atribuída 
pela confiança da Unidavi refere-se à coordenação 
do curso. Essa conquista, me impulsiona a buscar 
condições que tragam aos acadêmicos a 
possibilidade de relacionar conhecimentos teóricos 
vivenciados em sala de aula com as práticas 
profissionais. Também, avançar na condição de 
aplicar o que temos de inovação e tecnologias 
referentes à futura área de atuação profissional.

Com o apoio institucional um dos desafios é tornar 
Engenharia Civil um curso de excelência em nível 
estadual promovendo ações que conduzam a Unidavi a 
tornar-se um centro de referência na formação de 
profissionais da área. Também, promover ações 
relacionadas à tecnologia Building Information 
Modeling (BIM), objetivando sermos um polo de 
referência na oferta de cursos que promovam o 
conhecimento do BIM, em nível de Graduação e 
Pós-graduação.

Em nível pessoal o desafio é tornar a Baia + um escritório 
de excelência com reconhecimento regional a fim de 
produzir projetos que promovam melhorias para nossa 
sociedade.

ALCIR está na Unidavi há 
oito anos. Além de coordenador 
de curso é professor de Topografia, 
Geoprocessamento, Segurança do 
Trabalho e Legislação Profissional. É 
membro da Comissão Municipal de 
Meio Ambiente de Rio do Sul e 
representa a Unidavi no CREA-SC 
inserido nas Comissões de Meio 
Ambiente e de Valorização 
Profissional. É esposo da pedagoga 
Eliane e pai do arquiteto Ramon e da 
engenheira química Eliete. Alcir conta 
que suas paixões são lecionar, viajar e 
estar junto da família.

JOSÉ TESTONI
Alcir
conquistas

desafios
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Andreia
PASQUALINI BLASS
Coordenadora Engenharia Mecânica e
Engenharia de Produção

ANDREIA está há 19 
anos na Unidavi. É 
professora e também 
coordenadora dos 
laboratórios de Físico-Química 
e Física. Está sempre em 
“movimento” seja em questões 
pedagógicas e profissionais e/ou em 
projetos de Pesquisa e Extensão - 
principalmente os que envolvam 
qualidade e sustentabilidade. Andreia 
é esposa do militar Olimpio e gosta de 
estar com a família e viajar. Outra 
paixão são os cães. Sempre tem boas 
histórias para contar sobre Nina, 
Tininha, Kira, Zara e Estopinha que 
alegram seus dias. 

conquistas

desafios

1ªturma
2/2021

72

2017

Engenharia Mecânica

em formação

criado

322
concluintes

2002

Engenharia de Produção
criado

As conquistas nestes últimos anos foram muitas e 
gratificantes. Obtive o grau de doutora em 
Engenharia de Produção e Sistemas pela Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e, em 
2019, tive a honra de ser convidada pelo professor 
Doutor Ubiratã Tortato para realizar 
pós-doutorado na mesma instituição. Também, 
concluí pós-graduação em Segurança do 
Trabalho aqui na Unidavi. Em 2019 o curso de 
Engenharia de Produção obteve nota 4 no 
ENADE – resultado que o elevou a 1º colocado 
entre os centros universitários de Santa 
Catarina. Dentre as 634 instituições de 
ensino do país ficamos na 21º colocação. E, 
entre os 174 centros universitários 
brasileiros conquistamos o 3º lugar.

O ramo profissional da engenharia, nas suas diversas 
habilitações, é responsável por projetos que fazem 
grande parte da economia movimentar-se. Neste 
contexto é imprescindível ao profissional desta área o 
desenvolvimento e conhecimento de tecnologias em 
termos de produção e tendência de mercado, entre 
outros fatores. A atual era digital significa mudança de 
paradigmas para os engenheiros - que se deparam com 
novos modelos de negócios e novas formas de 
produção. Portanto, os desafios só aumentam sendo 
necessária a adequação a temáticas como questões 
ambientais, eficiência energética, produção 
automatizada e multidisciplinaridade.
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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.





Acompanhe os
protagonistas
que ajudaram
a construir
essa história.

PLAYLIST
Série 55 Vidas

saúdeSAÚDE 
Educação Física

Enfermagem

Fisioterapia

Medicina

Nutrição

Psicologia

Cursos
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Julio

JÚLIO está há 13 anos na 
Unidavi. É doutor em Ciências 
da Saúde e especialista em 
Musculação e Condicionamento 
Físico (Unidavi/2018). É professor aqui e 
na Escola Paulo Zimmermann. É filho 
de Ivo e Luzia, ambos professores 
aposentados. Sua esposa é a Grasiela, 
também professora.  É pai de Augusto e 
Bernardo e adora viajar com a família. A 
Bocha é outra paixão de Júlio. Foi 
Campeão Estadual como atleta 
(1995,2001); técnico da Seleção 
Catarinense Juvenil (2005, 2006, 2012); 
técnico da Seleção Brasileira Juvenil nos 
Campeonatos Mundiais da França (2011) 
e Marrocos (2015) e, ainda, auxiliar 
técnico da Seleção Brasileira no 
Campeonato Mundial Feminino na 
China (2014). 

761
concluintes

104

2005

Educação Física

em formação

criado

Uma conquista a destacar é o desempenho dos 
cursos de Educação Física no Conceito 
Preliminar de Curso (CPC-IGC) do MEC. 
Conquistamos a nota 4 onde 5 é a máxima.  
Esse notório desenvolvimento é fruto da 
dedicação dos acadêmicos no Enade, da 
titulação e experiência dos professores e dos 
investimentos que a Unidavi efetuou na 
estrutura física. Nossos egressos estão 
realizados. De modo pessoal, a maior conquista 
na área de atuação foi a conclusão do 
Doutorado, com apoio econômico e logístico da 
Instituição.

Entendo que os maiores desafios serão os ajustes 
necessários às novas exigências impostas pela 
pandemia. As tecnologias de informação e comunicação 
proporcionam acesso a muitos dados e a diversas 
maneiras de organizar uma reunião de pessoas. 
Entretanto, será preciso garimpar o essencial e 
potencializar as relações humanas para concentrar 
esforços em uma formação acadêmica pautada no 
desenvolvimento de competências. Nesse contexto 
surge a oportunidade de rever o modelo presencial do 
curso possibilitando equilíbrio entre as práticas 
essenciais de laboratórios e as atividades que podem ser 
desenvolvidas no tempo-espaço do acadêmico.

conquistas

desafios

CESAR NASÁRIO
Coordenador Educação Física
Bacharelado e Licenciatura
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303
concluintes

112

2003

Enfermagem

em formação

criado

O caminho das conquistas nem sempre é fácil. 
Conquistar envolve esforço e merecimento.  Na vida 
pessoal as conquistas envolvem a certeza de se estar 
fazendo o melhor e de ser reconhecido pelos pares. 
No campo profissional as conquistas podem ser 
expressadas por crescimento acadêmico, pela 
oportunidade de cursar o doutorado, de seguir 
consolidando estratégias para a formação de 
profissionais de saúde. Também, de manter-se 
atuante em prol da promoção, prevenção e 
recuperação da saúde das comunidades.

Os últimos anos vieram acompanhados de grandes 
desafios. Nós profissionais da saúde nos reinventamos a 
cada dia. Criamos alternativas para vencer o 
desconhecido, superar as adversidades e cuidar do outro 
sem perder o foco no cuidar de si. 

Enquanto professores temos que zelar pela saúde da 
comunidade acadêmica; promover ações que 
minimizem danos; entregar para o mercado de trabalho 
profissionais que, além do título acadêmico, tenham 
conhecimento científico, compromisso, empatia e 
saibam pensar e agir com ética e criticamente. Temos 
uma longa caminhada na consolidação de diretrizes 
curriculares que resguardem a formação de enfermeiros 
e fortaleçam as normas do Sistema Único de Saúde.

Somos desafiados a saber lidar com as incertezas do 
porvir e com as inquietações do ser humano que anseia 
por um mundo justo, com oportunidades iguais para 
todos.

ROSIMERI é o tipo de 
pessoa especial que se pode 
contar a qualquer momento. Seu 
vai e vem entre um bloco e outro do 
campus é sinal de que há muitas 
boas ações e projetos em andamento. 
Há 15 anos na Unidavi é também 
coordenadora do Núcleo de Práticas 
da Saúde e professora em 
Enfermagem e Medicina. Rosimeri é 
filha do alfaiate Osmarino e da 
professora Izolete. É esposa do 
Cláudio e mãe do Samuel. A família é 
sua paixão, bem como, ler, estudar e 
viajar. Atua como enfermeira em 
saúde coletiva o que a faz valorizar o 
saber viver em comunidade, os 
amigos e a oportunidade de 
compartilhar.

Rosimeri
conquistas

desafios

Coordenadora Enfermagem
GEREMIAS FARIAS
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2018

Fisioterapia

em formação

criado

Nos últimos cinco anos ocorreram grandes 
mudanças em minha área de atuação 
profissional de professor, gestor, clínico e 
investidor. Atuo como professor e clínico 
desde 2001. Iniciei minhas atividades em 
Ribeirão Preto/SP, onde tenho negócios. Em 
2009 recebi convite para trabalhar na 
Unidavi e em atendimentos clínicos no Alto 
Vale. No final de 2018 a abertura do curso 
de Fisioterapia incrementou a lista de 
conquistas. Mesmo durante a pandemia 
conseguimos, em 2020, duas turmas de 
ingressantes e superar as adversidades. A 
turma veterana segue firmemente em 
atendimentos clínicos com excelente nível 
científico e clínico. Finalmente, a maior 
conquista é morar em Santa Catarina onde o 
trabalho e a qualidade de vida são conciliáveis.

Os desafios para os próximos cinco anos é de adaptação 
às novas imposições do "Novo Normal".  
Estrategicamente havia um planejamento para os 
próximos anos baseado nos sinais do mercado 
profissional e educacional. Com a situação da pandemia 
isso alterou-se e apontou-nos para direções e locais 
nunca explorados - o que nos tira da zona de conforto. 
Como “para evoluir é preferível a angústia da busca do 
que a paz da acomodação” vejo que o lado “bom" da 
situação é o surgimento de novas ideias, entusiasmo e 
motivação - o que de certa forma são desafios para o 
atual cenário. Assim, finalizo com uma frase do Bushido: 
"O limite é aquilo que a mente cria com medo do 
desconhecido".

MATSUDA está há 11 anos na 
Unidavi. Ao seu lado tem o 
dinamismo da esposa Josie, também 
fisioterapeuta e professora por aqui. 
São pais dos estudantes Arthur e 
Raquel. Vindo de São Paulo para 
conciliar trabalho e qualidade de vida o 
casal Matsuda pratica bem-estar. A 
família conta ainda com: Tsuki (cão 
fêmea Akita inu); Yuki (cão fêmea 
Samoieda); Little (cão macho lhasa 
apso) e a gata persa, Emi. Matsuda tem 
paixão por viagens e leitura, mas 
reserva seu tempo para hobbies 
digamos “mais radicais” como tiro 
esportivo e motociclismo.

Matsuda
conquistas

desafios

Coordenador Fisioterapia

LUÍS OTÁVIO
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2016

Medicina

em formação

criado

AugustoFEY
Coordenador Medicina

AUGUSTO está na Unidavi 
há 20 anos. Iniciou na 
implantação da Residência 
Médica em 2001 e no planejamento 
do curso de Medicina em 2015. Além 
de coordenador do Curso de Medicina 
é presidente da Comissão de 
Residência Médica do Hospital 
Regional Alto Vale (COREME). É filho 
de Arno e Salita. Esposo de Nelci e pai 
de Gabriela e João Artur. Sua área de 
atuação médica é em Cirurgia Geral, 
Gastroenterologia e Endoscopia 
Digestiva. Augusto gosta de estudar e 
praticar esportes: natação e ciclismo 
são os seus preferidos.

Destaco como conquistas a conclusão do 
Doutorado em Ciências da Saúde (PUC-PR) 
em 2016, que resultou no melhor trabalho 
científico intitulado: Eosinophilic 
Esophagitis: Treatment By Intramuscular 
Corticosteroid Injection With Single Dose. 
A Brazilian Experience” e   apresentado no 
Congresso Mundial de Esôfago, em Mônaco. 
Também em 2016 a Unidavi obteve no 
Conselho Estadual de Educação a 
autorização para a oferta do curso de 
Medicina que iniciou sua primeira turma em 
2017. Em 2021 iniciamos o Internado Médico, 
última etapa de um curso de Medicina.

Neste ano busco concluir o Pós-doutorado pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) no 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas do Programa 
de Pós-graduação em Antropologia Social/Rede 
COVID-19 Humanidades/Bolsista FINEP. Também devo 
encerrar o MBA em Administração Acadêmica e 
Universitária pela Carta Consulta Consultoria 
Educacional. Outra meta a ser conquistada é a criação 
de novos Programas de Residência Médica no Hospital 
Regional Alto Vale, de Rio do Sul. Mas, os dois grandes 
desafios serão o reconhecimento, pelo MEC, do curso de 
Medicina, em 2021, além de formar a primeira turma em 
2023.

conquistas

desafios
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Nutrição

em formação

criado

Coordenadora Nutrição

Uma das principais conquistas foi a própria criação 
do curso de Nutrição. Trazer esta novidade e ter a 
aceitação e o acolhimento da comunidade 
regional foi muito importante. Ao trabalhar com 
metodologias ativas no curso, motivar os 
professores a utilizarem estas novas 
ferramentas também tem sido desafiador. E, 
temos conquistado bons resultados e boas 
experiências para a formação dos nossos 
acadêmicos.
 
Outra conquista é a Cozinha Didática, que faz 
parte de um núcleo de laboratórios que a 
Unidavi está implantando. No ambiente já 
são realizadas práticas do curso de Nutrição e 
cursos em Culinária e Gastronomia.

Como o curso é novo, com apenas duas turmas em 
andamento, o principal desafio será consolidá-lo e 
também mantê-lo com qualidade. Outro desafio será 
disponibilizar cursos de Pós-graduação para a área de 
Nutrição.

Também, realizar mais cursos em Culinária e 
Gastronomia, a fim de incentivar a formação dos 
trabalhadores deste setor é outro desafio para o nosso 
setor de atuação. Ainda, em tempos de pandemia, a 
Culinária foi e tem sido uma aliada importante para 
todos os setores. 

SARITA é graduada em 
Nutrição (UFSC), em Educação 
Física (Unidavi) e Gastronomia 
(Unicesumar). É Mestre em Saúde 
Coletiva (FURB). Está na Instituição há 
sete anos onde além da coordenação é 
professora. Também é nutricionista do 
Instituto Federal Catarinense. É filha do 
microempresário José Francisco e da 
artista plástica Ana Maria. É esposa do 
biólogo Rafael e mãe dos estudantes 
Mariana e Henrique. Cozinhar, viajar e 
tocar violoncelo estão entre suas paixões. 
Sarita integra o Grupo de Cordas de 
Ibirama que se apresenta dentro e fora 
do Alto Vale. Hoje se dedica ao 
violoncelo, mas já tocou violino e viola 
clássica. 

MARTINS CAMIÑA REINICKE Sarita
conquistas

desafios
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MichelaDA ROCHA IOP
Coordenadora Psicologia

MICHELA está há oito anos 
na Unidavi. É professora e 
coordenadora de curso. Também é 
psicóloga clínica, atuando com 
Psicoterapia para adolescentes e 
adultos e Orientação Profissional e de 
Carreira. É filha do engenheiro 
agrônomo Luiz Fernando e da 
técnica em enfermagem Mara. Tem 
como companheiro o professor de 
Educação Física Raphael. As paixões 
de Michela demonstram seu perfil 
concentrado e profissional: ler e 
estudar; assistir documentários, 
filmes e séries; ouvir música e viajar. 

511
concluintes

198

2000

Psicologia

em formação

criado

Devido às mudanças sociais ocorridas nos últimos 
anos tornou-se indispensável que a Psicologia 
também mudasse e, por conseguinte, eu 
também fizesse o mesmo. Facilitada pelo gosto 
de estudar e pesquisar participei de 
congressos e eventos almejando abrir o olhar 
sobre outras possibilidades. Menciono como 
exemplo, o desafio de orientar uma 
acadêmica em estágio em um campo até 
então nunca explorado na Unidavi e 
pouco conhecido e desenvolvido na área: 
a chamada Psicologia das Emergências e 
Desastres. Foi um crescimento 
importante para ambas.  Além disso, 
busquei novas formações, leituras, 
entendendo a relevância de mais 
qualificação para atuar de forma coerente 
com a realidade e atendendo às 
demandas contemporâneas da 
sociedade.

Um dos maiores desafios da Psicologia está no sentido 
de consolidar sua presença em todos os lugares nos 
quais ela, efetivamente, deve estar. A Psicologia tem 
conseguido seu reconhecimento, no entanto, há muito 
mais a avançar, especialmente no que tange a 
compreendê-la não somente como forma de 
tratamento, mas como caminho para prevenção e 
promoção de saúde.

 As pessoas necessitam compreender que não é preciso 
buscar ajuda somente quando a situação está no ápice 
do sofrimento emocional e, sim, que é importante 
prevenir. Precisa-se transcender a ideia de curar e 
absorver a concepção de prevenir. Há muitos espaços 
para psicólogos(as) na sociedade, o que falta é a própria 
sociedade romper com padrões retrógrados e se abrir 
para todas as contribuições dessa linda, apaixonante e 
importante profissão que é a Psicologia.

conquistas

desafios
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BarbaraPAVEI SOUZA
Coordenadora Design de Moda

BÁRBARA está na Unidavi 
há dois anos. É professora e, 
recentemente, assumiu a 
coordenação do curso. Apesar do 
pouco tempo na Instituição sempre 
esteve inserida no Núcleo Docente 
Estruturante do Curso e, em 
projetos relacionados à área 
profissional e pedagógica. É filha 
do cirurgião-dentista Odilio e da 
professora Edna.  É esposa do 
cirurgião-dentista Adriano e mãe 
da shih tzu Chanel. As paixões de 
Bárbara são: ler e curtir a família.

14
2017

Design de Moda

em formação

criado

Nos últimos anos o mundo da Moda passou 
por grandes transformações e conquistas. As 
mais importantes delas foram: uma nova 
consciência sustentável; o fortalecimento 
das mídias sociais e um outro olhar para 
os corpos fora dos padrões de beleza 
impostos pela sociedade ocidental. 

Também, a indústria da Moda se 
desenvolveu na área 
tecnológica inspirando um 
novo pensamento fashion 
com outras formas de fazer 
design buscando mais 
diversidade e responsabilidade 
social. 

Mesmo diante de um cenário de mudanças e obstáculos 
acreditamos na força da reinvenção deste mercado tão 
criativo e dinâmico como o de Moda. Vivemos uma 
economia baseada em incertezas e, além de 
planejamento, a palavra de ordem é resiliência.

Por isso, eu e a então coordenadora do curso até aqui 
Ana Paula Henkel destacamos algumas dicas para 
juntos enfrentarmos os desafios:

conquistas

desafios

esqueça os antigos padrões e ouse;
prepare-se para diferentes cenários - planeje 
possibilidades para suas coleções, estoque e vendas; 
adapte-se rápido - repensar e ajustar seus rumos 
com agilidade pode ser o seu diferencial;
volte-se ao digital - as vendas on-line tendem a 
ocupar cada vez mais a receita dos negócios;
crie uma conexão genuína e acolhedora - invista em 
interações reais, humanizadas e transparentes com 
seu público. 
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Desde a infância acreditei que seria pelos estudos que 
poderia mudar minha vida. E, a escola era a única via 
para conduzir meus sonhos e obter melhores 
oportunidades na esfera do trabalho para alterar 
uma condição humana e social. Sempre apostei 
que a educação oportuniza a possibilidade de 
viajar no mundo do conhecimento e da vida. 
Desta forma, aqui cheguei! São duas 
graduações em Licenciatura obtidas na 
Unidavi; Mestrado em Educação (UFSC) e, 
nesses últimos cinco anos a maior 
conquista desta caminhada: o título de 
Doutorado em Educação em 28 de julho de 
2020 (UFSC). A tese constitui-se em uma 
análise no campo da História e Sociologia da 
Educação. Um caminho que “sempre 
acreditei que seria possível seguir em frente, 
no entanto, nesta jornada não imaginava 
encontrar águas tão revoltas e turbulentas”.

Neste momento contemporâneo onde novos cenários 
de formação se apresentam compreendo que é preciso 
estar disposto a continuar a aprender. Como professor é 
preciso estar aberto para as transformações do moderno 
e da modernidade representada nos avanços científicos 
e tecnológicos.
 
Nossa missão é demonstrar que “estudar” é o melhor 
caminho a ser seguido. Porém, este caminhar implica 
em colocar a educação em um nível elevado da 
condição social e do desenvolvimento humano - porque 
é por ela que a sociedade renova sua própria existência. 
Assim, compreendo que o professor no Ensino Superior 
tem a mais nobre missão: promover a formação 
intelectual, científica e cultural no sentido de preparar o 
ser social, porque este é um dos principais pilares da 
Educação.

ILSON é pedagogo e sociólogo. 
Está na Unidavi há 24 anos e 
sempre defendeu a educação voltada 
para a formação de professores. Para ele 
“a luta por reconhecimento é um 
caminho a ser construído a todo 
momento e deve ser representado pela 
solidariedade, direito e amor, na 
esperança de dias melhores a todos”.  
Ilson é esposo da psicóloga Rosangela e 
pai da jornalista Bruna e da designer de 
moda Caroline. E, tem duas dogs 
companheiras fieis: a Lisa, uma Fox 
paulistinha e a Mel, uma Shih Tzu. Mas, a 
paixão não é só pelas meninas da 
família. Ele também é apaixonado pelo 
judô – é faixa marrom e praticou por 
mais de 15 anos. A ‘leitura’ primeiro e 
ouvir músicas clássicas e nativistas estão 
em sua lista de boas coisas da vida. 

Ilson
conquistas

desafios

Coordenador Letras-Inglês
PAULO RAMOS BLOGOSLAWSKI

20
2019

Letras-Inglês

em formação

criado
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Jean

JEAN pode literalmente ser 
definido como alguém 
multimídia. Em 10 anos de Unidavi, 
além de coordenador e professor, é 
publicitário, design gráfico, fotógrafo, 
cinegrafista, editor, pacificador e o que 
mais a equipe do departamento de 
comunicação precisar. É também 
esposo da Larisa e pai do Bruno e da 
Sophia. Jean gosta de reunir os amigos 
para um churrasco e tem como paixão 
atividades ao ar livre. É comum reunir a 
família, amigos e outros corajosos 
aventureiros para caminhadas dentro 
e fora do Alto Vale.

Sobre os cursos de tecnologia que coordeno, 
uma das maiores conquistas foi mostrar a 
importância e o peso dessa modalidade - 
que surgiu há pouco tempo no país. Até 
alguns anos atrás havia somente cursos 
de Licenciatura e Bacharelado com uma 
média de quatro a cinco anos para 
conclusão. Com a vinda dos 
tecnólogos, a partir do catálogo 
disponibilizado pelo MEC, passamos 
a oferecer Design de Interiores (2 
anos e meio) e Produção Multimídia 
(2 anos). Ambos, apresentam um 
projeto pedagógico com unidades 
teóricas, mas em sua maioria 
práticas. Essa modalidade de curso 
permite uma formação focada na área 
pretendida e uma inserção muito mais 
rápida no mercado de trabalho.

Sobre os desafios, como em qualquer outra área, a 
pandemia nos forçou a novos hábitos. Passamos a ficar 
mais tempo em casa e voltamos nossa atenção ao lar 
tornando-o mais aconchegante. Com isso, o papel de 
um designer de interiores ficou em evidência e levou 
muitas pessoas a buscar esses profissionais. Se formos 
pensar nos hábitos de consumo, de aprendizado e de 
comunicação, vimos outra grande revolução: a do 
comércio eletrônico; do ensino virtual e das redes sociais 
- ambientes onde os produtores multimídia têm novas 
oportunidades. 

conquistas

desafios

GILBERTO CAETANO
Coordenador Design de Interiores e
Produção Multimídia

170
concluintes

2011

Design de Interiores
criado

27
concluintes

70

2019

Produção Multimídia

em formação

criado
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761
concluintes

104

2011

Sistemas de Informação

em formação

criado

Quando penso no profissional de Tecnologia 
da Informação (TI) lembro das dificuldades 
iniciais após minha Graduação. Era final da 
década de 80 e os computadores 
começavam a conhecer o Windows. 
Naquela época pouco se lia sobre o que 
viria a ser o Sistema Operacional mais 
usado mundialmente - um dos pilares da 
mudança do mundo da computação.
O primeiro grande obstáculo foi 
compreender, como recém-formado, que 
precisaria continuar estudando. Foi assim 
com os primeiros softwares desenvolvidos e 
primeiros clientes que compraram 
computadores, mas não tinham noção de 
como extrair informações daquela máquina. Foi 
assim com o Windows, com o Linux, com a 
Internet, enfim com tantos paradigmas que 
tornam o mundo da informática ainda mais 
exigente, divertido e promissor.

Como tudo evolui, a informática seguiu o mesmo 
caminho, porém em um ritmo absurdamente acelerado. 
Chegaram Internet, telefonia móvel, smartphones e 
tantos outros equipamentos, que a tecnologia se faz 
presente em todos os campos do saber. Os gestores 
utilizam a TI para tomada de decisão; a Medicina na 
busca de diagnósticos mais precisos; a educação se 
modernizou; os livros agora são e-books.
 
E, o mundo cibernético continua nesse processo 
evolutivo: são drones,  Inteligência Artificial, realidade 
virtual, realidade aumentada, carros autônomos, 
robótica e domótica. Enfim, o tempo reserva ao 
profissional de TI outros desafios, mas um futuro 
encorajador, brilhante, fantástico e, por incrível que 
pareça, ainda muito mais tecnológico.

FERNANDO está prestes a 
completar 30 anos na Unidavi. É 
coordenador, professor, consultor 
em TI e um entusiasta da profissão. 
Afirma e reafirma que um futuro 
promissor se apresenta a estudantes 
e profissionais da área tecnológica. É 
filho de Zelio e Vera, esposo de 
Maridiani e pai de Eduardo e Ana 
Paula. Esportes e praia são suas 
paixões. Futebol, futsal, handebol e 
Fórmula 1 estão no centro das 
conversas. “Discutir” sobre esporte é 
com ele mesmo, seja presencialmente 
ou por redes sociais. Mas, tudo acaba 
em churrasco ou chopp na praia.

Fernando
conquistas

desafios

Coordenador Sistemas de Informação
ANDRADE BASTOS
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MÁXIMA MEC

unidavi.edu.br/on

(47) 9 9269-7007
Saiba mais

Os cursos Unidavi ON são ideais para 
quem precisa de ainda mais liberdade e 
flexibilidade para os estudos.

Nesta modalidade você tem aulas 
presenciais uma vez na semana e os 
demais encontros acontecem de forma 
on-line, com professores em tempo real e 
atividades remotas.




