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APRESENTAÇÃO
Já no próprio nome a Unidavi deixa clara sua razão maior de existir: o
desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí. Como instituição de ensino comunitária,
busca cumprir sua missão atuando nos campos do Ensino, Pesquisa e Extensão.
Guia-se por uma política de gestão que visa manter a solidez e sustentabilidade
econômica, de forma que os resultados sejam revertidos para a comunidade de
forma direta, como na oferta de Bolsas de Estudo, e indireta, por intermédio de
iniciativas socioambientais com impacto em toda a região.

No Ensino, após a necessidade de adoção de atividades remotas em 2020, as
aulas de todos os cursos da Instituição foram retomadas de forma presencial
no dia 8 de fevereiro de 2021, respeitando assim o modelo de ensino adotado
pela Unidavi. Também foram lançados, durante 2021, cursos superiores de
Tecnologia e de Pós-graduação Lato Sensu na modalidade EAD (Ensino a
Distância), ancorados em uma proposta didática diferenciada, que prevê maior
interação entre professores e alunos, unindo o avanço tecnológico com a
tradição de qualidade do ensino da Instituição.

As atividades de Pesquisa e Extensão também receberam impulso. Além dos já
tradicionais números expressivos de atendimento no Núcleo de Prática Jurídica
(NPJ) e Núcleo de Estudos Avançados em Psicologia (NEAP), a Consultoria
Acadêmica Unidavi (CAU) se consolidou como referência regional na oferta de
serviços para micro e pequenas empresas e empreendedores individuais.
Realiza uma série de projetos e constitui parcerias que tendem a ampliar, em
curto espaço de tempo, as atividades desenvolvidas. O Congresso Integrado de
Ensino, Pesquisa e Extensão (CIEPE) realizado de forma híbrida - com atividades
presenciais e on-line, novamente se destacou como o principal evento científico
da região do Alto Vale do Itajaí.

No campo socioambiental, a Unidavi manteve seu compromisso em
desenvolver e apoiar inúmeras iniciativas regionais, seja com programas
próprios já consolidados - como o Horto Florestal, com parcerias com outras
entidades locais, entre eles o projeto Restaura Alto Vale, ou por outras ações
institucionais e dos cursos.

O resultado deste trabalho é apresentado no Balanço Social 2021 da Unidavi,
com evidências da atuação decisiva e contribuições da Instituição para toda a
região do Alto Vale do Itajaí. Boa Leitura!

A Reitoria
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1. A UNIDAVI: PERFIL INSTITUCIONAL

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

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

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

1 Instituição de Ensino Superior.



Imagem 1: Região de abrangência e campus da Unidavi.

Fonte: Google Imagens - editado.

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



2. AÇÕES NO ENSINO

As políticas de ensino da Unidavi são tidas como ações presentes com potencial
para a consolidação do futuro numa visão de longo prazo, que assegure as
oportunidades de educação a todos. As ações de Ensino da Unidavi, destacadas
na sequência, levam em conta as singularidades presentes na região do Alto
Vale do Itajaí, priorizando a ampliação das condições de acesso e permanência.

2.1 Bolsas e gratuidades

A Unidavi, por ser uma Instituição de caráter comunitário e pela sua condição
de ser filantrópica, proporciona aos estudantes acesso a Bolsas de Estudo e de
Pesquisa. Os recursos são oriundos de diversas fontes, especialmente da
reversão da cota patronal do INSS, do Programa Universidade para Todos
(PROUNI), de repasses do Estado de Santa Catarina por intermédio do
programa Uniedu e de recursos da própria Instituição. A imagem 2 apresenta o
histórico do valor total de bolsas concedidas e estudantes beneficiados.

Imagem 2: Bolsas concedidas e estudantes beneficiados.

Fonte: Central de Atendimento ao Estudante.



Em 2021 foram concedidas 2.201 bolsas e gratuidades. A modalidade que
abrange o maior número de beneficiados é a de “Bolsas de Estudo do Artigo
170”, com 461 acadêmicos. Em seguida estão as “Bolsas Filantropia para
Graduação”, abrangendo 370 beneficiados e o PROUNI, com 286 bolsistas.

O valor total das Bolsas concedidas alcançou R$ 21,93 milhões. Os dois
principais programas, em valores, foram de Bolsas do Artigo 170, com R$ 5,82
milhões, e o Artigo 170, onde foram aplicados R$ 5,15 milhões.

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

2.2 NOPNE - Núcleo de Orientação à Pessoa com Necessidades Especiais

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

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

No ano de 2021 foram assistidos 93 alunos pelo NOPNE, como mostra a série
histórica representada na tabela 1. O acompanhamento abrangeu 36 alunos do
Colégio e 57 acadêmicos dos cursos de Graduação da Unidavi.



Tabela 1: Atendimentos de estudantes pelo NOPNE.

Ano 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pós-graduação 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0

Graduação 14 10 14 15 19 32 30 31 52 57

Colégio 8 12 15 20 26 20 34 34 28 36

Totais 22 24 31 35 47 54 64 66 81 93
Fonte: NOPNE - Núcleo de Orientação à Pessoa com Necessidades Especiais.

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

2.3 Convênios na área da saúde

A Unidavi possui convênios com prefeituras e hospitais da região visando o
desenvolvimento de atividades supervisionadas, estágios e internato por
estudantes dos cursos da área de saúde. Como parte dos esforços de
aperfeiçoamento da infraestrutura disponível nestes locais foram realizadas,
pela Unidavi, diversas obras que viabilizam a realização de atividades de
estágio e internato ao mesmo tempo que beneficiam as comunidades que
utilizam estas estruturas. Destacam-se:

● Instalação de dois consultórios na Unidade Básica de Saúde (UBS) do
bairro Progresso.

● Instalação de dois consultórios na UBS do bairro Barragem.
● Instalação de um consultório e reforma de salas na UBS do bairro Budag.
● Instalação de três consultórios e reforma de salas na UBS do bairro Barra

do Trombudo.
● Reforma da entrada do Pronto Socorro do Hospital Regional Alto Vale

(HRAV).
● Adequação de uma sala do HRAV para instalação do Pronto Socorro

Pediátrico.
● Reforma e adequação de salas da Obstetrícia do Hospital Bom Jesus, de

Ituporanga.



3. AÇÕES NA PESQUISA

A Pesquisa é uma atividade inerente às Instituições de Ensino Superior (IES).
Trata-se da busca pela construção de conhecimento que pode ser aplicado em
benefício da sociedade. Ciente desta importância, a Unidavi incentiva a
Iniciação Científica em seus cursos utilizando diversas estratégias, com
destaque para o  Congresso Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão (CIEPE).

3.1 CIEPE - Congresso Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão

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

Imagem 3: Arte Ciepe 2021

Fonte: Comissão Organizadora.

A edição 2021 teve como tema “Conexões, Mudanças e Gentileza” e ocorreu
entre 26 e 28 de outubro. Na noite de abertura foi transmitida palestra sobre o
tema com o jornalista, comunicador e podcaster Luciano Potter. Nos demais
dias houve a apresentação de 428 trabalhos de Ensino, Pesquisa e Extensão
realizados por acadêmicos, professores e egressos.

3.2 Grupos e Projetos de Pesquisa

Em 2021 existiam na Unidavi 23 grupos de Pesquisa certificados pela Instituição
no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. Estavam em andamento 39
projetos de Iniciação Científica, envolvendo 26 docentes e 145 discentes.

https://www.unidavi.edu.br/ciepe
https://www.youtube.com/watch?v=1SUlCI-nJ5Q
https://www.youtube.com/watch?v=1SUlCI-nJ5Q
https://www.unidavi.edu.br/ciepe/ensalamento


Dentre os projetos, 15 foram contemplados em editais com recursos da Unidavi
e da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina
(FAPESC) que totalizam aproximadamente R$ 1 milhão. A tabela 2 detalha os
projetos e recursos alocados, por fonte.

Tabela 2: Projetos de pesquisa contemplados com recursos em 2021.

Título do Projeto
Aporte
Fapesc (R$)

Aporte
Unidavi (R$)

Aporte
Total (R$)

Desfechos clínicos e laboratoriais de pacientes recuperados da
COVID-19 na microrregião do Alto Vale do Itajaí: correlação entre a
predisposição de doenças e cascata inflamatória

R$ 60.000,00 - R$ 60.000,00

Contribuições da economia solidária e das tecnologias sociais para
agregação de valor às atividades dos catadores de materiais
recicláveis do município de Rio do Sul - SC

R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 30.000,00

Inovação em processo: a readequação da Urgência e Emergência,
a partir da COVID-19: Um projeto-piloto no Hospital Regional Alto
Vale

R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 40.000,00

Desenvolvimento e implementação de um programa de
reabilitação ambulatorial pós-infecção por COVID-19

R$ 12.186,00 R$ 12.186,00 R$ 24.372,00

Recursos hídricos e consciência ambiental: o despertar para o hoje! R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 30.000,00

Consultoria Acadêmica da Unidavi - CAU e seu potencial inovativo
para pequenas e médias empresas do Alto Vale do Itajaí depois da
pandemia

R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 40.000,00

Associação entre a elevação de marcadores inflamatórios em
fluídos biológicos e severidade da COVID-19: um estudo longitudinal
para avaliação da mortimobilidade na microrregião do Alto Vale
do Itajaí

R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 80.000,00

Inova SC Summit R$ 24.865,00 R$ 24.865,00 R$ 49.730,00

Monitor de Oportunidades CINF (CINF Monitor) R$ 47.600,00 R$ 47.600,00 R$ 95.200,00

Síndrome pós-COVID-19 e o desenvolvimento de manifestações
neuropsiquiátricas: uma coorte ambispectiva na microrregião do
Alto Vale do Itajaí baseada em escalas clínicas e biomarcadores
neuroinflamatórios

R$ 100.000,00 - R$ 100.000,00



Título do Projeto
Aporte
Fapesc (R$)

Aporte
Unidavi (R$)

Aporte
Total (R$)

CAU Tech - Laboratório de Tecnologias e Inovação Aberta R$ 99.962,00 - R$ 99.962,00

Alimentos regionais do Alto Vale do Itajaí: composição nutricional e
habilidades culinárias

R$ 99.857,04 - R$ 99.857,04

CAU - Consultoria Acadêmica da Unidavi: Projetos de Consultoria
Acadêmica na área de Gestão, envolvendo a multidisciplinariedade

R$ 99.460,00 - R$ 99.460,00

Criação do Escritório de Gerenciamento de Projetos Unidavi
(EGP/Unidavi)

R$ 99.999,20 - R$ 99.999,20

Empreendedorismo em saúde: uma abordagem transformadora
nas Unidades Básicas de Saúde - UBS (ES)

R$ 100.000,00 - R$ 100.000,00

Totais R$ 853.929,24 R$ 194.651,00 R$ 1.048.580,24

Fonte: Assessoria de Pesquisa.

Como demonstram os títulos dos projetos, as pesquisas desenvolvidas
implicam em contribuições diretas para a sociedade, gerando novos
conhecimentos e ações voltadas às pessoas, comunidades e organizações.

3.3 Divulgação científica

A Editora Unidavi é um órgão de natureza técnico-científica que visa a apoiar a
produção e difusão do conhecimento, para a melhoria da qualidade do Ensino,
da Pesquisa e da Extensão, favorecendo o desenvolvimento regional. Para
tanto, possui um programa de produção de materiais didático-pedagógicos
que compreende todas as Áreas de Conhecimento.

Também publica, anualmente, várias edições da Revista Caminhos. Em 2021
foram lançados quatro dossiês temáticos, um para cada Área de Conhecimento
dos cursos da Unidavi. E, também, um número especial com trabalhos
desenvolvidos por estudantes da Unidavi que participam do PROESDE -
Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional da
Secretaria Estadual de Educação:

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


- Revista Caminhos: dossiê Gestão 2021.
- Revista Caminhos: dossiê Humanidades 2021.
- Revista Caminhos: dossiê Saúde 2021.
- Revista Caminhos: dossiê Tecnologia 2021.
- Revista Caminhos: especial Proesde 2021.

A Editora Unidavi é responsável ainda pela organização e publicação do
Caderno de Resumos do CIEPE. Além disso, desenvolveu, durante o ano de 2021,
duas edições impressas e digitais da Revista Universo Unidavi, distribuída
gratuitamente: a Revista Universo Unidavi: boas práticas e a Revista Universo
Unidavi: 55 vidas.

Imagem 4: Edições da Revista Universo Unidavi 2021.

Fonte: Editora Unidavi.

3.4 Pesquisa Covid no Brasil

Encomendada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTI), a pesquisa A COVID-19 NO BRASIL: ANÁLISE E RESPOSTA
AOS IMPACTOS SOCIAIS DA PANDEMIA ENTRE PROFISSIONAIS DE SAÚDE E
POPULAÇÃO EM ISOLAMENTO é conduzida 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.

https://siteunidavi.s3-sa-east-1.amazonaws.com/2021/4/caminhos_gestao+2021.pdf
https://siteunidavi.s3.sa-east-1.amazonaws.com/2021/7/CAMINHOS+HUMANIDADES.pdf
https://siteunidavi.s3.sa-east-1.amazonaws.com/2021/11/caminhos_SAUDE2021.pdf
https://siteunidavi.s3.sa-east-1.amazonaws.com/2021/11/REVISTA+TECNOLOGIA.pdf
https://siteunidavi.s3.sa-east-1.amazonaws.com/2021/7/caminhos+PROESDE.pdf
https://siteunidavi.s3.sa-east-1.amazonaws.com/2021/11/Caderno+de+Resumos_XI+Ciepe.pdf
https://www.unidavi.edu.br/editora/revistaUniversoUnidavi
https://siteunidavi.s3.sa-east-1.amazonaws.com/2021/8/Revista+Universo+Unidavi+MAIO21-ebook.pdf
https://siteunidavi.s3.sa-east-1.amazonaws.com/2021/8/Revista-55anos-Universo_Unidavi-publicacao-site.pdf
https://siteunidavi.s3.sa-east-1.amazonaws.com/2021/8/Revista-55anos-Universo_Unidavi-publicacao-site.pdf


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. Participam da pesquisa sete docentes da Unidavi que estão cursando
pós-doutorado e doutorado na área da Saúde, além de 10 acadêmicos
pesquisadores-bolsistas de Iniciação Científica dos cursos de Enfermagem,
Fisioterapia, Medicina e Psicologia que atuam na coleta, tabulação e
disseminação dos dados e resultados. A conclusão do estudo está prevista para
2022.

3.5 GEIC - Grupo Estudantil de Iniciação Científica

Iniciativa do Colégio Unidavi, o GEIC é formado por 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 de professores do
Colégio.

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, são elas: História da Ciência,
Sustentabilidade, Saúde, Alimentação, Escrileituras e Engenharias.

O projeto possibilita, ainda, a participação dos envolvidos no programa da
Rádio Unidavi FM “Pitadas da Ciência”, no qual são apresentadas dicas sobre as
investigações desenvolvidas e temas que tenham função social. Todo o
conteúdo é produzido e apresentado pelos próprios estudantes.



4. AÇÕES NA EXTENSÃO

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (9394/96), no art. 43 inciso VII,
destaca que dentre as finalidades da Educação Superior está a promoção da
Extensão. Aberta à participação da população visa a difusão das conquistas e
benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica
geradas na Instituição.

Acima da obrigação legal, a Unidavi entende que a Extensão é um elemento do
processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Iniciação
Científica de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a
Instituição e a Sociedade. Por isso, desenvolve uma série de ações voltadas à
comunidade.

A Unidavi também está desenvolvendo a curricularização de Extensão,
seguindo as diretrizes do Plano Nacional de Extensão. Nesse sentido, são
implementados projetos articulados entre os cursos de Graduação com o
objetivo de integrá-los a práticas investigativas e ao ensino. Estes projetos
estão inseridos nas unidades curriculares e vinculados aos programas de
Extensão.

4.1 Programas e Projetos de Extensão

A Unidavi realiza ações comunitárias que prestam atendimento à comunidade
em Rio do Sul e cidades da região, envolvendo as diversas áreas do
conhecimento. Estas ações são iniciativas da Instituição e de diversos
segmentos da sociedade organizada.

A Unidavi mantém os seguintes programas de apoio à Extensão
I. Cultura, História e Arte
II. Desenvolvimento Regional
III. Desenvolvimento e Cidadania
IV. Sustentabilidade e Responsabilidade Ambiental
V. Universidade Solidária
VI. Vida em Equilíbrio
VII. Educação Continuada.

As tabelas a seguir destacam os projetos e ações desenvolvidos nestes
programas, bem como o número de pessoas beneficiadas durante o ano de
2021, resalvando-se que algumas iniciativas ainda não puderam ser realizadas
devido às restrições sanitárias da pandemia de COVID-19.



Tabela 3: Projetos e atendimentos do Programa Cultura, Arte e História.

Projetos Atendimentos %

Museu da Madeira 18 17,1%

Coral - Turma de RDS 15 14,3%

Banda Marcial 24 22,9%

Corpo Coreográfico 48 45,7%

Total 105 100%

Fonte: Setor de Extensão/Propexi.

Tabela 4: Projetos e atendimentos do Programa Desenvolvimento Regional.

Projetos Atendimentos %

Educação Financeira (Anbima) 104 22,7%

PROESDE - Desenvolvimento Regional (bolsistas) 355 77,3%

Total 459 100%

Fonte: Setor de Extensão/Propexi.

Tabela 5: Projetos e atendimentos do Programa Desenvolvimento e Cidadania.

Projetos Atendimentos %

Grupo de Escoteiros Mafeking - Rio do Sul 41 9,3%

Cidadania APAE - Rio do Campo 2 0,5%

Cidadania APAE - Salete 14 3,2%

Cidadania APAE - Taió 9 2,0%

Cidadania APAE - Vidal Ramos 5 1,1%

Cidadania APAE - Ituporanga 31 7,0%

Cidadania APAE.- Presidente Getúlio 14 3,2%

Mostra Inclusão em Foco 2020 26 5,9%

Raio X 28 6,3%

Educação Física na Educação Infantil 3 0,7%

Eu ajudo na lata Alto Vale 225 50,9%

Associação Esportiva de Tênis de Mesa - Pouso Redondo 6 1,4%

Associação Cultural Recreativa e Esportiva Bonfort 15 3,4%



Projetos Atendimentos %

Rede Feminina de Combate ao Câncer - Presidente Getúlio 10 2,3%

Rede Feminina de Combate ao Câncer - Rio do Sul 13 2,9%

TOTAL 442 100%

Fonte: Setor de Extensão/Propexi.

Tabela 6: Projetos e atendimentos do Programa Sustentabilidade e Responsabilidade Social.

Projetos Atendimentos %

Horto Florestal 2840 79%

Coleta de Lixo Eletrônico 40 1%

Recuperação de áreas degradadas (Apremavi) 700 19%

Site/FanPage 35 1%

TOTAL 3615 100%

Fonte: Setor de Extensão/Propexi.

Tabela 7: Projetos e atendimentos do Programa de Educação Continuada.

Projetos Atendimentos %

Curso de Direito e Negócios Imobiliários 28 1,1%

Medicina Legal Prática e Teórica 15 0,6%

Evoluir Fisioterapia 65 2,6%

LIGA ACADÊMICA DE CIÊNCIAS MORFOFUNCIONAIS 77 3,1%

LIGA ACADÊMICA EM SAÚDE COLETIVA -  LIASC 260 10,4%

LIGA ACADÊMICA DE CLÍNICA MÉDICA - LACLIM 30 1,2%

LIGA ACADÊMICA DE CIRURGIA DA UNIDAVI 471 18,8%

MEDICAÇÃO BEM-INFORMADA 70 2,8%

PROJETO ÁGUA LIMPA 6 0,2%

CURSO DE EBERICK 6 0,2%

CURSO BÁSICO REVIT 8 0,3%

AMBINA - PRIMEIRO SEMESTRE 65 2,6%

AMBINA - SEGUNDO SEMESTRE 39 1,6%

CAFÉ NA MESA, ENERGIA COM CERTEZA! 24 1,0%



Projetos Atendimentos %

PROJETO DE EXTENSÃO FISIO ESPORTE 198 7,9%

Curso de Expressão Verbal e Oratória - Turma 1 6 0,2%

Curso de Expressão Verbal e Oratória - Turma 2 11 0,4%

Curso de Expressão Verbal e Oratória - Turma 3 12 0,5%

Curso de Expressão Verbal e Oratória - Turma 4 8 0,3%

Curso de Expressão Verbal e Oratória - Turma 5 8 0,3%

MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS 7 0,3%

MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS - 1º turma RDO 58 2,3%

MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS - 2º turma RDO 60 2,4%

IMERSÃO EM ANATOMIA 31 1,2%

Educação em saúde para crianças- Prevenção de
Parasitoses 21 0,8%

PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CARDÍACA, PULMONAR E
METABÓLICA DA UNIDAVI 11 0,4%

MAMATIVA - FISIOTERAPIA EM ONCOLOGIA E CÂNCER DE
MAMA 27 1,1%

EVOLUIR FISIOTERAPIA 2021/1 65 2,6%

LAR DAS MENINAS - 1 37 1,5%

FisioEsporte -  Edição - 5ª etapa Estadual Frahm de Tênis. 17 0,7%

Alimentação e badminton: Nutrindo campeões! 18 0,7%

CULINÁRIA PARA ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA
SAÚDE 16 0,6%

OFICINA CULINÁRIA DE LANCHES PRÁTICOS PARA O DIA A
DIA - turma 1 12 0,5%

OFICINA CULINÁRIA DE LANCHES PRÁTICOS PARA O DIA A
DIA - turma 2 14 0,6%

Capacitação em Metodologias Ativas no Contexto
Socioassistencial 23 0,9%

OuveMed 38 1,5%

Mídias Sociais - Curso de Nutrição 3 0,1%

Projeto de Extensão em Cardiologia 15 0,6%

II Semana da Fisioterapia da Unidavi 162 6,5%

Curso de Identificação Botânica - morfologia geral 20 0,8%

II Evento Integrado das Ligas Acadêmicas da Unidavi: a
Covid-19 e suas Interfaces 86 3,4%



Projetos Atendimentos %

FisioEsporte: Circuito Beach Tennis 17 0,7%

As Escolioses - Raciocínio Clínico Tridimensional 30 1,2%

FisioComunidade (Início Set/21) 126 5,0%

FisioComunidade SUS (início Dez/21) 99 4,0%

Amico (Início Set/21) 83 3,3%

TOTAL 2503 100,0%

Fonte: Setor de Extensão/Propexi.

A Unidavi também realiza atividades de Extensão por meio de programas como
o Proesde - Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional;
Núcleos e setores de apoio, como a Central de Estágio e Empregos. Ainda,
laboratórios vinculados aos cursos de Graduação como: Núcleo de Prática
Jurídica (NPJ), Incubadora GTEC, Núcleo de Estudos Avançados em Psicologia
(NEAP) e Consultoria Acadêmica Unidavi (CAU).

4.2 Proesde

O Proesde consiste em um conjunto de atividades de Ensino, Pesquisa e
Extensão voltado à formação do estudante/bolsista enquanto cidadão e
profissional capaz de intervir e contribuir em seu contexto regional, mediante a
articulação entre sua formação acadêmica e o desenvolvimento educacional e
socioeconômico de sua região. Tais atividades são desenvolvidas por meio de
Projetos de Intervenção abrangendo todas as Regionais de Educação.

Os Projetos de Intervenção são desenvolvidos pelas IES parceiras. Na Unidavi o
programa tem alcançado número expressivo de participantes, beneficiando
vários municípios da região, como destacado no quadro 1.

Quadro 1: Dados Proesde.

Item Quantidade

Projetos em andamento* (total) 12

Cursos de Graduação envolvidos 15

Municípios beneficiados 12

Discentes de Graduação envolvidos nos projetos 577

Docentes envolvidos nos projetos 07



Fonte: Setor de Extensão.

Os projetos desenvolvidos têm por objetivo:
● valorizar a experiência prévia dos participantes;
● integrar os conhecimentos técnicos dos participantes na prática

cotidiana;
● desenvolver capacidades críticas e criativas dos participantes;
● atender demandas locais, considerando as características espaciais,

temporais e culturais dos agentes.

Os estudantes que atuam nos projetos do Proesde são beneficiados com bolsas
de gratuidade do valor da mensalidade do curso de Graduação - no limite de
até 02 (dois) salários mínimos vigente em dezembro do ano anterior, durante o
período de até 01 (um) ano, desde que comprovem participação em Projeto de
Intervenção proposto pela IES.

4.3 NPJ - Núcleo de Prática Jurídica

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

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

Em 2021 houve ainda a ampliação dos atendimentos do NPJ devido à nova
parceria firmada com o Cáritas Diocesana de Rio do Sul/SC, tendo por objetivo
o atendimento jurídico gratuito aos migrantes estrangeiros e de outros estados
do país, residentes no Alto Vale do Itajaí. Estes atendimentos são restritos às
Comarcas de atuação da Unidavi e os beneficiários devem cumprir os critérios
de carência estabelecidos pelo NPJ. A Cáritas Diocesana apoia o serviço
prestado pela Unidavi, indicando-a aos migrantes que precisam deste apoio
jurídico.



No segundo semestre de 2021 foi implantado um novo sistema de
gerenciamento das atividades do NPJ, que compreende o cadastro de todas as
atividades realizadas pelos acadêmicos, desde o atendimento inicial até o
protocolo de uma petição intermediária ou recursal. Vinculado ao Sistema
Acadêmico Mentor, permite o registro de equipes de alunos que ficam
vinculadas somente aos seus orientadores. As informações são transmitidas em
tempo real para um painel de visualização das atividades, localizado dentro do
NPJ. Este novo recurso representa um avanço para a excelência no
gerenciamento das atividades do Núcleo.

O novo sistema gerencial também permite ampliar o detalhamento das
atividades de atendimento realizadas, que estão destacadas na tabela 8.

Tabela 8: Atendimentos Núcleo de Práticas Jurídica (NPJ).
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Novos protocolos 881 764 732 646 843 804 684 920
Petições iniciais 382 213 242 191 216 234 252 462
Acompanhamento em audiências 236 251 167 152 158 200 65 187
Intermediárias - - - - - - - 809
Ciência com renúncia ao prazo - - - - - - - 371
Impugnações / contestações - - - - - - - 15
Processos retirados em carga 1002 855 1104 1104 1224 1413 -

3095
Manifestações processuais 2.152 1.987 2.297 2.216 2.452 2.992 -
Fonte: NPJ - Núcleo de Prática Jurídica.

Além dos dados informados foram registrados:
● 575 consultas processuais que resultaram em “Aguardando Providência”

do cliente.
● 227 protocolos arquivados.
● 182 consultas processuais que não geraram outras providências.

O NPJ visa atender à comunidade de forma imediata, por meio do serviço
prestado por seus acadêmicos, com o oferecimento e aplicação da assistência
jurídica de qualidade, utilizando o programa de Extensão permanente de
atendimento à população carente das comarcas de Rio do Sul, Rio do Oeste e
Trombudo Central/SC.

4.4 GTEC - Incubadora de Empresas



A Incubadora de Empresas GTEC Unidavi tem como finalidade o
desenvolvimento de negócios baseados em produtos e serviços inovadores.
Assim, viabiliza a implantação de novos mecanismos produtivos geradores de
empreendimentos, que propiciem a qualificação dos recursos humanos, o
melhoramento do emprego, da renda e a qualidade de vida de Rio do Sul e da
região do Alto Vale do Itajaí.

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

Em 2021 a Unidavi apresentou o GTEC Social, uma extensão da incubadora de
empresas que visa estimular projetos com impacto social, atendendo diversos
grupos da sociedade nos âmbitos econômico, social e ambiental. Para
participar os empreendimentos devem estar voltados a iniciativas de economia
solidária que respeitem os princípios da gestão do trabalho justo, que sejam
ambientalmente sustentáveis e ecologicamente corretos

Como apresenta a tabela 9, ao final do ano 2021 a Incubadora GTEC abrigava
oito empreendimentos, distribuídos nas diversas modalidades de incubação
oferecidas.

Tabela 9: Empreendimentos incubados GTEC.

Modalidade de Incubação Empresas Incubadas

Física 2

Digital 1

Pré-incubação 4

Social 1

Total 8

Fonte: Incubadora GTEC.

Na incubação física os empreendimentos estão instalados na própria
Incubadora, em salas individuais e com a infraestrutura necessária para o

https://www.unidavi.edu.br/noticia/2021/8/unidavi-lanca-gtec-social


desenvolvimento das suas atividades, incluindo móveis, cadeiras, acesso à
Internet e um computador tipo all-in-one.

Os mesmos recursos são oferecidos na pré-incubação, porém os
empreendimentos em estágio inicial são alocados em uma sala compartilhada.
Em ambos os casos, além do suporte material, a Incubadora também oferece
acesso a treinamentos e consultorias visando capacitar os empreendedores
para a atuação no mercado.

Os mesmos recursos são oferecidos na pré-incubação, porém os
empreendimentos, em estágio inicial, são alocados em uma sala compartilhada.
Em ambos os casos, além do suporte material, a incubadora também oferece
acesso a treinamentos e consultorias visando capacitar os empreendedores
para a atuação no mercado.

Na Incubação Digital os empreendimentos não estão instalados na Incubadora,
porém participam dos treinamentos e consultorias disponíveis. A Incubação
Social é destinada a projetos que visam o desenvolvimento de iniciativas do
terceiro setor, economia verde, economia criativa, entre outros, que recebem o
mesmo apoio das demais incubadas.

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

4.5 NEAP - Núcleo de Estudos Avançados em Psicologia

O Núcleo de Estudos Avançados em Psicologia (NEAP) é a Clínica Escola da
Unidavi. Presta serviços à comunidade por meio de atendimento psicológico
gratuito para crianças, adolescentes, adultos, casais, famílias, avaliação
psicológica e grupos terapêuticos.

Em 2020 as restrições impostas pela pandemia de COVID-19 limitaram a
capacidade de atuação do NEAP - que não realizou atendimentos externos
durante os meses de março e abril.

Posteriormente as atividades foram retomadas de acordo com os protocolos
sanitários oficiais, condição que se manteve em 2021 - ano em que o Núcleo
alcançou o recorde de atendimentos, quase dobrando o número de pessoas
assistidas em relação a períodos passados, como mostra o quadro 2.



Quadro 2: Atendimentos Núcleo de Estudos Avançados em Psicologia (NEAP).

Ano 2018 2019 2020 2021

Atendimentos realizados 1.009 1.517 930 1.799
Fonte: Núcleo de Estudos Avançados em Psicologia.

4.6 CAU - Consultoria Acadêmica Unidavi

A Consultoria Acadêmica Unidavi (CAU) disponibiliza gratuitamente apoio a
micro e pequenas empresas instaladas na região do Alto Vale do Itajaí e que
possuam faturamento máximo de R$ 360.000,00 anuais. O atendimento às
demandas destas empresas é realizado por meio de consultoria de gestão
organizacional e legal, inserindo acadêmicos e professores no processo de
ensino e aprendizagem e na prestação de serviços de Extensão, estudando,
avaliando e identificando soluções para os problemas apresentados.

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

No início das atividades, em 2020, o objetivo era o desenvolvimento e
consolidação do projeto. Em pouco tempo, o crescente interesse pelos serviços
oferecidos levou à consolidação da CAU como um programa institucional.

No ano de 2021 o foco foi a formação de parcerias que permitissem a
ampliação das oportunidades de atuação da CAU. Neste sentido, foram
firmados vários acordos com empresas e entidades locais, como destacado a
seguir:

● Parceria com a Cooperativa Regional Agropecuária Vale do Itajaí – CRAVIL
por meio de um projeto que visa contribuir com ações que possibilitam os
associados - produtores rurais dos cultivares de arroz e soja, a gerir e inovar
em suas propriedades. O projeto tem por objetivo desenvolver uma ferramenta
de custos específica de acordo com a maturidade do grupo de produtores
rurais.

● Parceria com o SINFIATEC - Sindicato das Indústrias da Fiação,
Tecelagem, Confecção e do Vestuário do Alto Vale do Itajaí com o



objetivo de desenvolver um software de balanceamento de linhas de
produção.

● Parceria com FIESC - Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina
com o objetivo de desenvolver um plano de ação para o projeto de inovação
da empresa ITUTEX.

Via Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina
(FAPESC), a CAU captou cerca de R$ 140.000,00, aplicados tanto na melhoria da
infraestrutura, com a aquisição de equipamentos, quanto para cobrir despesas,
oferecer bolsas aos acadêmicos e remunerar os serviços prestados. A tabela 12
sintetiza a destinação dos valores destes projetos.

Tabela 10: Recursos captados pela CAU em 2021.

Destinação Projeto Consultoria
Acadêmica

Projeto CAU e
Potencial Inovativo

Total

Aquisição de equipamentos R$ 10.560,00 R$ 20.000,00 R$ 30.560,00
Bolsas de Iniciação Científica R$ 14.400,00 - R$ 14.400,00
Diárias e alimentação R$ 9.500,00 - R$ 9.500,00
Realização de Consultorias R$ 65.000,00 R$ 19.950,00 R$ 84.950,00
Total R$ 99.460,00 R$ 39.950,00 R$ 139.410,00
Fonte: CAU - Consultoria Acadêmica Unidavi.

Além disso, a CAU apresentou propostas e foi contemplada com dois projetos
em editais da FAPESC, são eles:

● Programa de apoio ao Empreendedorismo Universitário Inovador do Estado
de Santa Catarina, com o projeto intitulado “Projetos de Consultoria Acadêmica
na área de Gestão envolvendo a Multidisciplinaridade”.

● Programa de Ciência, Tecnologia e Inovação de apoio a grupos de Pesquisa
da ACAFE com o projeto “CAU e seu potencial inovativo como suporte para
pequenas e médias empresas do Alto Vale do Itajaí depois da pandemia”.

Em relação aos serviços prestados, ao fim do ano 2021 a CAU estava
atendendo 31 empresas distintas, com foco em projetos na área de gestão,
como marketing, custos e gestão de pessoas - mas alcançando também outras
áreas de conhecimento, como tecnologia da informação e moda.

Para ampliar o portfólio de serviços oferecidos, em agosto de 2021 também
iniciaram os atendimentos na CAU - LABORATÓRIO DE FINANÇAS. Seu principal
objetivo é a educação financeira voltada à comunidade acadêmica. A ideia é



incentivar os estudantes a buscarem, quando necessário, orientação nesta
área, que é importante para o sucesso pessoal.

No primeiro ano de atuação foram realizados 41 atendimentos e 21 retornos de
atendimentos em Rio do Sul, um (01) em Taió e quatro (04) em Presidente
Getúlio. Estes atendimentos envolveram orientações quanto a: investimentos,
planejamento financeiro familiar, utilização de planilhas de orçamento pessoal,
previdência privada e seguros.

5. AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS

Além das atividades já destacadas, a Unidavi desenvolve anualmente - por
iniciativa própria e/ou por meio de parcerias, diversas ações socioambientais.
As principais atividades do ano 2021 são apresentadas na sequência.

5.1 Horto Florestal

Localizado no Bairro Albertina, em Rio do Sul, o Horto Florestal Unidavi 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.

A Unidavi distribui gratuitamente mudas de árvores nativas da região
produzidas pelo Horto Florestal. Em 2021 foram produzidas e destinadas cerca
de 20.000 mudas para entidades e público em geral. A imagem 16 apresenta o
histórico de entrega de mudas do projeto.



Imagem 5: Mudas de árvores nativas distribuídas pelo Horto Florestal Unidavi.

Fonte: Setor de Extensão.

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

5.2 Rádio Unidavi FM

A Rádio Unidavi FM tem o intuito de valorizar a boa música, unida à informação
ampla e positiva. Com o modelo música/informação/brasilidade, a emissora
valoriza e contribui com a mudança de mentalidade do rádio em Rio do Sul e no
Alto Vale do Itajaí. O diferencial está na ausência constante de comerciais e na
qualidade da informação, transmitida através de boletins informativos diários e
programas específicos. A Unidavi FM é a única emissora educativa do Alto Vale
do Itajaí e abrange Rio do Sul e outros municípios da região.



Durante o ano de 2020 a Rádio Unidavi FM realizou a mudança de frequência
de transmissão e elevação de potência, após pedido autorizado pelo Ministério
das Comunicações. Assim, a emissora passou a ter maior abrangência nos
municípios do Alto Vale do Itajaí. Já no início de 2021, foram concluídas as obras
para mudança do estúdio principal, agora instalado próximo à Área Azul, no
Campus Rio do Sul.  A imagem 6 apresenta a nova estrutura da Rádio.

Imagem 6: Novos estúdios da Rádio Unidavi FM.

Fonte: Rádio Unidavi FM 102.5.

Seguiram no ar as veiculações das “Dicas de Segurança”, em parceria com o
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina; “Momento Bem Viver”, dos
cursos de Psicologia, Medicina e Enfermagem; “Momento CINF”, em parceria
com o Centro de Inovação Norberto Frahm. Estas e outras campanhas sociais
veiculados durante o ano de 2021 são apresentadas no quadro 3.



Quadro 3: Campanhas sociais veiculadas pela rádio Unidavi FM 102.5.

Campanha Entidade parceira

Dicas de Segurança Corpo de Bombeiros Militar de Rio do Sul

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

Momento Bem viver Projeto Bem Viver do Curso de Psicologia da Unidavi

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

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

Papo Econômico Curso de Ciências Econômicas

OUVEMED Curso de Medicina da Unidavi

MundoProd Curso de Tecnologia em Produção Multimídia

Saber Saúde Cursos de Enfermagem e Tecnologia em Produção Multimídia

Construindo Cidadania Projeto Interinstitucional da Universidade do Estado de Santa
Catarina (UDESC) câmpus Ibirama e da Unidavi

Momento CONSEA Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Rio
do Sul

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

Fonte: Rádio Unidavi FM.

A Rádio Unidavi FM também valoriza as etnias presentes na região com a
apresentação dos programas: Hora Alemã e Linha Campeira. Além disso, no
decorrer de 2021, a emissora voltou a realizar em parceria com a JCI Rio do Sul
o programa “Case de Sucesso”. Espaço de 30 minutos para entrevistas com
empreendedores da região, onde compartilham um pouco da trajetória
empresarial.

5.3 Eu Ajudo na Lata



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

Em 2021 houve um aumento significativo na quantidade, em quilogramas, de
material arrecadado. Os dados históricos de coleta desta iniciativa são
apresentados na imagem 7.

Imagem 7: Quantidade em KGs de lacres de metal arrecadados.

Fonte: Setor de Extensão.

5.4 Análise de Água

A Unidavi mantém convênios com órgãos públicos e entidades regionais para a
realização de análises gratuitas da qualidade da água. O trabalho é conduzido
pelo Unilabor - Laboratório de Físico-Química, que testa, durante o ano,
amostras fornecidas pelas organizações parceiras.

Em 2021, além da manutenção do serviço para a Fundação de Saúde do Alto
Vale do Itajaí (Fusavi) e o Presídio Regional de Rio do Sul, o Hospital Samária e
a Prefeitura Municipal de Rio do Sul também passaram a utilizar o serviço. A
tabela 14 apresenta a quantidade de análises realizadas por entidade parceira
e total.

https://www.unidavi.edu.br/noticia/2021/2/doacao-lacres-aluminio


Tabela 11: Análises gratuitas de amostras de água.

Entidade 2020 2021

Hospital Regional (Fusavi) 41 56

Hospital Samária - 9

Prefeitura Municipal de Rio do Sul - 10

Presídio Regional 10 12

Total 51 87

Fonte: Unilabor.
Cabe destacar que além destas 87 análises, o Unilabor também realizou outros
27 testes para o projeto Restaura Alto Vale, totalizando assim 114 atendimentos.

5.5 Coleta de Água de Chuva

Toda a Instituição está preparada para receber a água da chuva, usada para
diversos setores que não necessitam de água tratada. No Campus Rio do Sul
são cinco caixas de 20 mil litros, localizadas aos fundos do Ginásio e quatro
caixas de três mil litros no espaço do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ).

5.6 Coleta de Lixo Eletrônico

O lixo eletrônico ou tecnológico possui uma grande quantidade de substâncias
prejudiciais ao ambiente e ao homem, como cobre, chumbo, alumínio, zinco,
compostos químicos, entre outros.

Quando descartados erroneamente, podem poluir o solo, o ar e os lençóis
freáticos e causar prejuízo à saúde de pessoas e animais. Como forma de
contribuir para a minimização deste problema, a Unidavi mantém um ponto de
coleta de lixo eletrônico, para que acadêmicos, professores, funcionários e a
comunidade em geral possam descartar corretamente este tipo de material.

Além disso, o curso de Sistemas de Informação mantém, em paralelo, o projeto
de Extensão InfoSustentabilidade - que possui pontos de coleta específicos em
locais estratégicos da Instituição, todos sinalizados, ampliando, assim, os locais
disponíveis para descarte dos materiais.



O lixo eletrônico coletado pela Unidavi é destinado à empresa especializada na
reciclagem deste tipo de material, dando condições para que sejam
reaproveitados ou então descartados de forma segura.

5.7 Campanha do Agasalho

A Unidavi integra um grupo formado por empresas e organizações regionais
que patrocina e promove, anualmente, a Campanha do Agasalho. É voltada à
coleta de roupas, calçados, cobertores e similares que possam ser doados a
pessoas em situação de vulnerabilidade social e/ou entidades assistenciais.

Imagem 8: Material promocional da campanha do agasalho 2021.

Fonte: Departamento de Eventos, Comunicação e Marketing (DEComM).

Em 2021 a campanha arrecadou mais de 6000 peças que foram destinadas ao
projeto Ser Sol, mantido pela Comunidade Evangélica Luterana de Rio do Sul.

5.8 Proteja a Vida

O Projeto se caracteriza pela criação de mudas nativas da região do Alto Vale
do Itajaí através do Horto Florestal Unidavi, responsável pela manutenção das
mudas. Após atingirem tamanho adequado, as mudas são colocadas em caixas
de leite, decoradas por integrantes da APAE de Rio do Sul e entregues aos pais
de recém-nascidos.



A partir de setembro de 2021, além da Maternidade do Hospital Regional Alto
Vale, de Rio do Sul, as mudas passaram a ser distribuídas também no Hospital
Bom Jesus, em Ituporanga. O intuito é despertar a consciência ambiental desde
os primeiros dias de vida.

A imagem 21 apresenta o total de mudas distribuídas pelo programa desde
2019.

Imagem 9: Mudas distribuídas.

Fonte: Horto Florestal Unidavi.

5.9 Restaura Alto Vale

Concluído em 2021, o projeto teve como objetivo restaurar áreas degradadas
da Mata Atlântica, contribuindo com a adequação de propriedades rurais e a
conservação de mananciais hídricos e da biodiversidade no Alto Vale do Itajaí e
no Planalto Norte de Santa Catarina. Foi desenvolvido em parceria com a
APREMAVI - Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida, EPAGRI -
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina,
Prefeitura Municipal de Atalanta e o ICMBio - Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade, assim como vários outros atores locais.

Dentre os resultados obtidos pode se destacar 320 hectares de áreas
degradadas restauradas, mais de 400 mil mudas de árvores nativas doadas e



orientação para a adequação ambiental de mais de 700 propriedades em 35
municípios de Santa Catarina. As atividades realizadas incluíram o
monitoramento da qualidade dos recursos hídricos, o levantamento florístico e
o monitoramento do desenvolvimento da vegetação em toda a área de
abrangência. Três artigos científicos relacionados serão publicados na revista
Biodiversidade.

O projeto recebeu, ainda, o Prêmio Fritz Muller 2021 na categoria Recuperação
de Áreas Degradadas. Concedido pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa
Catarina (IMA), o Prêmio visa reconhecer e premiar as empresas e organizações
que desenvolvem projetos em prol do meio ambiente no Estado, sendo o
principal reconhecimento ambiental de Santa Catarina.

5.10 Projeto Áreas Verdes - Loteamentos do Alto Vale do Itajaí

Executado em 2021, o projeto realizou o diagnóstico de 300 áreas verdes dos
municípios do Alto Vale, exceto Rio do Sul. Espera-se que os dados obtidos
sejam utilizados no desenvolvimento de políticas públicas na região.

5.11 Projeto Integra Jovem

Há cerca de 10 anos a Unidavi recebe adolescentes em conflito com a Lei que
devem cumprir a Medida de Prestação de Serviços 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. Para incentivar a ressocialização desses adolescentes de
forma responsável, a Unidavi possibilita que atuem no Horto Florestal
Universitário, realizando o cultivo e beneficiamento de chás terapêuticos e
temperos.

5.12 Proteger o melhor lugar: o nosso lar

A iniciativa foi desenvolvida para apoiar o enfrentamento à COVID-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 e materiais educativos.



Os kits distribuídos continham materiais de proteção/prevenção individual,
incluindo: máscaras, álcool em gel, água sanitária, sabão em barra, sabonetes,
caixa de lápis de cor, lápis, borracha e manual de Boas Práticas na Prevenção à
COVID-19 adaptado para crianças e adolescentes.

Foram parceiros da Unidavi na iniciativa: 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) e
equipes das Unidades de Saúde.

A tabela 12 apresenta as famílias assistidas por condomínio.

Tabela 12: Famílias assistidas no programa proteger o melhor lugar: o nosso lar

Condomínio Famílias assistidas

Arco Iris 42

Augusto Fenski 128

Luís Demarchi 80

Marcolino Martinho Felippe 300

Santa Clara 17

Total 567

Fonte: Pró-reitoria de Pesquisa, Extensão e Inovação.

5.13 Rede Laço

A Rede Laço é uma iniciativa do governo do Estado de Santa Catarina que
objetiva promover, valorizar e reconhecer o voluntariado, além de disseminar
sua cultura, incentivando o engajamento social e a participação cidadã em
ações transformadoras da sociedade. Liderada pela primeira dama do Estado,
Késia Martins da Silva, a Rede disponibiliza uma plataforma virtual que serve de
elo entre os voluntários, os órgãos, as entidades públicas e instituições privadas,
sem fins lucrativos, de Santa Catarina.

Em agosto de 2021, a primeira-dama do Estado visitou a Unidavi e se reuniu
com a Reitoria para apresentar o trabalho da Rede Laço. Na oportunidade a
Unidavi aderiu formalmente à Rede. Como primeira iniciativa, uma oficina para
elaboração de projetos foi ministrada nos dias 26 e 27 de agosto pela
coordenadora de Pesquisa da Instituição, Prof.ª Dr.ª Lilian Adriana Borges,



contando com representantes de entidades locais. O objetivo foi capacitar e
desenvolver a criatividade dos representantes de organizações para que
consigam desenvolver projetos aptos a acessar recursos disponíveis em
diversas fontes de fomento.

Imagem 10: Visita da primeira dama do Estado à Unidavi para apresentação da Rede Laço.

Fonte: divulgação Rede Laço

Os participantes da Rede Laço estão conectados em ações destinadas a fazer
o bem e ajudar a transformar a realidade das pessoas, criando laços de
cooperação e de solidariedade por meio de princípios como cidadania,
fraternidade, dignidade, complementaridade e transparência.

5.14 Recuperação do Centro de Educação Infantil Dom Quixote

Em dezembro de 2020 o município de Presidente Getúlio, onde a Unidavi possui
um campus, foi atingido por uma forte chuva que causou perda de vidas e
danos patrimoniais. Uma das instituições mais afetadas, o Centro de Educação

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/12/17/fotos-chuva-causa-mortes-e-destruicao-em-sc.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/12/17/fotos-chuva-causa-mortes-e-destruicao-em-sc.ghtml


Infantil Dom Quixote, perdeu praticamente todos os móveis e materiais
pedagógicos.

Ao tomar conhecimento da situação, a Unidavi decidiu doar vários móveis e
materiais pedagógicos do Colégio Universitário para a escola. A doação
possibilitou a retomada das atividades da unidade de ensino.

Imagem 11: Materiais doados ao CEI Dom Quixote.

Fonte: Decomm - Departamento de Eventos, Comunicação e Marketing.

Os itens doados foram:
● 37 mesas/carteiras
● 2 balcões
● 2 gaveteiros
● 142 cadeiras
● 30 caminhas
● 2 estantes.

5.15 Campanhas de Páscoa do curso de Medicina

No período de Páscoa o curso de Medicina realizou duas campanhas sociais.
A Associação Atlética Acadêmica do curso de Medicina da Unidavi (AAACMU)
realizou a campanha Páscoa Solidária da Capi. Foram arrecadados 1856 itens
(fraldas, produtos de limpeza, álcool, luvas, dentre outros), posteriormente
doados para o Lar São Vicente de Paula de Rio do Sul/SC.



Já na ação Coelhinho da Med, as turmas de Medicina fizeram a entrega de
cerca de 350 kits de doces (chocolates, pipocas, balas) para crianças do bairro
Barra do Trombudo de Rio do Sul. A campanha envolveu as oito turmas de
Medicina existentes no período, bem como as ligas acadêmicas e Atlética.

Imagem 12: Arrecadações da campanha Páscoa Solidária - AAACMU.

Fonte: Decomm - Departamento de Eventos, Comunicação e Marketing.



Imagem 13: Entrega de doações da campanha Coelhinho da Med.

Fonte: Decomm - Departamento de Eventos, Comunicação e Marketing.



5.16 Parcerias em Fisioterapia

O curso de Fisioterapia da Unidavi firmou parcerias com a Secretaria Municipal
de Esporte de Rio do Sul e Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Nereu
para o atendimento de atletas e pacientes desses municípios.

No modelo adotado são elaborados projetos de Extensão executados no
período noturno durante as atividades de aula. Estes projetos farão parte do
currículo de formação dos acadêmicos da Fisioterapia. Paralelamente ocorrem
projetos de Extensão em contraturno.

Imagem 14: Formalização de parcerias do curso de Fisioterapia.

Fonte: Decomm - Departamento de Eventos, Comunicação e Marketing.

5.17 Projeto de Comunicação no Mercado Público de Rio do Sul

O curso de Produção Multimídia da Unidavi desenvolveu um projeto
experimental para os produtores rurais e o Mercado Público de Rio do Sul.



Os grupos criaram estratégias e materiais de comunicação para auxiliar os
feirantes e o próprio Mercado a divulgarem os produtos. Foram desenvolvidos
marca e logotipo para inserção em embalagens, sacolas, rótulos, etiquetas e
cartões. Também, realizados perfis para sites e redes sociais. Outra atividade foi
a visitação ao Mercado e às propriedades dos comerciantes para a concepção
de peças audiovisuais.

Imagem 15: Encontro entre acadêmicos e produtores rurais.

Fonte: Decomm - Departamento de Eventos, Comunicação e Marketing.

O projeto envolve todas as unidades curriculares do terceiro semestre do curso
(Redação Multimídia, Marketing Digital, Elaboração de Roteiro e Produção
Audiovisual).

5.18 Projeto Adolescente Virando o Jogo



O curso de Nutrição realiza avaliação e elabora cardápios saudáveis a

adolescentes para que tenham o aporte nutricional adequado às ações diárias.

São beneficiados os participantes do projeto “Adolescente virando o jogo”,

proposto pela Associação de Moradores do Bairro Canta Galo e Assistência

Social de Rio do Sul.

A produção e distribuição das refeições tem a parceria do serviço de

alimentação “Padaria Pão e Leite”, bairro Fundo Canoas. Os alimentos são

entregues na Escola Henrique Fontes, bairro Canta Galo, nas manhãs de sábados

respectivas ao dia de encontro do projeto.

As acadêmicas, supervisionadas por professores do curso, trabalham na

elaboração do cardápio do café da manhã que é servido aos participantes

antes do início de uma série de atividades - que compreendem jogos lúdicos e

futebol.



Imagem 16: Café da manhã servido no projeto Adolescente Virando o Jogo.

Fonte: Decomm - Departamento de Eventos, Comunicação e Marketing.

Além da elaboração dos cardápios, o projeto de Extensão também tem o
objetivo de levar a educação nutricional e ressaltar que uma alimentação
saudável deve ser equilibrada, contemplando todas as faces do ato de se
alimentar: fisiológicas, sociais e emocionais.

5.19 Aquisição de equipamentos para o Hospital Samária

Acadêmicos da nona fase do curso de Enfermagem promoveram uma
campanha para aquisição de centrífuga e secadora a ser utilizada pelos
pacientes das unidades de internação psiquiátrica do Hospital Samária. A

https://www.unidavi.edu.br/noticia/2021/7/academicos-enfermagem-campanha-pacientes-samaria


entrega foi realizada no mês de julho, em meio à confraternização e lanche
oferecido por um grupo de acadêmicas que cumpre Estágio Supervisionado no
local.

5.20 Apoio a Organização da 3ª Etapa do Circuito Catarinense de Cross
Country

Os acadêmicos da 2ª e 6ª fases do curso de Educação Física-Bacharelado
atuaram no sta� da 3ª Etapa do Circuito Catarinense de Cross Country,
realizado no município de Lontras no mês de outubro. Os estudantes estavam
presentes em vários pontos: sinalizando, levando material, água e prestando
apoio.
A atuação direta, além de aprimorar a organização do evento, também
permitiu aos estudantes ampliar seu conhecimento sobre a realização de
eventos deste tipo.

5.21 Palestras educativas

Dentre as ações institucionais e de Extensão desenvolvidas pela Unidavi está a
realização de palestras educativas e atividades similares para diversos públicos.
Em 2021 aconteceram:

● Palestra "A felicidade em tempos de pandemia" na E.E.B. Arno Siewerdt,
de Pouso Redondo, com a participação de cerca de 350 alunos das
turmas do fundamental e médio. Os alunos também receberam dicas que
podem aumentar sua produtividade nos estudos. O objetivo foi provocar
reflexões sobre a felicidade e como podemos reconhecê-la em um
momento tão delicado como na pandemia.

● Palestra "O que todo adolescente deveria saber sem medo de errar".
Para estudantes do segundo e terceiro ano do Ensino Médio da Escola
Expedicionário Mário Nardelli, de Rio do Oeste. A atividade teve por
objetivo orientar adolescentes sobre a sexualidade saudável e prevenir
gravidez na adolescência.

● Palestra sobre Motivação e Saúde Mental dos Professores realizada
como parte do programa de formação docente da Escola Roberto Moritz
em Ituporanga.

● Roda de conversa “A importância do Associativismo e da Economia
Solidária na organização dos trabalhadores do setor de material
reciclado”. O objetivo foi apresentar alguns conceitos iniciais da
economia solidária, do associativismo e do cooperativismo e mostrar aos

https://www.unidavi.edu.br/noticia/2021/10/academicos-educacao-fisica-apoio-3-etapa-circuito-cross-country
https://www.unidavi.edu.br/noticia/2021/7/unidavi-palestra-alunos-pouso-redondo
https://www.unidavi.edu.br/noticia/2021/7/enfermagem-atividade-extensao-escola-rio-do-oeste
https://www.unidavi.edu.br/noticia/2021/7/formacao-continuada-professores-escola-ituporanga
https://www.unidavi.edu.br/noticia/2021/9/roda-conversa-trabalhadores-material-reciclado
https://www.unidavi.edu.br/noticia/2021/9/roda-conversa-trabalhadores-material-reciclado
https://www.unidavi.edu.br/noticia/2021/9/roda-conversa-trabalhadores-material-reciclado


participantes que a Unidavi e o GTEC Social estão dispostos a auxiliar na
formação do empreendimento de economia solidária deles. Abordou-se
ainda a autogestão, democracia e algumas estruturas das associações.
Representantes do Fórum Catarinense de Economia Solidária falaram
sobre a importância do movimento, que busca pelos direitos e recursos
públicos para os empreendimentos da economia solidária, trazem as
demandas dos fóruns municipais e articulam em rede.

● Palestra “Setembro Amarelo” promovida por acadêmicas do curso de
Psicologia na empresa Metromed Equipamentos Hospitalares.

● Palestra sobre saúde mental na Escola Dr. Hermann Blumenau, em
Trombudo Central.

● Palestra sobre Educação Financeira para catadores de recicláveis da
Associação Recicla Rio do Sul.

● Palestra “Prevenção de Suicídios” realizada por acadêmicas do curso de
Enfermagem para colaboradores e pacientes do Hospital Samária.
Complementarmente, alguns colaboradores, acadêmicas e usuários dos
benefícios do Hospital estiveram na Praça Ermembergo Pellizzetti, centro
de Rio do Sul, distribuindo sementes de Girassóis, como símbolo da vida.

● Roda de conversa sobre saúde mental para grupo de mulheres no
município de Atalanta, alusiva ao movimento Outubro Rosa.

● Ciclo de Palestras de Prevenção ao Suicídio e Promoção de Saúde,
promovido pelo Projeto Bem Viver e transmitido online via Youtube, pelo
canal Universo Unidavi.

● Realização de encontro sobre saúde mental de agentes penitenciários do
Presídio Regional de Rio do Sul.

5.22 Doações e arrecadações

A Unidavi realiza campanhas de arrecadação de roupas, calçados e alimentos,
além de organizar e realizar doações. Além daquelas já destacadas, o quadro 4
apresenta a destinação das doações e arrecadações no ano de 2021.

https://www.unidavi.edu.br/noticia/2021/9/academicas-psicologia-palestra-setembro-amarelo
https://www.unidavi.edu.br/noticia/2021/9/projeto-bem-viver-palestras-escolas
https://www.unidavi.edu.br/noticia/2021/10/proesde-viacredi-promovem-palestra
https://www.unidavi.edu.br/noticia/2021/9/academicas-palestras-colaboradores-pacientes-hospital-samaria
https://www.unidavi.edu.br/noticia/2021/11/academicas-psicologia-realizam-acao-outubro-rosa
https://www.unidavi.edu.br/noticia/2021/11/prevencao-suicidio-promocao-saude-foco
https://youtu.be/0pZesXAvv4Y
https://www.youtube.com/channel/UCuE0jC7WFDMP0YGz7GL602g
https://www.unidavi.edu.br/noticia/2021/10/acao-projeto-bem-viver


Quadro 4: doações e arrecadações 2021

Beneficiado Objeto

Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social de Rio do Sul

1.000 cadernos escolares
pequenos

Prefeitura Municipal de Rio do Sul
02 câmeras tipo OCR Full, marca
Hikvision, modelo IP (LPR) – 2MP
32MM

Associação de Pais e Professores da Escola de
Educação Básica Paulo Zimmermann Um parque infantil

Centro de Educação Infantil Augusto Bosco

02 mesas de escritório
02 balcões
03 bancadas
1 sofá de 1 lugar
1 arquivo com 4 gavetas
1 balcão para computador
2 conexões de mesas
1 mesa de centro

Comunidade Evangélica Luterana de Rio do Sul 110 peças de vestuário.
83 pares de calçados.



6. INVESTIMENTOS E DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

São apresentados na sequência os investimentos realizados pela Unidavi em
2021, bem como seus resultados econômico-financeiros - que foram auditados
e aprovados por empresa de auditoria independente.

6.1 Investimentos Fixos

Os investimentos da Unidavi em ativos fixos no ano de 2021 totalizaram R$ 3,1
milhões, com destaque para R$ 732 mil aplicados na aquisição de
equipamentos de informática, R$ 596 mil para edificações, R$ 395 mil em
softwares e R$ 328 mil nos laboratórios da área de saúde.

Os recursos investidos visam oferecer uma infraestrutura física e tecnológica de
qualidade para os acadêmicos, com ênfase na retomada das aulas presenciais.
Outro destaque foi o investimento de R$ 243 mil no acervo bibliográfico,
permitindo que os conteúdos utilizados em atividades acadêmicas
mantenham-se atualizados.

A imagem 17 apresenta os investimentos da Unidavi desde 2012. Os dados
evidenciam que a Instituição atua para manter-se em destaque no cenário
educacional regional, buscando cumprir sua missão de promover o
conhecimento para o desenvolvimento das pessoas e da sociedade.



Imagem 17: Investimentos (em R$ milhões).

Fonte: Departamento Financeiro.

6.2 Desempenho Econômico-Financeiro

A análise econômico-financeira da Unidavi em 2021, apresentada nas tabelas a
seguir, revela uma Instituição equilibrada, com disponibilidades suficientes para
atender às demandas de investimentos, de cobertura dos custos operacionais e
para mantê-la econômica e financeiramente sustentável.

Tabela 13: Balanço Patrimonial da Unidavi.
ATIVO 2019 2020 2021

CIRCULANTE 22.769.586,37 26.051.990,55 26.891.166,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 18.051.710,90 20.741.076,79 22.345.650,07
CONTAS A RECEBER 4.580.338,13 4.004.531,45 2.764.783,39
DEMAIS CRÉDITOS 43.296,13 1.156.482,07 1.368.172,89
ESTOQUES 75.409,50 46.314,97 131.226,36
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE 18.831,71 103.585,27 281.333,68

ATIVO NÃO CIRCULANTE 36.585.839,00 35.566.814,80 35.447.175,72
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 76.070,70 81.550,70 81.734,32
IMOBILIZADO 36.152.839,95 35.219.092,52 35.127.366,88
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 0,00 0,00 0,00
INTANGÍVEL 356.925,35 266.171,58 238.074,52

TOTAL DO ATIVO 59.355.425,37 61.618.805,35 62.338.342,11



PASSIVO 2019 2020 2021
CIRCULANTE 5.352.881,35 5.945.589,72 4.993.348,70

FORNECEDORES DIVERSOS 157.634,81 209.723,00 129.357,79
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.000.000,04 2.000.000,04 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS 133.581,80 352.628,04 151.363,71
OBRIGAÇÕES FISCAIS 478.945,45 480.478,72 631.212,92
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 4.879,14 1.973,00 0,00
ADIANTAMENTOS DE
MENSALIDADES 1.453.476,14 1.286.671,47 2.042.692,62

OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR 506.053,65 174.170,05 89.849,55
FÉRIAS A PAGAR 509.036,70 1.345.397,64 1.695.858,19
CONVÊNIOS A REALIZAR 0,00 7.755,67 180.727,19
RECEITAS DIFERIDAS 109.273,62 86.792,09 72.286,73

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 3.166.666,57 1.173.864,18 190.000,00
PROVISÕES DE INDENIZAÇÕES
DIVERSAS 0,00 7.197,65 190.000,00

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.166.666,57 1.166.666,53 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 50.835.877,45 54.499.351,45 57.154.993,41

PATRIMÔNIO SOCIAL 45.570.095,41 50.835.877,45 54.499.351,45
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 5.265.782,04 3.663.474,00 2.655.641,96

TOTAL DO PASSIVO 59.355.425,37 61.618.805,35 62.338.342,11
Fonte: Departamento Financeiro.

Tabela 14: DRE - Demonstração dos Resultados do Exercício.
ANO 2019 2020 2021
RECEITA OPERACIONAL 52.769.882,09 56.800.817,92 64.340.756,06

Anuidades e Taxas de Ensino 47.449.234,34 50.233.576,59 52.338.970,15
Outras Receitas Operacionais 5.320.647,75 6.567.241,33 12.001.785,91

DESPESAS OPERACIONAIS (47.504.100,05) (53.137.343,92) (61.685.114,10)
Pessoal e Encargos (exceto cota INSS) (26.206.446,44) (24.615.566,68) (29.499.969,42)
Serviços de Terceiros (2.639.984,67) (2.286.954,79) (3.044.953,46)
Gratuidades (8.158.825,62) (9.037.305,19) (9.424.883,71)
Bolsas Concedidas (5.537.009,24) (7.983.973,54) (12.509.840,95)
Outras Receitas 930.002,19 792.957,29 564.450,14
Resultado Financeiro 92.374,77 (2.938.296,76) 773.232,75
Depreciação e Amortização (2.936.472,86) (3.157.654,91) (3.190.418,82)
Outras Despesas Operacionais (4.377.730,35) (3.910.549,34) (5.352.730,63)
Imóveis Recebidos em Doação 1.329.992,17 0,00 0,00

ISENÇÃO USUFRUÍDA - - -
Receita cota patronal INSS 5.752.703,99 5.894.587,20 6.687.842,38
Cota patronal INSS (5.752.703,99) (5.894.587,20) (6.687.842,38)

RESULTADO DO EXERCÍCIO 5.265.782,04 3.663.474,00 2.655.641,96
Fonte: Departamento Financeiro



Tabela 15: DVA - Demonstrativo de Valor Adicionado.
ANO 2019 2020 2021
Receita 54.099.874,26 56.800.817,92 64.340.756,06

Receitas Operacionais 48.227.532,44 50.460.169,35 52.593.595,37
Resultados-não operacionais 1.329.992,17 0,00 0,00
Recursos Públicos de
Convênios/Projetos 4.542.349,65 6.340.648,57 11.747.160,69

Insumos adquiridos de terceiros (14.963.457,05) (18.348.949,27) (23.626.481,17)
(-) Custo dos Produtos / Serviços /
Transformação (5.251.285,75) (7.239.521,26) (5.943.442,67)

(-) Materiais, Energia, Serviços de
Terceiros, outros (2.639.984,67) (2.286.954,79) (3.044.953,46)

(-) Perda na realização de ativos (38.784,55) (31.987,65) (108.204,48)
(-) Outros custos e despesas
operacionais (7.033.402,08) (8.790.485,57) (14.529.880,56)

Valor Adicionado Bruto 39.136.417,21 38.451.868,65 40.714.274,89
(-) Depreciação, amortização e exaustão (2.936.472,86) (3.157.654,91) (3.190.418,82)

Valor Adicionado Líquido 36.199.944,35 35.294.213,74 37.523.856,07
Receitas Financeiras 2.526.743,86 1.543.550,57 2.202.691,74

Total do Valor Adicionado a Distribuir 38.726.688,21 36.837.864,31 39.726.547,81

DESTINAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 2019 2020 2021
Remuneração trabalho (pessoal e
encargos) 24.710.053,60 23.809.054,65 27.479.929,81

Impostos, taxas e contribuições 71.676,06 100.965,59 52.979,36
Aplicações filantrópicas - bolsas
concedidas 8.158.825,62 9.037.305,19 9.424.883,71

Despesas Financeiras (juros) 520.350,89 226.964,88 113.112,97
Superávit do exercício 5.265.782,04 3.663.474,00 2.655.641,96

Total do Valor Destinado ou Distribuído 38.726.688,21 36.837.764,31 39.726.547,81
Fonte: Departamento Financeiro.




