
 
 

 
FUNDO DE APOIO SOCIAL DA FLT – FUAS FLT 

e 
FUAS ALUMNI FLT – Fundo de Apoio Social dos Alunos da FLT 

 
1. O Fundo de Apoio Social da FLT – FUAS FLT é um fundo de apoio para 

captação de recursos e doações de pessoas físicas e/ou entidades públicas ou 

privadas do âmbito civil ou eclesiástico, que desejam apoiar estudantes 

regularmente inscritos nos cursos de graduação, superiores sequenciais e pós-

graduação lato sensu da FLT abrangidos pelo seu Programa de Bolsas de 

Estudo.  

2. O FUAS FLT surgiu da consciência dos dirigentes da FLT e de sua entidade 

Mantenedora – UNIÃO CRISTÃ - Associação Social e Educacional – acerca 

da necessidade de se criarem mecanismos de apoio social aos seus 

estudantes em todos os níveis, como forma de promover a solidariedade social, 

bem como de minimizar as injustiças sociais e promover maior equidade social. 

Ao viabilizar a concessão de bolsas de estudo, o FUAS FLT viabiliza tanto o 

acesso quanto a permanência de estudantes no ensino superior, vindo ao 

encontro dos estudantes mais necessitados, contribuindo para a 

democratização do ensino superior brasileiro e viabilizando o acesso à 

formação de elevado nível aos beneficiados. O FUAS FLT facilita dessa forma 

o acesso de seus beneficiados ao mercado de trabalho a partir da viabilização 

de uma formação qualificada aos mesmos. Contribui, dessa forma, para a 

melhoria do nível de vida dos cidadãos do Brasil.  

3. O FUAS FLT é, dessa forma, um fundo de fomento e apoio financeiro à 

formação de estudantes de excelente qualificação acadêmica, que atuarão em 

entidades eclesiásticas e/ou em diversos setores da sociedade civil organizada, 

e que estão regularmente matriculados em cursos ofertados pela instituição e 

abrangidos pelo Programa de Bolsas de Estudo da FLT, que é o programa 

através do qual os recursos do FUAS FLT são distribuídos. 

4. Para o cumprimento de sua finalidade, o FUAS FLT conta com recursos 

provenientes de doações, auxílios e subvenções, decorrentes ou não de 

isenções ou imunidades previdenciárias ou tributárias, tanto de pessoas físicas 

quanto de pessoas jurídicas, seja do setor público ou do setor privado. 

5. O FUAS FLT terá os registros contábeis em contas próprias, segregadas das 

demais contas da entidade, de forma que seja possível a apuração das 

informações necessárias para as prestações de contas exigidas por entidades 

governamentais, aportadores ou doadores, reguladores e usuários em geral. 



6. A captação dos recursos do FUAS FLT faz parte das atribuições da Diretoria 

Administrativo-Financeira da FLT. 

7. As verbas angariadas pelo FUAS FLT destinam-se prioritariamente – embora 

não exclusivamente – à concessão de bolsas de estudo aos estudantes 

regularmente matriculados nos cursos de Bacharelado em Teologia e CBB – 

Curso Bíblico Básico Superior Sequencial, que comprovem não poder sustentar 

os custos de seus estudos na FLT. 

8. O acesso aos recursos do FUAS FLT é concedido exclusivamente a 

estudantes que comprovarem sua necessidade mediante aprovação em algum 

dos processos seletivos de bolsas de estudo que fazem parte do Programa de 

Bolsas de Estudo da FLT e que são regidos pelo Regulamento para concessão 

de Bolsas de Estudo integrante deste programa.  

9. Em havendo recursos do FUAS FLT ainda disponíveis ou especificamente 

destinados por doadores para essa finalidade, esses poderão ser 

adicionalmente destinados para concessão de bolsas estudos para estudantes 

matriculados em cursos de pós-graduação lato sensu ofertados pela FLT e que 

forem igualmente aprovados nos respectivos processos seletivos de bolsas de 

estudo realizados no contexto desses cursos, de acordo com as diretrizes 

gerais do Programa de Bolsas de Estudo. 

10. É parte integrante do FUAS FLT o Fundo de Apoio Social dos Alunos da 

FLT – FUAS ALUMNI FLT, que se destina exclusivamente à busca de doações 

junto aos egressos da instituição e que já atuam no mercado de trabalho. O 

FUAS ALUMNI FLT tem por meta específica buscar o apoio da maior 

quantidade possível de egressos da FLT, motivando-os ao compromisso para 

com a formação das novas gerações de estudantes através da destinação 

regular de doações. Ao mesmo tempo, o FUAS ALUMNI FLT visa criar nos 

estudantes que hoje recebem bolsas de estudo do Programa de Bolsas de 

Estudo da FLT, mantido com os fundos do FUAS FLT, um senso de gratidão, 

reciprocidade e compromisso para com as futuras gerações de estudantes que 

irão estudar depois deles em cursos oferecidos pela FLT. Visa, assim, 

despertar neles já durante os estudos, como sinal de gratidão pelo apoio 

recebido, o desejo e o compromisso de se tornar um apoiador futuro do FUAS 

ALUMNI FLT.  

11. A administração dos recursos do FUAS FLT é de alçada da Diretoria Geral da 

FLT, enquanto representada na Comissão Permanente de Seleção e 

Acompanhamento de Bolsas de Estudo, que é gestora do Programa de Bolsas 

de Estudo da FLT e que administrará esses recursos de acordo com as 

atribuições que lhe são previstas no Regulamento para Concessão de Bolsas 

de Estudo.  

 

Aprovado na reunião do Conselho Curador da FLT 01-2015,  

em 18 de abril de  2015. 


