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PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE DA FLT 
 

 
 

Programa de Sustentabilidade da FLT, aprovado pelo Conselho Curador da FLT na reunião 01/2015, 

realizada em 18 de março de 2015. 

 
 
 
 

Entidade Mantenedora: 

UNIÃO CRISTÃ – Associação Social e Educacional 
 



1. A sustentabilidade de uma entidade de caráter filantrópico que procura 

manter elevados percentuais de gratuidade em suas ofertas 

educacionais em cumprimento de sua missão social e, simultaneamente, 

elevado nível de qualidade acadêmica e de gestão em suas atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, necessita, ao lado das receitas 

educacionais e não educacionais que consegue gerar, de recursos 

adicionais que lhe permitam não apenas manter seus serviços realizar 

sua missão social, mas também desenvolver e expandir suas atividades 

permanentemente.  

2. Visando promover e fomentar a sustentabilidade da FLT, a UNIÃO 

CRISTÃ – Associação Social e Educacional, entidade filantrópica, 

situada a Rua José Deeke, 1333 – Bairro Asilo, Blumenau/SC CEP 

89031-401, inscrita no C.N.P.J. Nº 73.794.810/0001-30, entidade 

Mantenedora da Faculdade Luterana de Teologia – FLT, situada a 

Rua Walli Malschitzky, 164 – Bairro Mato Preto, São Bento do Sul/SC 

CEP 89285-295, institui o PRÓ-SUSTENTO - PROGRAMA DE 

SUSTENTABILIDADE DA FLT.  

3. Este programa viabiliza, de um lado, a manutenção do compromisso 

social da Mantenedora União Cristã com os estudantes da FLT em todos 

os níveis, sendo motivado pela visão cristã do amor ao próximo e do 

serviço abnegado ao outro na sociedade, bem como pelas coordenadas 

advindas da legislação brasileira.  

4. O PRÓ-SUSTENTO possibilita à FLT, por outro lado, a busca constante 

da excelência e da qualidade em seus projetos educacionais, 

viabilizando a concretização das políticas, bem como dos objetivos, das 

metas e das ações propostos e definidos no PDI – Plano de 

Desenvolvimento Institucional em vigor.   

5. O Programa de Bolsas de Estudo observa as seguintes diretrizes gerais: 

a. O PRÓ-SUSTENTO está a serviço da consecução do PDI e é 

instrumento de sua viabilização; 

b. O PRÓ-SUSTENTO se materializa na criação e manutenção de 

dois fundos de apoio que se destinam à captação de 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, mais especificamente, (1) o 

FUAS FLT – Fundo de Apoio Social da FLT, do qual também 

ainda faz parte o FUAS ALUMNI FLT – Fundo de Apoio Social 

dos Alunos e Egressos da FLT, e (2) o FUNDEPE FLT – Fundo 

de Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão 

da FLT. 

c. O FUAS FLT é um fundo de apoio voltado à captação de 

recursos que viabilizem a manutenção do Programa de Bolsas de 

Estudo da FLT e viabilizem a concessão de bolsas de estudo a 



estudantes mais carentes, que se encaixem no perfil 

socioeconômico definido por esse Programa de Bolsas de Estudo 

da FLT.  

d. O FUNDEPE FLT é um fundo de apoio voltado à captação de 

recursos que viabilizem a manutenção, o desenvolvimento e a 

expansão da FLT, que sempre ocorre nos moldes previstos no 

PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional em vigor.  

e. O FUAS FLT e o FUNDEPE FLT consistem em fundos de apoio 

distintos, possuindo finalidades e objetivos distintos, mas ambos 

servindo ao propósito comum de servir de instrumento de 

captação de recursos que venham a complementar a receita 

gerada pelas atividades educacionais e não educacionais da FLT, 

viabilizando assim o cumprimento dos seus objetivos estatutários.  

f. O FUAS FLT e o FUNDEPE FLT têm seus propósitos, objetivos e 

funcionamento descritos em documentos específicos, visando sua 

melhor formulação e divulgação junto aos seus públicos-alvo.  

6. O PRÓ-SUSTENTO, com todos os documentos que dele fazem parte, é 

aprovado pelo Conselho Curador da FLT, entrando em vigor na data de 

sua aprovação. 

 

 

Aprovado pelo Conselho Curador da FLT na reunião 01/2015, realizada em 18 

de março de 2015. 

 

 


