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ESTATUTO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE PARA O  

DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI – UNIDAVI 

 
 

TÍTULO I  

DA INSTITUIÇÃO E SEUS FINS 

 

CAPITULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO, FINALIDADE  

E ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
 

Art. 1º A Fundação Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale 
do Itajaí, é uma entidade educacional oficial, com patrimônio próprio, instituída pela 
Lei Municipal nº 613 de 07 de julho de 1966, educativa, cultural e de assistência 
social, de direito privado, comunitária/filantrópica, sem fins econômicos, com área de 
abrangência compreendendo o Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, inscrita no 
CNPJ sob nº 85.784.023/0001-97, Mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO 
PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - UNIDAVI, com sede e 
foro na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, onde funciona na Rua Dr. 
Guilherme Gemballa, nº 13 e rege-se pelo presente Estatuto.  
 

Parágrafo único. A UNIDAVI é reconhecida de utilidade pública pela Lei 
Municipal nº 625, de 13 de setembro de 1966, pela Lei Estadual nº 3978, de 31 de 
maio de 1967 e pelo Decreto Federal nº 88.274, de 03 de maio de 1983. 

 

Art. 2º O prazo de duração da Fundação UNIDAVI é indeterminado.   
 

Art. 3º A Fundação UNIDAVI, por si e por suas mantidas, mantêm 
domicílios especiais nos seguintes endereços: 

 

I - CAMPUS CENTRAL: Rua Dr. Guilherme Gemballa, nº 13, bairro 
Jardim América, na cidade de Rio do Sul, CEP 89.160-932; 

II - CAMPUS DE ITUPORANGA (filial 01): Rua Pedro Lino Gesser, nº 60, 
bairro Gabiroba, na cidade de Ituporanga, CEP 88.400-000; 

III - CAMPUS DE TAIÓ (filial 02): Rua Augusto Purnhagen, nº 835, bairro 
Universitário, na cidade de Taió, CEP 88.190-000; 

IV - CURSOS FORA DA SEDE (filial 03): Rua Curt Hering, nº 3355, bairro 
Rio Ferro, na cidade de Presidente Getúlio, CEP 89.150-000 

V - PARQUE UNIVERSITÁRIO NORBERTO FRAHM (filial 04): Rua 
Herculano Nunes Teixeira, nº 105, bairro Centro, na cidade de Rio do 
Sul, CEP 89.160-196; 

VI - NÚCLEO DE PRÁTICA DE GESTÃO E JURÍDICA (filial 05): Rua Júlio 
Roussenq Filho, nº 61, bairro Jardim América, na cidade de Rio do 
Sul, CEP: 89.160-196; 

VII - NÚCLEO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM PSICOLOGIA (filial 06): 
Rua Júlio Roussenq Filho, nº 25, bairro Jardim América, na cidade de 
Rio do Sul, CEP: 89.160-196; 
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VIII - RADIO EDUCATIVA UNIVERSITÁRIA (filial 07): Rua Dr. Guilherme 
Gemballa, nº 13, sala 412, bairro Jardim América, na cidade de Rio 
do Sul, CEP 89.160-932; 

 

Art. 4º. São finalidades da Fundação UNIDAVI: 
 

I - manter o  Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do 
Itajaí; 

II - criar e manter outras instituições, objetivando o desenvolvimento do 
ensino de excelência, da pesquisa, da extensão e da prestação de 
serviços em todos os níveis e por todas as formas ao seu alcance; 

III - desenvolver atividades filantrópicas, visando ao bem estar social; 

IV - desenvolver e incentivar atividades culturais em prol da comunidade 
regional; 

V - desmembrar, agrupar ou extinguir as instituições por ela mantidas; 

VI - realizar ações de saúde, com vista ao bem estar e à valorização do ser 
humano; 

VII - prestar contas de todos os recursos e bens de origem público; 

VIII - criar e manter a Editora Universitária – Editora UNIDAVI; 

IX - criar e manter laboratórios de ensino e de prestação de serviços à 
comunidade. 

X - criar e manter museus, com seus acervos históricos e tecnológicos, 
para a recuperação, manutenção e valorização da memória, da cultura 
e do meio ambiente. 

XI - desenvolver atividades e serviços de radiodifusão, de televisão, de 
editoração ou quaisquer outros meios de divulgação, com objetivos de 
produzir e veicular programas educativos, culturais, esportivos, 
científicos e jornalísticos de interesse comunitário. 

 

§1º. O serviço de radiodifusão e televisão serão exercidos sem finalidade 
comercial, com fins, exclusivamente educativos e culturais, sendo que qualquer 
alteração dependerá do poder concedente. 

§2º. Os nomes de fantasia que a Fundação UNIDAVI empregará nos 
serviços de radiodifusão conterão, sempre, o termo Universitária, na seguinte forma: 
 

a) Rádio Educativa Universitária, para os serviços de rádio; 

b) Televisão Educativa Universitária, para os serviços de televisão. 
 

§ 3º. O Diretor e o Vice-diretor dos órgãos de radiodifusão serão 
brasileiros, nos termos constitucionais, e suas investiduras nos cargos, serão por 
nomeação do presidente da Fundação UNIDAVI, depois de haverem sido aprovados 
pelo órgão competente do Ministério das Comunicações. 

§ 4º. Com a finalidade de aprovar o conteúdo pedagógico e a forma dos 
programas a serem produzidos, será instalado um Conselho de Programação, 
composto por três docentes em efetivo exercício na Fundação UNIDAVI e 
nomeados por seu presidente.  

§ 5º. Para a realização de seus fins, poderá a Fundação UNIDAVI 
celebrar contratos e convênios com órgãos públicos e entidades privadas nacionais 
e estrangeiras. 
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CAPITULO II 

DA AUTONOMIA  
 

Art. 5º A Fundação UNIDAVI goza de autonomia administrativa, 
disciplinar, de gestão financeira e patrimonial.  
 

Parágrafo único. As instituições mantidas pela Fundação UNIDAVI 
gozarão  de autonomia didático-científico, disciplinar e administrava, nos termos da 
legislação pertinente. 

 

Art. 6º O estatuto e os demais instrumentos legais que regerão a 
Fundação UNIDAVI e as instituições por ela mantidas serão consubstanciados em 
ordenamentos jurídico-institucionais próprios, aprovados pelos órgãos e colegiados 
competentes. 
 

CAPÍTULO III 

DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

Art. 7º. Constituem o patrimônio da Fundação da UNIDAVI:  
 

I - os bens, direitos e valores  existentes e que forem adquiridos, doações 
da União, do Estado, de Municípios, de particulares, em forma de 
doações, contribuições, heranças ou legados de pessoas físicas ou 
jurídicas, privadas ou públicas, nacionais ou estrangeiras; 

II - fundos especiais e saldos dos exercícios financeiros que forem 
transferidos para a conta patrimonial; 

III - fundos especiais. 
 

Art. 8º O patrimônio da Fundação UNIDAVI será aplicado somente na 
realização de seus objetivos e finalidades. 

 

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a Fundação UNIDAVI poderá 
instituir, como parte desses bens e direitos, Associação e Instituto destinados à 
exploração econômica, cuja renda exija prover e subsidiar programas de 
desenvolvimento à pesquisa, ao ensino e à extensão, bem como de atividades 
técnicas e administrativas específicas. 
 

Art. 9º A aquisição, a alienação e a oneração de bens imóveis dependem 
de prévia autorização do Conselho de Administração, após parecer do Conselho 
Curador da Fundação UNIDAVI.  
 

Art. 10. Em caso de extinção da Fundação UNIDAVI, o Conselho de 
Administração disporá sobre a destinação dos bens que deverão ser transferidos a 
uma entidade congênere, filantrópica e sem fins lucrativos, por ele próprio escolhida, 
que esteja registrada no Conselho Nacional de Serviços Sociais e seja de utilidade 
Pública, respeitadas as doações condicionadas e liquidados os seus compromissos, 
ou  para o órgão público que a instituiu. 

 

Art. 11. Constituem recursos financeiros da Fundação UNIDAVI: 
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I - as subvenções, dotações orçamentárias, inclusive as constitucionais, 
bem como outros recursos advindos dos Municípios, dos Estados da 
União, subvenções, auxílios e contribuições de pessoa físicas ou 
jurídicas, de entidades privadas e/ou públicas, nacionais e 
internacionais; 

II - as mensalidades, anuidades, taxas e outras contribuições cobradas 
dos alunos por serviços prestados, bem como os financiamentos, 
empréstimos e contribuições oriundos de convênios, acordos e 
contratos; 

III - as arrecadações de fundos especiais, rendas da aplicação de bens e 
valores patrimoniais e suas receitas ou de prestação de serviços, bem 
como rendas de qualquer natureza; 

IV - a renda de bens a ela doados, bem como dos adquiridos no exercício 
de suas atividades; 

V - as receitas decorrentes da alienação de direitos, inventos e patentes. 
 

Art. 12. A Fundação UNIDAVI não objetiva a obtenção de lucros, 
destinando seus recursos exclusivamente à realização de seus fins. 

 

Parágrafo único. A Fundação UNIDAVI, não remunerará seus dirigentes 
e não distribuirá lucros e aplicará integralmente no país os seus recursos, na 
manutenção dos seus objetivos Institucionais. 

 

Art. 13. A Fundação UNIDAVI manterá escrituração contábil das receitas 
e despesas, de acordo com a legislação específica. 

 

Art. 14. Para que a Fundação UNIDAVI cumpra suas finalidades e 
objetivos estatutários, colocará à disposição do Centro Universitário para o 
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí o patrimônio e os recursos financeiros objeto 
deste Capítulo III.  
 
 

TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS GERAIS 

 

Art. 15. Fundação UNIDAVI mantém o CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA 
O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - UNIDAVI, tendo como 
princípios de organização: 

 

I - a unidade de comando entre Fundação e o Centro Universitário; 

II - a estrutura do Centro Universitário prevista no Regimento Geral e 
Regimento da Reitoria; 

III - a indissociabilidade entre o Ensino de excelência, a Pesquisa e a 
Extensão; 
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IV - a flexibilidade de métodos e critérios, em atenção às diferenças entre 
discentes, as peculiaridades do Centro Universitário, da região e do 
mercado de trabalho;  

V - a universalidade de campo, pelo cultivo das áreas fundamentais do 
conhecimento humano, estudadas em si mesmas ou em razão de 
ulteriores aplicações.     

VI - a adoção de prática de gestão administrativa, necessárias e 
suficientes para coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de 
privilégios, benefícios ou vantagens pessoais.   

 

CAPITULO II 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 

Art. 16. São órgãos da estrutura administrativa da Fundação UNIDAVI: 
 

I - Conselho de Administração; 

II - Conselho Curador; 

                 III - Presidência. 
 

Art. 17 A estruturação administrativa do Centro Universitário será 
normatizada através do Estatuto próprio, do Regimento Geral e do Regimento da 
Reitoria. 
 

CAPÍTULO III 

DA ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO 

 

Seção I 

Do Conselho de Administração 

 

Art. 18. O Conselho de Administração é o órgão deliberativo, normativo, 
consultivo máximo e soberano, em assuntos de política administrativa, financeira e 
de planejamento da Fundação UNIDAVI. 

 

Art. 19.  O CONSAD é constituído pelos seguintes membros: 
 

I - o Presidente da Fundação, como Presidente; 

II - o Vice-presidente da Fundação; 

III - os Pró-Reitores; 

IV - dois representante do Corpo Docente dos cursos superiores da 
UNIDAVI ou seu suplente; 

V - um representante do Corpo Discente ou seu suplente; 

VI - um representante do Corpo Técnico-administrativo ou seu suplente; 

VII - um representante do Poder Executivo do Município de Rio do Sul ou 
seu suplente; 

VIII - um representante da Câmara dos Vereadores do Município de Rio do 
Sul ou seu suplente; 

IX - um representante da Associação Empresarial de Rio do Sul - ACIRS 
ou seu suplente; 
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X - um representante da Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí 
- AMAVI ou seu suplente; 

XI - um representante das Secretarias de  Desenvolvimento Regional do 
Alto Vale do Itajaí ou seu suplente; 

XII - um representante do Conselho Curador ou seu suplente;  

XIII - um representante de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão ou seu 
suplente; 

XIV - um aluno egresso ou seu suplente. 
 

§1º A Presidência do CONSAD será exercida pelo Presidente da 
Fundação e, em suas faltas e impedimentos temporários, o Presidente será 
substituído pelo Vice-presidente e, na falta e impedimento deste, o membro mais 
idoso do CONSAD.  

§2º Os membros relacionados nos itens I, II e III são considerados 
membros natos. 

§3º Os representantes  mencionados nos incisos VII, VIII, IX, X e XI 
com seus respectivos suplentes, serão indicados pelos dirigentes de seus órgãos 
representativos, para um mandato de quatro (04) anos, não permitida uma 
recondução para um período imediatamente subseqüente. 

§4º Os representantes mencionados nos incisos IV e VI com seus 
respectivos suplentes, serão eleitos pelos seus pares, para um mandato de quatro 
(04) anos, não permitida a recondução para um período imediatamente 
subsequente. 

§5º O representante do Corpo Discente será indicado pelo Diretório 
Central de Estudantes, juntamente com seu suplente, de conformidade com os 
ordenamentos jurídicos do órgão máximo de representação estudantil e terão 
mandato de dois (02) ano, permitida uma recondução para um período 
imediatamente subseqüente e não poderão ser da última fase. 

§6º Os citados no inciso XII serão escolhidos por seus pares em reunião 
do Conselho Curador, para um mandato de quatro (04) anos, não permitida a 
recondução para um período imediatamente subseqüente. 

§7º Os citados no inciso XIII serão indicados pelo Diretor de Pós-
graduação, Pesquisa e Extensão. 

§8º Os citados no inciso XIV serão eleitos por seus pares, através de 
Edital convocando os inscritos no Portal do Egresso, para um mandato de dois (02) 
anos, não permitida a recondução para um período imediatamente subseqüente. 

§9º É vedada a acumulação de representação no CONSAD, bem como 
a representação comunitária por integrantes da comunidade acadêmica. 

§10. O Presidente terá somente o voto de qualidade, no caso de empate, 
nas respectivas sessões. 

 

Art. 20. Ao Conselho de Administração compete: 
 

I -  examinar, discutir e aprovar: 

a) o Estatuto da Fundação e suas respectivas alterações; 

b) os regimentos internos dos órgãos da Fundação; 

c) a política geral da Fundação; 

d) o orçamento anual e o orçamento plurianual de investimentos; 
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e) os Planos de Cargos, Salários e de Carreira Docente e Técnico-
Administrativo; 

f) o relatório anual de atividade do Centro Universitário;  

g) homologar e publicar o balanço patrimonial e financeiro e o relatório 
de gestão da Fundação, após parecer do Conselho Curador. 

 

II -estabelecer diretrizes para execução de atividades relacionadas com 
administração financeira, contábil, patrimonial pessoal, auditoria e 
serviços gerais; 

III -promover a avaliação das atividades da Fundação;   

IV -exercer o poder disciplinar na jurisdição da Fundação UNIDAVI; 

V -referendar o nome do Reitor eleito no Centro Universitário do Alto Vale 
do Itajaí como Presidente da Fundação UNIDAVI; 

VI -homologar o Estatuto, o Regimento Geral do Centro Universitário e o 
Regimento da Reitoria e suas respectivas alterações, no que for 
pertinente; 

VII -resolver os casos omissos neste Estatuto. 
 

Art. 21. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma 
vez por semestre, por convocação de seu Presidente. 

 

§1º O Conselho de Administração reunir-se-á, extraordinariamente, 
sempre que convocado pelo seu Presidente ou por um terço (1/3) dos seus 
membros. 

§ 2º As decisões do Conselho de Administração serão formalizadas 
através de pareceres e/ou de resoluções, e, serão divulgadas no site eletrônico do 
Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI 
 

Art. 22. O Conselho de Administração funcionará com a presença da 
maioria absoluta dos conselheiros e suas decisões, ressalvados os casos expressos 
em lei e neste Estatuto, serão tomadas pela maioria simples dos votos dos 
presentes. 
 

Parágrafo único. Nos seguintes casos exigir-se-á a aprovação por dois 
terços (2/3) do total dos seus membros:   

 

I - alteração do Estatuto da Fundação; 

II - decisão sobre o patrimônio; 

III - resolução sobre os casos omissos neste Estatuto 
 

Art. 23. São atribuições do Presidente do Conselho de Administração: 
 

I - promover a organização,  coordenação e supervisão de todas as 
atividades do CONSAD; 

II - convocar, e presidir as reuniões do CONSAD; 

III - constituir comissões e grupos de trabalho; 

IV - distribuir processos e designar relator para exame e parecer;  

V - firmar resoluções das decisões do CONSAD 

VI - determinar a execução dos Pareceres  e das Resoluções do CONSAD; 
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VII - designar o Secretário do CONSAD; 

VIII - exercer outras atribuições definidas em lei, neste Estatuto ou em 
deliberação do CONSAD 
 

Seção II 

Do Conselho Curador 

 

Art. 24.. O Conselho Curador é o órgão de fiscalização, orientação e 
controle do registro da administração econômico-financeira da Fundação UNIDAVI. 
 

Art. 25. O Conselho Curador é constituído pelos seguintes membros: 
 

I - um (01) representante da Reitoria, ou seu suplente; 

II - um (01) representante do corpo docente dos cursos  superiores da 
UNIDAVI, ou seu suplente; 

III - dois representantes do corpo técnico-administrativo da Fundação 
UNIDAVI ou seus suplentes; 

IV - um representante do corpo discente ou seu suplente; 

V - um representante da Associação Comercial e Industrial de Rio do Sul 
ou seu suplente; 

VI - os  ex-presidentes da Fundação UNIDAVI; 

VII - um aluno egresso ou seu suplente; 

VIII - um docente com formação contábil ou seu suplente. 
 

§1º O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Curador serão eleitos 
pelos seus membros, dentre os indicados nos incisos II a IX. 

§2º Os membros relacionados no incisos I serão indicados pelo Reitor; 

§3º Os membros relacionados no incisos V serão indicados pelos 
dirigentes de seus órgãos representativos, para um mandato de dois (02) anos, 
permitida uma recondução para um período imediatamente subsequente. 

§4º Os membros relacionados nos incisos II, III e VIII serão eleitos pelos 
seus pares, em eleição convocada pelo Presidente da Fundação UNIDAVI, até trinta 
(30) dias antes do término do mandato dos Conselheiros anteriores, para um 
mandato de quatro (04) anos, não permitida uma recondução por período 
imediatamente subseqüente. 

§5º O representante do Corpo Discente será indicado pelo Diretório 
Central de Estudantes, juntamente com seu suplente, de conformidade com os 
ordenamentos jurídicos do órgão máximo de representação estudantil e terá 
mandato de dois (02) anos, permitida uma recondução, para um período 
imediatamente subsequente e não poderá ser da última fase. 

§6º Os membros, relacionados nos itens I e VI, são considerados 
membros natos. 

§7º Os citados no inciso VII serão eleitos por seus pares, através de 
Edital convocando os inscritos no Portal do Egresso, para um mandato de dois (02) 
anos, não permitida a recondução para um período imediatamente subsequente. 

§8º É vedada à acumulação de representação no Conselho, bem como a 
representação comunitária por integrantes da comunidade acadêmica. 

 

Art. 26. Ao Conselho Curador Compete: 
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I - fiscalizar documentos e contas da  Fundação UNIDAVI, emitindo 
parecer a ser encaminhado ao Presidente do Conselho de 
Administração; 

II - orientar, mediante Parecer, o ato do Conselho de Administração que 
aprova: 

a) acordos, contratos e convênios que onerem os bens patrimoniais 
e/ou financeiros da Fundação UNIDAVI; 

b) o Plano Anual de Trabalho e a Proposta Orçamentária; 

c) a aquisição e venda de imóveis, inclusive as operações de crédito 
ou outras asseguradas por garantia de bens imóveis, bem como 
expedir parecer sobre aceitação de doações e subvenção com 
encargos, assim como apreciar os projetos de edificações previstos. 

III - emitir parecer sobre os balanços financeiro e patrimonial da Fundação; 

IV - emitir  parecer a respeito da dissolução da Fundação UNIDAVI; 

V - deliberar sobre a contratação de auditorias externas; 

VI - proceder a avaliação da situação econômica financeira da Instituição, 
emitindo parecer a respeito; 

VII - examinar quanto à aplicação dos recursos nas finalidades institucionais 
e à observância da moralidade administrativa da Fundação Unidavi. 

 

Art. 27. O Conselho Curador reunir-se-á, por convocação de seu 
Presidente, ordinariamente a cada semestre e, extraordinariamente, por convocação 
do seu Presidente ou por um terço (1/3) de seus membros, ou por solicitação do 
Presidente da Fundação. 
 

Seção III 

Da Presidência da Fundação UNIDAVI 

 

Art. 28. A Presidência é o órgão executivo superior da Fundação 
UNIDAVI e será exercida de forma cumulativa, pelo Reitor do Centro Universitário 
para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, eleito conforme estabelecido em seu 
Estatuto. 

 

§1º O mandato do Presidente e do Vice-presidente da Fundação 
UNIDAVI serão sempre coincidente com o do Reitor e do Vice-reitor do Centro 
Universitário. 

§2º Nas suas faltas e impedimentos o Presidente será substituído pelo 
Vice-presidente, e, na falta deste, pelo Pró-reitor com mais tempo de vínculo 
empregatício na UNIDAVI. 

§3º. Em qualquer hipótese, cessando as funções de Reitor do Centro 
Universitário, cessam também as funções do mesmo como Presidente da 
Fundação. 

§4º. O Presidente e Vice-presidente da Fundação serão empossados no 
cargo pelo Presidente em exercício, em sessão solene e conjunta do Conselho de 
Administração da Fundação e do Conselho Universitário, do Centro Universitário. 

§5º. No caso de reeleição do Reitor serão empossados no cargo pelo 
membro mais idoso do Conselho de Administração, em sessão solene e conjunta 
deste órgão e do Conselho Universitário do Centro Universitário 
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Art. 29. Ao Presidente compete: 
 

I - convocar e presidir o Conselho de Administração; 

II - coordenar as ações que objetivam a busca de recursos financeiros 
para a manutenção, o crescimento e o desenvolvimento da Fundação 
UNIDAVI e do Centro Universitário; 

III - representar a Fundação ativa e passivamente em juízo ou fora dele; 

IV - dar posse aos membros dos Conselhos da Fundação; 

V - promover a organização, a coordenação, a supervisão e o controle de 
todas as atividades da Fundação, na forma da lei, deste Estatuto e das 
deliberações do Conselho de Administração; 

VI - designar o tesoureiro e o contador da Fundação; 

VII - constituir advogado para defesa de interesse da entidade; 

VIII - determinar a execução dos Pareceres e das Resoluções do Conselho 
de Administração e do Conselho Curador; 

IX - designar o secretário do Conselho de Administração e Conselho 
Curador; 

X - superintender os serviços administrativos da Fundação; 

XI - cumprir e fazer cumprir o Estatuto da Fundação; 

XII - exercer outras atribuições definidas em lei, neste Estatuto ou em 
deliberação do Conselho da Administração. 

XIII - baixar, em casos urgentes, atos que forem necessários à realização de 
atividades institucionais, “ad referendum” do Conselho de 
Administração, que deve ocorrer na primeira reunião que se realizar. 

 
 

TÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 30. A Fundação UNIDAVI não remunera sob qualquer forma, os 
membros da sua Diretoria, bem como os membros do Conselho de Administração e 
do Conselho Curador. 

 

Parágrafo único. A Fundação UNIDAVI não distribuirá vantagens ou 
bonificações aos seus dirigentes, ou mantenedores, sob forma alguma. 

 

Art. 31. O exercício contábil-financeiro coincidirá com o ano civil. 
 

Art. 32. O quadro de pessoal necessário para o cumprimento dos fins e 
objetivos do Centro Universitário será contratado pela Fundação UNIDAVI, na forma 
da Consolidação das Leis do Trabalho e outras disposições legais aplicáveis. 

 

Art. 33. A Fundação UNIDAVI pode articular-se, na forma da lei, mediante 
convênios ou acordos, com instituições nacionais ou internacionais. 
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Art. 34. A Fundação UNIDAVI delegará expressamente ao Centro 
Universitário através de seus Órgãos Executivos Superiores, elaboração e a 
execução de seu orçamento. 
 

Art. 35. Os ordenamentos institucionais do Centro Universitário e seus 
órgãos, bem como os dos órgãos mantidos pela Fundação UNIDAVI disporão sobre 
o regime disciplinar a que ficarão sujeitos os corpos docente, discente e técnico-
administrativo, respeitada a legislação em vigor, este Estatuto, o Estatuto do Centro 
Universitário e o Regimento Geral. 

 

Art. 36. Nenhum membro da Comunidade Acadêmica poderá fazer 
pronunciamento público que envolva a responsabilidade da Fundação UNIDAVI, 
sem autorização prévia por escrito do Presidente ou do Conselho de Administração. 

 

Art. 37. As cores oficiais da Fundação UNIDAVI são azul e branco, sua 
marca aprovada pelo Conselho de Administração. 

 

Art. 38. Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pelo 
Conselho de Administração, atendidas as disposições legais vigentes. 

 

Art. 39. No prazo de trinta (30) dias, a contar da entrada em vigor do 
presente Estatuto, o Presidente da Fundação UNIDAVI notificará as entidades 
mencionadas nos artigos 18 e 24, para que indiquem, até o décimo quinto dia após 
a notificação, o nome dos respectivos representantes para os Conselhos 
Administrativo e o Curador. 

 

Parágrafo único. No trintídio mencionado no caput, o Presidente da 
Fundação UNIDAVI fará realizar as eleições para a escolha dos representantes 
indicados nos incisos IV, VI e XIV do artigo 18 e II, III, VIII e IX do artigo 24. Findo o 
período indicado no caput deste artigo, o Presidente da Fundação convocará os 
membros natos, indicados e os eleitos, para sessão solene, na qual serão 
empossados nos respectivos Conselhos.    
 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  
 

Art. 40. O presente Estatuto deverá ser aprovado pelos órgãos 
competentes e devidamente registrado no Cartório do Registro Civil, Registro de 
Títulos e Documentos e outros Papéis e de Pessoas Jurídicas. 

 

Art. 41. O presente Estatuto entrará em vigor na data de sua aprovação e 
publicação e revoga o Estatuto anterior e demais disposições em contrário. 

 
 

Rio do Sul, 06 de novembro de 2013 
 
 

Dr. CÉLIO SIMÃO MARTIGNAGO                 
Presidente da Fundação UNIDAVI                                     


