
 

 

 

EDITAL Nº 025/FUNDAÇÃO/2022 
 

RETIFICA OS ITENS 1.1, 1.2, 7.2 E 11.1 
DO EDITAL Nº. 021/FUNDAÇÃO/2022, 
QUE ESTABELECE OS 
PROCEDIMENTOS/CRITÉRIOS PARA 
INSCRIÇÃO E SELEÇÃO REFERENTE À 
CONCESSÃO DA BOLSA DE ESTUDOS 
DENOMINADA BOLSA CAU 
FILANTROPIA PARA O ANO DE 2023. 

 
 

O Presidente da Fundação Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), no uso de suas 
atribuições regimentais retifica os itens 1.1, 1.2, 7.2 e 11.1 do Edital nº. 
021/FUNDAÇÃO/2022, que estabelece os procedimentos/critérios de inscrição e seleção 
referente à concessão da Bolsa de Estudos denominada CAU Filantropia para o ano de 
2023. 
 
1 Fica alterado o item 1.1 do Edital nº. 021/FUNDAÇÃO/2022, que passa a ter a 

seguinte redação: 
 

1.1 A Bolsa CAU Filantropia será concedida para a Educação Básica do Colégio de 
Aplicação da UNIVALI, nos Campi Itajaí e Tijucas, nas séries em que houver 
disponibilidade de vagas. 
 

2 Fica alterado o item 1.2 do Edital nº. 021/FUNDAÇÃO/2022, que passa a ter a 
seguinte redação: 

 
1.2  A concessão da Bolsa CAU Filantropia obedecerá aos turnos de oferta existentes nos 

Colégios de Aplicação da UNIVALI, nas séries da educação básica em que houver 
disponibilidade de vagas. 

 

[...]. 

 
 
3 Fica alterado o item 7.2 do Edital nº. 021/FUNDAÇÃO/2022, que passa a ter a 

seguinte redação: 
 
7.2 A classificação será determinada pela análise da compatibilidade entre o Quadro 

Socioeconômico (Anexo I), com documentação validada, recebimento da visita domiciliar 
com parecer favorável, renda per capita comprovada e CadÚnico – Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal, nas séries da educação básica em que houver 
disponibilidade de vagas.  

 
4 Fica alterado o item 11.1 do Edital nº. 021/FUNDAÇÃO/2022, que passa a ter a 

seguinte redação: 



 

 

 

 
11.1 Caso as vagas ofertadas não forem preenchidas, haverá a possibilidade de nova 

chamada para matrícula, respeitando a classificação dos candidatos mantidos na 
listagem de espera, em prazo a ser definido pela Coordenadoria de Atenção ao 
Estudante da Univali, nas séries da educação básica em que houver disponibilidade de 
vagas. 

 
5 O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo 

mantidas e inalteradas as demais disposições estabelecidas no Edital nº. 
021/FUNDAÇÃO/2022. 

 
  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 
 

Itajaí, 26 de outubro de 2022 
 
 
 
 

Prof. Dr. Valdir Cechinel Filho 
Presidente  

 
 

 

 

 

 

  


