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ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO JÚNIOR DE HOTELARIA 

Capítulo I - Denominação, Sede, Finalidade e Duração 

Artigo 1 - A Associação Júnior de Hotelaria com denominação fantasia HOSP IT é 

uma pessoa jurídica de direito privado, uma associação civil sem fins lucrativos e com 

finalidade educacional, com prazo de duração indeterminado, com sede no prédio 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Sala 02 - Campus Universitário, da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e foro nesta cidade de Seropédica, no 

Estado do Rio de Janeiro, que se regerá pelo presente estatuto e pelas disposições 

legais aplicáveis. 

 

Artigo 2 – A HOSP IT tem por finalidade: 

Proporcionar aos seus membros credenciados as condições necessárias à aplicação 

prática de seus conhecimentos teóricos relativos à sua área de formação profissional; 

Dar à sociedade um retorno dos investimentos que ela realiza na Universidade, através 

de serviços de alta qualidade, realizados por futuros profissionais da área Hoteleira do 

Curso de Graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; 

Incentivar a capacidade empreendedora do aluno, possibilitando a ele uma visão 

profissional ainda no âmbito acadêmico; 

Realizar estudos, executar levantamentos e elaborar projetos e propostas dentro de sua 

área de atuação; 

Auxiliar a implantação de soluções indicadas para problemas diagnosticados; 

Valorizar alunos e professores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro no 

Mercado de trabalho e no âmbito acadêmico, bem como a referida instituição. 

Intensificar a integração entre a Universidade e a sociedade em geral. 
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Capítulo II - Quadro Social,  Direitos e Deveres 

Artigo 3 - Os membros da HOSP IT serão de três categorias: 

MEMBROS HONORÁRIOS: Toda pessoa física ou jurídica que, a critério da 

Diretoria Executiva, tenha prestado ou venha prestando relevantes serviços para o 

desenvolvimento dos objetivos da HOSP IT; 

MEMBROS ASSOCIADOS: Toda pessoa física ou jurídica que, interessada na 

integração entre a Universidade e a sociedade em geral e na difusão das atividades 

desenvolvidas pela HOSP IT, contribua com aportes financeiros para consecução de 

suas finalidades; 

MEMBROS CREDENCIADOS: Todo estudante do curso de Hotelaria regularmente 

matriculado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que esteja inscrito na 

HOSP IT, mediante a uma taxa única de inscrição sob um valor simbólico de 

R$10,00. 

 

Artigo 4 – Os membros credenciados da HOSP IT serão admitidos mediante 

pagamento de uma taxa de inscrição e comprovação de matrícula no curso de 

Hotelaria da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.  

Parágrafo Único - Poderão participar de serviços, como estagiários, se e somente se, 

aqueles membros credenciados que cursaram no mínimo o terceiro período do curso de 

Hotelaria. 

 

Artigo 5 - São direitos dos membros credenciados: 

Comparecer e votar nas Assembleias Gerais; 

Solicitar a qualquer tempo, informações relativas às atividades da HOSP IT; 

Utilizar todos os serviços colocados à sua disposição pela HOSP IT; 
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Requerer a convocação de Assembleia Geral, na forma prevista neste Estatuto. 

Parágrafo Único - Poderão ser eleitos Conselheiros ou Diretores quaisquer dos 

membros credenciados da HOSP IT, inscrito a pelo menos 6 (seis) meses e que tenha 

cumprido o mínimo de 50% dos créditos obrigatórios do curso de Hotelaria da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 

 

Artigo 6 – São deveres de todos os membros da HOSP IT: 

Respeitar o Estatuto, bem como as deliberações das Assembleias Gerais e da Diretoria 

Executiva; 

Exercer diligentemente os cargos para os quais tenham sido eleitos; 

Pagar pontualmente as contribuições sociais devidas e as taxas cobradas pela HOSP 

IT pelas atividades por ela desenvolvidas. 

Executar adequadamente os trabalhos para os quais tenham sido designados; 

 

Artigo 7 - Perde-se a condição de membro da HOSP IT: 

Pela sua renúncia; 

Pela conclusão, abandono, jubilamento ou desligamento do curso universitário na 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em se tratando de membro credenciado; 

Pela morte, no caso de pessoas físicas ou pela cessação de suas atividades, no caso de 

pessoa jurídica; 

Por decisão do Conselho Administrativo, fundada na violação de qualquer das 

disposições do presente Estatuto. 

Parágrafo Único - Caso um membro credenciado gradue-se durante o andamento de 

um projeto, ele poderá continuar como membro credenciado até a conclusão do 

mesmo, desde que esta conclusão não perdure por mais de 6 (seis) meses. 
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Capítulo III - Patrimônio 

Artigo 8 - O patrimônio da HOSP IT deve ser composto: 

Pelas contribuições regulares dos membros credenciados, a serem fixadas pela 

Diretoria Executiva e encaminhadas ao Conselho Administrativo; 

Pelas contribuições de membros associados; 

Pelo produto de contribuições recebidas por atividades desenvolvidas para terceiros; 

Pelas contribuições voluntárias e doações recebidas; 

Por subvenções e legados oferecidos à HOSP IT e aceitos pelo Conselho 

Administrativo. 

Capítulo IV - Assembleia Geral 

Artigo 9 - Assembleia Geral é o órgão de deliberação soberano da HOSP IT e poderá 

ser Ordinária ou Extraordinária. 

 

Artigo 10 - Todos os membros da HOSP IT terão direito a voz dentro das 

Assembleias Gerais, sendo que somente os membros credenciados terão direito a voto, 

correspondendo 1 (um) voto a cada membro credenciado. 

Parágrafo Único - É vedada a representação em Assembleias Gerais por procuração. 

 

Artigo 11 - As Assembleias Gerais Ordinárias da HOSP IT serão convocadas pelo 

Conselho Administrativo, com prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis de antecedência, 

mediante a divulgação dirigida a todos os membros credenciados. 



Empresa Júnior de Hotelaria  

 

 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

 

 

 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS- sala 02 - campus universitário 

 
 SEROPÉDICA/RJ • CEP 23890-000 

 
TEL: (21) 3787-0702  

 
E-mail: contato.hospit@gmail.com 

 

 

Parágrafo Único - As Assembleias Gerais Ordinárias poderão ser convocadas pela 

Diretoria Executiva a requerimento de membros credenciados, representando, no 

mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) dos membros credenciados da HOSP IT. 

 

Artigo 12 - A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á duas vezes por ano, nos 

primeiros 30 (trinta) dias de cada semestre letivo da Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro, com finalidade de deliberar sobre demonstrações financeiras, 

examinar e discutir os relatórios semestrais de atividades da Diretoria Executiva e 

Conselho Administrativo do semestre letivo anterior. 

 

Artigo 13 - Serão nulas as decisões da Assembleia Geral sobre assuntos não incluídos 

na ordem do dia, a não ser que na Assembleia Geral se encontrem presentes todos os 

membros credenciados e não haja oposição de nenhum deles. 

 

Artigo 14 - A Assembleia Geral Extraordinária reunir-se-á a qualquer tempo por 

convocação de no mínimo 48h (quarenta e oito horas) de antecedência. 

 

Artigo 15 - A instalação da Assembleia Geral requer a presença de no mínimo, 1/2 

(metade) dos membros credenciados, suas decisões serão sempre tomadas por maioria 

simples de votos dos presentes, salvo disposto em contrário neste Estatuto. 

Parágrafo 1 - Se à hora marcada para a Assembleia Geral não houver quórum de 1/2 

(metade) dos membros credenciados, será dado um prazo de 30 (trinta) minutos para 

que seja atingido este quórum. 

Parágrafo 2 - Caso não seja atingido o quórum de realização da Assembleia Geral 

após decorridos 30 (trinta) minutos da primeira convocação, o Conselho 
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Administrativo deverá fazer uma segunda convocação para realização da Assembleia 

Geral com no mínimo 48h (quarenta e oito horas) decorridas da primeira convocação. 

Parágrafo 3 - Na segunda convocação será válido o Parágrafo 1 deste mesmo Artigo.  

Parágrafo 4 - Não havendo quórum na segunda convocação, a Assembleia Geral não 

se realizará e a decisão sobre os assuntos em pauta será tomada pela Diretoria 

Executiva e aprovada pelo Conselho Administrativo. 

Parágrafo 5 - Para efeito de verificação de quórum, no número de membros 

credenciados presentes, se fará por suas assinaturas, seguida do número de matrícula 

na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e da HOSP IT, postas no livro de 

presença. 

 

Artigo 16 - A Assembleia Geral será presidida por um dos membros do Conselho 

Administrativo, e as funções de secretário da Assembleia Geral serão desempenhadas 

por qualquer dos membros credenciados, escolhidos por aclamação. 

 

Artigo 17 - À Assembleia Geral caberá aprovar e emendar os regimentos internos a 

serem encaminhados pela Diretoria Executiva. 

 

Artigo 18 - Qualquer membro que faltar a 2 (duas) Assembleias Gerais perderá o 

direito de ser membro da HOSP IT, salvo justificativa por escrito, enviada com 24 

(vinte e quatro) horas de antecedência à realização da Assembleia Geral, que analisará 

a justificativa. 

Parágrafo Único - Quando uma justificativa não puder ser enviada no prazo 

estipulado neste artigo, esta deverá ser analisada pelo Conselho Administrativo, que a 

receberá com até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da Assembleia Geral. 
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Artigo 19 - A votação será por aclamação, mas a Assembleia poderá optar pelo voto 

secreto na eleição de nomes atendendo às normas usuais. 

 

Artigo 20 - Em caso de destituição da diretoria faz-se necessária aprovação, em 

Assembleia Geral, de no mínimo 70% (setenta por cento) dos membros credenciados 

da HOSP IT. 

 

Artigo 21 - Em caso de dissolução da HOSP IT faz-se necessária aprovação, em 

Assembleia Geral, de no mínimo 90% (noventa por cento) dos membros credenciados 

da HOSP IT. 

Capítulo V –  Eleições 

Artigo 22 - Os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Administrativo são 

eleitos por membros credenciados da HOSP IT em eleições realizadas em Assembleia 

Geral convocada para este fim. 

 

Artigo 23 - O Edital de Convocação da Assembleia Geral de Eleições deve ser 

publicado com no mínimo 14 (quatorze) dias de antecedência à data da eleição. 

 

Artigo 24 - Todo membro efetivo com no mínimo 6 (seis) meses de permanência pode 

candidatar-se a um cargo na Diretoria Executiva ou no Conselho Administrativo, 

exceto para o cargo de Diretor-Presidente, sendo a eleição realizada por sistema de 

votação, desde que esteja enquadrado nas condições do Parágrafo Único do artigo 5.  

 

Artigo 25 - As eleições para a diretoria da HOSP IT serão anuais e realizadas até o 

45
o
 (quadragésimo quinto) dia do primeiro período letivo da UFRRJ. 
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Parágrafo 1 - Todos os membros credenciados terão o direito e o dever do voto. 

Parágrafo 2 - O membro credenciado que não votar por duas vezes perderá a condição 

de membro credenciado, podendo voltar a sê-lo após um ano por nova inscrição, salvo 

justificativa comprovada. 

Parágrafo 3 - Para candidatar a Diretor-Presidente o membro efetivo da Associação 

deve ter exercido algum cargo da Diretoria Executiva. 

Capítulo VI – Conselho Administrativo 

Artigo 26 - O Conselho Administrativo é um órgão de deliberação da HOSP IT, 

composto por 4 (quatro) membros eleitos por membros credenciados da HOSP IT 

para mandato de um ano.  

Parágrafo Único - Nenhum membro do Conselho Administrativo poderá fazer parte 

da Diretoria Executiva da HOSP IT. 

 

Artigo 27 – As reuniões do Conselho Administrativo somente serão instauradas com 

a presença de 3/4 dos componentes do Conselho Administrativo e as decisões serão 

tomadas por maioria simples de votos dos membros presentes, observadas as exceções 

estabelecidas no presente Estatuto. 

 

Artigo 28 – O Conselho reunir-se-á pelo menos uma vez por período letivo diante 

convocação do Presidente do mesmo com antecedência mínima de 7 (sete) dias. 

Parágrafo Único - As reuniões do Conselho Administrativo deverão ser ainda 

convocadas pelo seu Presidente a requerimento de no mínimo 60% dos membros 

credenciados ou a requerimento da Diretoria Executiva. 
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Artigo 29 - Compete ao Conselho Administrativo: 

Regulamentar as deliberações da Assembleia Geral; 

Examinar e emitir parecer sobre as demonstrações financeiras, relatórios de atividades 

e orçamentos apresentados pela Diretoria Executiva, a cada reunião ordinária do 

Conselho Administrativo; 

Estabelecer diretrizes fundamentais da HOSP IT; 

Manifestar-se sobre propostas e matérias que lhe sejam submetidas pela Diretoria 

Executiva; 

Aprovar a admissão de membros da HOSP IT e a perda da condição de membro da  

HOSP IT em caso de violação das disposições do presente Estatuto. 

Aceitar subvenções e legados; 

Aprovar as contribuições regulares fixadas pela Diretoria Executiva e por esta 

encaminhadas ao Conselho Administrativo; 

Em caso de ocorrer vacância na Diretoria Executiva ou no Conselho Administrativo, 

indicar o nome do substituto caso haja impossibilidade de eleição em Assembleia 

Geral; 

Deliberar sobre casos omissos neste Estatuto, por solicitação encaminhada pela 

Diretoria Executiva. 

Pedir para a Assembleia Geral a destituição da Diretoria Executiva por 

negligência ou grave irregularidade; 

Afastar a Diretoria Executiva, não precisando do deferimento da Assembleia 

Geral, quando esta estiver usando a HOSP IT para fins partidários em 

detrimento de suas reais finalidades. 

I - Conselho Administrativo fica obrigado a posteriormente comprovar perante 

a Assembleia Geral que a HOSP IT estava sendo usada para fins partidários 
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em detrimento de suas reais finalidades, para homologar a destituição da 

Diretoria Executiva. 

II - Em caso da não comprovação do uso indevido da HOSP IT pela Diretoria 

Executiva, a esta deverá ser restituído o cargo. 

Convocar as eleições para a Diretoria Executiva e o Conselho Administrativo da 

HOSP IT. 

Capítulo VII – Professor Orientador Técnico 

Artigo 30 - O Departamento de Hotelaria da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro, em apoio às atividades da HOSP IT, indicará um professor para exercer as 

funções de supervisor e coordenador técnico da Empresa por um período de 1 (um) 

anos, podendo ser recolocado por mais um período de 1 ano.   

Parágrafo Único - As ações do professor orientador técnico serão secretariadas pelo 

Diretor Técnico. 

Capítulo VIII – Diretoria Executiva 

Artigo 31 - A Diretoria Executiva é investida dos poderes de administração e 

representação da HOSP IT, de forma a assegurar a consecução de seus objetivos, 

observando e fazendo observar o presente Estatuto e as deliberações da Assembleia 

Geral. 

 

Artigo 32 - A Diretoria Executiva será composta de 6 (seis) membros credenciados 

eleitos da HOSP IT, na forma deste Estatuto, e terão mandato de um ano. 
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Artigo 33 - A Diretoria Executiva será composta de 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) 

Diretor Administrativo-financeiro, 1 (um) Diretor de Gestão de Pessoas, 1 (um) 

Diretor de Marketing, 1 (um) Diretor  de Projetos e 1 (um) Diretor de 

desenvolvimento.  

 

Artigo 34 - Compete à Diretoria Executiva: 

Executar as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho Administrativo; 

Fixar contribuições regulares dos membros credenciados bem como sua periodicidade 

e encaminhá-las ao Conselho Administrativo para aprovação; 

Elaborar demonstrações financeiras, relatórios de atividades e orçamento semestral, 

apresentando-os ao Conselho Administrativo para exame e emissão de parecer; 

Receber os pedidos de atividades a serem desenvolvidas, sempre levando em conta a 

capacidade da HOSP IT para assumi-las, bem como seus interesses e objetivos 

fundamentais; 

Propor ao Conselho Administrativo a concessão de títulos de Membro Honorário da 

HOSP IT; 

Elaborar e aprovar as propostas de atividades desenvolvidas e respectivos contratos; 

Indicar os substitutos de Diretores no caso de impedimentos temporários dos mesmos, 

sendo que, no caso do Diretor Presidente, seu substituto temporário será 

necessariamente outro Diretor Executivo. 

Parágrafo Único - Os substitutos temporários poderão representar os membros 

oficiais por no máximo 2 (dois) meses, sendo que ao término desse prazo deverá ser 

convocada uma Assembleia Geral para eleição de um novo Diretor. 

 

Artigo 35 - Compete ao Diretor Presidente: 
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Coordenar as atividades da Diretoria Executiva, orientando-a na tomada de decisões 

estratégicas; 

Representar ativa e passivamente a HOSP IT junto às Empresas Juniores, instituições 

de ensino, empresas patrocinadoras e/ou colaboradoras, entidades governamentais, 

associações e público em geral; 

Cumprir e fazer com que se cumpra o Estatuto da HOSP IT; 

Juntamente com a Diretoria Financeira, representar legalmente a HOSP IT; 

Zelar pelo nome da HOSP IT; 

Assinar quaisquer atos que envolvam obrigações sociais, inclusive contratos. 

Parágrafo Único - O Diretor Presidente assinará juntamente com o Diretor 

Administrativo-financeiro os cheques e ordens de pagamentos. 

 

Artigo 36 - Compete ao Diretor Administrativo-financeiro. 

Juntamente com a Diretoria de Comunicação, coordenar as atividades promocionais e 

eventos organizados pela HOSP IT; 

Elaborar e negociar contratos de patrocínio e/ou convênios, acompanhando e 

controlando a execução dos mesmos; 

Manter-se atualizado quanto às alterações na legislação que possam repercutir direta 

ou indiretamente a HOSP IT; 

Requerer e providenciar todas as formalidades necessárias à obtenção de imunidade e 

isenções fiscais; 

Responsabilizar-se pelo correto andamento de trâmites legais e fiscais relacionados à 

HOSP IT; 

Elaborar contratos para atividades desenvolvidas pela HOSP IT junto aos Clientes e 

Estagiários; 
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Responsabilizar-se pela sanidade financeira da HOSP IT devendo manter sempre em 

dia as obrigações da mesma; 

Planejar e coordenar a execução do orçamento financeiro da HOSP IT; 

Propor e cobrar a taxa de única a ser paga pelos membros credenciados; 

Dirigir a gestão executiva das reservas financeiras da HOSP IT; 

Executar os serviços de tesouraria: contas a pagar e receber, compras, bem como 

administrar as relações bancárias da HOSP IT; 

Elaborar os balanços, balancetes e demonstrativos de resultados dos respectivos anos 

fiscais; 

Coordenar a utilização das doações recebidas de terceiros; 

Catalogar e controlar todo o patrimônio da HOSP IT, bem como ter sempre em mãos 

o referido controle; 

Parágrafo Único - O Diretor Administrativo-financeiro assinará juntamente com o 

Diretor Presidente cheques e ordens de pagamentos. 

 

Artigo 37 - Compete ao Diretor de Gestão de Pessoas: 

Conduzir o processo de seleção de pessoal para Projetos desenvolvidos pela Empresa; 

Oferecer treinamento para a capacitação de pessoal; 

Participar dos trabalhos na avaliação de pessoal; 

Levantar possíveis necessidades de cursos; 

 

Artigo 38 - Compete ao Diretor de Marketing: 

Analisar a satisfação dos Clientes em relação às atividades desenvolvidas pela HOSP 

IT, bem como transmitir as informações necessárias às Diretorias competentes; 

Administrar a imagem da HOSP IT perante seus vários públicos: Empresas Juniores, 

instituições de ensino, empresas privadas, órgãos públicos e sociedade como um todo; 
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Juntamente com o Diretor Presidente, estabelecer contatos com empresas privadas, 

instituições de ensino, órgãos públicos, entidades e/ou associações que possam vir a 

colaborar com a HOSP IT, tanto na forma de troca de tecnologia como na forma de 

contribuições ou patrocínios; 

Confeccionar, organizar e distribuir materiais de divulgação referentes à HOSP IT, 

incluindo informativos direcionados aos membros credenciados; 

Juntamente com a Diretoria Administrativa, coordenar as atividades promocionais e 

eventos organizados pela HOSP IT; 

Receber os pedidos de Estudos à HOSP IT; 

Elaborar e distribuir relatórios referentes a eventos e atividades da HOSP IT; 

Repassar à Diretoria Executiva ou membros credenciados informações pertinentes à 

correspondência destinada à HOSP IT; 

 

Artigo 39 - Compete ao Diretor de Projetos: 

Desqualificar Estagiário que por qualquer motivo não tenha cumprido com suas 

obrigações para com a HOSP IT ou a tenha prejudicado na execução de um Projeto; 

Acompanhar as atividades e projetos desenvolvidos para clientes; 

Acompanhar o Estagiário na implantação, execução e revisão de um projeto; 

Avaliar e emitir relatórios sobre projetos realizados; 

Analisar e julgar propostas de projetos a serem executados, verificando objetivos, 

metodologias, cronogramas físicos e recursos necessários; 

 

Artigo 40 – Compete ao Diretor de Desenvolvimento.  

Pesquisar e implementar programas de qualidade na Empresa; 

Supervisionar o uso adequado de crachás e uniformes pelos membros da Empresa e 

providenciar os mesmos para os novos membros; 
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Estudar os projetos realizados, para identificar erros e pontos de dificuldade durante a 

elaboração e buscar soluções para esses problemas; 

Buscar as melhores formas de utilização dos recursos de informática da Empresa, além 

da implementação de novas técnicas, junto seus Assessores; 

Enviar relatórios de atividades à Presidência; 

Supervisionar e auxiliar o trabalho dos seus Assessores; 

Fazer feedback com os clientes atendidos pela empresa e aplicar questionário de 

satisfação aos participantes dos eventos; 

Implementação e manutenção do programa 5S. 

 

Capítulo X - Disposições Gerais 

Artigo 41 - O Exercício Social coincidirá com o ano civil. 

 

Artigo 42 - Os fundos e patrimônios da HOSP IT serão formados pelas 

contribuições, doações, subvenções e legados, previstos no Artigo 8 deste Estatuto. 

Parágrafo Único - Os participantes de todos os projetos receberão da HOSP IT 

reembolso referente aos custos incorridos nos mesmos. 

 

Artigo 43- A HOSP IT poderá remunerar seus consultores participantes de projetos 

com valores a serem estipulados em contrato. 

 

Artigo 44 - A HOSP IT será extinta, a qualquer tempo, por deliberação de no mínimo 

90% (noventa por cento) dos membros credenciados, em Assembleia Geral convocada 

para esta finalidade. 



Empresa Júnior de Hotelaria  

 

 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

 

 

 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS- sala 02 - campus universitário 

 
 SEROPÉDICA/RJ • CEP 23890-000 

 
TEL: (21) 3787-0702  

 
E-mail: contato.hospit@gmail.com 

 

 

Parágrafo Único - Em caso de extinção da HOSP IT o seu patrimônio será destinado 

100% (cem por cento) à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 

 

Artigo 45 - O presente Estatuto poderá ser modificado a qualquer tempo, em 

Assembleia Geral, pelo voto afirmativo da maioria absoluta dos membros 

credenciados da HOSP IT. 

 

Artigo 46 - Os casos omissos serão submetidos à deliberação do Conselho 

Administrativo da HOSP IT. 

 

Artigo 47 - Não cabe a seus membros responder subsidiariamente pelas obrigações 

assumidas pela HOSP IT. 

 

Artigo 48 - Serão destinados 10% (dez por cento) dos recursos levantados por 

projetos executados pela HOSP IT, para um fundo de reserva. Este fundo tem por 

finalidade cobrir despesas não previstas ou situações adversas. 

Parágrafo Único - A utilização deste fundo estará sujeita à aprovação do Conselho 

Administrativo. 

 

Artigo 49 - A HOSP IT é entidade Político apartidária. 

 

Artigo 50 - É vedada a remuneração aos integrantes da Diretoria Executiva pelo 

exercício de tal função, bem como a distribuição de bonificações e vantagens a 

dirigentes e membros associados da HOSP IT. 

 

Artigo 51 – A HOSP IT deve possuir autonomia nas tomadas decisões, não podendo 

os membros participantes ser influenciados por professores do curso de Hotelaria. 


