
 

 
 

 

 

COMUNICADO – Matrículas 2017.2 

Curso UNIFEBE/SENAI Brusque/SC 

 
A Pró-Reitora de Ensino de Graduação do Centro Universitário de Brusque, no uso das atribuições constantes do 

artigo 34 do Estatuto, comunica que a matrícula dos alunos veteranos dos cursos de graduação para o 2º 

Semestre Letivo de 2017 oferecidos em parceria com o SENAI/SC, será efetuada junto à Coordenação do 

respectivo Curso e na Secretaria do SENAI/Brusque, conforme procedimentos a seguir: 

 

1. DA MATRÍCULA PRÉVIA: O aluno que desejar efetuar a sua matrícula prévia de 26 a 30 de junho de 2017 

receberá o formulário via e-mail e poderá fazê-la junto ao Coordenador Pedagógico do Curso. O aluno que realizar 

esse procedimento necessitará comparecer à Secretaria do SENAI de Brusque de 06 a 07 de junho de 2017, das 

14 horas às 21 horas, para a entrega do contrato de prestação de serviços de educação, devidamente assinado e 

para a retirada dos respectivos boletos bancários. 

 

2. DA CONFIRMAÇÃO DA MATRÍCULA: Lembre-se que a matrícula prévia não garante sua matrícula, pois para 

confirmá-la efetivamente, você deverá estar em dia com as suas mensalidades (inclusive a parcela referente à 

matrícula). 

 

3. DOS ALUNOS QUE NÃO EFETUAREM A MATRÍCULA PRÉVIA: O aluno de curso mantido em parceria com o 

SENAI/SC que não efetuar a sua matrícula prévia deverá efetuá-la fora do prazo, mediante o pagamento dos 

encargos de expediente correspondentes, 03 de julho de 2017, no horário das 18 horas e 30 minutos às 21 horas, 

diretamente com o Coordenador Pedagógico e na Secretaria do SENAI de Brusque, preenchendo a documentação 

pertinente, o contrato de prestação de serviços de educação e efetuar a retirada dos boletos bancários previstos 

para pagamento das mensalidades do semestre 2017.2. 

 

OBSERVAÇÃO: O acadêmico terá acesso ao seu boletim de notas somente na “Central do Aluno” na página da 

UNIFEBE (www.unifebe.edu.br), no dia 06 de julho de 2017, a partir das 18 horas. 

 

 

Brusque, 12 de junho de 2017. 
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