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COMUNICADO nº 01/17 
 

 

A Presidente da Comissão Organizadora da Premiação de Desempenho dos 

Estudantes dos Cursos de Graduação do Centro Universitário de Brusque - UNIFEBE, com 

sede na Rua Dorval Luz, 123 – Bairro Santa Terezinha - CEP 88352-400 - Brusque/SC - 

Fone/Fax: 47 – 3211 7000 - home page www.unifebe.edu.br, considerando a legislação em 

vigor e, de acordo com o disposto no item 06 do Edital UNIFEBE nº 50/17, de 18/09/17, 

faz saber, por meio do presente COMUNICADO, que: 

 

1. DA PREMIAÇÃO INDIVIDUAL: Para os 10 (dez) primeiros alunos colocados 

(maior número de acerto das questões objetivas) serão ofertadas bolsas de estudo de 50% 

(cinquenta por cento) nos Cursos de pós-graduação lato sensu oferecido pela UNIFEBE. 

 

1.1. Os acadêmicos classificados para a Premiação Individual foram:  

 

 Aline de Oliveira Paza 

 Aline Razera 

 Ana Paula Mafra Dias 

 Caroline Battisti da Silva 

 Danubia de Oliveira 

 Iara Pradella 

 Jeverson Correia Mota 

 Luana Bertoldi 

 Mikaella Shcvambach 

 Michelly Rosado Prodocimo 

 

1.2. O direito ao prêmio definido no item 1 deve ser utilizado no prazo de até 01 

(um) ano, a contar da data de premiação, sob pena de prescrição. 

 

1.3. Caso decorra o prazo de 01 (um) ano sem abertura de turma em curso pós-

graduação lato sensu na área de formação do (s) premiado (s) na UNIFEBE, ou de seu 

interesse, o aluno poderá usar a premiação em curso de graduação oferecido pela 

UNIFEBE. Nesta última, a bolsa será o pagamento de 01 (um) ano da mensalidade ou de 02 

(dois) semestres. 

 

2. DA PREMIAÇÃO DA TURMA: para a turma de melhor desempenho (maior 

índice de acerto das questões objetivas) será ofertado uma confraternização pela UNIFEBE. 
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2.1. As turmas poderão concorrer a premiação coletiva cuja somatória dos 

cadernos de provas entregues ao final do Exame contabilizarem, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) dos concluintes inscritos participantes do respectivo curso. 

 

2.2. A Turma contemplada com a premiação coletiva foi de turma do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo que participou do ENADE_2017. 

 

3. DA ENTREGA DO PRÊMIO: a premiação individual e a premiação da turma 

serão realizadas no dia 18 de dezembro de 2017, às 20h, na sala nº 14 do Bloco A. 

 

3.1. Informações complementares podem ser obtidas pelo e-mail 

eliane.kormann@unifebe.edu.br. 

 

                      

Brusque, 14 de dezembro de 2017. 

 

 

 

Profª. Marcilene Pöpper Gomes 

Presidente da Comissão Organizadora 
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