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COMUNICADO PROENG nº 18/2020  

 

 

O Pró-Reitor 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, usando da competência que lhe confere o inciso 

XIV do artigo 34 do Estatuto da UNIFEBE, faz saber, por meio do presente 

COMUNICADO, a relação de vagas disponíveis e convocação para matrícula referente 

a Seleção do Cadastro de Reserva em Vagas Remanescentes - Transferência 

Externa - 2ª e 3ª Fases do Curso de Medicina, para ingresso no 1º Semestre Letivo 

de 2020, de acordo com o Edital UNIFEBE nº 76/19 (de 28/11/2019), alterado pelos 1º 

e 2º Termos Aditivos (de 05/12/2019 e 20/01/2020, respectivamente), conforme segue: 

 

1. Vagas disponíveis: 

 

I- uma vaga na 3ª Fase do Curso de Medicina 

 

2. Diante da vaga disponível, fica convocado para matrícula em TERCEIRA 

CHAMADA, o candidato abaixo relacionado: 

 

I- 3ª Fase do Curso de Medicina: 2ª classificado - RENAN AUGUSTO ZINI 

 

3. A matrícula do candidato classificado deve ser realizada na Secretaria 

Acadêmica da UNIFEBE, no dia 26 de fevereiro de 2020 (quarta-feira), das 16h às 21h, 

ou no dia 27 de fevereiro de 2020 (quinta-feira), das 9h às 12h. 

 

4. Para realização da matrícula, o candidato deverá apresentar o original e 

fotocópia de: 

 

http://www.unifebe.edu.br/
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a) Certidão de Nascimento ou de Casamento; 

b) Comprovante de residência (do mês atual ou anterior); 

c) Comprovante de Vacina antirrubéola (para mulheres até 40 anos); 

d) Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio;  

e) Histórico Escolar do Ensino Médio. 

 

5. No ato da matrícula deve ser efetuado o pagamento da 1ª parcela da 

semestralidade no Setor Financeiro da UNIFEBE e o preenchimento e entrega do 

requerimento de matrícula e do contrato de prestação de serviços de educação 

devidamente assinados.  

 

6. Mais informações podem ser obtidas por meio do e-mail: 

proeng@unifebe.edu.br. 

 

 

Brusque, 26 de fevereiro de 2020. 

 

 

Prof. Sidnei Gripa 

Pró-Reitor de Graduação 

mailto:proeng@unifebe.edu.br

