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COMUNICADO nº 07/06 

 
A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação e a Pró-Reitoria de Administração do 

Centro Universitário de Brusque, informam que: a reserva de vagas dos alunos 

veteranos, dos cursos de graduação para o 2º semestre letivo de 2006, será efetuada 

pela INTERNET e na Secretaria Acadêmica da Instituição, conforme procedimentos a 

seguir: 

 

1. Reserva de Vaga 

 

No período de 10 a 30 de junho de 2006 a Unifebe estará realizando 

RESERVA DE VAGA para o segundo semestre letivo de 2006 pela internet.  O 

laboratório de informática será disponibilizado aos acadêmicos de segunda a sexta-

feira das 8h às 12h e das 14h às 21h.  

Para efetuar a reserva de vaga o acadêmico necessitará de seu número de 

matrícula e de sua senha.  

Entrando no site da Unifebe (www.unifebe.edu.br)  você deverá clicar sobre o 

banner “Central do Aluno”,  inserir o seu código e sua senha, clicar em OK! Na tela 

seguinte você deverá selecionar a opção RESERVA DE VAGA. 

O sistema irá indicar as disciplinas e você deverá selecionar as que pretende 

cursar (não esqueça de verificar qual a fase da disciplina que foi selecionada). No 

momento que confirmar sua matrícula o sistema fará a checagem de horários.  Para 

finalizar o processo de reserva você precisará imprimir seu comprovante e o 

contrato de prestação de serviços. 

 

  2. Confirmação de Matricula 

 

LEMBRE-SE: a reserva de vaga não garante sua matrícula, para confirmar 

sua matrícula você deve estar em dia com suas mensalidades (inclusive a parcela 
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referente à matrícula), comparecer na Unifebe, nas datas estipuladas no Edital de 

Matrícula, apresentar o comprovante de reserva, o contrato de prestação de serviços, 

devidamente preenchido, assinar suas notas promissórias e retirar os boletos das 

próximas mensalidades.  

 

3. Alunos formandos ou Adaptantes 

 

Os alunos que forem cursar disciplinas em mais de uma fase ou curso, 

deverão dirigir-se a Coordenação de Curso para preencher formulário de Reserva de 

Vaga (nestes casos não é possível a reserva pela internet, pois é necessária a 

autorização do Coordenador do Curso). O aluno fará a solicitação por escrito 

passando pela análise e visto do coordenador do curso. Caberá ao acadêmico 

encaminhar o formulário para a Secretaria Acadêmica que, providenciará a reserva. 

Nos dias 21 e 24 de julho de 2006, comparecer a Unifebe para confirmar sua reserva. 

 

NÃO ESQUEÇA! 

1. Você terá acesso ao seu boletim de notas somente na “Central do Aluno”, na 

página da Unifebe, no dia 14/07/06, a partir das 18h.  

2.  Verifique sua situação junto a Biblioteca, caso você tenha pendências (multas 

em aberto) não poderá efetuar sua matrícula. 

3. Verifique, também,  sua situação junto a Tesouraria, pois no caso pendências 

sua matrícula não poderá ser efetuada. 

4. Na impossibilidade de efetuar sua reserva de vaga você deverá procurar a 

Secretaria Acadêmica. 

Brusque, 22 de maio  de 2006. 

 

 

       Profº Rubens Ulber                                       Profª Heloisa Maria Wichern Zunino 

Pró-Reitor de Administração                                Pró-Reitora de Ensino de Graduação 


