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COMUNICADO – Matrículas 2009.2 

 
1. MATRÍCULA PRÉVIA OBRIGATÓRIA ON LINE: de 10 a 19 de julho/09.  

O aluno deverá acessar o site da Unifebe: (http://www.unifebe.edu.br), localizar a Central do Aluno, 

buscar a opção Matrícula Prévia Obrigatória e efetuar todos os procedimentos necessários para a efetivação da 

matrícula. 

 
Os alunos que não conseguirem efetuar a Matrícula Prévia Obrigatória pela internet deverão acessar 

obrigatoriamente a Central do aluno, iniciar o processo de matrícula on-line, dando o aceite no contrato e 

alterando quando necessário seus dados cadastrais. Nos dias 20 e 21 de julho deverão dirigir-se à Secretaria 

Acadêmica para finalizar o processo de matrícula. 

 

2. CONFIRMAÇÃO DA MATRÍCULA PRÉVIA OBRIGATÓRIA: A confirmação da matrícula 

prévia obrigatória ficará condicionada ao pagamento da mensalidade do mês de julho de 2009. Caso o 

pagamento da referida parcela não for efetuado, até 27/07,  a matrícula prévia obrigatória on line  será 

cancelada. 
 
3. IMPRESSÃO DE BOLETOS: Os boletos, inclusive o do mês de julho/2009, estarão disponíveis 

apenas na central do aluno. Caso o aluno não tenha condições de imprimir os boletos, a Unifebe disponibilizará 

uma impressora no Laboratório de Informática para essa função. A impressão dos boletos bancários para 

pagamento das mensalidades é de inteira e exclusiva responsabilidade do aluno. 

 

Brusque, 15 de junho de 2009. 

 

Profª Eliani Aparecida Busnardo Buemo                                                    Prof. Antônio Carlos Schlindwein 

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