
Centro Universitário de Brusque - Unifebe
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão - Proppex
Supervisão de Extensão

Comunicado nº 01/07

Processo Seletivo - Coro da Unifebe

A  Pró-Reitora  de  Pós-Graduação,  Pesquisa  e  Extensão,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  em 

conformidade com o artigo 37 do Estatuto da Unifebe e, atendendo o disposto no artigo 5º do Regulamento do 

Coro da Unifebe, torna público que:

1. Estão abertas no período de 14/02/2007 a 08/03/2007 as inscrições para o processo seletivo do Coro 

da Unifebe, para novos ingressantes.

2. Poderão se inscrever os acadêmicos regularmente matriculados em cursos de graduação da Unifebe 

que  estejam em dia  com suas  obrigações  acadêmicas,  acadêmicos  egressos,  funcionários  técnico-

administrativos e professores da Unifebe.

3. As vagas serão disponibilizadas de acordo com o Regulamento do Coro da Unifebe.

4. As  inscrições  poderão  ser  realizadas  na  secretaria  da  Pró-Reitoria  de  Pós-Graduação,  Pesquisa  e 

Extensão, no Bloco B do Campus Santa Terezinha, nos horários: 8h às 12h e das 13h às 22h. Ou ainda, 

na secretaria do Curso de Educação Física no Colégio Potencial, nos horários: 07h30min às 11h30min 

e das 17h às 22h.

5. O formulário de inscrição estará disponível no site da Unifebe, na secretaria da Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão e na secretaria do Curso de Educação Física. 

6. A avaliação dos candidatos será realizada pelo Regente do Coro, de acordo com o disposto no artigo 7o 

do Regulamento do Coro da Unifebe.

7. Os inscritos deverão se apresentar para a avaliação, no Anfiteatro da Unifebe – Centro, em uma das 

seguintes datas: 13, 20 ou 27 de março de 2007, às 22 horas. 

8. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Regulamento do Coro.

Brusque, 13 de fevereiro de 2007.

Profª Jocimari Tres Schroeder

Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão
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