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Centro Universitário de Brusque - Unifebe 

Reitoria 
 

COMUNICADO UNIFEBE no 02/08 
 

A Reitora 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 XXI do artigo 22 do Estatuto, faz saber, por meio do 
presente COMUNICADO, que: 
 
1.   As inscrições para o processo seletivo de candidatos a ingresso nos Cursos Superiores 

de Tecnologia em Gestão Comercial e Tecnologia em Gestão Empresarial 
(Brusque/SC), para o 1º Semestre Letivo de 2008, de acordo com o Edital Unifebe nº 
08/07, de 18/10/07, ficam prorrogadas de 12 a 25 de fevereiro de 2008, e poderão ser 
efetuadas por meio da home page www.unifebe.edu.br, e na Secretaria Acadêmica da 
Unifebe. 
 

2.  A lista dos candidatos classificados será divulgada até as 18h do dia 26 de fevereiro de 
2008 (terça-feira), por meio da home page www.unifebe.edu.br. 

 

3. A matrícula dos candidatos classificados deverá ser realizada no dia 28 de fevereiro de 
2008 (quinta-feira), das 13h30min às 21h, na Secretaria Acadêmica. 
 

4. As aulas ocorrerão na sede da Unifebe (Rua Dorval Luz, 123 - Bairro Santa Terezinha), 
nos seguintes períodos: 
 
a) Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial: início em 03 de março de 2008 
(segunda-feira), às 18h30min, de segunda a quarta-feira; 
 
b) Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial: início em 06 de março de 
2008 (quinta-feira), às 18h30min, nas quintas e sextas feiras, além de, quinzenalmente, 
aos sábados. 

 
5.   Informações complementares poderão ser obtidas na Secretaria Acadêmica. 
                      

Brusque, 08 de fevereiro de 2008. 
 
 

                                                                               Maria de Lourdes Busnardo Tridapalli                    
                                                                                                                Reitora 
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