
Centro Universitário de Brusque - Unifebe

Reitoria
                                     

EDITAL UNIFEBE n  o   05/06  

A Reitora do Centro Universitário de Brusque -Unifebe, com sede na Rua Dorval 
Luz, nº 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  o 
resultado do Vestibular ACAFE para ingresso no segundo semestre de 2006, convoca, em 
segunda chamada, os seguintes candidatos:

I-  CURSO DE ADMINISTRAÇÃO (NOTURNO):
Charles Rieg
Isabela Heil
Juliana Wisbecki
Mariana H. Maffezzolli

II- DA MATRICULA: Os candidatos acima elencados deverão efetuar suas matrículas 
no dia 27/07/2006, das 13h30min às 21h, na Secretaria Acadêmica da Unifebe.

III- DA DOCUMENTAÇÃO PARA A MATRÍCULA:
1- Fotocópia e original de:
a) diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio;
b) histórico Escolar do Ensino Médio;
c) carteira de identidade;
d) certidão de nascimento ou de casamento;
e) CPF;
f) título de eleitor;
g) prova de estar em dia com as obrigações do serviço militar (homens);
h) comprovante de vacina anti-rubéola (mulheres com menos de 40 anos);

2- uma foto 3 x 4 ou 5 X 7recente;

IV- Existem ainda vagas remanescentes nos Cursos de Administração (noturno), Direito 
(noturno)  e  Educação  Física  (noturno)  que  poderão  ser  ocupadas  por  alunos  que 
participaram do último Vestibular ACAFE  e não se classificaram no Curso de sua opção. 
Os interessados deverão inscrever-se na Secretaria Acadêmica no período de 24 de julho a 
01  de  agosto  de  2006,  trazendo  o  seu  Boletim de  Desempenho  no  Vestibular.  Terão 
precedência os alunos que obtiveram maior pontuação. O resultado será divulgado no dia 
02 de agosto e a matrícula deverá ser feita no dia 03 de agosto, das 13h30min às 21 horas. 
Mais informações poderão ser obtidas na Secretaria Acadêmica.

Brusque, 21 de julho de 2006.

                                                                               Maria de Lourdes Busnardo Tridapalli
                                                                                                           Reitora
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