EDITAL Nº 043/2016

Prorroga o período de INSCRIÇÃO para PROCESSO
SELETIVO PELA VALORIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO –
VEM para ingresso nos cursos de graduação, a serem ofertados
pelo Centro Universitário Barriga Verde – UNIBAVE
Orleans/SC, no primeiro semestre de 2017.

O Reitor do Centro Universitário Barriga Verde – UNIBAVE, Prof. Elcio Willemann, no uso de
suas atribuições legais e estatutárias, faz saber a todos os interessados que foi prorrogado o
período de INSCRIÇÃO para PROCESSO SELETIVO PELA VALORIZAÇÃO DO ENSINO
MÉDIO – VEM para ingresso nos cursos de graduação, a serem ofertados pelo Centro
Universitário Barriga Verde – UNIBAVE Orleans/SC, no primeiro semestre de 2017.

1. DO PERÍODO, DO HORÁRIO E DO LOCAL DA INSCRIÇÃO
1.1. As inscrições deverão ser efetivadas das 14h do dia 15 de setembro até as 23h59min
do dia 04 de dezembro de 2016.
1.2. As inscrições deverão ser realizadas no endereço eletrônico www.unibave.net, ou
presencialmente, na Secretaria Acadêmica do Unibave, em Orleans (SC), até o dia 04 de
dezembro de 2016, conforme descrito no Quadro 2, a seguir:
Quadro 2 – Local, horário e endereço para entrega da documentação
Local
Horário
Endereço
Rua: Pe. João Leonir
De 2ª a 6ª feira:
Secretaria
- das 13h30min às
Dall´Alba, 601
Acadêmica
17h30min
Bairro Murialdo – Orleans
Unibave – Orleans
- das 18h30min às 22h
(SC)
(SC)
CEP 88870-000
Sábado
- das 8h às 12h
Fone: (048) 3466-5600

1.3.

Dos documentos para a inscrição.

1.3.1. É obrigatória a apresentação dos seguintes documentos:

a) Formulário de inscrição para o PROCESSO SELETIVO DE VALORIZAÇÃO
DO ENSINO MÉDIO – VEM UNIBAVE, devidamente preenchido, assinado e
datado, disponível no endereço eletrônico www.unibave.net ou no local citado no
item 3.2 do presente Edital.
b) Carteira de Identidade – original e cópia.
c) Histórico Escolar do Ensino Médio, com as notas do 1º e 2º anos do Ensino Médio
– original e cópia.
d) Atestado de frequência do 3º ano do Ensino Médio, para o candidato que concluirá
o Ensino Médio em 2016 – original.
1.3.2. O candidato estrangeiro, que não seja residente no Brasil, deverá apresentar, no
ato de sua inscrição, o seu passaporte e respectivo visto. Sendo aprovado, o
candidato terá 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data de matrícula, para
apresentar seu visto de estudante, sob pena de desclassificação e cancelamento de
sua matrícula.
1.3.3. Os documentos comprobatórios de conclusão do Ensino Médio, obtidos no
exterior, deverão estar autenticados pela devida autoridade educacional e consular,
acompanhados de tradução oficial juramentada, sendo obrigatória a equivalência de
estudos feitos no Brasil.
1.3.4. Será aceita inscrição por procuração pública ou particular, com firma reconhecida
em cartório, devendo o procurador ser maior de 18 (dezoito) anos de idade e
apresentar documento de identificação pessoal original e do candidato.
1.3.5. O candidato ou o seu procurador deverá revisar e assinar o comprovante de
inscrição, verificando a exatidão das informações nela contidas, ficando, após a
assinatura, inteiramente responsável por ela.
1.4. Da entrega da documentação.
O candidato inscrito neste processo seletivo deverá entregar pessoalmente a documentação
relacionada no item 3.3.1 deste Edital, no período de 15 de setembro a 5 de dezembro de 2016,
conforme Quadro 3, a seguir:
Quadro 3 – Local, horário e endereço para entrega da documentação
Local
Horário
Endereço
Rua: Pe. João Leonir
De 2ª a 6ª feira:
Dall´Alba, 601
- das 13h30min às 17h30min
Bairro Murialdo – Orleans
Secretaria Acadêmica
- das 18h30min às 22h
Unibave – Orleans (SC)
(SC)
Sábado
CEP 88870-000
- das 8h às 12h
Fone: (048) 3466-5600

1.5. Da Destinação dos Documentos.
Os documentos dos candidatos não serão devolvidos, bem como não serão válidos para
editais e processos seletivos futuros.

2. DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. As demais regras e condições previstas no Edital nº 034/2016 permanecem inalteradas.

Orleans - SC, 30 de novembro de 2016.

Elcio Willemann
Reitor

