EDITAL Nº 108/2019
Dispõe sobre a prorrogação das inscrições para o
PROCESSO SELETIVO PELA VALORIZAÇÃO DO
ENSINO MÉDIO – VEM UNIBAVE – para ingresso e
matrícula, dos cursos em Educação a Distância (EaD), a
serem ofertados pelo Centro Universitário Barriga Verde –
Unibave – Orleans (SC), no segundo semestre letivo de
2019).
O Reitor do Centro Universitário Barriga Verde – Unibave, em Orleans (SC), professor Elcio
Willemann, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, faz saber a todos os interessados que
estão prorrogadas as inscrições para o PROCESSO SELETIVO PELA VALORIZAÇÃO DO
ENSINO MÉDIO – VEM UNIBAVE, para ingresso e matrícula, dos cursos em Educação a
Distância (EaD), a serem ofertados no segundo semestre letivo de 2019, nos termos e condições
presentes neste edital.
1. DO PERÍODO, DO HORÁRIO E DO LOCAL DA INSCRIÇÃO
1.1. As inscrições deverão ser efetivadas até o dia 12 de agosto de 2019.
1.2. As inscrições deverão ser realizadas no endereço eletrônico www.unibave.net, ou
presencialmente, na Secretaria Acadêmica do Unibave, em Orleans (SC), no horário de
atendimento da mesma.

2. DA MATRÍCULA
2.1. A MATRÍCULA dos inscritos será realizada até o dia 13 de agosto de 2019, presencialmente,
na Secretaria Acadêmica do Unibave, ou, ser solicitada via e-mail, mediante contato com o
Unibave através do endereço eletrônico seletivo@unibave.net.
3. DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DA SEMESTRALIDADE
3.1. A 1ª e a 2ª parcela terão vencimento no ato da matrícula e as demais no dia 07 dos meses de
setembro a dezembro de 2019.
4. DO INÍCIO DAS AULAS
4.1. As aulas do segundo semestre letivo de 2019 terão início no dia 14 de agosto de 2019.
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1. As demais regras e condições previstas no Edital nº 059/2019 permanecem inalteradas.
5.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria.
Orleans - SC, 19 de julho de 2019.

Elcio Willemann
Reitor

