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RETIFICAÇÃO Nº 2 -  EDITAL N° 04/2018/ETEVI – MATRÍCULAS 2019 

 
O Diretor da Escola Técnica do Vale do Itajaí - ETEVI, no uso de suas atribuições legais, 

divulga retificação do edital que comunica as datas e os procedimentos normativos para matrícula 
de ingressantes no Curso de Ensino Médio da FURB, para o ano letivo de 2019, e para as 
rematrículas dos alunos veteranos da ETEVI/FURB.   
  
1-  Onde se lê:  
  
II - MATRÍCULA  
[...] 
2.2. Os ingressantes poderão efetuar matrícula, nas datas, nos horários e no local, conforme o 
cronograma abaixo.  

Para alunos ingressantes no ensino médio: 
Períodos Datas Horário e local de matrícula 
1º período 01/10/2018 a 19/12/2018 

 
 
 

das 8h às 20h, na Praça de Atendimento ao 
Estudante do bloco A, no campus I da FURB, 
situada à rua Antônio da Veiga, nº140, Bairro 
Victor Konder, em Blumenau (SC) 

2º período  A divulgar, de acordo com o 
calendário de retorno das 
atividades administrativas da 
FURB, em 2019. 

das 8h às 20h, na Praça de Atendimento ao 
Estudante do bloco A, no campus I da FURB, 
situada à rua Antônio da Veiga, nº140, Bairro 
Victor Konder, em Blumenau (SC) 

Leia-se:  
  
II - MATRÍCULA  
[...] 
2.2. Os ingressantes poderão efetuar matrícula, nas datas, nos horários e no local, conforme o 
cronograma abaixo.  

Para alunos ingressantes no ensino médio: 
Períodos Datas Horário e local de matrícula 
1º período 01/10 a 21/12/2018  

 
 
 

das 8h às 20h, na Praça de Atendimento ao 
Estudante do bloco A, no campus I da FURB, 
situada à rua Antônio da Veiga, nº140, Bairro 
Victor Konder, em Blumenau (SC). 
Excepcionalmente, no dia 21/12, a FURB 
encerrará suas atividades às 12h. 

2º período  14/01 a 06/02/2019 das 8h às 20h, na Praça de Atendimento ao 
Estudante do bloco A, no campus I da FURB, 
situada à rua Antônio da Veiga, nº140, Bairro 
Victor Konder, em Blumenau (SC) 

  



2- Onde se lê:  
 
III - REMATRÍCULA  
[...] 
3.2. Os alunos veteranos poderão efetuar a rematrícula, nas datas, nos horários e no local, 
conforme o cronograma abaixo.  

Para alunos veteranos da ETEVI: 
Períodos Datas Horário e local de matrícula 
1º período 01/10/2018 a 19/12/2018 

 
 
 

das 8h às 20h, na Praça de Atendimento ao 
Estudante do bloco A, no campus I da FURB, 
situada à rua Antônio da Veiga, nº140, Bairro 
Victor Konder, em Blumenau (SC) 

2º período  A divulgar, de acordo com o 
calendário de retorno das 
atividades administrativas da 
FURB, em 2019. 

das 8h às 20h, na Praça de Atendimento ao 
Estudante do bloco A, no campus I da FURB, 
situada à rua Antônio da Veiga, nº140, Bairro 
Victor Konder, em Blumenau (SC) 

 
 
Leia-se 
 
III - REMATRÍCULA  
[...] 
3.2. Os alunos veteranos poderão efetuar a rematrícula, nas datas, nos horários e no local, 
conforme o cronograma abaixo.  

Para alunos veteranos da ETEVI: 
Períodos Datas Horário e local de matrícula 
1º período 01/10 a 21/12/2018  

 
 
 

das 8h às 20h, na Praça de Atendimento ao 
Estudante do bloco A, no campus I da FURB, 
situada à rua Antônio da Veiga, nº140, Bairro 
Victor Konder, em Blumenau (SC). 
Excepcionalmente, no dia 21/12, a FURB 
encerrará suas atividades às 12h. 

2º período  14/01 a 06/02/2019 das 8h às 20h, na Praça de Atendimento ao 
Estudante do bloco A, no campus I da FURB, 
situada à rua Antônio da Veiga, nº140, Bairro 
Victor Konder, em Blumenau (SC) 

 
  

Blumenau, 18 de dezembro de 2018.  
  
  
 

Prof. Manoel José Fonseca Rocha 
Diretor da Unidade de Ensino Médio e Profissionalizante 


