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RETIFICAÇÃO Nº 1 - EDITAL N° 03/2020/ETEVI – MATRÍCULAS 2021 

 

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 2021, e para 
as rematrículas dos alunos veteranos da ETEVI/FURB.   
  
1- Onde se lê:  
 II - MATRÍCULA  
[...] 
2.2.1.1. Para efetuar a pré-matrícula é necessário:  
[...] 
g) Os prazos para a inscrição e os demais procedimentos a adotar para a efetivação da 

matrícula seguem o que determina o quadro abaixo: 

Para estudantes ingressantes no ensino médio: 

Períodos Datas Local de Pré-matrícula: 

Pelo link “novas matrículas, clique aqui”, no 

endereço: 

http://www.furb.br/web/1552/cursos/ensino-medio-

etevi/matriculas 

1º período 01/10/2020 

a 

22/12/2020 

 

 

 

Local de assinatura do Contrato e da Ficha de 

Matrícula, conforme agendamento prévio: 

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). 

Obs: Solicitamos acompanhar o recebimento, por 

e-mail, das orientações para o agendamento. Em 

caso de dúvida, estamos à disposição em: 

etevi@furb.br. / (47) 3321 0335 / whatsApp (47) 

99963 6812 

2º período  Conferir o 

calendário de 

retorno às 

Local de Pré-matrícula: 

Pelo link “novas matrículas, clique aqui”, no 

endereço: 

  

http://www.furb.br/web/1552/cursos/ensino-medio-etevi/matriculas
http://www.furb.br/web/1552/cursos/ensino-medio-etevi/matriculas
mailto:etevi@furb.br


atividades 

administrativas 

da FURB, em 

2021,  em:  

www.furb.br 

http://www.furb.br/web/1552/cursos/ensino-medio-

etevi/matriculas  

Local de assinatura do Contrato e da Ficha de 

Matrícula, conforme agendamento prévio: 

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). 

Obs: Solicitamos acompanhar o recebimento, por 

e-mail, das orientações para o agendamento. Em 

caso de dúvida, estamos à disposição em: 

etevi@furb.br. / (47) 3321 0335 / whatsApp (47) 

99963 6812 

 

Leia-se:  
 II - MATRÍCULA  
[...] 
2.2.1.1. Para efetuar a pré-matrícula é necessário:  
[...] 
g) Os prazos para a inscrição e os demais procedimentos a adotar para a efetivação da 

matrícula seguem o que determina o quadro abaixo: 

Para estudantes ingressantes no ensino médio: 

Períodos Datas Local de Pré-matrícula: 

Pelo link “novas matrículas, clique aqui”, no 

endereço: 

http://www.furb.br/web/1552/cursos/ensino-medio-

etevi/matriculas 

1º período 01/10/2020 

a 

22/12/2020 

 

 

 

Local de assinatura do Contrato e da Ficha de 

Matrícula, conforme agendamento prévio: 

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). 

Obs: Solicitamos acompanhar o recebimento, por 

e-mail, das orientações para o agendamento. Em 

caso de dúvida, estamos à disposição em: 

http://www.furb.br/
http://www.furb.br/web/1552/cursos/ensino-medio-etevi/matriculas
http://www.furb.br/web/1552/cursos/ensino-medio-etevi/matriculas
https://furb.sharepoint.com/teams/msteams_a8e178/Documentos%20Compartilhados/General/Editais/2020-2/ingressar.furb.br
mailto:etevi@furb.br
http://www.furb.br/web/1552/cursos/ensino-medio-etevi/matriculas
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etevi@furb.br. / (47) 3321 0335 / whatsApp (47) 

99963 6812 

2º período  18/01/2021  

a  

05/02/2021 

Local de Pré-matrícula: 

Pelo link “novas matrículas, clique aqui”, no 

endereço: 

http://www.furb.br/web/1552/cursos/ensino-medio-

etevi/matriculas  

Local de assinatura do Contrato e da Ficha de 

Matrícula, conforme agendamento prévio: 

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). 

Obs: Solicitamos acompanhar o recebimento, por 

e-mail, das orientações para o agendamento. Em 

caso de dúvida, estamos à disposição em: 

etevi@furb.br. / (47) 3321 0335 / whatsApp (47) 

99963 6812 

 
2- Onde se lê:  
III - REMATRÍCULA  
[...] 
3.2.1.1. Para a pré-rematrícula é necessário:  
[...] 
g) Os prazos para a rematrícula e os demais procedimentos a adotar seguem o que determina 

o quadro abaixo: 

Para rematrícula no ensino médio: 

Períodos Datas Local de Pré-rematrículas: 

Pelo link “rematrículas, clique aqui”, no 

endereço: 

http://www.furb.br/web/1552/cursos/ensino-medio-

etevi/matriculas 

1º período 01/10/2020 a 

22/12/2020 

 

 

 Local de assinatura do Contrato e da Ficha de 

Rematrícula, conforme agendamento prévio: 

Praça de Atendimento ao Estudante do bloco A, no 

campus I da FURB, situada à rua Antônio da 

mailto:etevi@furb.br
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Veiga, nº140, Bairro Victor Konder, em Blumenau 

(SC). 

Obs: Solicitamos acompanhar o recebimento, por 

e-mail, das orientações para o agendamento. Em 

caso de dúvida, estamos à disposição em: 

etevi@furb.br. / (47) 3321 0335 / whatsApp (47) 

99963 6812 

2º período  Conferir o 

calendário de 

retorno às 

atividades 

administrativas 

da FURB, em 

2021,  em:  

www.furb.br 

Local de Pré-rematrículas: 

Pelo link “rematrículas, clique aqui”, no 

endereço: 

http://www.furb.br/web/1552/cursos/ensino-medio-

etevi/matriculas 

Local de assinatura do Contrato e da Ficha de 

Rematrícula, conforme agendamento prévio: 

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). 

Obs: Solicitamos acompanhar o recebimento, por e-

mail, das orientações para o agendamento. Em caso 

de dúvida, estamos à disposição em: etevi@furb.br. / 

(47) 3321 0335 / whatsApp (47) 99963 6812 

 

 
Leia-se 
III - REMATRÍCULA  
[...] 
3.2.1.1. Para a pré-rematrícula é necessário:  
[...] 
g) Os prazos para a rematrícula e os demais procedimentos a adotar seguem o que determina 

o quadro abaixo: 

Para rematrícula no ensino médio: 

Períodos Datas Local de Pré-rematrículas: 

Pelo link “rematrículas, clique aqui”, no 

endereço: 

1º período 

mailto:etevi@furb.br
http://www.furb.br/
http://www.furb.br/web/1552/cursos/ensino-medio-etevi/matriculas
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01/10/2020 a 

22/12/2020 

 

 

 

http://www.furb.br/web/1552/cursos/ensino-medio-

etevi/matriculas 

Local de assinatura do Contrato e da Ficha de 

Rematrícula, conforme agendamento prévio: 

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). 

Obs: Solicitamos acompanhar o recebimento, por 

e-mail, das orientações para o agendamento. Em 

caso de dúvida, estamos à disposição em: 

etevi@furb.br. / (47) 3321 0335 / whatsApp (47) 

99963 6812 

2º período  18/01/2021  

a  

05/02/2021 

Local de Pré-rematrículas: 

Pelo link “rematrículas, clique aqui”, no 

endereço: 

http://www.furb.br/web/1552/cursos/ensino-medio-

etevi/matriculas 

Local de assinatura do Contrato e da Ficha de 

Rematrícula, conforme agendamento prévio: 

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). 

Obs: Solicitamos acompanhar o recebimento, por e-

mail, das orientações para o agendamento. Em caso 

de dúvida, estamos à disposição em: etevi@furb.br. / 

(47) 3321 0335 / whatsApp (47) 99963 6812 

 
 

Blumenau, 10 de novembro de 2020.  
  
  

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