FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Retificação Nº 01 do EDITAL DE DIPLOMADO, REINGRESSO E
TRANSFERÊNCIAS N° 20/2020
PROEN
A

PRÓ-REITORA

DE

ENSINO

DE

GRADUAÇÃO,

ENSINO

MÉDIO

E

PROFISSIONALIZANTE (PROEN) da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE
BLUMENAU (FURB), no uso de suas atribuições regimentais, DIVULGA retificação do Edital
PROEN N° 20/2020, publicado em 21 de setembro de 2020, conforme segue.

Nos itens 6.1 e 7.1.1, onde se lê:

6.1. Os resultados do processo objeto deste edital serão divulgados no site da FURB, no
endereço ingressar.furb.br) de acordo com o cronograma abaixo.
Período
1º período

Data
03 de novembro de 2020

2º período

04 de dezembro de 2020

7.1.1. Os candidatos selecionados serão contatados pelo e-mail e/ou celular/WhatsApp
informado no momento da inscrição para confirmação da matrícula, conforme o cronograma
abaixo.
Chamada
1º período

Data
04 de novembro de 2020

2º período

07 e 08 de dezembro de 2020

Leia-se:
6.1. Os resultados do processo objeto deste edital serão divulgados no site da FURB, no
endereço ingressar.furb.br) de acordo com o cronograma abaixo.
Período
1º período

Data
04 de dezembro de 2020

7.1.1. Os candidatos selecionados para o ingresso diplomado, reingresso e
transferência externa serão contatados pelo e-mail e/ou celular/WhatsApp informado no
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momento da inscrição para confirmação da matrícula, conforme o cronograma abaixo.
Chamada
1º período

Data
07 e 08 de dezembro de 2020

7.1.2. Os candidatos selecionados para a transferência interna deverão efetuar a
matrícula nas disciplinas do curso de destino, conforme prazos e procedimentos previstos no
Edital de Matrícula de Veteranos para 2021/1, publicado no endereço furb.br/veteranos.
7.1.2.1. As disciplinas do curso de destino deverão ser selecionadas por meio do ícone
“Turmas de outro curso”.
7.1.2.2. Após efetuada a matrícula pelo candidato, a DRA - Divisão de Registros
Acadêmicos fará a transferência para o curso de destino, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis.

Blumenau, 28 de outubro de 2020.

Profº Dr. Romeu Hausmann
Pró-Reitor de Ensino de Graduação, Ensino Médio e Profissionalizante
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