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Edital nº 23/2017 

 

VESTIBULAR ACAFE VERÃO 2018 

PROCESSO SELETIVO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO 2018 

 

 

O Diretor Geral da Associação Educacional Luterana BOM JESUS/IELUSC, no uso de 

suas atribuições regimentais e estatutárias, torna público o presente Edital para os interessados 

em inscrever-se no processo de seletivo de bolsas para o ingresso ao ensino superior do BOM 

JESUS/IELUSC no ano de 2018, por meio do Vestibular Acafe Verão 2018. 

 

O processo seletivo seguirá o Edital nº 02/2017 Acafe Verão 2018, além das seguintes 

informações: 

 

1. Da Inscrição  

A inscrição ao Vestibular Acafe Verão 2018 será realizada de 11 de setembro até 13 de 

outubro de 2017. 

 

2. Da Prova  

A prova será realizada no dia 19 de novembro de 2017, com início às 13h e término às 

18h. 

 

3. Divulgação dos resultados 

O resultado final do Vestibular Acafe Verão 2018 (Chamada Geral) será publicado em 

Edital na Secretaria Geral de Ensino Superior e divulgado no dia 06/12/2017, a partir das 16h, na 

página www.ielusc.br, nos murais da Instituição e na página da Acafe. 

 

4. Das bolsas de estudos 

 Serão oferecidas 27 bolsas de estudo de 50% de desconto nas mensalidades, para os 

três primeiros colocados de cada curso aprovados neste processo seletivo. As bolsas não 

poderão ser requisitadas fora dos prazos estipulados neste edital.  

 

http://www.ielusc.br/
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5. Disposições Gerais  

A concessão da bolsa de estudo para o ano letivo de 2018 não implicará na 

obrigatoriedade do BOM JESUS/IELUSC em renová-las para os períodos letivos subsequentes, 

em caso de reprovação. 

Para ter direito ao benefício, o aluno deverá ter no mínimo 75% de frequência durante o 

período letivo. 

 

6. Das matrículas 

As matrículas acontecerão entre os dias 06 a 08 de dezembro de 2017 na Secretaria de 

Ensino Superior, Unidade Centro. 

O(A) candidato(a) que não comparecer à matrícula ou que não apresentar a 

documentação exigida nas datas estabelecidas neste edital perderá o direito à vaga e à bolsa de 

estudo. 

 

 

7.  Endereço para contato 

Local: Secretaria Geral de Ensino Superior - BOM JESUS/IELUSC 

Rua: Princesa Isabel, 438, Centro. Joinville/SC 

Telefone: (47) 3026 8023  

E-mail: vestibular@ielusc.br 

 

 

 

 

Joinville, 11 de setembro de 2017. 

 

 

 

Me. Silvio Iung 

Diretor Geral 
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