Código de Classificação: 125.2.1.5

EDITAL DE MATRÍCULA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO PARA 2018/02
Edital nº 10/2018
O Diretor Geral da Associação Educacional Luterana BOM JESUS/IELUSC torna
público que as matrículas para o 2º semestre de 2018 serão efetuadas pela internet ou na
Secretaria Geral de Ensino Superior, conforme procedimentos e calendário a seguir
apresentados.
Período de Matrícula: 11 e 12 de julho de 2018.
Orientações para a Matrícula:
Matrícula via internet: o(a) acadêmico(a) deverá entregar, impreterivelmente, as duas
vias do contrato na Secretaria Geral de Ensino Superior (Centro ou Saguaçu) até o dia 06 de
julho de 2018, das 8h às 12h e das 13h às 22h. O contrato será assinado no ato da entrega. Se
o(a) acadêmico(a) optar por enviar os documentos por outra pessoa, ele(a) deverá nomeá-la
procurador(a). A matrícula somente será efetivada se a situação junto à Secretaria, Biblioteca e
Tesouraria (Lei 9.870, de 23/11/1999 e M.P. 2173-24, de 23/08/2001) estiverem regularizadas.
Posteriormente, o(a) acadêmico(a) deverá realizar, via on-line, a escolha das disciplinas e
efetuar o pagamento do boleto com o vencimento de 13/07/2018.
Matrícula na Secretaria Geral de Ensino Superior: o(a) acadêmico(a) deverá
entregar, impreterivelmente, as duas vias do contrato na Secretaria Geral de Ensino Superior
(Centro ou Saguaçu) até o dia 06 de julho de 2018, das 8h às 12h e das 13h às 22h. O contrato
será assinado no ato da entrega. Se o(a) acadêmico(a) optar por enviar os documentos por outra
pessoa, ele(a) deverá nomeá-la procurador(a). A matrícula somente será efetivada se a situação
junto à Secretaria, Biblioteca e Tesouraria (Lei 9.870, de 23/11/1999 e M.P. 2173-24, de
23/08/2001) estiverem regularizadas. Posteriormente, o acadêmico(a) deverá dirigir-se à
Secretaria nas datas estipuladas, ou seja, 11 ou 12 de julho, para realizar a escolha das
disciplinas e efetuar o pagamento do boleto com o vencimento de 13/07/2018.
Importante: para o sucesso de sua matrícula, conclua as seguintes etapas:
a) entrega do Contrato de matrícula 2018/02 até 06/07/2018;
b) escolha das disciplinas via on-line ou na Secretaria nos dias 11 e 12 de julho; e
c) realizar a quitação do boleto até 13/07/2018.
Outras Informações: disponíveis no documento “Instruções para renovação de
matrícula 2018/02”.

Joinville, 04 de junho de 2018.

Me. Silvio Iung
Diretor Geral
Edital nº 10/2018
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