
 

 
 

Seja bem-vindo à FIBRA! 
“Nossa missão é contribuir com o desenvolvimento sustentável do Pará, da Amazônia e do Brasil, por meio da formação de cidadãos críticos, 
empreendedores, inovadores, criativos, tecnicamente competentes nas suas áreas de atuação, capazes de promover a diminuição das 
desigualdades sociais e de reafirmar os valores sociais que conduzam ao progresso, à paz e à justiça social”. 

 
 

Orientação para os candidatos aprovados  
 As matrículas dos candidatos aprovados serão realizadas no período de 23 de dezembro de 2013 a 07 de janeiro de 2014, das 08h às 18h, na 

Secretaria Acadêmica da FIBRA.  

 Início das aulas: 20 de Janeiro de 2014. 

 Para que a matrícula seja efetivada, serão exigidos os seguintes documentos: 

a) Certidão de Nascimento ou Casamento (original e fotocópia); 

b) Documento oficial de Identidade com foto (original e fotocópia);  

c) Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Médio (original e fotocópia);  

d) Quitação com a Justiça Eleitoral, para os maiores de 18 anos (original e fotocópia); 

e) Quitação com o Serviço Militar, para os de sexo masculino, maiores de 18 anos (original e fotocópia); 

f) CPF do aluno e do responsável financeiro (original e fotocópia); 

g) Comprovante de residência (original e fotocópia); 

h) Duas fotos 3x4 recentes. 

*Os originais deverão estar acompanhados das fotocópias, para autenticação e devolução imediata. 
 

INVESTIMENTO PARA O 1º SEMESTRE DE 2014 (6 PARCELAS) 
 

CURSOS VALOR NOMINAL VALOR LIQUÍDO FINAL (até o vencimento) 

ADMINISTRAÇÃO R$ 700,00 R$ 495,00 

BIOMEDICINA R$ 1.010,00 R$ 795,00 

ENFERMAGEM R$ 1.010,00 R$ 695,00 

FÁRMACIA R$ 1.010,00 R$ 795,00 

NUTRIÇÃO R$ 1.010,00 R$ 795,00 

TRADUTOR / INTÉPRETE (Português / Inglês) R$ 700,00 R$ 495,00 
                             

CURSOS VALOR NOMINAL COM DESCONTO 
PROGRAMA FIBRA DE INCENTIVO À 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES * 
VALOR LÍQUIDO FINAL 

(até o vencimento) 

GEOGRAFIA 

R$ 585,00 R$ 545,00 R$ 160,00* R$ 385,00* 
HISTÓRIA 

LETRAS 

PEDAGOGIA 

* Em colaboração com a campanha de incentivo à formação de professores, do Governo Federal, a FIBRA está com mensalidades especiais 
para os cursos de Geografia, História, Letras e Pedagogia. 
 No momento da matrícula, deverá ser assinado o contrato de prestação de serviços educacionais pelo responsável financeiro, que deverá estar 

presente, e efetuado o pagamento da 1ª parcela do 1º semestre letivo de 2014. 
 O pagamento da matrícula (1ª parcela da semestralidade) será cobrado no valor líquido final. 

SEJA UM VENCEDOR! TENHA FIBRA! 
 

 


