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     EDITAL DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA PARA O PERÍODO 2017/2 
2º SEMESTRE LETIVO DE 2017(REMATRÍCULA) 

EDITAL Nº 02/2017                                                      
                                                  

INFORMATIVO AOS ALUNOS, PAIS, RESPONSÁVEIS E SOCIEDADE EM GERAL 

Belém, 01 de junho de 2017. 
                                              

        O primeiro semestre de 2017 se aproxima do final. Em nossa avaliação, foi um período de 
muito sucesso para a instituição. Aumento do espaço físico, investimentos em equipamentos, 
mobiliário, tecnologias, acervo bibliográfico físico e digital, capacitação de pessoal e contratação 
de profissionais qualificados. Além da implantação de um novo curso: Odontologia. O mérito 
desses avanços e conquistas é de todos que compõem a comunidade Fibra, indistintamente 
(Diretores-Coordenadores-Professores-Técnicos-Funcionários-Alunos e seus Familiares). Todos 
são igualmente importantes, por isso nossa gratidão. Mas um novo período vai se iniciar, e 
nosso comprometimento precisa ser maior. Nada de acomodação. Se esse semestre pode ser 
considerado bom, o próximo vai ser bem melhor. Só depende de nós.         
       Àqueles que estão concluindo a graduação neste semestre, os desejos de muito sucesso na 
vida profissional e o incentivo à continuidade de formação por meio de cursos de Pós-
Graduação. A FIBRA investe também com muita seriedade nesse segmento. Veja o leque de 
opções de cursos de especialização, importantíssimo para sua formação continuada. 
Reafirmamos que você, egresso da Fibra, tem um incentivo de desconto todo especial para 
qualquer um deles.  
       Lembramos que a cerimônia de Colação de Grau será no dia 19/08/2017(sábado) NO 
HANGAR, em dois horários:    

 1ª solenidade - 16:30h - concluintes dos Cursos de Biomedicina, Farmácia, História, 
Geografia, Letras e Pedagogia. 

 2ª solenidade - 19:30h - concluintes de Administração e Direito.    
       Aos alunos que vão continuar na graduação, nossa renovação de fé e propósito de que a 
cada semestre, a cada ano, procure sempre fazer o melhor, com mais qualidade e empenho.  
       É bom não esquecer que o final de um semestre letivo coincide com o início de um novo 
período, pois o atual termina em 30/06 e o próximo começa em 01/07. Julho é o mês de férias 
coletivas, mas representa o início de um semestre letivo. Por isso, preste muita atenção nas 
orientações a seguir: 

 Durante o mês de julho não haverá aula, mas todos os setores de atendimento, tanto 
administrativo quanto acadêmico, estarão em funcionamento. O horário, no entanto, 
sofrerá alterações. Estaremos atendendo de 2ª a 5ª feira, das 08h às 18h e, nas 6ª 
feiras, das 08h às 12h (na sexta-feira, 07/07, o atendimento será feito até as 18h). A 
data de início do período de rematrícula é 26-06-17.  

 O pagamento da 1ª parcela da semestralidade (rematrícula) só poderá ser efetuado no 
balcão de atendimento da FIBRA - Não haverá emissão de boleto bancário para 
essa parcela. 

 No ato da rematrícula, se faz necessária a presença do responsável financeiro, para 
assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

 PARA PREMIAR A ADIMPLÊNCIA, o valor a ser pago na rematrícula terá desconto 
especial e será escalonado, de acordo com o período em que esse procedimento for 
realizado.  

 
 

 

                     

Veja na página seguinte, o quadro que demonstra numericamente, os valores referentes a cada um 

dos cursos e períodos de efetivação do pagamento da rematrícula 

 


