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EDITAL DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA PARA O PERÍODO 2020/1 
1º SEMESTRE LETIVO DE 2020 (REMATRÍCULA) 

EDITAL Nº 02/2019 

INFORMATIVO AOS ALUNOS, PAIS, RESPONSÁVEIS E SOCIEDADE EM GERAL 
Belém, 10 de dezembro de 2019 

O ano de 2019 se aproxima do final. Foi difícil, não tem como negar, mas é na dificuldade que nos 
reinventamos e ganhamos força para resistir e crescer. Nós, da Fibra, pensamos assim. Tanto que, a despeito da 
crise continuamos investindo pesado em estrutura, tecnologia e capacitação. Só pra exemplificar:Toda estrutura 
tecnológica de recepção e transmissão do sinal da internet, foi substituído pelo que há de mais moderno.Nova praça 
de alimentação, ampla, confortável e com nossa temática amazônica. Além de mais conforto nas área de 
convivência, novos e modernos equipamentos de laboratórios, ampliação  e atualização do acervo bibliográfico, 
físico e virtual, qualificação e valorização do quadro funcional, tanto administrativo quanto pedagógico, e tantas 
outras ações para que você, aluno da Fibra, encontre aqui o melhor suporte para sua formação profissional. O 
Ministério da Educação já constatou e reconheceu essa verdade, nos concedendo a nota máxima entre todas as 
faculdades do Estado do Pará, e nos guindando à categoria de Centro Universitário.  

Mas, com tudo que tem sido feito, e sem perder o foco da necessidade de investimentos futuros, o setor 
administrativo da Fibra, reconhecendo a dificuldade por que passa parte de sua clientela (alunos e familiares), 
repensou os seus custos e resolveu não efetuar nenhum reajuste a que tinha direito, e mais que isso, em muitos 
casos até reduzir os valores das parcelas atualmente cobradas. Não é financiamento não, é redução de fato. Veja 
no quadro da página seguinte, que em muitos cursos, os valores para 2020 serão menores que em 2019. Nossa 
satisfação é realizar o sonho dos nossos alunos e seus familiares. 

Por falar em sonho realizado, parabéns a todos os concluintes desse semestre. Sucesso! Vocês são os 
melhores. Só não esqueçam que a formação continuada se impõe como uma necessidade para se manter atual 
nesse mundo em transformação. A Fibra também está ao seu lado com cursos de pós-graduação. Se informe sobre 
as opções e as vantagem que você, tem. Todos os egressos da Fibra têm desconto de 50% em todos os cursos de 
pós-graduação. 

Mas antes, vamos comemorar essa grande conquista. Preparamos pra você e seus familiares, um lindo 
momento de colação de grau. Vai ser no HANGAR, dia 11/01/2020(sábado), em três cerimônias e horários:      

1ª  Solenidade  9:00h Biomedicina e Enfermagem. 

2ª  Solenidade 15:30h Farmácia, Nutrição, História, Letras, Pedagogia e Serviço Social.   

3ª  Solenidade 19:00h Direito e Administração. 

        Àqueles que vão continuar a jornada conosco, nossa renovação de fé, responsabilidade e compromisso de 
juntos seguirmos em busca da excelência. Há muito por fazer, vamos juntar nossas forças e seremos muito mais 
fortes, com muito mais fibra. 
      Não se pode perder de vista, que o final de um período letivo coincide com o inicio de outro. Portanto fique 
atento para algumas orientações sobre os procedimentos que devem ser adotados nessa transição, a fim de que 
tudo transcorra com absoluta normalidade na finalização deste semestre e começo do próximo: 

 Durante o mês de janeiro, com exceção das aulas da graduação, tudo na Faculdade funcionará 
normalmente. Apenas o horário será encurtado um pouco, o atendimento se encerrará às 19:00h. 

 O pagamento do valor referente à rematrícula (1ª parcela da semestralidade 2020/1) deverá ser efetuado no 
balcão de atendimento da Fibra. Não será emitido boleto bancário para esta parcela. 

 
 

Se não houver nenhuma pendência (Acadêmica ou financeira) relativa ao 2º semestre de 2019, se não houver 
nenhuma dependência de disciplina, se o responsável financeiro for o próprio aluno, a rematrícula poderá ser 
efetuada via aluno “on-line” (Sem a necessidade da presença física na instituição). Basta seguir o passo a passo:  1- 
Fazer o login no aluno “ON-LINE”   2- Atualize as informações pessoais e confirme    3- Faça o aceite do 
contrato no campo apropriado e “click” em continuar    4- Gere o boleto de pagamento. 

      Com o pagamento do boleto a rematrícula estará realizada. 

 Para incentivar a celeridade no processo de rematrícula serão concedidos descontos especiais na quitação 
desta parcela, escalonados de acordo com o período em que for efetivada. 
  

Veja na página a seguir, o quadro que demonstra numericamente, os valores referentes a cada um dos cursos e períodos 

de efetivação do pagamento da rematrícula 

REMATRÍCULA “ON-LINE” 


