
 

Comunicado aos alunos dos cursos de graduação 

Assunto: MATRÍCULA PARA DISCIPLINAS EM DEPENDÊNCIA E OU ADAPTAÇÃO 

                                                                                          Belém, 31 de julho de 2020 

Este comunicado interessa exclusivamente 

àqueles alunos que tenham disciplinas em 

dependência ou adaptação a incluir ao grupo 

de matérias constantes do semestre letivo. 

Aqueles que vão cursar apenas o bloco 

semestral, nada precisam fazer além da 

rematrícula regular no semestre letivo em que 

se encontram. 

        Prezados alunos e prezadas alunas. 

        Neste semestre, diferentemente dos anteriores, o CENTRO UNIVERSITÁRIO FIBRA 

disponibilizou inicialmente para rematrícula, apenas o bloco de disciplinas referente ao 

semestre letivo que o aluno vai cursar. A partir de agora, uma vez que a rematrícula já foi 

efetuada, fica disponibilizada a inclusão de matérias extras (dependência e ou adaptação) 

para aqueles que se enquadram nesse perfil, que dessa forma, poderão a partir de 03 agosto 

acessar o sistema e incluir a(s) disciplina(s) em questão, em seguida emitir o boleto 

correspondente e efetuar o pagamento. Esse procedimento poderá também ser realizado de 

forma presencial na secretaria da Instituição. Completando esse processo, fica(m) incluída(s) 

ao semestre letivo em que já estava matriculado, a(s) disciplina(s) em dependência ou 

adaptação complementares. 

       Com a mudança, foram concedidas duas vantagens financeiras: o valor da dependência 

ficou reduzido de R$170,00 para R$150,00; além disso, do valor relativo a essa(s) disciplina(s) 

serão cobradas apenas 05 (cinco) parcelas (em vez de 6 (seis) como é contratual); essa inicial, 

que é a primeira, e mais quatro que já serão incluídas aos pagamentos mensais de 10/09, 

10/10, 10/11 e 10/12/20.  

       Para realizar essa operação siga o passo-a-passo:  

1) Acesse o aluno “on-line” e faça a opção REQUERER DEPENDÊNCIA. 

2) Serão listadas as disciplinas existentes em dependência e adaptação do seu histórico. Escolha,         

no máximo, 3 entre elas.  

3) Clique o botão CONTINUAR, e será exibida a ficha demonstrativa da sua escolha. Confira se 

está correto, e em estando, clique novamente CONTINUAR. 

4) Será exibida a tela com opções de forma de pagamento: BOLETO BANCÁRIO ou CARTÃO. 

5) Fazendo opção por boleto bancário, será direcionado para a página do banco Itaú, onde será 

feita a impressão do boleto para pagamento. 

6) Se a opção for cartão, será direcionado para uma página segura, onde será exibido o valor da 

parcela e solicitado as informações referentes ao cartão. 

7) Uma vez efetuado o pagamento, a operação ficará concluída. 

 

       Quem ainda não efetuou a rematrícula e precisa incluir disciplina(s) extra(s) deve seguir o 

mesmo critério: primeiro realiza a matrícula no semestre letivo, após isso, inclui a(s) 

disciplina(s) necessária(s). 

       O início de nossas atividades no segundo semestre será no dia 05 de agosto. 

       Um feliz retorno a todos, com o alerta de que precisamos continuar cuidando com atenção 

do nosso bem maior, a vida, e vida com saúde. 

                                                                               CENTRO UNIVERSITÁRIO FIBRA 


