
 

COMUNICADO AOS ALUNOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

Informe complementar ao Edital de rematrícula para o 1º semestre de 2021 

                                                                                               

                                                                                    Belém, 15 de dezembro de 2020. 

 

Prezadas Alunas, Prezados Alunos, Senhores Pais e Responsáveis. 

Estamos chegando ao final do ano 2020. Ninguém, em sã consciência, há um ano 

atrás, poderia imaginar toda essa turbulência que impactou o mundo, a partir de março de 

2020. Não constava em previsão de nenhum analista, vidente ou adivinho, o abalo, quase 

catastrófico, porque todas as nações do planeta foram acometidas. A maioria dos setores 

da economia foram destroçados, alguns feridos de morte. Escancarou-se a fragilidade dos 

sistemas de saúde de todos os países do mundo, dos mais pobres a maior potência 

econômica e industrial do planeta. Faltou tudo, de leito hospitalar a equipamento de 

proteção individual, e, em consequência disso, mortes aos montes, até agora mais de um 

milhão e meio de vidas ceifadas, só no Brasil, quase 180.000. Uma tragédia. 

Tragédia que ainda não terminou. Continuamos no meio do temporal, e não 

podemos baixar a guarda, sob pena de ver o mal recrudescer, o que já vem acontecendo 

na Europa e USA, e que já se vislumbra uma luz no fim do túnel, essa luz tem nome: 

Vacina. O mundo da ciência se superou, em tempo recorde (11 meses), mais de uma 

dezena de experimentos estão em fase final de testes, alguns já com aprovação por órgão 

de vigilância, iniciado o processo de imunização na Europa, e o Brasil já anunciando o 

começo da vacinação para o mês de janeiro. É motivo pra festejar sem festa, claro, está 

decretado o final desse período turvo, a boa nova foi anunciada. Vamos ter um pouco 

mais de paciência e agradecer a Papai Noel por esse precioso presente de natal. 

Vamos falar da Fibra. 

Seguindo as regras de flexibilização e adaptando nossas instalações com o que há 

de melhor em recurso para a proteção a saúde, iniciamos já nesse 2º semestre de 2020 

nossas atividades presenciais, com cautela e respeitando o direito daqueles que não se 

sentindo seguro, preferem continuar recebendo os conteúdos por sistema remoto. Esse 

particular tem sido alvo de muito investimento e busca constante de alternativa para tornar 

nossa plataforma cada vez mais eficiente e comunicativa. 

Apesar de todas as dificuldades, estamos conseguindo cumprir o calendário letivo 

estabelecido antes da pandemia. Terminamos o 1º semestre em 30 de junho, e 

concluiremos o período atual em 31 de dezembro. Ou seja, não foi alterado projeto de 

vida de ninguém, o calendário letivo foi perfeitamente encaixado no calendário civil. Em 

janeiro o recesso letivo para o procedimento de rematrícula, e no inicio de fevereiro 

retorno das aulas, já com perspectivas de retomarmos nossa normalidade. 

Mantendo esse alinhamento lógico, informamos que a partir de 22-12-20 já poderão 

ser efetuadas as matrículas para o 1º semestre de 2021. O procedimento poderá ser 

realizado na secretária da Fibra, seguindo todos os protocolos de segurança, ou de forma 

remota, na plataforma do aluno online, segundo o passo a passo para esse fim. 



 

REMATRÍCULA “ON-LINE” 

Se não houver nenhuma pendência(Acadêmica ou financeira) relativa ao 2º 

semestre de 2020, 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 do 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. 

5. Realize o pagamento do boleto. 

Com o pagamento do boleto a rematrícula estará realizada. 

É importante lembrar que durante o mês de janeiro, as aulas regulares serão 

suspensas, mas todas as demais atividades do Centro Universitário Fibra, funcionarão 

normalmente, sem nenhuma alteração. 

Com relação a valores de mensalidade (semestralidade), o Centro universitário 

Fibra, apesar do aumento em seus custos, mas consciente do impacto negativo causado 

pela pandemia no orçamento econômico da maioria das famílias, manteve para o 1º 

semestre de 2021, os mesmos valores praticados no ano de 2020. O reajuste autorizado 

deve ser superior a 5%, mas a Fibra manterá o valor congelado. 

E tem mais vantagem! 

O valor da rematrícula, que corresponde à 1ª parcela da semestralidade e que deve 

ser pago no ato da efetivação, vai poder ser quitado por um preço SUPER 

PROMOCIONAL, quando o procedimento for efetuado de acordo com as datas 

especificadas na tabela abaixo. 

Veja o quadro demonstrativo de valores, de acordo com a data do pagamento da rematrícula. 

 

CURSOS 
VALOR  

NOMINAL 

DO CURSO 

MATRÍCULAS FEITAS ATÉ 

15-01-21 
 

1º VALOR  

PROMOCIONAL 

MATRÍCULAS FEITAS de 

16-01-21 a 10-02-21 

2º VALOR  

PROMOCIONAL 

VALOR 

 COM 

DESCONTO 

01 – Direito 1.464,00 650,00 700,00 995,00 

02 - Administração 680,00 360,00 400,00 505,00 

03 - Biomedicina 1.190,00 650,00 700,00 895,00 

04 – Farmácia 1.190,00 650,00 700,00 895,00 

05 – Nutrição 1.190,00 650,00 700,00 895,00 

06 - Enfermagem 1.190,00 650,00 700,00 895,00 

07 - Serviço Social 543,00 250,00 300,00 395,00 

08 - Licenciaturas (Letras, Pedagogia, História, geografia) 521,00 250,00 300,00 395,00 

09 – ODONTOLOGIA 
Turma inicial -2017 2.300,00 1.000,00 1.100,00 1.695,00 

Outras turmas 2.422,00 1.000,00 1.000,00 1.765,00 

Os valores promocionais só serão praticados na parcela da rematrícula(1ª de 06). As demais 05 parcelas serão cobradas de 

acordo com o valor contratual, concedido desconto por assiduidade. 



 

 

INFORMAÇÕES FINAIS IMPORTANTES 

� Fique atento ao período de rematrícula definido em edital: Inicio 22-12-20 e final   

12-02-21.  

� Para efetuação da rematrícula se faz necessário que a situação do aluno(acadêmica 

e financeira) relativa ao semestre anterior, esteja 100% resolvida. 

� Os alunos participantes do programa FIES ficam submetidos aos mesmos prazos no 

calendário de rematrícula, salvo se alguma determinação do Governo Federal-

Ministério da Educação ou do Agente Financiador, definir calendário especial para 

esse procedimento. 

� Quem tiver pendência financeira com a Instituição e desejar fazer negociação desse 

débito, deve procurar o setor responsável até, no máximo, dia 31-01-21. Após essa 

data, o valor pendente terá que ser solucionado totalmente à vista. O nosso setor de 

negociação estará atendendo desde agora até a data limite. 

� Os concluintes desse semestre, procure checar sua total  regularidade junto à 

secretaria da Instituição, e aguardem informações detalhadas sobre o processo de 

colação de grau. 

O tempo é de fé e de esperança, vamos todos nos envolver nesse espírito natalino, 

e acreditar na mensagem do redentor, que é viva e presente: “PAZ NA TERRA AOS 

HOMENS DE BOA VONTADE”. 

UM ABENÇOADO 2021. 

 

 


