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          Em comunicados anteriores, temos deixado patente nossa determinação em 
busca das melhores formas para o cumprimento da nossa obrigação com a 
comunidade, firmada em contrato. Não duvidem disso. Tudo será cumprido a contento 
no andamento e conclusão do semestre letivo. Hoje, forçados pelas circunstâncias que 
nos impõe o afastamento físico, temos nos desdobrado buscando adaptações ao novo 
modelo de encontro, por meio do ambiente virtual. Podem ocorrer falhas aqui ou ali? 
Sim, por isso pedimos compreensão e um pouco de paciência, pois são quase duas 
centenas de professores, coordenadores e técnicos pedagógicos se familiarizando 
com essas novas ferramentas, mas cada inconsistência detectada é imediatamente 
corrigida e melhorada, focando sempre na plena satisfação dos nossos alunos e 
alunas, de quem estamos com muita saudade do convívio presencial,  cujo retorno 
esperamos em breve.  
         Mas a principal razão desse texto é agradecer aos nossos alunos e seus 
responsáveis financeiros, pela forma compromissada e sensata, com que também 
estão honrando sua parte do contrato, qual seja, a assídua liquidação das parcelas 
nele contidas. Por isso, nosso muito obrigado. Constatar essa nobre atitude nos torna 
mais fortes e passa segurança na sequência do cumprimento dessa jornada que muito 
nos enche de orgulho. Estar em paz com nossos colaboradores, fornecedores e 
prestadores de serviço é o que precisamos para centrar toda nossa energia e 
criatividade em busca de mecanismos para oferecer a mais completa formação 
profissional àqueles que nos confiam esta missão. Pela demonstração de confiança e 
respeito de todos vocês, alunos e alunas, nossos sinceros agradecimentos.  
         Queremos também, demonstrar nossa atenção, preocupação e cuidado, com 
aqueles que, por qualquer razão, ante essa inusitada turbulência, deixaram de honrar 
o compromisso financeiro vencido no último dia dez. Conscientes do conflito, incerteza 
e insegurança a que todas as pessoas e famílias estão temporariamente submetidas, 
a mantenedora da FIBRA resolve transferir para o dia 30 de abril, o vencimento da 
parcela que antes vencia em 10/04/2020, mantendo as vantagens de descontos 
concedidas por assiduidade. Ficam também prorrogadas para essa nova data, 
contempladas com as mesmas vantagens de desconto, todas as parcelas vencidas 
em 10/02/2020 e, ou 10/03/2020, que porventura estejam com os pagamentos em 
aberto, e, desta forma, possam ser atualizadas com mais economia e comodidade. Os 
boletos referidos, com a nova data de vencimento, já se encontram disponíveis na 
plataforma do “aluno on-line”.  
        Para concluir, um pedido. Não deixem esse estado de comoção mudar ou 
interromper seus projetos e planos. Tudo isso vai passar e logo a vida voltará ao seu 
curso normal. Não importa se seu problema é financeiro, emocional ou até de 
adaptação a essa passageira forma virtual de contato. Não tem importância qual seja. 
Venha nos procurar. Nós estamos a sua disposição, e temos certeza de que juntos 
encontraremos a melhor a solução para cada caso.      
        Saudações a todos.  
Vicente Noronha (reitor)    Irene Noronha (pró-reitora acadêmica)    Rebeca Marinho 
(pró-reitora administrativa)  
  
         
  
  
                      
 


