
INSTRUÇÕES PARA 

REALIZAÇÃO DA 

RENOVAÇÃO DE 

MATRÍCULA 2020-2 

 

  
2020 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA ONLINNE 

ADMINISTRADOR 2 

FIBRA |       



 

 
1 

Olá aluno FIBRA! 

 

Chegamos a mais um período de renovação das matrículas, e em razão do momento que vivemos 

o processo será on-line.  

A funcionalidade está disponível no portal do aluno e vem sendo utilizada desde 2018, do mesmo 

modo que vários outros serviços da Secretaria e Tesouraria, para agilizar as demandas e evitar 

seu deslocamento até à FIBRA. 

Leia as instruções a seguir e renove a matrícula para 2020/2, com toda a comodidade. 

Veja em qual das condições a seguir você se enquadra e siga as respectivas instruções: 

TIPO DE VÍNCULO PÁGINA 

1. Renovação de matrícula ( caso não possua bolsa e/ou descontos); 2 

2. Renovação para aluno(a) bolsista: QUERO BOLSA, CATHO 

EDUCAÇÃO E EDUCA MAIS BRASIL; 
3 

3. Renovação para aluno(a)funcionário(a) público; 4 

4. Renovação para aluno(a) que possuem descontos: ACIA, CDL OU 

ICADES 
5 

5. Renovação para aluno(a) feirão de matrícula, bolsa Samira, desconto 

social, vestibular social 
6 

6. Renovação para aluno(a) com desconto de funcionário da Fibra 7 

7. Renovação para aluno(a) de Pirenópolis 8 

8. Renovação para aluno(a) com desconto de empresas que possuem 

convênio com a Fibra 
9 

9. Renovação para aluno(a) com desconto da Congregação Cristã  10 

10. Renovação para aluno(a) com bolsa OVG, PROUNI, FIES E 

DESCONTO DA PREFEITURA DE ANÁPOLIS 
11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Após ler as instruções e realizar tentativa de realização da renovação da matrícula, se houver 

dúvidas, entre em contato através dos contatos abaixo: 

 Tesouraria: tesouraria@fibra.edu.br ,  

 Telefone: (62) 3313-3500  

 Whatsapp: (62) 98127-1744 (APENAS DÚVIDAS, NÃO RECEBEREMOS COMPROVANTE 

PELO WHATSAPP). 

 

ATENÇÃO! 

ALUNO(A) PORTADOR(A) DE DIPLOMA, TRANSFERÊNCIA OU QUE PRECISA 

INCLUIR/EXCLUIR DISCIPLINA: 

ASSIM QUE FINALIZADOS, OS HORÁRIOS SERÃO DISPONIBILIZADOS E A 

INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE DISCIPLINAS SERÃO  

REALIZADAS NO PORTAL DO ALUNO. 
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1. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA ( caso não possua bolsa e/ou descontos) 

 

 Acesse o portal do aluno, através do site da FIBRA, no canto superior, do lado direito da 

tela. 

 Antes de iniciar sua matrícula acesse no menu, a aba MEUS DADOS e confira as 

informações, em caso de divergência realize as alterações necessárias e clique em: 

GRAVAR; 

 Retorne ao Menu, no canto esquerdo da tela, clique na aba Renovação de Matrícula (em 

vermelho); 

 Termo de Aceite (1) - Você terá acesso as orientações e ao contrato. Após ler, clique em: 

CONCORDO COM OS TERMOS E DESEJO PROSSEGUIR, para dar 

continuidade. Caso NÃO queira prosseguir, clique em: NÃO. 

 Dados Gerais (2) - Confira o período/turma, em que está se matriculando para o próximo 

semestre (2020/2), e utilize o Plano Financeiro PADRÃO 2020; 

 O plano financeiro a ser aplicado é: PADRÃO 2020, clique em AVANÇAR; 

 Documentação (3) - Na página sobre documentos apenas clique em: AVANÇAR; 

 Disciplinas(4) - Ao acessar a página Disciplinas, serão listadas todas as disciplinas a 

serem cursadas no próximo semestre, clique em: AVANÇAR, mesmo que 

posteriormente precise montar uma matriz especial; 

 Plano Financeiro(5) - observe que o valor apresentando é o mesmo que consta no 

Contrato de Prestação de Serviços, sem os descontos de pontualidade, mas fique 

tranquilo, as instruções constarão no Boleto. Clique em: FINALIZAR MATRÍCULA; 

 Agora, você está na última etapa, imprima o boleto e efetue o pagamento. Lembre-se, até 

que o pagamento seja efetivado, o(a) acadêmico(a) tem apenas uma pré-matrícula. Ainda, 

nessa página você pode ter acesso ao comprovante de matrícula e ao contrato; 
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2. RENOVAÇÃO PARA ALUNO(A) BOLSISTA: QUERO BOLSA, CATHO 

EDUCAÇÃO E EDUCA MAIS BRASIL 

 

 Acesse o portal do aluno, através do site da FIBRA, no canto superior, do lado direito da 

tela. 

 Antes de iniciar sua matrícula acesse no menu, a aba MEUS DADOS e confira as 

informações; em caso de divergência realize as alterações necessárias e clique em: 

GRAVAR; 

 Retorne ao Menu, no canto esquerdo da tela, clique na aba Renovação de Matrícula (em 

vermelho); 

 Termo de Aceite (1) - Você terá acesso as orientações e ao contrato. Após ler, clique em: 

CONCORDO COM OS TERMOS E DESEJO PROSSEGUIR, para dar 

continuidade. Caso NÃO queira prosseguir, clique em: NÃO 

 Dados Gerais (2) - Confira o período/turma, em que está se matriculando para o próximo 

semestre (2020/2), e utilize o Plano Financeiro PADRÃO 2020; 

 O plano financeiro a ser aplicado é: PADRÃO 2020, clique em AVANÇAR; 

 Documentação (3) - Na página sobre documentos apenas clique em: AVANÇAR; 

 Disciplinas(4) - Ao acessar a página Disciplinas, serão listadas todas as disciplinas a 

serem cursadas no próximo semestre, clique em: AVANÇAR, mesmo que 

posteriormente precise montar uma matriz especial; 

 Plano Financeiro(5) - observe que o valor apresentando é o mesmo que consta no 

Contrato de Prestação de Serviços, sem os descontos de pontualidade, mas fique 

tranquilo, as instruções constarão no Boleto. Clique em: FINALIZAR MATRÍCULA; 

 Agora, você está na última etapa, NÃO imprima o boleto. Envie o comprovante da bolsa 

e de renovação para o e-mail: tesouraria@fibra.edu.br. Ainda, nessa página você pode ter 

acesso ao comprovante de matrícula e ao contrato; 

 Após o recebimento do e-mail, o setor responsável disponibilizará o boleto com os 

devidos descontos. Agora, você pode efetuar o pagamento. Lembre-se, até que o 

pagamento seja efetivado, o(a) acadêmico(a) tem apenas uma pré-matrícula.  
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3. RENOVAÇÃO PARA ALUNO(A)FUNCIONÁRIO(A) PÚBLICO 
 

 Acesse o portal do aluno, através do site da FIBRA, no canto superior, do lado direito da 

tela. 

 Antes de iniciar sua matrícula acesse no menu, a aba MEUS DADOS e confira as 

informações; em caso de divergência realize as alterações necessárias e clique em: 

GRAVAR; 

 Retorne ao Menu, no canto esquerdo da tela, clique na aba Renovação de Matrícula (em 

vermelho); 

 Termo de Aceite (1) -Você terá acesso as orientações e ao contrato. Após ler, clique em: 

CONCORDO COM OS TERMOS E DESEJO PROSSEGUIR, para dar 

continuidade. Caso NÃO queira prosseguir, clique em: NÃO. 

 Dados Gerais (2) - Confira o período/turma, em que está se matriculando para o próximo 

semestre (2020/2), e utilize o Plano Financeiro PADRÃO 2020; 

 O plano financeiro a ser aplicado é: PADRÃO 2020, clique em AVANÇAR; 

 Documentação (3) - Na página sobre documentos apenas clique em: AVANÇAR; 

 Disciplinas(4) - Ao acessar a página Disciplinas, serão listadas todas as disciplinas a 

serem cursadas no próximo semestre, clique em: AVANÇAR, mesmo que 

posteriormente precise montar uma matriz especial; 

 Plano Financeiro(5) - observe que o valor apresentando é o mesmo que consta no 

Contrato de Prestação de Serviços, sem os descontos de pontualidade, mas fique 

tranquilo, as instruções constarão no Boleto. Clique em: FINALIZAR MATRÍCULA; 

 Agora, você está na última etapa, NÃO imprima o boleto. Envie o contracheque e 

declaração da Prefeitura, para o e-mail: tesouraria@fibra.edu.br.  Ainda nessa página 

você pode ter acesso ao comprovante de matrícula e ao contrato; 

 Após o recebimento do e-mail, o setor responsável disponibilizará o boleto com os 

devidos descontos. Agora, você pode efetuar o pagamento. Lembre-se, até que o 

pagamento seja efetivado, o(a) acadêmico(a) tem apenas uma pré-matrícula.  
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4. RENOVAÇÃO PARA ALUNO(A) QUE POSSUEM DESCONTOS: ACIA, CDL 

OU ICADES 
 

 Acesse o portal do aluno, através do site da FIBRA, no canto superior, do lado direito da 

tela. 

 Antes de iniciar sua matrícula acesse no menu, a aba MEUS DADOS e confira as 

informações; em caso de divergência realize as alterações necessárias e clique em: 

GRAVAR; 

 Retorne ao Menu, no canto esquerdo da tela, clique na aba Renovação de Matrícula (em 

vermelho); 

 Termo de Aceite (1) -Você terá acesso as orientações e ao contrato. Após ler, clique em: 

CONCORDO COM OS TERMOS E DESEJO PROSSEGUIR, para dar 

continuidade. Caso NÃO queira prosseguir, clique em: NÃO 

 Dados Gerais (2) - Confira o período/turma, em que está se matriculando para o próximo 

semestre (2020/2), e utilize o Plano Financeiro PADRÃO 2020; 

 O plano financeiro a ser aplicado é: PADRÃO 2020, clique em AVANÇAR; 

 Documentação (3) - Na página sobre documentos apenas clique em: AVANÇAR; 

 Disciplinas(4) - Ao acessar a página Disciplinas, serão listadas todas as disciplinas a 

serem cursadas no próximo semestre, clique em: AVANÇAR, mesmo que 

posteriormente precise montar uma matriz especial; 

 Plano Financeiro(5) - observe que o valor apresentando é o mesmo que consta no 

Contrato de Prestação de Serviços, sem os descontos de pontualidade, mas fique 

tranquilo, as instruções constarão no Boleto. Clique em: FINALIZAR MATRÍCULA; 

 Agora, você está na última etapa, NÃO imprima o boleto. Envie o comprovante do órgão 

de convênio, ao qual você se enquadra, para o e-mail: tesouraria@fibra.edu.br Ainda, 

nessa página você pode ter acesso ao comprovante de matrícula e ao contrato; 

 Após o recebimento do e-mail, o setor responsável disponibilizará o boleto com os 

devidos descontos. Agora, você pode efetuar o pagamento. Lembre-se, até que o 

pagamento seja efetivado, o(a) acadêmico(a) tem apenas uma pré-matrícula.  
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5. PARA ALUNO(A) FEIRÃO DE MATRÍCULA, BOLSA SAMIRA, DESCONTO 

SOCIAL, VESTIBULAR SOCIAL 

 

 Acesse o portal do aluno, através do site da FIBRA, no canto superior, do lado direito da 

tela. 

 Antes de iniciar sua matrícula acesse no menu, a aba MEUS DADOS e confira as 

informações; em caso de divergência realize as alterações necessárias e clique em: 

GRAVAR; 

 Retorne ao Menu, no canto esquerdo da tela, clique na aba Renovação de Matrícula (em 

vermelho); 

 Termo de Aceite (1) - Você terá acesso as orientações e ao contrato. Após ler, clique em: 

CONCORDO COM OS TERMOS E DESEJO PROSSEGUIR, para dar 

continuidade. Caso NÃO queira prosseguir, clique em: NÃO 

 Dados Gerais (2) - Confira o período/turma, em que está se matriculando para o próximo 

semestre (2020/2), e utilize o Plano Financeiro PADRÃO 2020; 

 O plano financeiro a ser aplicado é: PADRÃO 2020, clique em AVANÇAR; 

 Documentação (3) - Na página sobre documentos apenas clique em: AVANÇAR; 

 Disciplinas(4) - Ao acessar a página Disciplinas, serão listadas todas as disciplinas a 

serem cursadas no próximo semestre, clique em: AVANÇAR, mesmo que 

posteriormente precise montar uma matriz especial; 

 Plano Financeiro (5) - observe que o valor apresentando é o mesmo que consta no 

Contrato de Prestação de Serviços, sem os descontos de pontualidade, mas fique 

tranquilo, as instruções constarão no Boleto. Clique em: FINALIZAR MATRÍCULA; 

 Agora, você está na última etapa, NÃO imprima o boleto. Entre em contato com o 

departamento FINANCEIRO através do e-mail: tesouraria@fibra.edu.br ou pelo telefone 

(62) 3313-3500. Ainda, nessa página você pode ter acesso ao comprovante de matrícula 

e ao contrato; 

 Após o contato, o setor responsável disponibilizará o boleto com os devidos descontos. 

Agora, você pode efetuar o pagamento. Lembre-se, até que o pagamento seja efetivado, 

o(a) acadêmico(a) tem apenas uma pré-matrícula.  
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6. RENOVAÇÃO PARA ALUNO(A) COM DESCONTO DE FUNCIONÁRIO DA 

FIBRA: 

 Acesse o portal do aluno, através do site da FIBRA, no canto superior, do lado direito da 

tela. 

 Antes de iniciar sua matrícula acesse no menu, a aba MEUS DADOS e confira as 

informações; em caso de divergência realize as alterações necessárias e clique em: 

GRAVAR; 

 Retorne ao Menu, no canto esquerdo da tela, clique na aba Renovação de Matrícula (em 

vermelho); 

 Termo de Aceite (1) - Você terá acesso as orientações e ao contrato. Após ler, clique em: 

CONCORDO COM OS TERMOS E DESEJO PROSSEGUIR, para dar 

continuidade. Caso NÃO queira prosseguir, clique em: NÃO 

 Dados Gerais (2) - Confira o período/turma, em que está se matriculando para o próximo 

semestre (2020/2), e utilize o Plano Financeiro PADRÃO 2020; 

 O plano financeiro a ser aplicado é: PADRÃO 2020, clique em AVANÇAR; 

 Documentação (3) - Na página sobre documentos apenas clique em: AVANÇAR; 

 Disciplinas(4) - Ao acessar a página Disciplinas, serão listadas todas as disciplinas a 

serem cursadas no próximo semestre, clique em: AVANÇAR, mesmo que 

posteriormente precise montar uma matriz especial; 

 Plano Financeiro (5) - observe que o valor apresentando é o mesmo que consta no 

Contrato de Prestação de Serviços, sem os descontos de pontualidade, mas fique 

tranquilo, as instruções constarão no Boleto. Clique em: FINALIZAR MATRÍCULA; 

 Agora, você está na última etapa, NÃO imprima o boleto. Envie declaração emitida pelo 

RH da FIBRA, para o e-mail: tesouraria@fibra.edu.br Ainda, nessa página você pode ter 

acesso ao comprovante de matrícula e ao contrato; 

 Após o recebimento do e-mail, o setor responsável disponibilizará o boleto com os 

devidos descontos. Agora, você pode efetuar o pagamento. Lembre-se, até que o 

pagamento seja efetivado, o(a) acadêmico(a) tem apenas uma pré-matrícula.  
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7. RENOVAÇÃO PARA ALUNO(A) DE PIRENÓPOLIS 

 

 Acesse o portal do aluno, através do site da FIBRA, no canto superior, do lado direito da 

tela. 

 Antes de iniciar sua matrícula acesse no menu, a aba MEUS DADOS e confira as 

informações; em caso de divergência realize as alterações necessárias e clique em: 

GRAVAR; 

 Retorne ao Menu, no canto esquerdo da tela, clique na aba Renovação de Matrícula (em 

vermelho); 

 Termo de Aceite (1) - Você terá acesso as orientações e ao contrato. Após ler, clique em: 

CONCORDO COM OS TERMOS E DESEJO PROSSEGUIR, para dar 

continuidade. Caso NÃO queira prosseguir, clique em: NÃO 

 Dados Gerais (2) - Confira o período/turma, em que está se matriculando para o próximo 

semestre (2020/2), e utilize o Plano Financeiro PADRÃO 2020; 

 O plano financeiro a ser aplicado é: PADRÃO 2020, clique em AVANÇAR; 

 Documentação (3) - Na página sobre documentos apenas clique em: AVANÇAR; 

 Disciplinas(4) -Ao acessar a página Disciplinas, serão listadas todas as disciplinas a 

serem cursadas no próximo semestre, clique em: AVANÇAR, mesmo que 

posteriormente precise montar uma matriz especial; 

 Plano Financeiro (5) - observe que o valor apresentando é o mesmo que consta no 

Contrato de Prestação de Serviços, sem os descontos de pontualidade, mas fique 

tranquilo, as instruções constarão no Boleto. Clique em: FINALIZAR MATRÍCULA; 

 Agora, você está na última etapa, NÃO imprima o boleto. Envie o comprovante de 

endereço atualizado, para o e-mail: tesouraria@fibra.edu.br Ainda, nessa página você 

pode ter acesso ao comprovante de matrícula e ao contrato; 

 Após o recebimento do e-mail, o setor responsável disponibilizará o boleto com os 

devidos descontos. Agora, você pode efetuar o pagamento. Lembre-se, até que o 

pagamento seja efetivado, o(a) acadêmico(a) tem apenas uma pré-matrícula.  
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8. RENOVAÇÃO PARA ALUNO(A) COM DESCONTO DE EMPRESAS QUE 

POSSUEM CONVÊNIO COM A FIBRA 

 

 Acesse o portal do aluno, através do site da FIBRA, no canto superior, do lado direito da 

tela. 

 Antes de iniciar sua matrícula acesse no menu, a aba MEUS DADOS e confira as 

informações; em caso de divergência realize as alterações necessárias e clique em: 

GRAVAR; 

 Retorne ao Menu, no canto esquerdo da tela, clique na aba Renovação de Matrícula (em 

vermelho); 

 Termo de Aceite (1) - Você terá acesso as orientações e ao contrato. Após ler, clique em: 

CONCORDO COM OS TERMOS E DESEJO PROSSEGUIR, para dar 

continuidade. Caso NÃO queira prosseguir, clique em: NÃO 

 Dados Gerais (2) - Confira o período/turma, em que está se matriculando para o próximo 

semestre (2020/2), e utilize o Plano Financeiro PADRÃO 2020; 

 O plano financeiro a ser aplicado é: PADRÃO 2020, clique em AVANÇAR; 

 Documentação (3) - Na página sobre documentos apenas clique em: AVANÇAR; 

 Disciplinas (4) - Ao acessar a página Disciplinas, serão listadas todas as disciplinas a 

serem cursadas no próximo semestre, clique em: AVANÇAR, mesmo que 

posteriormente precise montar uma matriz especial; 

 Plano Financeiro (5) - observe que o valor apresentando é o mesmo que consta no 

Contrato de Prestação de Serviços, sem os descontos de pontualidade, mas fique 

tranquilo, as instruções constarão no Boleto. Clique em: FINALIZAR MATRÍCULA; 

 Agora, você está na última etapa, NÃO imprima o boleto. Envie o comprovante do 

convênio, para o e-mail: tesouraria@fibra.edu.br Ainda, nessa página você pode ter 

acesso ao comprovante de matrícula e ao contrato; 

 Após o recebimento do e-mail, o setor responsável disponibilizará o boleto com os 

devidos descontos. Agora, você pode efetuar o pagamento. Lembre-se, até que o 

pagamento seja efetivado, o(a) acadêmico(a) tem apenas uma pré-matrícula.  
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9. RENOVAÇÃO PARA ALUNO(A) COM DESCONTO DA CONGREGAÇÃO 

CRISTÃ  

 

 Acesse o portal do aluno, através do site da FIBRA, no canto superior, do lado direito da 

tela. 

 Antes de iniciar sua matrícula acesse no menu, a aba MEUS DADOS e confira as 

informações; em caso de divergência realize as alterações necessárias e clique em: 

GRAVAR; 

 Retorne ao Menu, no canto esquerdo da tela, clique na aba Renovação de Matrícula (em 

vermelho); 

 Termo de Aceite (1) - Você terá acesso as orientações e ao contrato. Após ler, clique em: 

CONCORDO COM OS TERMOS E DESEJO PROSSEGUIR, para dar 

continuidade. Caso NÃO queira prosseguir, clique em: NÃO 

 Dados Gerais (2) - Confira o período/turma, em que está se matriculando para o próximo 

semestre (2020/2), e utilize o Plano Financeiro PADRÃO 2020; 

 O plano financeiro a ser aplicado é: PADRÃO 2020, clique em AVANÇAR; 

 Documentação (3) - Na página sobre documentos apenas clique em: AVANÇAR; 

 Disciplinas(4) - Ao acessar a página Disciplinas, serão listadas todas as disciplinas a 

serem cursadas no próximo semestre, clique em: AVANÇAR, mesmo que 

posteriormente precise montar uma matriz especial; 

 Plano Financeiro(5) - observe que o valor apresentando é o mesmo que consta no 

Contrato de Prestação de Serviços, sem os descontos de pontualidade, mas fique 

tranquilo, as instruções constarão no Boleto. Clique em: FINALIZAR MATRÍCULA; 

 Agora, você está na última etapa, NÃO imprima o boleto. Envie a declaração, para o e-

mail: tesouraria@fibra.edu.br Ainda, nessa página você pode ter acesso ao comprovante 

de matrícula e ao contrato; 

 Após o recebimento do e-mail, o setor responsável disponibilizará o boleto com os 

devidos descontos. Agora, você pode efetuar o pagamento. Lembre-se, até que o 

pagamento seja efetivado, o(a) acadêmico(a) tem apenas uma pré-matrícula.  
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10. PARA ALUNO(A) COM BOLSA OVG, PROUNI, FIES E DESCONTO DA 

PREFEITURA DE ANÁPOLIS 

 

 Acesse o portal do aluno, através do site da FIBRA, no canto superior, do lado direito da 

tela. 

 Antes de iniciar sua matrícula acesse no menu, a aba MEUS DADOS e confira as 

informações; em caso de divergência realize as alterações necessárias e clique em: 

GRAVAR; 

 Retorne ao Menu, no canto esquerdo da tela, clique na aba Renovação de Matrícula (em 

vermelho); 

 Termo de Aceite (1) - Você terá acesso as orientações e ao contrato. Após ler, clique em: 

CONCORDO COM OS TERMOS E DESEJO PROSSEGUIR, para dar 

continuidade. Caso NÃO queira prosseguir, clique em: NÃO 

 Dados Gerais (2) - Confira o período/turma, em que está se matriculando para o próximo 

semestre (2020/2), e utilize o Plano Financeiro PADRÃO 2020; 

 O plano financeiro a ser aplicado é: PADRÃO 2020, clique em AVANÇAR; 

 Documentação (3) - Na página sobre documentos apenas clique em: AVANÇAR; 

 Disciplinas (4) -Ao acessar a página Disciplinas, serão listadas todas as disciplinas a 

serem cursadas no próximo semestre, clique em: AVANÇAR, mesmo que 

posteriormente precise montar uma matriz especial; 

 Plano Financeiro (5) - observe que o valor apresentando é o mesmo que consta no 

Contrato de Prestação de Serviços, sem os descontos de pontualidade, mas fique 

tranquilo, as instruções constarão no Boleto. Clique em: FINALIZAR MATRÍCULA; 

 Agora, você está na última etapa, NÃO imprima o boleto. Entre em contato através do e-

mail: tesouraria@fibra.edu.br ou pelo telefone: (62)3313-3500. Ainda, nessa página você 

pode ter acesso ao comprovante de matrícula e ao contrato; 

 Após o contato, o setor responsável disponibilizará o boleto com os devidos descontos. 

Agora, você pode efetuar o pagamento. Lembre-se, até que o pagamento seja efetivado, 

o(a) acadêmico(a) tem apenas uma pré-matrícula.  
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