
 

 

 

 

COMUNICADO CEAP 

APRENDIZADO 

Alunos e instituições de Ensino Superior do mundo inteiro, assim como outros segmentos da sociedade, estão, neste 
momento de pandemia, tendo que provar que possuem competência (Conhecimento, Habilidade e Atitude) para 
superar os diversos desafios impostos da noite para o dia. Tanto os alunos quanto os professores tiveram que 
conviver, de maneira abrupta, com ferramentas pouco utilizadas no ensino tradicional. Essa experiência demonstrou 
como esses meios podem ser úteis para melhorar o aprendizado. 

O importante é aceitar os desafios que a vida apresenta, pois certamente serão fundamentais para o nosso 
crescimento profissional e pessoal. Não existe desafio que não traga junto um valioso aprendizado.  

O CEAP está muito orgulhoso de seus acadêmicos, pois mostraram ter competência e superaram os desafios e as 
adversidades ao concluir o semestre letivo, o que não ocorreu com muitos alunos ao redor do mundo. Chegamos, 
isso mesmo, chegamos e já estamos prontos para o semestre que vem! 

SEMESTRE QUE VEM 

Já estamos com todo o planejamento pronto e, no decorrer de julho, os alunos matriculados irão receber todas as 
orientações. Iniciaremos nossas atividades acadêmicas no dia 03 de agosto e iremos utilizar o ambiente Moodle, 

com aulas ao vivo, uma vez que as Instituições de Ensino deverão começar em Ambiente Virtual e, ao longo do 
semestre, poderão retornar ao presencial.  

REMATRÍCULA 

No período de 08 a 15 de julho, teremos nosso período de rematrícula. Atenderemos de segunda a sexta-feira, no 

horário das 13h30min às 18h30min, e no sábado, das 08h30min às 11h30min, seguindo todos os protocolos 
sanitários. Você só poderá entrar na Faculdade com o uso de máscara de proteção. Estamos organizados para 

recebê-lo(la), sendo assim, observe os pontos abaixo:  

Neste período, a rematrícula será com desconto de 10% (dez por cento) na primeira parcela da 
semestralidade. Os alunos que possuem bolsa deverão efetuar a rematrícula e depois solicitar a renovação da sua 
bolsa acadêmica. 

ATENÇÃO 

1. Os alunos que estão em dédito nas parcelas de abril, maio e junho de 2020 terão a redução de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor das referidas parcelas, que não deverá ser somado a outros percentuais de descontos, exceto 
àqueles percentuais inferiores, de   forma a  atingirem o teto de desconto de 20% (vinte por cento), com excessão 
dos acadêmicos do PROUNI, FIES e CredCEAP. 

2. Os alunos que estão adimplentes com as parcelas de abril, maio e junho de 2020, também serão 
beneficiados com os descontos de 20% (vinte por cento) sobre o valor das referidas parcelas, na forma do item 2 
acima, a serem compensados nas parcelas da semestralidade de 2020.2. 
 
3. Os alunos que estão inadimplentes com as parcelas de fevereiro e março de 2020, poderão quitá-las sem a 
incidência de juros e multas contratuais. Os alunos com pendências na Biblioteca ou Financeira deverão, 
primeiro, passar nos respectivos setores. 
 
4.  Alunos que não possuem pendência de disciplina ou de adaptação de Matriz Curricular e estão quites com 
a Biblioteca e com o Financeiro, deverão se dirigir diretamente à Secretaria Acadêmica. 

5. Alunos com pendência de disciplina ou adaptação de Matriz Curricular e quites com a Biblioteca e com o 
Financeiro deverão ir até a Coordenação do seu Curso para conversar sobre o seu horário. 

Macapá 06 de julho de 2020. 
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