Manaus, 17 de junho de 2021.
Caros(as) Estudantes,
Cumprimento-os cordialmente, com a esperança de que vocês estejam com Saúde, Paz e
Otimismo, bens tão preciosos no tempo em que estamos vivendo!
Esta comunicação tem a finalidade de colocar a todos em sintonia com as perspectivas
próximas da FSDB.
Não obstante os desafios e obstáculos causados pela crise sanitária, estamos concluindo o
1º semestre 2021 com o coração cheio de Gratidão a Deus e de Esperança! É importante que
todos concluam a trajetória deste semestre da melhor forma possível, com empenho e otimismo.
Os passos que nossa cidade tem dado, no sentido de vacinar a maior quantidade de
pessoas, nos permitem pensar e organizar o SEGUNDO SEMESTRE COM AULAS PRESENCIAIS. As
medidas de proteção deverão continuar e algumas aulas remotas também, afinal, não devemos
baixar a guarda para esse vírus, mas nossa intenção é retomar nossa convivência acadêmica.
Preparem-se para isso!
Peço atenção ao CALENDÁRIO que segue:
 21 de junho – Avaliação Integradora: recomendo assiduidade e empenho, afinal, essa
avaliação é válida para todas as disciplinas do semestre.
 02 de julho – Encerramento do 1º semestre.
 05 e 06 julho – Exames Especiais (apenas para aqueles que não obtiveram média suficiente
para aprovação).
 De 05 a 26 de julho – Renovação de Matrículas para o 2º Semestre (para aqueles que não
têm pendências financeiras no 1º semestre, basta quitar o boleto de JULHO).
 De 17 a 21 de julho – Exames Finais das disciplinas EAD (apenas para aqueles que não
obtiveram média suficiente para aprovação).
 26 de julho – Início do 2º semestre (os coordenadores e os meios de comunicação da FSDB,
informarão, a seu tempo, os procedimentos para esse retorno).
Quaisquer dificuldades, dúvidas, questionamentos e informações, peço que procurem e
falem diretamente com seus coordenadores, que estão à disposição de vocês, inclusive
presencialmente, na FSDB.
Considerando que durante esse ano de pandemia, muitos colegas de vocês, por diferentes
razões, trancaram ou desistiram de seus cursos, peço que, caso vocês os conheçam, digam-lhes
que procurem a FSDB para dialogar e, na medida do possível, retornar aos estudos.
NÃO PODEMOS DESISTIR DE NOSSOS PROJETOS E SONHOS!
Dom Bosco e Nossa Senhora Auxiliadora intercedam junto a Deus e protejam a todos(as).
Grande Abraço.
Com Estima,
Prof. Dr. César Lobato Brito
Diretor da FSDB

