Prezado(a) Sr(a). Responsável.
Neste ano de 2022, como forma de au mentar a eficiência do
processo; a renovação de matrícula o correr á em 3(três) fases:

1ª fase – Por meio do pr eenchimento on-line de u m question ário
(FORMS), disponibilizado no site do CBNB , no período
20/09/22 a 07/10/22. Sendo d esnecessária a presença no Colégio;

de

2ª fase – Após cu mprida a 1 ª fase, a Seção de Apoio Finan ceiro do
CBNB irá encaminhar, por e -mail do responsável, a autorização par a
comparecimento à Secretaria Esco lar de En sino para conclusão da 2ª fase
da renovação de matrícu la co m a entr ega d a documentação e formulários
preenchidos e assinados , podendo ser entregue pelo aluno . A autorização
deverá ser impressa e en tregue à Secr etaria Escolar jun to com a
documentação
solicitada.
SEM
ESTE
COMPROVANTE
DE
AUTORIZAÇÃO não será possível a entrega e a conclusão do pro cesso
da renovação de matrícula , (2ª f ase).
A entrega da do cumen tação supramencio nada, estabelecid a pela
Circular 001/SEC/2022, na Secretar ia Esco lar de Ensino, d everá o correr
no período de 21/09/22 até 28/10/22 , portanto, de forma presencial (a
entrega pod e ser feita pelo( a) aluno( a)) .

3ª fase – Constitui-se da efetivação da matr ícula para o ano de 2023
e ocorrer á em data a ser def inida, no mês de janeiro próximo , por meio da
publicação no site do CBNB da relação de matrículas confirmadas , após a
verificação da quitação das 12 (doze) men salidades e scolares do ano de
2022 e da regulari zação do pagamen to das quotas das mensalid ades do ano
de 2021, previamen te negociadas. Esse processo será automático, não
havendo a necessidade de pr esença no Co légio.
Face ao exposto, é imprescindível que o lo gi n e a senha de acesso
ao TEAMS estejam ativos e funcionando, pois ser ão necessários para o
preenchimento no FORMS. Caso não tenha mais acesso regularize jun to
ao SUPORTE, através do e -mail suporteteams@cbn b.fab.mil.br.
Informo, por fim, que para a 1 ª fase da ren ovação da matrícula as
mensalid ades escolares dev erão estar pag as até o mês de setembro de 2022,
isto é, deverão ter 9(nove) mensalid ades pagas ; bem como as negociações
das mensalid ades do ano de 2021 dev em estar sendo cumprid as .

Atenciosamente,
Seção de Apoio Finan ceiro – SAFI CBNB

