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 Mário dos Anjos Neto Filho  

  Marcelo Aparecido Marques 

 

  

  

 

   

 

 

MENSAGEM DO DIRETOR GERAL 

 

Caros Candidatos, 

 

Recebemos com grande satisfação a sua intenção de realizar um curso superior da 

FACEC; você fez uma excelente escolha!  

 

A FACEC – Faculdade de Administração e Ciências Econômicas tem o compromisso 

de ser uma Instituição de Ensino Superior que levará o Estudante Universitário muito além 

da teoria! 

 

Estejam certos de que estamos preparando o melhor para recebê-los!  

 

Desejamos a todos uma boa prova!  

 

 

 Prof. Dr. Mário dos Anjos Neto Filho 
Diretor Geral  
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CRONOGRAMA DO CONCURSO VESTIBULAR AGENDADO FACEC 2020 

 

O Concurso Vestibular Agendado 2020 - FACEC tem suas regras estabelecidas no 

Edital 20 de 23 de dezembro de 2019, disponível no website www.faculdadefacec.edu.br. 

O quadro a seguir, apresenta um sumário de datas e eventos referentes ao Concurso 

Vestibular Agendado 2020 - FACEC.   

 

FASES DATA HORÁRIO 

Período de Inscrição  Início: 06/01/2020  

Término: 30/01/2020 

10h 

18 h 00min 

Data limite para solicitação de 

atendimento especial durante as 

provas 

Até dois dias úteis antes 

da data da prova 

agendada pelo candidato 

 

até às 16h 

Divulgação do resultado No dia seguinte ao de 

realização da prova.  

 

até às 16h 

Período de matrícula dos 

aprovados 

Início: 06/01/2020  

Término: 30/01/2020 

 

09 – 21 h 

Início das aulas dos Cursos de 

Graduação FACEC 

17/02/2020 19 h 
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CURSOS E VAGAS OFERTADAS 
 

 

O Concurso Vestibular Agendado 2020 –  FACEC  é regulamentado pelo EDITAL Nº 

20, de 23 de dezembro de 2019 e visa o preenchimento de vagas para os cursos de 

graduação na modalidade presencial, devidamente autorizados pelo Ministério da 

Educação e ofertados pela FACEC, a saber:  

 

Curso Turno Vagas 

 

Integralização Modalidade Registro 

e-MEC n° 

Autorização 

Legal  

ADMINISTRAÇÃO Noturno Remanescentes 

do Edital 07 de 

01/06/2019 

4 anos 

(8 períodos) 

Bacharelado 201415155  

 

 

Cursos 

Autorizados 

pela Portaria 

nº 157, de 

08/03/2017, 

do Ministério 

da Educação  

CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 

Noturno Remanescentes 

do Edital 07 de 

01/06/2019 

4 anos 

(8 períodos) 

Bacharelado 201416010 

MODA Noturno Remanescentes 

do Edital 07 de 

01/06/2019 

4 anos 

(8 períodos) 

Bacharelado 201416011 

ENGENHARIA CIVIL Noturno Remanescentes 

do Edital 07 de 

01/06/2019 

5 anos 

(10 períodos) 

Bacharelado 201416009 

ANÁLISE E 

DESENVOLVIMENTO 

DE SISTEMAS 

Noturno Remanescentes 

do Edital 07 de 

01/06/2019 

2,5 anos 

(5 períodos) 

Tecnológico 201416008 
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MENSALIDADES PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020 

Na tabela abaixo encontram-se os valores das parcelas para o primeiro semestre de 2020. 

Os valores informados como “Valor da Parcela” referem-se ao valor de cada uma das 6 

(seis) parcelas do primeiro semestre de 2020. Quando o pagamento for realizado até a data 

de vencimento será concedido desconto de 20% na forma de “Desconto por Pontualidade 

(20%)”. 

 

ADMINISTRAÇÃO (Bacharelado)   

Noturno 

Valor da Parcela R$ 656,15 

Desconto por Pontualidade (20%)           -R$ 131,23 

Valor Líquido com Desconto R$ 524,92 

 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (Tecnológico)    

Noturno 

Valor da Parcela R$ 724,40 

Desconto por Pontualidade (20%)           -R$ 144,88 

Valor Líquido com Desconto R$ 579,52 

 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS (Bacharelado) 

 Noturno 

Valor da Parcela R$ 656,15 

Desconto por Pontualidade (20%)           -R$ 131,23 

Valor Líquido com Desconto R$ 524,92 

 

ENGENHARIA CIVIL (Bacharelado) 

 Noturno 

Valor da Parcela R$ 1.248,90 

Desconto por Pontualidade (20%)  -R$ 249,78 

Valor Líquido com Desconto    R$ 999,12 

 

MODA (Bacharelado) 

 Noturno 

Valor da Parcela R$ 838,85 

Desconto por Pontualidade (20%)           -R$ 167,77 

Valor Líquido com Desconto R$ 671,08 
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IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  PPAARRAA  OO  CCOONNCCUURRSSOO  VVEESSTTIIBBUULLAARR  AAGGEENNDDAADDOO    22002200  --  FFAACCEECC  

 

As inscrições para o Concurso Vestibular Agendado 2020 –  FACEC  serão realizadas 

prioritariamente pela internet no endereço www.faculdadefacec.edu.br, mediante o 

preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, ou de inscrição realizada diretamente 

na secretaria acadêmica da FACEC: pelo website, a partir do dia 06/01/2020 e até às 18h 

do dia 30/01/2020. 

Para inscrever-se, clique sobre a opção “VESTIBULAR AGENDADO”, ou na POP-UP 

“Vestibular Agendado 2020 – Inscrições abertas”. 

A seguir, o candidato preencherá um formulário eletrônico, informando: 

- Cursos pretendidos em 1ª OPÇÃO e em 2ª OPÇÃO;  

- Informações pessoais e de domicílio; 

- Sobre a necessidade de atendimento especial; 

- Informar uma das datas previstas no sistema web de inscrições, disponível no endereço 

eletrônico: www.faculdadefacec.edu.br. A Realização das provas será de segunda a sexta-

feira, das 19 h às 21 h; 

- Recolher taxa de R$ 50,00 (Cinquenta reais). 

Finalizando a inscrição, o candidato receberá a informação de que uma senha será 

encaminhada no e-mail informado no formulário eletrônico de inscrição. Com essa senha o 

candidato poderá acessar o “PORTAL DO CANDIDATO”, para informar-se sobre todos os 

passos seguintes e documentos relacionados ao Concurso Vestibular Agendado 2020 - 

FACEC. 

Inscrições de candidatos com necessidades especiais 

Os candidatos portadores de necessidades especiais, ou que necessitarem de atendimento 

especial para a realização das provas deverão indicar sua necessidade no ato da inscrição, 

pela opção “SIM” e a seguir relatar qual o atendimento especial requerido para realização 

das provas no campo próprio da ficha de inscrição. O laudo médico ou atestado médico 

expedido a partir de 01/01/2019, que justifica o pedido de atendimento especial, deverá ser 

encaminhado via e-mail para vestibular@faculadadefacec.edu.br, dois dias antes da data 

selecionada para realização da prova. O pedido de atendimento especial será analisado e 

http://www.faculdadefacec.edu.br/
http://www.faculdadefacec.edu.br/
mailto:vestibular@faculadadefacec.edu.br
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julgado pela Comissão Organizadora do Concurso Vestibular Agendado 2020 – 

FACEC; a comunicação do resultado ao requerente se dará via e-mail, respondendo à 

solicitação previamente encaminhada. 

Os casos extraordinários, como lesões decorrentes de acidentes, doença 

infectocontagiosa, ou casos que demandem alguma necessidade emergencial OCORRIDO 

NOS DIAS QUE ANTECEDEM A REALIZAÇÃO DAS PROVAS, desde que solicitados 

dois dias antes da data selecionada pelo candidato, terão os pedidos analisados e a 

comunicação do resultado ao requerente se dará via e-mail, respondendo à solicitação 

previamente encaminhada. 

 

IMPORTANTE:  

A FACEC não se responsabilizará por inscrição não processada ou não 

recebida por motivo de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, 

congestionamentos das linhas de comunicação, bem como outros fatores 

externos que impossibilitem a transferência de dados. 

A veracidade das informações prestadas no formulário de inscrição é de inteira 

responsabilidade do candidato, assumindo as consequências de eventuais erros 

de preenchimento. Assim, os atos previstos neste edital poderão ser anulados a 

qualquer tempo, caso seja constatada a inidoneidade de informações prestadas 

e documentos apresentados pelo candidato, em relação a este, sem prejuízo dos 

demais. 

É dever incondicional do candidato acompanhar todas as fases e publicações 

realizadas neste processo seletivo, na forma acima, ficando ciente que a FACEC 

não se obriga a realizar qualquer comunicação por meio diverso, ainda que 

eventualmente o faça em determinado momento. 

Ao concluir sua inscrição no Concurso Vestibular Agendado 2020 - FACEC, o 

candidato FIRMA DECLARAÇÃO DE QUE ACEITA E CONCORDA COM 

TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL 20 DE 06/01/2020. 
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PROVA 

 

O Concurso Vestibular Agendado 2020 – FACEC será realizado no campus da FACEC: 

rua Monte Castelo, nº 375, Cianorte, Paraná. 

As provas serão realizadas no período de 06/01/2020 à 30/01/2020 (de segunda à 

sexta-feira). 

Para a realização das provas, o candidato deverá estar obrigatoriamente munido de 

documento de identificação válido com foto (Cédula de Identidade e/ou Carteira Nacional 

de Habilitação).  

As provas terão duração máxima de 2 h. 

O não comparecimento ao local da prova, no dia e horário agendado, por qualquer que seja 

o motivo, caracterizará desistência do candidato; havendo interesse o candidato deverá 

realizar novo agendado para realização da prova, desde que obedecido o período de 

realização. 

O Concurso Vestibular Agendado 2020 - FACEC será composto por uma REDAÇÃO e 

um questionário socioeducativo. 

A prova DISSERTATIVA de Redação, com valor de 0 (zero) a 100 (cem) pontos 

avaliará a capacidade do candidato de acordo com a adequação ao tema proposto. 

O candidato que não atingir a pontuação mínima de 50 (cinquenta) pontos na prova de 

redação estará reprovado. 

A Redação redigida pelo candidato será avaliada a partir do conteúdo (temática e 

cumprimento ao comando) e forma (organização textual e desempenho linguístico). 

A nota do ENEM não será utilizada no Concurso Vestibular Agendado 2020 - FACEC. 

O preenchimento da folha de redação deverá ser realizado exclusivamente com caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta, não sendo permitido o uso de lápis e seus derivados 

ou caneta de outras cores, sob pena de desclassificação. 
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IMPORTANTE:  

Recomenda-se ao candidato que consulte o local de provas com antecedência e 

se informe sobre o deslocamento até o local para a realização das provas. 

Iniciada a prova e no curso dessa, o candidato somente poderá ausentar-se 

temporariamente da sala acompanhado de um Fiscal de Prova. 

Será DESCLASSIFICADO o candidato que estiver dentro das dependências da 

FACEC ou em trânsito, mas que não se encontrar dentro das salas de aulas, 

onde serão realizadas as provas, até o horário das 19 h. 

Durante a realização das provas será proibida a consulta a qualquer material 

estranho às provas. Assim, TODOS os aparelhos eletrônicos e demais materiais 

estranhos à prova deverão ser colocados, obrigatoriamente, debaixo da cadeira 

ocupada pelo candidato.  

Constatado o uso de materiais e/ou equipamentos proibidos, o candidato será 

retirado da sala e automaticamente desclassificado do processo seletivo. 

Não será permitido ao candidato a realização da prova utilizando-se ainda de 

chapéu, bonés, gorros ou similares. Esses pertences somente poderão ser 

acessados pelo candidato após entregar o caderno de questões, a redação e o 

gabarito das questões de múltipla escolha ao Fiscal de Prova. 

 

CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO 

Os candidatos serão classificados, no limite das vagas remanescentes existentes e de 

acordo com a pontuação obtida. 

O resultado da prova de seleção será informado ao candidato a partir do dia seguinte ao 

de realização da prova, contendo sua pontuação final e situação no processo de seleção 

(APROVADO ou REPROVADO).  

Ao tomar ciência de sua aprovação neste processo seletivo, o candidato estará apto a 

realizar sua matrícula no curso de sua opção, recebendo para tanto informações sobre os 

documentos obrigatórios para sua realização e valores. 
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IMPORTANTE: 

O candidato que obtiver nota inferior a 50 pontos na Redação estará 

desclassificado.  

MATRÍCULAS 

Os candidatos aprovados deverão comparecer na FACEC para realização de matrícula, 

acompanhados de seus fiadores e seus respectivos cônjuges, munidos da documentação 

necessária para realização da matrícula, em até 5 (cinco) dias, a contar da comunicação da 

aprovação. 

As matrículas serão realizadas de segunda a sexta-feira das 09 h às 21h. A FACEC 

reserva-se no direito de realizar plantões de atendimentos aos sábados, das 9 h às 12h, 

com prévio aviso à comunidade em seu website, mídia local e redes sociais da IES.  

A confirmação de matrícula do candidato aprovado será efetivada por meio do pagamento 

da primeira parcela da semestralidade (mensalidade) do curso no ato de sua matrícula.  

Perderá o direito à vaga o candidato que não comparecer dentro do prazo estabelecido ou 

comparecendo não apresentar toda a documentação exigida. 

 

Matrícula dos candidatos aprovados 

Para a matrícula, o candidato aprovado deverá apresentar a documentação abaixo 

especificada e prestar garantia pessoal e solidária quanto aos encargos educacionais 

assumidos.   

A efetivação da matrícula do candidato aprovado depende: 

- Do pagamento da 1ª Parcela da Semestralidade de 2020, conforme tabela de preços que 

consta no ANEXO I do Edital 20 de 23/12/2019 e na página 06 deste manual do candidato; 

- Apresentação de TODA a documentação abaixo especificada; 

- Assinatura dos documentos fornecidos pela FACEC. 
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Documentos do candidato para matrícula 

- 2 (duas) fotos 3x4 coloridas, obtidas a no máximo 2 (dois anos); 

- 1 (uma) cópia legível da Cédula de Identidade (R.G.) ou Cédula de Identidade de 

Estrangeiro, se for o caso, emitida pela autoridade brasileira, válida à data da matrícula; 

- 1 (uma) cópia legível do Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

- 1 (uma) cópia legível da Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento, conforme 

estado civil, se for separado/ divorciado, apresentar certidão devidamente averbada, sendo 

que, no caso de candidato estrangeiro, o documento deve estar acompanhado da 

respectiva tradução por tradutor público juramentado; 

- 1 (uma) cópia legível do comprovante de endereço atual (fatura de serviço de água, 

energia elétrica ou telefone); 

- 2 (duas) cópias legíveis e autenticadas do Histórico Escolar do Ensino Médio (2º Grau), e 

da respectiva certidão de conclusão; 

- 2 (duas) cópias legíveis e autenticadas do Diploma de Ensino Médio (2º Grau), nos casos 

de cursos Técnico-Profissionalizantes; 

- No caso de candidato estrangeiro, 01 (uma) cópia legível e autenticada do documento de 

conclusão de escolaridade equivalente ao Ensino Médio, no Brasil, ou declaração de 

convalidação de estudos realizados no exterior (exceto países membros do Mercosul), 

fornecida por estabelecimento de ensino autorizado por Secretária Estadual de Educação. 

Ciente o candidato que de acordo com o disposto no Decreto Federal nº 2.726, de 

10/08/98, os estudos concluídos nos Estados-Parte do Mercosul (República Argentina, 

República do Paraguai e República Oriental do Uruguai), em instituições oficialmente 

reconhecidas por cada um dos Estados-Parte, são declarados equivalentes ao Ensino 

Médio no Brasil. A mesma orientação se aplica aos estudos realizados na República da 

Bolívia e na República do Chile, conforme dispõe o Decreto Legislativo nº 216, de 

30/6/2004, do Congresso Nacional Brasileiro. 

- Atestado de vacinação em conformidade com Portaria nº 597 do Ministério da Saúde, de 

08 de abril de 2004; 

- 1 (uma) fotocópia legível do Título de Eleitor e do Certificado de Reservista. 
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Documentos fornecidos pela FACEC que deverão ser preenchidos com os dados do 

candidato e assinados no ato da matrícula 

- Requerimento de Matrícula Inicial, em 02 (duas) vias, com a assinatura do candidato e 

seu representante legal, se menor de idade. 

- Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, em 02 (duas) vias, com a assinatura do 

candidato e seu representante legal se menor de idade, devedor(es) solidário(s) e seu(s) 

respectivo(s) cônjuge(s) e/ou companheiro(s). 

- Cadastro do Estudante FACEC, com a assinatura do candidato e seu representante legal 

se menor de idade. 

- Cadastro do Devedor Solidário, com a assinatura do(s) devedor(es) solidário(s) e seu(s) 

respectivo(s) cônjuge(s) se casado(s) for(em). 

 

Documentos pessoais do(s) devedor(es) solidário(s), para efetivação da matrícula do 
candidato  

- 01 (uma) cópia legível da Carteira de Identidade (R.G.); 

- 01 (uma) cópia legível do Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

- 01 (uma) cópia legível do comprovante de endereço (fatura de água, energia elétrica ou 

telefone); 

- 01 (uma) cópia legível do comprovante de rendimento atual do devedor solidário ou 

representante legal se for o caso, bem como do respectivo cônjuge. Sabendo-se que a 

renda a ser comprovada no ato da matrícula deverá alcançar o dobro do valor da parcela 

do curso pretendido. 

- 01 (uma) cópia legível da Declaração de Imposto de Renda – Exercício 2019, Ano-Base 

2018 do devedor solidário ou representante legal se for o caso, bem como do respectivo 

cônjuge e ou companheiro. 

- 01 (uma) cópia legível da certidão de nascimento ou casamento, conforme o estado civil 

do devedor solidário, bem como documentos pessoais do cônjuge. 
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IMPORTANTE: 

 

A não entrega de todos os documentos exigidos, bem como no caso de 

restrição ao crédito verificado em nome do devedor solidário, poderá implicar 

no indeferimento da matrícula. Fica, portanto, o candidato ciente que a consulta 

será realizada pela FACEC. 

Os candidatos aprovados que não comparecerem para a realização da 

matrícula nas datas e horários previstos, portando os documentos exigidos, 

conforme disposição contida no Manual do Candidato, perderão o direito à 

vaga.  

A FACEC reserva-se no direito de não manter a oferta do curso, caso não seja 

atingido o preenchimento mínimo de 60% (sessenta por cento) das vagas 

ofertadas, após o término do período de matrícula. Nesse caso, a FACEC 

tornará público em seus murais internos, por meio de Edital, e no PORTAL DO 

CANDIDATO inscrito, no site da FACEC em www.faculdadefacec.edu.br a 

decisão de não oferecer o curso e o candidato deverá requerer junto ao setor da 

Tesouraria da FACEC a devolução da importância paga no ato da matrícula, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da comunicação. 

O período letivo do candidato ingressante nos Cursos de Graduação por meio do 

processo seletivo de que trata o presente edital, terá início em 17/02/2020, 

conforme calendário acadêmico disponibilizado no site da FACEC. 

A efetivação da matrícula será objeto de análise pela Comissão de Vestibular, 

podendo ser homologada ou não pela Diretoria Geral. 

O Edital 20 de 23/12/2019 entra em vigor na data de sua publicação, tendo sua 

validade expirada no dia 15/05/2020. 

Os casos omissos serão solucionados em primeira instância pela Comissão 

Organizadora do Concurso Vestibular Agendado 2020 - FACEC e em segunda 

pela Diretoria Geral da FACEC. 

http://www.faculdadefacec.edu.br/

