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INTRODUÇÃO
Este manual foi planejado e organizado com o objetivo de informar e orientar os
candidatos quanto aos cursos, calendário, etapas, procedimentos e normas que regem o
26º Processo Seletivo/2019. Leia atentamente as informações contidas no presente
manual, preencha corretamente o formulário de inscrição, forneça a documentação
solicitada e compareça ao local na data prevista.
Estamos certos de que seu esforço será recompensado e com grande satisfação,
esperamos sua vitória nessa importante fase de sua vida.

APRESENTAÇÃO
A FACET Faculdade é um estabelecimento de ensino superior que oferece cursos de
graduação em Sistemas de Informação, Administração de Empresas e Ciências Contábeis,
reconhecida no mercado de trabalho como uma instituição que prepara profissionais
dotados de conhecimentos técnicos e acadêmicos, de forma a torná-los aptos a ingressar
no mercado de trabalho, com o potencial de criar e transformar suas oportunidades de
atuação em realizações para si e em benefício da sociedade, valorizando o ser humano
como agente de transformação da sociedade e acreditando na tecnologia como aliada no
processo de aprendizagem. Os projetos pedagógicos praticados pela FACET Faculdade
buscam a interação entre o conhecimento e as ações do cotidiano.
A FACET Faculdade dispõe de Professores qualificados, instalações adequadas e os
mais modernos recursos técnicos aplicados à educação no qual contribuem para a
formação integral do aluno, capacitando-o para enfrentar o mercado de trabalho e,
sobretudo, para agir com ética e solidariedade.

CURSOS E VAGAS REMANESCENTES OFERTADOS

CURSOS

VAGAS

 Bacharelado em Sistemas de Informação
 Bacharelado em Administração de Empresas (Habilitação Geral)
 Bacharelado em Ciências Contábeis
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CARACTERÍSTICAS DOS CURSOS



Bacharelado em Sistemas de Informação

Curso de graduação plena, possui duração de 4 anos. Visa formar profissionais aptos
em propor soluções de Tecnologia para os problemas organizacionais. O curso está
estruturado levando em conta a fase vivenciada pela tecnologia nos últimos anos e
apresenta considerável avanço naquilo que se entende por informação e conhecimento,
sendo aspectos centrais, a capacidade de gerar, processar e aplicar informações a partir
do conhecimento contextualizado, seja em organizações públicas ou privadas. O Bacharel
em Sistemas de Informação atuará nas áreas da programação de computadores,
desenvolvimento de sistemas de informação, consultoria de Tecnologia da Informação e
gestão de Tecnologia da Informação.



Bacharelado em Administração de Empresas

Curso de graduação plena, possui duração de 4 anos. Oferece formação prática,
proporcionando oportunidade de analisar casos específicos, realizar simulações e resolver
problemas ligados a sua área de atuação, além de estimular a aquisição de capacidades
necessárias ao administrador moderno: visão ampla do negócio, empreendedorismo,
criatividade, capacidade analítica e de negociação, visando lidar com as constantes
mudanças no ambiente global. Incluem-se entre as disciplinas estudadas: Análise
Organizacional, Sistemas de Informações Gerenciais, Planejamento Empresarial, além de
Seminários de Gestão e Tópicos especiais em Comportamento do Consumidor, entre
outras.



Bacharelado em Ciências Contábeis

Curso de graduação plena, possui duração de 4 anos. O curso objetiva formar
profissionais capacitados quanto às exigências legais no desenvolvimento dessa ciência,
assim como no aprimoramento de funções gerenciais que disponibilizem informações de
natureza econômica, financeira, física e de produtividade, que venha auxiliar na tomada de
decisão. Desta forma a orientação do curso visa propiciar ao profissional a capacidade de
auxiliar no desenvolvimento e desempenho empresarial. Para tanto, enfatiza-se
competências e habilidades essenciais à dinâmica da atualidade, dentre as quais incluemse: visão sistêmica organizacional, identificação de necessidades de aperfeiçoamento das
informações, análise de demonstrações financeiras e cenários econômicos, raciocínio
lógico, crítico e analítico. Entre as principais disciplinas estudadas estão: Contabilidade
Comercial, Tributária, de Custos, Auditoria, Perícia Contábil, Controladoria Empresarial,
entre outras.
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PROCESSO DE INSCRIÇÃO
I – AQUISIÇÃO DO MANUAL
A aquisição do Manual será feita mediante a inscrição para o vestibular e estará
disponível a partir do dia 06/05/2019 no site: www.facet.br .
II – PERÍODOS DE INSCRIÇÃO
06/05 à 31/07/2019
III – DOCUMENTAÇÃO
a)

Requerimento de inscrição devidamente preenchido.

IV – TAXA DE INSCRIÇÃO
A taxa de inscrição no valor de R$ 20,00 (vinte reais) deverá ser recolhida na rede
bancária ou na Tesouraria da FACET, através de boleto bancário.
V – LOCAL DE INSCRIÇÃO
Avenida Marechal Floriano Peixoto, 470 – centro – Curitiba – PR ou no endereço
eletrônico www.facet.br
VI – OPÇÕES DE CURSOS
No ato da inscrição, o candidato poderá optar pelo curso de sua preferência como
primeira opção e optar por outro curso oferecido pela FACET como segunda opção.
VII – FICHA DE INSCRIÇÃO
O preenchimento da Ficha de Inscrição deverá ser feita exclusivamente na internet,
através do endereço eletrônico www.facet.br
OBS.: Não será devolvida a taxa de inscrição após sua efetivação.

FORMALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO
A inscrição estará formalizada mediante o pagamento da taxa de inscrição.


O candidato impossibilitado de apresentar a cédula de identidade deverá
apresentar-se ao fiscal de sala, portando outros documentos que possam
contribuir para sua identificação.
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APLICAÇÃO DAS PROVAS
ETAPA

DATAS

Única

06/06/2019
13/06/2019
27/06/2019
04/07/2019
11/07/2019
25/07/2019
01/08/2019

INÍCIO

19h

PROVAS

NÚMERO DE
DURAÇÃO
QUESTÕES

Redação (temas
atuais)

01

Raciocínio Lógico

10

02 horas

Observações:
a)
b)
c)
d)

O candidato só poderá prestar exame na sala para onde for designado;
O candidato deverá comparecer ao local das provas às 18h45;
Após as 19h, não será permitida a entrada dos candidatos;
O candidato deverá comparecer ao local das provas, munido da carteira de
identidade, comprovante de inscrição, caneta azul ou preta, lápis e borracha.

CARACTERÍSTICA DAS PROVAS

Todas as provas versarão sobre conhecimentos que não excedem ao nível do
ensino médio. As questões serão elaboradas com predominância da verificação da
capacidade de raciocínio, do pensamento crítico e analítico. As provas terão questões com
alternativas múltiplas, observando que cada questão possuirá resposta única.

A correção da prova de Redação será realizada observando-se os aspectos
dispostos no programa e não será motivo de eliminação.

ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO
Será eliminado o candidato que não comparecer na data de realização das provas.

CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
I – ARGUMENTOS DA CLASSIFICAÇÃO
Serão considerados para fins de classificação os candidatos que realizarem as provas.
A classificação será considerada pela soma das notas obtidas em cada uma das provas.
II – NORMAS PARA CLASSIFICAÇÃO EM CASO DE EMPATE
1º) O rendimento produzido na prova de redação;
2º) O rendimento produzido na prova de raciocínio lógico;
3º) O candidato com mais idade.
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III – RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
Para divulgação da classificação dos candidatos, serão emitidos relatórios em ordem
alfabética, sem menção de escore.
As divulgações dos Relatórios estão previstas para o dia seguinte da realização da
prova no endereço eletrônico www.facet.br.
IV – REVISÃO DAS PROVAS
a)

Não será concedida revisão de prova.

b)

O candidato, após a divulgação dos resultados do processo seletivo, poderá
requerer junto a Secretaria da FACET a sua ordem de classificação.

MATRÍCULAS DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS
I – PERÍODO
As matrículas deverão ser realizadas no primeiro dia útil, após a divulgação do
resultado, no horário de funcionamento da FACET que é das 09h às 21h
Após matriculados todos os candidatos classificados em 1ª opção, as vagas
remanescente serão preenchidas por candidatos classificados em 2ª chamadas.
II – DOCUMENTOS EXIGIDOS


Histórico escolar completo do ensino médio ou equivalente (cópia autenticada).

1

O portador de diploma de curso superior fica dispensado da apresentação do histórico
escolar, desde que o respectivo documento esteja devidamente registrado no órgão oficial
competente.
2
Para os cursos concluídos no exterior, os diplomas e/ou certificados deverão constar
a convalidação pela Secretaria de Educação.







Certidão de Nascimento/Casamento (fotocópia autenticada).
Cédula de Identidade (fotocópia autenticada)
CPF (fotocópia autenticada)
Comprovante de Endereço
Uma (1) foto 3 X 4 recente

Obs.: O candidato classificado no processo seletivo que não efetuar a respectiva
matrícula dentro do prazo estabelecido neste manual perderá a vaga.
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PROGRAMAS
I – REDAÇÃO
O candidato deverá demonstrar habilidade em expressar-se com clareza, de modo
correto e coerente com o tema proposto. É desejável demonstrar argumentação na
expressão do seu ponto de vista.
Serão considerados os seguintes critérios:
Tamanho do texto: Mínimo de 15 (quinze) e máximo de 20 (vinte) linhas;
Adequação ao tema proposto;
Estrutura de texto: Introdução, desenvolvimento e conclusão;
Aspectos gramaticais e ortográficos como: concordância verbal e nominal,
regência verbal e nominal, colocação pronominal, pontuação, vocabulário, cacofonia e
ambigüidade.
II - RACIOCÍNIO LÓGICO
Aplicação de casos e situações do cotidiano envolvendo a capacidade de solução de
problemas de forma lógica e estruturada.
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