Conheça nossa história
A Faculdade Cristo Rei iniciou suas atividades no
ano de 2000 e foi credenciada em 2001.
A implantação da Faculdade só foi possível
graças ao determinismo de seus sóciosfundadores em querer formar na região norte
paranaense um núcleo de desenvolvimento e
crescimento por meio do ensino superior,
colaborando com transformação da cidade de
Cornélio Procópio em um polo educacional.
Com o apoio dos poderes públicos constituídos
e da comunidade de toda região, que estava
carente em ter próximo a si uma instituição que
ofertasse cursos que pudessem suprir a
carência de formação profissional existente, a
Faculdade Cristo Rei – FACCREI conseguiu um
crescimento significativo e conquistou a
credibilidade necessária para se destacar como
uma faculdade que visa não só o benefício
educacional de seus egressos, mas, também,
ampliar as oportunidades de desenvolvimento
regional, baseando-se nos pilares das ações de
ensino, da pesquisa e da extensão.

Quais cursos
a
oferece?

Escolha seu curso e vem ser Faccrei

ADMINISTRAÇÃO

AGRONOMIA

ENFERMAGEM

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

ENGENHARIA
CIVIL

DIREITO

PEDAGOGIA

EDUCAÇÃO
FÍSICA

Titulação:
Bacharel
Duração do curso:
4 anos
Áreas de Atuação:
Auditoria
Consultoria Financeira
Gestão de Marketing
Gestão Financeira
Recursos Humanos
Produção e Logística
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental

Comércio Exterior
Controle de Produção
Gestão da Informação
Pesquisa e Inteligência de
Mercado
Vendas
Carreira Acadêmica

Titulação:
Bacharel
Duração do curso:
5 anos
Áreas de Atuação:
Organizações Regionais e Nacionais
Carreira Acadêmica
Pesquisa e Extensão
Produção Animal ou Vegetal
Serviços e Atividades de Planejamento Rural
Pesquisa Tecnológica e de Mercado
Produção de Insumos
Prestação de Serviço

Titulação:
Bacharel
Duração do curso:
4 anos
Áreas de atuação:
Prestação de Serviços Contábeis
Consultoria
Controladoria
Auditoria
Setor Público
Exportação e Importação
Perícia Contábil
Carreira Acadêmica

Titulação:
Bacharel
Duração do curso:
5 anos
Áreas de atuação:
Direito Civil
Direito Penal
Direito Tributário
Direito Trabalhista
Direito Ambiental
Direito Empresarial
Direito do Consumidor
Direito do Estado
Direito Eleitoral

Titulação:
Bacharel
Duração do curso:
4 anos
Áreas da atuação:
Pesquisa
Esportes
Academias
Reabilitação
Carreira Acadêmica
Competições Esportivas
Empreendedorismo em Saúde
Recreação

Titulação:
Bacharel
Duração do curso:
5 anos
Áreas de atuação:
Assistência de Enfermagem em Anestesiologia
Enfermagem em Assistência Domiciliar
Enfermagem em Central de Material e Esterilização
Enfermagem em Centro Cirúrgico
Enfermagem em Cuidados Paliativos
Enfermagem em Nefrologia
Enfermagem em Farmacologia

Titulação:
Bacharel
Duração do curso:
5 anos
Áreas de atuação:
Coordenador de Manutenção Civil
Coordenador de Projetos Imobiliários
Coordenador de Planejamento e Controle de Obras
Coordenador de Compras
Estradas e Transportes
Geotecnia
Gerente de Projeto e Operações
Engenheiro orçamentista
Diretor de Engenharia Civil e Licitações

Titulação:
Licenciatura
Duração do curso:
4 anos
Áreas de atuação:
Docência
Administrador Escolar
Educação Especial
Psicopedagogia
Carreira Acadêmica e Pesquisa Ciêntifica
Instituições Hospitalares
Tecnologia
Editoras

Temos tudo isso para
agregar no seu futuro

Com sólida administração, a FACCREI segue em plena expansão nos
segmentos de ensino, extensão, pesquisa, além de infraestrutura, e
buscando sempre o pleno desenvolvimento dos nossos acadêmicos.
Além dos cursos de qualidade, com notas 4 e 5 no MEC ao realizar
sua matrícula para ingressar na FACCREI você tem várias
vantagens, tais como:

Top 1: Estrutura Física
Possui campus próprio - 60.000,00m²
Salas de aulas amplas e inovadoras
Carteiras com formato moderno e inovador
Biblioteca física ampla com ambientes integrados
Área de convivência
Diversos laboratórios (adequados ao seu curso)
Ambientes e sanitários com acessibilidade
Segurança no campus
Top 2: Estrutura Digital
Canal WEB FACCREI: página com vídeos atuais e informativos
Rádio WEB FACCREI: programação diversificada com colunas,
temas atuais e informações diárias da IES

Top 3 Tecnologia
Biblioteca Digital: os livros digitais facilitam o dia a dia dos discentes,
você acessa de onde estiver
Aplicativo FACCREI, ampliando a comunicação acadêmica do
estudante
AVA: Ambiente Virtual de Aprendizagem
Sistema Acadêmico com suporte on-line
Material Didático digital
Top 4 Acadêmico
Professores altamente qualificados
Coordenadores mestres e doutores
Congressos Internacionais e Nacionais para ampliar seu
conhecimento
Cursos de Extensão, capacitação e qualificação profissional
Bolsas de Intercâmbio e Mobilidade Acadêmica
Portal da Empregabilidade, oferecendo oportunidades aos nossos
estudantes e egressos
Top 5 Financeiro
Financiamentos próprios da IES: FACCRED e PIME
Fies e Financiamento Bradesco Universitário
Programa de bolsas como PROUNI, Quero Bolsa,
Educa+Brasil e Bolsa Instituição através Vestibular Solidário

BOLSAS DE INTERCÂMBIO
O Programa de Internacionalização e Mobilidade
Acadêmica engloba ações que inserem a
FACCREI no contexto internacional por meio de
cooperação com outras instituições, participação
em processos avaliativos internacionais e
intercâmbios.
ESTRATÉGIAS
Oferecer material didático atualizado para o ensino
de Inglês Instrumental.
Ofertar disciplinas ministradas em Português e em
Inglês.
Preparar para convênios com Instituições de Ensino
Superior estrangeiras.
Preparação para ingresso em Consórcios de Testes
de Progresso Internacionais.
Convênios com escolas de inglês para cursos
dentro da faculdade.
Incentivo à participação em eventos internacionais.

PORTAL DA EMPREGABILIDADE
O Programa de Empregabilidade TALENTOS FACCREI é capaz de
interligar as necessidades do mundo do trabalho e as
competências de nossos estudantes e egressos. Este elo é
estabelecido a partir de duas informações essenciais: a
necessidade das empresas e o conhecimento adquirido pelo
nosso estudante e egresso em cursos da FACCREI.
Para atender às necessidades das empresas/instituições de
encontrarem profissionais capacitados no mercado de trabalho e
para que nossos estudantes e egressos encontrem a
oportunidade de colocar em prática todas as competências
desenvolvidas na FACCREI, criamos o TALENTOS FACCREI, que,
além de apresentar um Banco de Talentos totalmente on-line,
automatizado e dinâmico, conta com um trabalho de preparação
e encaminhamento dos estudantes e egressos.
Candidato
Cadastre seu currículo e candidate-se às oportunidades de
estágios, programas de trainee e empregos, bem como bolsas de
extensão e iniciação científica
Empresas
Para cadastrar sua empresa basta preencher o formulário
disponível. Após isso, você poderá utilizar os serviços de cadastro
de vagas e pesquisa de currículos, as mesmas sendo públicas

http://empregabilidade.faccrei.edu.br/

REVISTA DIGITAL DA FACCREI
A Revista é uma publicação digital anual da FACCREI, e tem por
objetivo publicar artigos científicos originais de autores de
instituições nacionais ou estrangeiras, de ensino ou pesquisa com
temas relacionados a: Administração, Direito, Ciências Contábeis,
Ensino, Engenharias, Educação Física, Enfermagem, Linguística,
Literatura e Pedagogia.
A Revista Digital da FACCREI Diálogo e Interação ISSN: 2175-3687 é um
projeto editorial voltado à socialização da produção acadêmica, tendo
por missão disseminar a pesquisa no meio acadêmico.

INICIAÇÃO CIENTÍFICA
O Programa de Iniciação Científica da FACCREI visa estimular a pesquisa junto aos
acadêmicos de cursos de graduação, objetivando a formação integral do discente,
conduzida pela reflexão e criatividade

OBJETIVOS
Estimular a pesquisa junto aos acadêmicos de cursos de graduação, objetivando a
formação integral do discente, conduzida pela reflexão e criatividade;
Introduzir o jovem universitário no domínio do método científico e no aprendizado de
técnicas específicas de investigação;
Disseminar entre os alunos prestes a se formarem a ideia de continuidade de
formação na atividade profissional, especialmente no caso da carreira universitária;
Contribuir para a emergência de grupos consistentes de pesquisa e estudos, mediante
opções e contatos interdisciplinares;
Criar condições favoráveis para o incremento da produção e divulgação de resultados
de pesquisa;
Desenvolver a capacidade de criar e renovar a metodologia, visando novas
tecnologias.

Financiamento Estudantil e Programas Educacionais

O que é financiamento estudantil?

O financiamento estudantil, é um tipo de programa criado para
viabilizar o ingresso de estudantes ao curso superior,
possibilitando uma condição diferenciada no pagamento de
suas mensalidades.

Tipos de Financiamentos

FIES

BRADESCO

PIME

FACCRED

Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)
O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do Ministério da
Educação (MEC), instituído pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que tem
como objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores
não gratuitos, com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC e
ofertados por instituições de educação superior não gratuitas aderentes ao
programa.
O novo FIES é um modelo de financiamento estudantil moderno, que divide o
programa em diferentes modalidades, possibilitando juros zero a quem
mais precisa e uma escala de financiamentos que varia conforme a renda
familiar do candidato.
O novo FIES traz melhorias na gestão do fundo, dando sustentabilidade
financeira ao programa a fim de garantir a sustentabilidade do programa e
viabilizar um acesso mais amplo ao ensino superior.

Quem pode se inscrever no Fies?
Poderá se inscrever no processo seletivo o
candidato que participou do ENEM, a partir da
edição de 2010 e tenha obtido média aritmética
das notas nas provas igual ou superior a 450
(quatrocentos e cinquenta) pontos e nota
superior a 0 (zero) na redação. Também é
necessário possuir renda familiar mensal bruta,
por pessoa, de até 3 (três) salários mínimos

Não poderão se inscrever no processo
seletivo:
1.

Candidato pré-selecionado em processo
seletivo anterior;
2.
Candidato
que
não
tenha
quitado
financiamento anterior pelo Fies ou pelo
Programa de Crédito Educativo - CREDUC, de
que trata a Lei nº 8.436, de 25 de junho de 1992;
3. Candidato que se encontre em período de
utilização do financiamento do Fies;
4. Candidatos que submeteram ao ENEM com o
único objetivo de autoavaliação, na condição
de treineiro.

Crédito Universitário Bradesco
Trata-se de uma Linha de Crédito destinada ao
financiamento de cursos de graduação presenciais,
para alunos de Universidades conveniadas com o
Bradesco.
O aluno paga cada semestre em 12 meses e o
financiamento do próximo semestre inicia-se após o
pagamento do semestre anterior (até 8 anos para
pagamento de um curso de 4 anos).

Programa Institucional de Mútuo Educacional (Pime)
O Programa Institucional de Mútuo Educacional – PIME, é
Interno da Faculdade Cristo Rei – Faccrei e é destinado a
parcelar parte das mensalidades dos Cursos de Graduação e
Pós-Graduação do Ensino Superior de estudantes que não
tenham condições de arcar com o total dos custos de sua
formação e estejam regularmente matriculados na Instituição.

Quem pode se inscrever no Pime?
Para ser contemplado com o PIME, o aluno interessado deve ser
aprovado na avaliação cadastral que será realizada pela SOPEC
ou empresa indicada por ela;
Para se candidatar ao PIME, o aluno deve estar inscrito, ou já
aprovado no vestibular do curso do seu interesse. O programa
PIME poderá ser estendido, em cada semestre letivo, aos alunos
já matriculados, condicionado ao orçamento financeiro previsto
para o período.

Programa de Crédito Estudantil Interno - FACCRED
O Programa de Crédito Estudantil Interno – FACCRED, é um programa de
Inclusão Educacional que tem por objetivo conceder ao aluno, por mera
liberalidade, condições especiais para pagamento em um momento futuro
de parte do valor de suas mensalidades vincendas, conforme as definições
e condições estabelecidas neste Regulamento e no Termo de Concessão
de Crédito Interno de Mensalidades (TCCIM) que será emitido após a
aprovação do candidato.
É destinado a parcelar parte das mensalidades dos Cursos de Graduação e
Pós-Graduação (lato sensu e stricto sensu), nas modalidades presencial e
a distância, pertencentes à Faculdade Cristo Rei - FACCREI

Quem pode se inscrever no Faccred?

Para ser contemplado com o FACCRED, o aluno interessado deve ser
aprovado na avaliação cadastral que será realizada pela SOPEC ou
empresa indicada por ela;
Para se candidatar ao FACCRED, o aluno deve estar inscrito, ou já
aprovado no vestibular do curso do seu interesse. O programa FACCRED
poderá ser estendido, em cada semestre letivo, aos alunos já
matriculados, condicionado ao orçamento financeiro previsto para o
período.

Bolsas Educacionais

PROUNI

QUERO BOLSA

EDUCA + BRASIL

BOLSA INSTITUIÇÃO

Programa Universidade para Todos (Prouni)
O Programa Universidade para Todos (Prouni) do Ministério da
Educação é um programa que oferece bolsas de estudo,
integrais e parciais (50%), em instituições particulares de
educação superior.
Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve
comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5
salário mínimo. Para as bolsas parciais (50%), a renda familiar
bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa.
Somente poderá se inscrever no Prouni o estudante brasileiro
que não possua diploma de curso superior e que tenha
participado do Enem mais recente e obtido, no mínimo, 450
pontos de média das notas. Além disso, o estudante não pode
ter tirado zero na redação.

Quem pode se inscrever no PROUNI?
Estudantes que tenham cursado todo o ensino médio na
rede pública, ou na rede particular na condição de bolsista
integral da própria escola.
Estudantes com deficiência neste caso, não é necessário
ter cursado todo ensino médio na rede pública ou na rede
particular na condição de bolsista integral da própria
escola.
Professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício
do magistério da educação básica, integrantes de quadro
de pessoal permanente de instituição pública. Nesse caso,
não é necessário comprovar renda.
O processo seletivo do Prouni tem uma única etapa de
inscrição. A inscrição, gratuita, é feita exclusivamente pela
internet, na página do Prouni.
O candidato pode escolher, em ordem de preferência, até
duas opções de instituição, curso e turno dentre as bolsas
disponíveis, de acordo com seu perfil.

Quero Bolsa
O Quero Bolsa reúne bolsas de estudo em mais de 6.000
parceiros entre faculdades e escolas de todo o Brasil.
Você pode buscar escolas e cursos de graduação, pósgraduação, idiomas e técnico em qualquer região,
pesquisar e comparar os preços das mensalidades, ver
informações sobre as instituições e ainda garantir uma
bolsa de estudo sem burocracia.
Para conseguir sua bolsa, não é necessário comprovar
renda ou analisar crédito.
Você também não paga mais nada depois de se formar, o
programa Quero Bolsa NÃO É um financiamento.

Como consigo uma
bolsa do Quero Bolsa?

Pra garantir sua bolsa no Quero Bolsa, não precisa ter feito o
Enem ou comprovar renda. É só seguir esse passo a passo no
site:
1. Digite um curso;
2. Coloque uma faculdade, se você preferir alguma;
3. Escolha uma cidade;
4. Selecione o tipo de modalidade, presencial ou a distância.
Basta colocar quanto você pode pagar e clicar em BUSCAR.
O site gera uma lista de bolsas que tem a sua cara, você
escolhe uma e clica em garantir bolsa.
Depois, é só preencher seus dados e pagar a pré-matrícula,
no boleto ou no cartão em até 12x. Com a pré-matrícula
paga, você só precisa fazer o vestibular (ou usar sua nota do
Enem) e finalizar sua matrícula na faculdade.
Pronto! Agora é só curtir a vida de calouro.

Quem pode se inscrever
no Quero Bolsa?

A bolsa do Quero Bolsa é válida para alunos que estão
começando o curso do zero.
Não é necessário comprovar renda ou analisar crédito.
A bolsa NÃO é válida para alunos já matriculados,
alunos que estejam no meio do curso ou alunos que
tenham tido qualquer tipo de vínculo com a faculdade.
Ou seja, você não pode ter feito matrícula
anteriormente, mesmo que esteja trancada, ou até ter
feito alguma inscrição pro vestibular da faculdade.

Educa + Brasil
O Educa Mais Brasil é o maior programa de Bolsas de Estudo do país e
está há mais de quinze anos no mercado permitindo que estudantes
impossibilitados de pagar uma mensalidade integral tenham acesso a
instituições de ensino particulares através de bolsas de estudo parciais.
O programa tem parceria com mais de 30 mil instituições como
universidades, centros universitários, faculdades, colégios e escolas
técnicas, que disponibilizam bolsas de estudo de até 70% para cursos de
graduação, pós-graduação, educação básica, cursos técnicos, cursos
livres e idiomas.
O Educa Mais Brasil, viabiliza a formação completa e de qualidade de
indivíduos que procuram construir uma carreira e certamente farão a
diferença na consolidação de um país mais justo e desenvolvido.

Quem pode se inscrever no Educa + Brasil ?
Todas as pessoas que desejam estudar em uma instituição de
qualidade pagando um valor de mensalidade menor, e que não
possua vínculo com a faculdade para a qual deseja obter a bolsa de
estudo, pode se inscrever.
Estudantes que desejam fazer uma pós-graduação, no entanto,
podem conseguir uma bolsa de estudo para estudar na instituição
na qual concluíram a graduação.
O Educa Mais Brasil é um programa de inclusão educacional, por isso
o principal critério de avaliação é a falta de condições para pagar o
valor total das mensalidades da instituição escolhida.
Além disso, o candidato não pode ter vínculo com a faculdade para
a qual deseja obter uma bolsa de estudo.

Bolsa Instituição
Todos os alunos ingressantes terão a oportunidade
de adquirir uma bolsa através do Vestibular Solidário,
que acontecerá na campanha do Vestibular de Verão
2021.
Este processo acontecerá em Fevereiro de 2021, e
serão ofertadas bolsas para os primeiros 10
colocados, de 100% a 50% de desconto*.
*Vide regras no edital disponível no site da FACCREI.

Já me decidi,
o que faço
agora?

Faça agora sua inscrição em nosso
Vestibular de Verão!

#vemserfaccrei
INSCREVA-SE
www.faccrei.edu.br

Vestibular de Verão 2021
INSCRIÇÕES ABERTAS
Como serão realizadas a inscrição e a prova?
TOTALMENTE ON-LINE!

Há taxa de inscrição?
Sim
Qual é o valor?
R$ 20,00 (em parceria com o curso de
Agronomia, essa taxa será revertida para a
construção da HORTA COMUNITÁRIA em prol da
sociedade
e do meio ambiente.

Vestibular de Verão 2021
Por quais canais posso realizar a minha inscrição?
Pelo WhatsApp, enviando uma mensagem para (43) 35243301
Pelo site da Instituição (faccrei.edu.br), clicando no ícone
VESTIBULAR.
Já tenho uma graduação, preciso realizar a prova?
Não, no ato da inscrição selecione a opção JÁ DIPLOMADO.
Fiz ENEM e gostaria de usar a minha nota para realizar o
vestibular, posso?
Sim, no ato da inscrição, selecione a opção NOTA DO ENEM e
preencha os dados requisitados.

Fui aprovado no vestibular,
qual o próximo passo?
Providenciar toda a
documentação
necessária para a
matrícula.

Documentação para Matrícula
Foto 3x4 recente;
RG;
CPF;
Título de Eleitor (com comprovante de votação na última eleição,
para maiores de 18 anos);
Certidão de Nascimento ou Casamento;
Certificado de Reservista;
Comprovante de Residência (IPTU, contas de água, luz ou telefone);
Histórico escolar completo do Ensino Médio;
Certificado de Conclusão do Ensino Médio;
RG, CPF e Comprovante de Residência do Responsável Solidário;
Comprovante das notas do ENEM, caso opte por essa opção;
Diploma e Histórico Escolar da Graduação, caso opte por essa
opção.

#vivaoseusonho

AGORA VOCÊ FAZ PARTE DESSE TIME DE SUCESSO!
ACOMPANHE EM NOSSAS REDES SOCIAIS

@faccrei

faccrei

SIGA NOSSOS CANAIS

VENHA FAZER PARTE DE NOSSOS
EVENTOS!

CONHEÇA
PARTICIPE
RETORNE.

Agende: (43) 3524-3301
Fixo e WhatsApp

www.faccrei.edu.br

