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 I. APRESENTAÇÃO

A FACULDADE DOUTOR LEOCÁDIO JOSÉ CORREIA mantém os Cursos  de
PEDAGOGIA,  reconhecimento renovado pela Portaria Ministerial nº. 576, de 30
de  setembro  de  2016,  de  ADMINISTRAÇÃO,  reconhecimento  renovado  pela
Portaria  Ministerial  nº.  268  de  03  de  abril  de  2017,  de  TEOLOGIA,
reconhecimento renovado pela Portaria Ministerial nº. 268, de 03 de abril de 2017
de  CIÊNCIAS CONTÁBEIS,  autorizado pela Portaria Ministerial nº. 276, de 20
de  julho  de  2011, todas  do  Ministério  da  Educação  (MEC) e  representa  o
resultado dos esforços de educadores que conscientes de suas responsabilidades
entendem que Educação não é prédio, mas mentalidade.

Todo  o  ensino,  a  pesquisa  e a  extensão da Faculdade Doutor  Leocádio  José
Correia estão assentados na transdisciplinaridade,  na visão crítica do currículo
aberto,  fundamentada  em princípios  filosóficos  e  doutrinários  dignificadores  da
pessoa humana.

A grande preocupação, a essência do trabalho pedagógico, da Faculdade Doutor
Leocádio José Correia será a formação do docente, do administrador, do teólogo
espírita, do educador e a do profissional, através de uma escola viva, agenciadora
do social, sustentada por uma política pedagógica da cultura.
Temos certeza que a Faculdade Doutor Leocádio José Correia ajudará a construir
a consciência crítica de uma nova escola, portanto, de uma nova sociedade.

PROF. DR. MAURY RODRIGUES DA CRUZ
PRESIDENTE DA MANTENEDORA
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II. CALENDÁRIO 2017/2 - 2018/1

DIA - MÊS ATIVIDADES LOCAL

15 DE SETEMBRO
DIVULGAÇÃO DOS EDITAIS DO PROCESSO SELETIVO

DE VERÃO 2018- 1
AGENDADO 

FACULDADE
INTERNET

18 DE SETEMBRO A 31
JANEIRO

INSCRIÇÕES E PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DE
VERÃO 2018-1
AGENDADO

INTERNET
FACULDADE

27 DE NOVEMBRO A 08 DE
DEZEMBRO

ENTREVISTAS
ESPECÍFICAS PARA O CURSO DE TEOLOGIA

FACULDADE

11 DE DEZEMBRO A 31 DE
JANEIRO

ENTREVISTAS PARA O PREENCHIMENTO DAS VAGAS
REMANESCENTES  COM  CANDIDATOS
CLASSIFICADOS  

NO ENEM E APROVADOS NO PROUNI

FACULDADE
INTERNET

11 DE DEZEMBRO A 31 DE
JANEIRO

MATRÍCULA DOS CLASSIFICADOS NO PROCESSO
SELETIVO DE VERÃO 2018-1 - AGENDADO,  NO ENEM E

OS APROVADOS NO  PROUNI

FACULDADE

05 DE FEVEREIRO
AULA INAUGURAL

INÍCIO DAS AULAS DO 1º SEMESTRE
FACULDADE

Observação: Recesso Escolar de 23 a 31 de dezembro de 2017.

III. INSCRIÇÃO

1. LOCAL E HORÁRIO DE INSCRIÇÃO

As inscrições serão realizadas na Secretaria Geral  da Faculdade Doutor
Leocádio José Correia, sita à Rua José Antonio Leprevost, 331 – Santa Cândida,
de 2as. as 6as. feiras, das 09:00 as 21:00 horas, ou pela Internet www.falec.br.

2. PERÍODO DE INSCRIÇÃO

18 de setembro  a 31 de janeiro de 2018

3. DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA A INSCRIÇÃO NA SECRETARIA GERAL

Registro Geral (RG).

4. PREENCHIMENTO DA FICHA DE INSCRIÇÃO

Via Internet ou Secretaria Geral:
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    NOME DO CANDIDATO – informar com letra legível quando preenchida
na Secretaria Geral;

 RG  –  informar  o  número  do  RG,  identidade  expedida  pelas  Forças
Armadas  ou  Polícia  Militar  e  identidades  expedidas  por  Ordens  ou
Conselhos Profissionais, reconhecidos por Lei Federal;

 SEXO – preencher o campo;
 DATA DE NASCIMENTO – informar, no espaço próprio, o dia, mês e ano

do nascimento;
 ENDEREÇO – informar com letra legível o endereço completo: nome da

rua, avenida ou praça, nº. da residência, nº. do apartamento, sobrado,
ou outra indicação, nome do bairro,  código de endereçamento postal
(CEP), nome da cidade, estado e nº. de telefones para contatos;

 ASSINATURA – quando preenchida na Secretaria Geral assinar no local
indicado. Se o candidato for menor (dezoito anos) a assinatura será do
pai ou responsável.

 OPÇÃO DO CURSO – informar a opção escolhida:

CÓDIGO CURSO GRAU TURNO VAGAS

001 PEDAGOGIA
LICENCIATURA

PLENA
MANHÃ 120

002 PEDAGOGIA
LICENCIATURA

PLENA
NOITE 120

005 ADMINISTRAÇÃO BACHARELADO NOITE 100

006
TEOLOGIA

BACHARELADO NOITE 100

007 CIÊNCIAS CONTÁBEIS BACHARELADO MANHÃ E NOITE 150

5. PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE À INSCRIÇÃO

No local indicado pela Secretaria Geral deve ser efetuado o recolhimento
de R$ 20,00 (Vinte Reais) ou o pagamento do respectivo boleto bancário.  Em
hipótese alguma, será restituído o valor referente à inscrição. 

O COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO, DEVERÁ SER APRESENTADO NO DIA DA
PROVA.

IV. CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Os candidatos  portadores de necessidades especiais  que necessitem de
atendimento  diferenciado,  deverão  informar  na  ficha  de  inscrição  os  recursos
especiais  que  necessitam.  A decisão  quanto  ao  solicitado,  caberá  a  Comissão
Organizadora de Processos Seletivos da Faculdade Dr. Leocádio José Correia.
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V. ENTREVISTA – CURSO DE TEOLOGIA

Os candidatos inscritos no Processo Seletivo de Teologia serão convocados
individualmente, no período de  27 de novembro a 08 de dezembro, em datas e
horários a serem definidos no ato da inscrição, para entrevista prévia onde será
avaliada a prontidão dos mesmos para a proposta curricular do referido curso.

VI. DOCUMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS - PROVAS

Os candidatos deverão trazer para a realização das provas:
 documento de identidade - com foto;
 comprovante de inscrição;
 caneta esferográfica com tinta azul-escura ou preta, escrita grossa (de

preferência, tipo bic-cristal, kilométrica ou similar);
 lápis comum, para rascunhos;
 borracha para lápis.

Não será permitido o uso de relógios, ábacos, réguas de cálculo, formulários
ou quaisquer tipos de calculadoras, bem como, telefone celular, tele-mensagem ou
similares.

Também não será permitido, durante a realização das provas, porte de armas
dentro do prédio da Faculdade.

VII. LOCAIS DE PROVAS

A Faculdade divulgará, em sua sede, os locais de provas, considerando as 
datas dos agendamentos.
          
VIII. PROVAS
                       

Com  exceção  da  redação,  os  conteúdos  das  provas  versarão  sobre
matérias  do  nível  médio.   As  questões  elaboradas  com  predominância  da
verificação da capacidade de raciocínio, de análise e dedução de conteúdos que
envolvam  fundamentalmente  a  memorização,  constarão  no  dia  do  Guia  do
Candidato no Site e no Edital da Faculdade. 

As provas serão  realizadas no  período de 18  de  setembro  a  31 de 
janeiro de 2018,considerando as datas agendadas com cada candidato. 

A duração e o número de questões estão estabelecidos no quadro abaixo:

DURAÇÃO PROVAS NÚMERO DE QUESTÕES

1 h e 30 min. REDAÇÃO 02

1 h e 30 min.

LÍNGUA PORTUGUESA
LITERATURA BRASILEIRA
CONHECIMENTOS GERAIS

10
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CARACTERÍSTICAS DAS PROVAS

1. PROVA OBJETIVA

A prova  de  Língua  Portuguesa  e  Literatura  Brasileira  e  Conhecimentos
Gerais, com número de questões definidas no quadro acima será  objetiva, com
cinco alternativas (a, b, c, d, e), entre as quais somente uma será correta.

CARTÃO-RESPOSTA

    As  respostas  da  prova  objetiva  serão  transportadas  para  um  cartão-
resposta,  que     deverá  ser  assinado  pelo  candidato,  no  campo  próprio,  e
preenchido conforme orientação constante do mesmo.

O PREENCHIMENTO INCORRETO DO CARTÃO-RESPOSTA PODERÁ
INVALIDÁ-LO E PREJUDICAR O DESEMPENHO DO CANDIDATO

 No caso de uma questão ter mais de uma resposta ou considerada inválida,
a pontuação a ela correspondente, será atribuída a todos os candidatos.

2. PROVA DE REDAÇÃO

 Na prova de redação, onde o candidato demonstrará sua capacidade de
expressão escrita,  poderão ser  indicados,  nas instruções para  as  questões da
redação, temas que deverão ser desenvolvidos com um mínimo de 10 (dez) e no
máximo 15 (quinze) linhas.
 Na  avaliação  da  redação  serão  considerados  os  aspectos  gramaticais,
textuais  e de conteúdo.  Esta avaliação será realizada por docentes da área e
definidos pela Comissão Organizadora de Processos Seletivos da Faculdade Dr.
Leocádio José Correia.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS

1. REDAÇÃO

A prova  de  Redação  será  constituída  de  temas  propostos,  para  serem
desenvolvidos atendendo:

 domínio da língua culta contemporânea e das normas de concordância
e regência, bem como, uso de vocabulário adequado;

 domínio das estruturas sintáticas, bem como dos sinais de pontuação,
visando clareza e precisão expressivas;

 uso adequado dos recursos coesivos da linguagem escrita;
 respeito às normas ortográficas; 
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 fidelidade do texto à proposta da prova.

2. LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA

LÍNGUA PORTUGUESA

Tem por objetivo central avaliar a capacidade do candidato na compreensão
de  textos  compatíveis  com o nível  de  informação de  quem concluiu  o  ensino
médio.

Análise de textos
 Conteúdo:  objetivo  e  compreensão  crítica  do  texto,  relações

intertextuais;
 Estrutura: principais mecanismos de coesão e coerência; 
 Expressividade: recursos estilísticos.

Gramática
 Variações lingüísticas: níveis de fala, gíria,estilo, sinonímia, antonímia e

polissemia;
 Ortografia e acentuação: regras de ortografia e acentuação, parônimos e

homógrafos, pontuação;
 Sintaxe:  concordância  nominal  e  verbal,  regência  verbal,  crase  e

colocação pronominal;
 Estilística: figuras de linguagem.

LITERATURA BRASILEIRA

 Escolas Literárias e as obras a seguir, onde os textos serão formulados
em função do momento cultural e sua situação na história da literatura
brasileira e sua realização enquanto obra de arte literária.

OBRAS PARA LEITURA:

SENHORA – José de Alencar – Diversas Editoras;
TRISTE FIM DE POLICARPO QUARESMA – Lima Barreto – Ed.Ática;
ESAÚ E JACÓ – Machado de Assis – Diversas Editoras;
SINFONIA DA VIDA – Helena Kolody - Ed. Letrativa;
MEUS POEMAS PREFERIDOS – Manuel Bandeira;
QUINCAS BORBA – Machado de Assis – Diversas Editoras;
O SANTO E A PORCA – Ariano Suassuna.

        3. CONHECIMENTOS GERAIS

HISTÓRIA
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O Mundo Clássico:
 Os gregos: evolução política e social de Atenas, a colonização grega,

helenismo, legado cultural grego;
 Os romanos: evolução política e social de Roma, conquistas do Império,

instituições romanas, o direito romano, o cristianismo.

O Mundo Feudal:
 A alta Idade Média (séculos V a X):  a Europa bárbara, Bizâncio e a

Europa. Ordens religiosas. O feudalismo;
 A baixa Idade Média (séculos XI a XV): A Europa e o Mundo Islâmico, a

igreja medieval, a burguesia e a urbanização, a formação dos Estados
Ibéricos.

          O Mundo Ocidental (séculos XV a XVIII):
 A revolução comercial:  as  grandes  navegações,  a  inserção  do  Novo

Mundo no contexto do mundo Ocidental, a política mercantilista;
 A conjuntura renascentista:  o  humanismo,  o renascimento,  a  reforma

religiosa, a revolução científica no século XVII;
 O Estado Nacional Moderno;
 O  sistema  colonial  na  América:  as  colonizações  inglesa,  francesa  e

portuguesa;
 O Brasil Colônia: estrutura político-administrativa, evolução econômica,

estrutura social, aspectos culturais da época.

O Mundo Ocidental Contemporâneo (séculos XVIII a XIX):
 A revolução industrial:  inovações técnicas, transformações estruturais,

fisiocracia e liberalismo, capitalismo industrial, o social;
 A conjuntura revolucionária:  as Revoluções Americana e Francesa,  a

ideologia revolucionária, os movimentos liberais e nacionalistas;
 A América independente, os Estados Unidos, a América Espanhola;
 O Império Brasileiro.

O Mundo Ocidental Contemporâneo (séculos XIX à 2a. Guerra Mundial):
 O  liberalismo:  a  hegemonia  européia  no  mundo,  o  capitalismo,  o

desenvolvimento  científico  e  tecnológico,  o  socialismo  e  a  doutrina
social da igreja;

 O processo de modernização do Brasil;
 Crises do mundo liberal: Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, os

Estados totalitários, a crise de 1929 e a Grande Depressão, a Segunda
Guerra Mundial.

O Mundo Contemporâneo:
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 O mundo atual: descolonização da Ásia e África, o terceiro mundo, o
progresso científico e tecnológico, os organismos internacionais;

 O Brasil: mudanças e permanências;
 Arte e Técnica, Economia, Política, Cultura e o Social, as projeções para

o próximo milênio.

  4. GEOGRAFIA

A população e a urbanização:
 População: distribuição, estrutura, mobilidade e crescimento;
 Urbanização: importância e os problemas urbanos.

A geografia e a divisão do mundo atual:
 Caracterização dos espaços geográficos: países capitalistas, países em

transição e países em desenvolvimento.

O espaço brasileiro:
 Fundamentos  geológicos  e  morfológicos,  bacias  hidrográficas,  clima,

vegetação e solo, transportes e comunicações, o potencial econômico,
unidades regionais do Brasil.

Aspectos geográficos do Paraná.

        5. CONHECIMENTOS GERAIS

Atualidades sobre os seguintes assuntos:
 A contemporaneidade social brasileira;
 A política contemporânea brasileira;
 A influência da tecnologia no cotidiano do Brasil;
 Aspectos culturais da vida brasileira;
 Aspectos econômicos da sociedade brasileira;
 Ética,  relações  internacionais,  meio  ambiente,  cidadania,  direitos

humanos;
 Noções  elementares  de  procedimentos  matemáticos:  Teoria  dos

conjuntos (União de conjunto e Interseção de conjuntos), Equações de
1º  Grau  (Sistema  de  equações  de  1º  Grau),  Equações  de  2º  Grau
(Raízes de uma equação do 2º Grau e Termos de uma equação de 2º
grau), Porcentagem, Grandezas Proporcionais, Regra de três simples,
Regra de três composta;

 Características gerais dos seres vivos;
 Características gerais dos seres humanos;
 Fatores ecológicos, cadeia alimentar, relação entre seres vivos.
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O  candidato  que  possui  conhecimentos  atualizados  por  meio  de  jornais,
revistas,  televisão,  Internet,  fatos  jornalísticos  do  Brasil  e  do  Mundo,  estará
capacitado a resolver questões propostas para os temas acima relacionados.

SERÁ ELIMINADO O CANDIDATO QUE TENTAR SE COMUNICAR COM 
OUTROS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS PROVAS, EFETUAR 

EMPRÉSTIMOS, USAR DE MEIOS ILÍCITOS OU PRATICAR ATOS CONTRA
AS NORMAS OU A DISCIPLINA

IX. PROCESSO CLASSIFICATÓRIO

O processo de seleção é de natureza classificatória para os candidatos que
na soma das notas obtiverem grau superior a 0.0 (zero) e selecionados em ordem
decrescente de notas, sendo considerados classificados aqueles que obtiverem o
maior número de pontos, respeitado o limite de vagas previstas para cada curso e
turno.

X. DESEMPATE 

Na  ocorrência  de  candidatos  com igual  número  de  pontos  no  somatório
citado no item anterior, se fará o desempate, para fins de classificação nas vagas,
considerando-se a nota obtida na prova de Redação. Permanecendo o empate,
será  considerada  a  nota  obtida  na  prova  de  Língua  Portuguesa  e  Literatura
Brasileira  e  Conhecimentos  Gerais.  Persistindo  o  empate,  será  classificado  o
candidato com maior idade.

XI. VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO

O Processo Seletivo de Verão 2018-1 – Agendado é válido apenas para as
vagas estabelecidas pelo Edital  003/2017 da Faculdade Doutor  Leocádio José
Correia e para matrícula no 1º semestre do ano letivo de 2018.

XII. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

A  Faculdade  emitirá  listas,  em  ordem  alfabética,  dos  candidatos
classificados no Processo Seletivo de Verão 2018-1 – Agendado, sem qualquer
menção de notas ou pontos obtidos e sem obedecer a ordem de classificação.
Estas listas serão divulgadas ao público, em Edital da Faculdade e pela Internet.

A Faculdade  não  se  compromete  a  avisar  pessoalmente  os  candidatos
convocados.

XIII. VAGAS REMANESCENTES

 As vagas remanescentes, serão preenchidas por candidatos classificados
no  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  (ENEM)  e  os  aprovados  no  Programa
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Universidade para Todos (PROUNI). 

XIV. MATRÍCULAS 

As matrículas serão realizadas na Secretaria  Geral  da Faculdade Doutor
Leocádio José Correia, no período de 11 de dezembro a 31 de janeiro de 2018
para  os  candidatos  classificados  no  Processo  Seletivo  de  Verão  2018-1  –
Agendado,  no  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  (ENEM)  e  os  aprovados  no
Programa Universidade para Todos (PROUNI)  no horário  referido no item 3 do
Edital 004/2017. 

Os candidatos deverão obrigatoriamente no ato da matrícula:

1 – Apresentar a seguinte documentação:

a) Comprovante de conclusão do ensino médio ou nível superior;
 Histórico  escolar  do  ensino  médio  concluído  -  original e  duas

fotocópias;
 Diploma do ensino médio - original e duas fotocópias  frente e verso;
 Diploma de nível superior - original frente e verso em uma única folha,

registrado  no  órgão  competente  e  o  respectivo  histórico  escolar  -
original e duas fotocópias.

b) Certidão de nascimento e/ou casamento - original e duas fotocópias;
c) RG - original e duas fotocópias;
d) CPF-uma fotocópia;
e) Comprovante de residência - uma fotocópia;

      f) Título de eleitor e prova de estar em dia com as obrigações eleitorais, para
brasileiros maiores de 18 anos - uma fotocópia;

g) Serviço militar - uma fotocópia.

2 – Assinar o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e retirar o
boleto.

XV. PERDA DE VAGA

Perderá a vaga o candidato que:
 Não apresentar documento de conclusão do ensino médio, de acordo

com  a  legislação  em  vigor,  ou  diploma  e  histórico  escolar  de  nível
superior;

 Por  qualquer  motivo,  não  realizar  a  matrícula  nos  dias  e  horários
previstos.

Não terá direito  à  matrícula,  o  candidato cuja classificação ultrapasse o
número de vagas ofertadas e efetivamente preenchidas, na forma do previsto no
Edital 003/2017 da Faculdade Doutor Leocádio José Correia.
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 A NÃO CONFIRMAÇÃO DA MATRÍCULA RESULTARÁ NA PERDA DA VAGA E  DOS
DIREITOS INERENTES AO PROCESSO SELETIVO DE VERÃO 2018- 1 - AGENDADO

DA FACULDADE DOUTOR LEOCÁDIO JOSÉ CORREIA E DOS CANDIDATOS
CLASSIFICADOS NO ENEM E OS APROVADOS NO PROUNI

 

OUTRAS INFORMAÇÕES:

XVI. ACESSO À FACULDADE – LINHAS DE ÔNIBUS

 LINHA EXPRESSO PINHEIRINHO/SANTA CÂNDIDA 

Estações principais de embarque

A - CENTRAL 
Av. Presidente Faria, ao lado do prédio dos Correios  

B - PASSEIO PÚBLICO 
 Av. João Gualberto 

Estação de desembarque

JOAQUIM NABUCO 
 Av. Paraná, a de 500 m. da Faculdade Doutor  Leocádio José Correia

 LINHA DIRETA BOA VISTA/NAZARÉ 

           Estação de embarque 
Praça Tiradentes 

Estação de desembarque 
Rua José Antonio Leprevost, a 100m da Faculdade Doutor Leocádio José
Correia.

ANEXOS

XVII. EDITAIS 

EDITAL 003/2017

PROCESSO SELETIVO 2018-1

A  FACULDADE DOUTOR  LEOCÁDIO  JOSÉ CORREIA,  mantida pelo Lar
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Escola Doutor Leocádio José Correia, torna público e declara abertas as inscrições
para o PROCESSO SELETIVO DE VERÃO 2018-1 - AGENDADO que tem por
objetivo  classificar candidatos para os  Cursos de PEDAGOGIA,  reconhecimento
renovado  pela  Portaria  Ministerial  nº.  576,  de  30  de  setembro de  2016,  de
ADMINISTRAÇÃO, reconhecimento renovado pela Portaria Ministerial nº. 268, de

03  de  abril  de  2017,  de  TEOLOGIA,  reconhecimento  renovado  pela  Portaria
Ministerial  nº.  268,  de  03  de  abril  de  2017  e  de  CIÊNCIAS CONTÁBEIS,
autorizado  pela  Portaria  Ministerial  nº.  276,  de  20  de  julho  de  2011,  todas do
Ministério  da Educação  (MEC), organizado sob a forma de concurso público,  de
conformidade  à  Portaria  Normativa  nº.  40,  de  12  de  dezembro  de  2007  e  no
Regimento lnstitucional. INSCRIÇÕES E PROVAS • de 18 de setembro a 31 de
janeiro de 2018 - pela Internet www.falec.br ou na Secretaria Geral da Faculdade,
Rua  José  Antonio  Leprevost,  331,  Santa  Cândida.  DOCUMENTAÇÃO •  As
inscrições deverão ser feitas pelo candidato, conforme instruções constantes no
Guia do Candidato. VALOR • O valor da inscrição será de R$ 20,00 (Vinte Reais).
Em hipótese alguma, será restituído o valor referente à inscrição. 

CURSOS OFERTADOS, TURNOS E VAGAS
CÓDIGO CURSO GRAU TURNO VAGAS

001 PEDAGOGIA
LICENCIATURA

PLENA
MANHÃ 120

002 PEDAGOGIA
LICENCIATURA

PLENA
NOITE 120

005 ADMINISTRAÇÃO BACHARELADO NOITE
100

006 TEOLOGIA BACHARELADO NOITE
100

007
CIÊNCIAS

CONTÁBEIS
BACHARELADO MANHÃ E NOITE

150

INSCRIÇÕES E PROVAS • As inscrições e as provas serão realizadas no
período de 18 de setembro a 31 de janeiro de 2018. VALIDADE DO PROCESSO
SELETIVO •  As  vagas  previstas  serão  válidas  somente  para  matrículas  no  1°
semestre  do  ano  letivo  de  2018.  VAGAS  REMANESCENTES  • As  vagas
remanescentes,  serão  preenchidas  por  candidatos  classificados  no  Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM) e os aprovados no Programa Universidade para
Todos (PROUNI). GUIA DO CANDIDATO • Documentação necessária, programas
e  outras  informações  sobre  o  Processo  Seletivo  são  encontrados  no  Guia  do
Candidato,  cujas normas passam a integrar o presente Edital e se encontram à
disposição  dos  interessados  no  Site  e  no  Edital  da  Faculdade.  Eventuais
informações no Guia do Candidato  que sejam contraditórias ao presente Edital
devem ser desconsideradas. 

DISPOSIÇÕES GERAIS •  A Faculdade reserva seu direito de não oferecer
cursos que não tenham 30% das vagas preenchidas. Este Edital entra em vigor na
data de sua publicação. Curitiba, 15 de setembro de 2017. PROF. DR. ENIO J. C.
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DE CARVALHO DIRETOR.  VISTO: PROF. DR. MAURY RODRIGUES DA CRUZ,
PRESIDENTE DA MANTENEDORA.

                                                              

EDITAL 004/2017

                           PROCESSO SELETIVO 2018-1

A FACULDADE DOUTOR LEOCÁDIO JOSÉ CORREIA, mantida pelo Lar Escola
Doutor Leocádio José Correia, declara abertas as inscrições para o PROCESSO
SELETIVO DE VERÃO 2018-1 -  AGENDADO,  que tem por objetivo classificar
candidatos  para  os  Cursos  de  PEDAGOGIA,  reconhecimento  renovado  pela
Portaria Ministerial nº. 576, de 30 de setembro de 2016, de  ADMINISTRAÇÃO,
reconhecimento renovado pela Portaria Ministerial nº. 268, de 03 de abril de 2017,
de TEOLOGIA, reconhecimento renovado pela Portaria Ministerial nº. 268, de 03
de abril de 2017 e de CIÊNCIAS CONTÁBEIS, autorizado pela Portaria Ministerial
nº.  276,  de  20  de  julho  de  2011,  todas  do  Ministério  da  Educação  (MEC),
organizado sob a forma de concurso público, de conformidade com prescrito no
Inciso lI, do Artigo 44 da Lei n° 9394, de 20 de dezembro de 1996, no Artigo 5°,
Inciso I da Constituição Federal de 1998, nas Portarias n° 971, de 22 de agosto de
1997, e nº 1120, de 16 de julho de 1999, ambas do MEC, no Decreto n° 2306, de
15 de maio de 1997, no Parecer 738/97-CES, de 03 de dezembro de 1997, na
Portaria Normativa n°40 -  MEC, de 12 de dezembro de 2007 e no Regimento
Institucional, que será realizado conforme as regras e instruções aqui dispostas,
que a Instituição se obriga a cumprir e os candidatos que nele se inscreverem,
declaram implicitamente conhecer e com elas concordarem. 

1. INSCRIÇÃO

As inscrições deverão ser feitas pelo candidato, conforme instruções constantes
no Guia do Candidato. 

2. PERÍODO DE INSCRIÇÃO

           18 de setembro a 31 de janeiro de 2018

3. LOCAL E HORÁRIO 

Na Secretaria Geral da Faculdade Doutor Leocádio José Correia, sita à Rua
José Antonio Leprevost, 331, de 2as. as 6as. feiras, das 09:00 às 21:00 horas ou
pela Internet www.falec.br. 

4. VALOR DA INSCRIÇÃO
15
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Valor de R$ 20,00 (Vinte Reais). Em hipótese alguma, será restituído o valor
referente à inscrição. 

5. CURSOS OFERTADOS, TURNOS E VAGAS

CÓDIGO CURSO GRAU TURNO VAGAS

001 PEDAGOGIA LICENCIATURA
PLENA

MANHÃ 120

002 PEDAGOGIA LICENCIATURA
PLENA

NOITE 120

005 ADMINISTRAÇÃO
BACHARELADO

NOITE 100

006 TEOLOGIA BACHARELADO NOITE 100

007 CIÊNCIAS
CONTÁBEIS

BACHARELADO MANHÃ E NOITE 150

6. REGIME DE ENSINO

O regime  de  ensino  é  semestral  -  períodos,  com duração  mínima  de  4
(quatro) anos e máxima de 8 (oito) anos.

7. LOCAIS DE PROVAS
  

A Faculdade divulgará, em sua sede, os locais de provas, considerando  as 
datas dos agendamentos. 

8. PROVAS

     Com exceção  da  redação,  os  conteúdos  das  provas  versarão  sobre
matérias  do  nível  médio.  As  questões  elaboradas  com  predominância  da
verificação da capacidade de raciocínio, de análise e dedução de conteúdos que
envolvam fundamentalmente a memorização,  constarão no Guia do Candidato,
disponível no Site e no Edital da Faculdade.

    As provas serão realizadas no período de 18 de setembro a 31 de janeiro de
2018,  considerando  as  datas  agendadas  com cada  candidato.  A duração  e  o
número de questões estão estabelecidos no quadro abaixo:

DURAÇÃO PROVAS NÚMERO DE QUESTÕES

1 h e 30 min. REDAÇÃO 02

1 h e 30 min.

LÍNGUA PORTUGUESA
LITERATURA BRASILEIRA
CONHECIMENTOS GERAIS

10
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9. ENTREVISTA – CURSO DE TEOLOGIA

Os candidatos inscritos no Processo Seletivo do Curso de Teologia serão
convocados individualmente no período de 27 de novembro a 08 de dezembro, em 

                                                                                                                   
datas e horários a serem definidos no ato da inscrição, para entrevista prévia onde
se procurará avaliar a prontidão dos mesmos para a proposta curricular do referido
curso. 

10. CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES  ESPECIAIS

Os candidatos  portadores de necessidades especiais  que necessitem de
atendimento  diferenciado,  deverão  informar  na  ficha  de  inscrição  os  recursos
especiais  que  necessitam.  A decisão  quanto  ao  solicitado,  caberá  a  Comissão
Organizadora de Processos Seletivos da Faculdade Dr. Leocádio José Correia.

11. DOCUMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS – PROVAS

Os candidatos deverão trazer para a realização das provas:
    documento de identidade – com foto;
 comprovante de inscrição;
 caneta esferográfica com tinta azul-escura ou preta, escrita grossa (de

preferência, tipo bic-cristal, kilométrica ou similar);
 lápis comum para rascunho;
 borracha para lápis.

12. INEXISTÊNCIA DE REVISÃO 

           Em virtude do caráter do Processo Seletivo, em nenhum caso haverá
segunda  chamada para  a  realização  das  provas.  Não  caberá  também recurso
quanto aos procedimentos, conteúdos ou julgamentos adotados, bem como não se
concederá recurso, recontagem de notas e vistas, em qualquer prova ou conteúdo
destas. 

13. VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 

O resultado do Processo Seletivo de que trata o presente Edital,  é válido
apenas para as vagas nele relacionadas no quadro do item 5, para matrícula no 1 º

semestre do ano letivo de 2018, nas datas constantes deste Edital e no Guia do
Candidato. 

14. PROCESSO CLASSIFICATÓRIO 
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O processo de seleção é de natureza classificatória para os candidatos que
na soma das notas obtiverem grau superior a 0.0 (zero) e selecionados em ordem
decrescente de notas,  sendo considerados classificados aqueles que obtiverem
maior número de pontos no somatório das notas das provas, respeitando o limite
de vagas previstas no item 5 do presente Edital. 

15. DESEMPATE 

Na ocorrência  de  candidatos  com igual  número  de  pontos  no somatório
citado no item anterior, se fará o desempate, para fins de classificação nas vagas,
considerando-se a nota obtida na prova de Redação. Permanecendo o empate,
será  considerada  a  nota  obtida  na  prova  de  Língua  Portuguesa  e  Literatura
Brasileira  e  Conhecimentos  Gerais.  Persistindo  o  empate,  será  classificado  o
candidato com maior idade. 

16. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

A  Faculdade  emitirá  listas,  em  ordem  alfabética,  dos  candidatos
classificados    no    Processo   Seletivo  de   Verão
2018-1 – Agendado, sem qualquer menção de notas ou pontos obtidos e sem
obedecer a ordem de classificação. Estas listas serão divulgadas ao público em
Edital da Faculdade e pela Internet.

A Faculdade  não  se  compromete  a  avisar  pessoalmente  os  candidatos
convocados.

17. VAGAS REMANESCENTES

As vagas remanescentes, serão preenchidas por candidatos classificados no
Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  (ENEM)  e  os  aprovados  no  Programa
Universidade para Todos (PROUNI).  

18. MATRÍCULAS 

As matrículas serão realizadas na Secretaria  Geral  da Faculdade Doutor
Leocádio José Correia, no período de 11 de dezembro a 31 de janeiro de 2018,
para  os  candidatos  classificados  no  Processo  Seletivo  de  Verão  2018-1  -
Agendado,  no  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  (ENEM)  e  os  aprovados  no
Programa Universidade para Todos (PROUNI)  no horário referido no item 3 do
presente  Edital.  A documentação a ser  apresentada pelo candidato consta no
Guia do Candidato. 

19. PERDA DE VAGA 

Perderá a vaga o candidato que: 
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 Não apresentar documento de conclusão do ensino médio, de acordo
com  a  legislação  em  vigor  ou  diploma  e  histórico  escolar  de  nível
superior;

 Por  qualquer  motivo  não  realizar  a  matrícula  nos  dias  e  horários
previstos. 

Não  terá  direito  à  matrícula,  o  candidato  cuja  classificação  ultrapasse  o
número de vagas ofertadas e efetivamente preenchidas, na forma do previsto neste
Edital.

20. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os  casos  omissos  ou  duvidosos  serão  resolvidos  pela  Comissão
Organizadora de Processos Seletivos da Faculdade Doutor Leocádio José Correia.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. Curitiba, 15 de setembro de
2017.   PROF. DR. ENIO J.  C. DE CARVALHO DIRETOR.  VISTO:  PROF. DR.
MAURY RODRIGUES DA CRUZ, PRESIDENTE DA MANTENEDORA.

. 
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Rua: José Antonio Leprevost, 331 – Santa Cândida – Curitiba – Paraná
Telefone/Fax: (41) 3256-5717/(41) 3357-6852

Horário de atendimento: 
2as. às 6as. feiras - das 09h00 às 21h00

www.falec.br
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