Fael – portal e intranet Fael

Acesse o site da faculdade Fael (https://fael.edu.br) para consultar: portal do aluno, intranet,
EAD, cursos, vestibulares, resultados e provas. Quer estudar na Faculdade Educacional da
Lapa (FAEL)? Trata-se de uma das instituições mais renomadas do Estado do Paraná, com
atuação em todo o país, graças aos cursos na modalidade EAD (educação à distância). Nesse
artigo vamos falar tudo sobre os cursos Faculdade FAEL 2019. Além disso, trouxemos um
passo a passo completo para que você entenda como funcionam as inscrições Faculdade
FAEL 2019. Tudo para que você seja capaz de aproveitar uma das vagas abertas nessa
instituição. Chegou a sua vez de fazer um curso superior e garantir um futuro melhor.
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Como consultar os cursos Faculdade FAEL 2019
Muitos candidatos que pensam em estudar nessa instituição não conhecem os cursos
disponíveis. Além dos cursos de graduação, você encontrará ótimas opções em cursos de
pós-graduação e cursos de aperfeiçoamento proﬁssional. Quer saber como acessar e
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conhecer os cursos Faculdade FAEL 2019? Separamos um passo a passo completo que vai te
ajudar. Basta seguir as instruções abaixo para ﬁcar por dentro dos cursos, valores e muito
mais.

1. Visite a página oﬁcial da Faculdade FAEL na internet através desse link
https://fael.edu.br
2. No menu superior, clique em “graduação” para ver os cursos disponíveis nessa
modalidade.
3. Você poderá ordenar os cursos por área, valor ou por ordem alfabética.
4. Junto com cada curso você verá um pequeno resumo e o valor da mensalidade.
5. Clique em um dos cursos para acessar uma página com informações mais detalhadas.

Cursos Faculdade FAEL 2019
Viu só como é fácil consultar os cursos da Faculdade FAEL 2019 pela internet? A página
oﬁcial desta instituição lista todos os cursos disponíveis. Mas se você ﬁcou curioso,
separamos uma lista com alguns dos cursos mais procurados dessa faculdade, com base no
número de inscrições:
Administração
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Ciências Contábeis
Pedagogia
História
Matemática
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Gestão Ambiental
Gestão de Marketing
Logística
Esses são apenas alguns dos cursos ofertados. Para conhecer todas as opções, basta seguir o
passo a passo acima. Não deixe de conferir os cursos de pós-graduação e de capacitação
proﬁssional.

Inscrições Faculdade FAEL 2019
Agora vamos falar tudo sobre as inscrições Faculdade FAEL 2019. Aﬁnal de contas, como
garantir uma das vagas de estudos nessa instituição? Muitos alunos acabam perdendo boas
oportunidades por não saberem como funciona a seleção, onde se inscrever, qual link
acessar e muito mais. As inscrições da Faculdade FAEL 2019 acontecem pela internet. Isso
signiﬁca que você nem precisa se deslocar para garantir a sua vaga. Pode se candidatar de
forma rápida, seguindo algumas instruções básicas. Não se preocupe, separamos aqui um
passo a passo completo que vai te ajudar. Conﬁra:
1. Acesse o site oﬁcial de inscrições da instituição através desse link
https://subs.fael.edu.br/
2. Clique em “graduação”
3. Preencha os campos indicados com as informações pessoais e de contato solicitadas.
4. Siga as próximas etapas na tela e conclua a sua inscrição.
5. Você poderá escolher o dia e horário de realização da prova do processo seletivo.
Como você pode ver, se inscrever na Faculdade FAEL é realmente fácil. Em poucos minutos
você já estará cadastrado para participar do vestibular. A partir desse momento é só se
preparar para fazer uma boa prova. Lembrando que ser aprovado no vestibular é requisito
mínimo para fazer a matrícula – que na FAEL é de graça.
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Bolsas de Faculdade FAEL 2019 Quero Bolsa
Agora que você já sabe como consultar os cursos da Faculdade FAEL 2019 e como fazer a
sua inscrição, está na hora de ﬁcar por dentro das bolsas disponíveis nessa instituição. Isso
mesmo, você pode estudar pagando bem menos. Esse passo a passo é um bônus para que
você consiga o desconto.
1. Acesse esse link https://querobolsa.com.br/fael-faculdade-educacional-da-lapa/cursos
2. Faça uma busca pelo curso que você deseja (sujeito à disponibilidade).
3. Escolha a bolsa que mais te agradar, de acordo com o curso, local de oferta, turno e
valor da mensalidade, já com o desconto.
4. Faça a sua pré-matrícula e pague o valor correspondente, para garantir a bolsa até o
ﬁnal do curso.
5. Agora é só levar o comprovante de pré-matrícula até a faculdade para ter o desconto
nas mensalidades.

Informações de contato Faculdade FAEL 2019
Ficou com alguma dúvida? Entre em contato agora mesmo para saber mais sobre os cursos
da Faculdade FAEL 2019, como são as inscrições, como é feita a matrícula e muito mais.
Você pode ligar diretamente no número 0800 642 6002 para falar com atendente. Na página
de perguntas e respostas você poderá tirar várias dúvidas rápidas. Basta acessar através
desse link https://fael.edu.br/faq.

Importante
1. Este artigo é de caráter informativo/explicativo e todas as informações aqui contidas
foram pesquisadas na internet. Portanto, algumas informações podem sofrer
alterações ao longo do tempo, ou seja, recomendo que você consulte diretamente as
empresas/produtos mencionadas(os) para sanar qualquer tipo de dúvida.
2. As imagens e fotos aqui contidas são meramente ilustrativas, e os direitos das
mesmas são reservados ao seus respectivos autores.
3. Esperamos que o conteúdo tenha sido de bom agrado e agradecemos a visita desde
já, um grande abraço!
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