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A maioria da população está passando por um momento de crise econômica. O
desemprego, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE já atinge 13
milhões de brasileiros. A saída para não fazer parte dessa estatística pode estar nos
estudos.

Conforme dados divulgados pelo Instituto em 2017, somente 16,4% da população tinha
ensino médio completo. No Ensino Superior, apenas 6,8% têm faculdade completa, ou
seja, 93,2% dos brasileiros não possuem uma graduação.

Investir em educação aumenta gradativamente o salário

Conforme pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) no ano de 2016, para
cada ano de estudo, o salário aumentava quase 15%. Ou seja, uma pessoa que conclui o
ensino médio pode ter o salário três vezes maior que uma que não tem.

E quando o assunto é graduação, os números são ainda maiores. O relatório da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE mostra que quem
faz uma graduação ganha mais que o dobro do que aqueles que estudaram até o ensino
médio.

Conforme o coordenador dos cursos de Gestão de Produção Industrial e Gestão de
Recursos Humanos da Faculdade Secal, Eneas de Araujo Goes, o estudo não pode ser
deixado de lado, principalmente em época de crise. “Logo no momento que mais precisam
ser um diferencial no mercado de trabalho, as pessoas deixam os estudos em segundo
plano”, afirma. Eneas ainda aconselha. “É sempre melhor cortar algum lazer, diminuir
alguns gastos aqui e ali, mas sempre avançar na busca de conhecimento”, comenta.

Diploma pode segurar emprego

Segundo a Relação Anual de Informações Sociais – Rais, do Ministério do Trabalho, os
trabalhadores que concluíram a universidade sofreram bem menos com o desemprego,
tanto que este grupo de pessoas ganhou 142 mil postos de trabalho.

Sobre a importância de procurar uma Instituição de Ensino Superior como a Faculdades
Secal, que oferece cursos de graduação e pós-graduação, a coordenadora institucional,
Rúbia Carla Santi, comenta o que a faculdade pode mudar na vida da pessoa. “A Secal
tem 20 anos no ramo da educação, tendo formado centenas de profissionais para Ponta
Grossa, os Campos Gerais e para o Brasil. Com certeza, em época de crise a pessoa
precisa mesmo é investir em seus estudos, em um curso com qualidade e isso nós
garantimos. Nossa missão é transformar pessoas, ver elas progredirem", explica Rúbia.
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Cursos da Secal
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Estão abertas até o dia 02 de fevereiro as inscrições do Vestibular da Secal. São ofertados
os cursos de Jornalismo, Pedagogia, Administração, Direito, Ciências Contábeis, Letras,
Gestão de Recursos Humanos e Gestão de Produção Industrial. A prova será no dia 04 de
fevereiro.

Quem preferir fazer as provas antes pode agendar as provas até 02 de fevereiro. Há ainda
uma terceira forma de ingresso, com o aproveitamento dos resultados do Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM), realizado nos anos de 2015, 2016 e 2017. Nessa modalidade, o
aluno elimina o vestibular.

Para mais informações sobre o Vestibular Secal, basta acessar o site da faculdade ou pelo
link.

Vantagens da Secal

Além de ensino de qualidade comprovado pelo MEC, professores mestre e doutores, a
Secal está localizada no centro da cidade, o que facilita o deslocamento dos alunos, possui
preços de mensalidades justos que as pessoas podem pagar quando comparam custo e
benefício e ainda possui convênios e bolsas de estudo.

Alunos comprovam a qualidade

“A Secal busca transformar pessoas, tornando-as melhores, com conhecimentos
atualizados e ideias inovadoras”. Fábio Michaliv de Paula, acadêmico de Gestão em
Produção Industrial.

“Estou cursando Direito há dois anos e desde então acompanho não somente o meu
avanço acadêmico, mas também o avanço da instituição que está sempre preocupada em
melhorar a estrutura do curso e oferecer, dia após dia, um amparo cada vez maior aos
alunos. É incrível a capacitação do corpo docente, professores sempre muitos presentes e
preocupados em transmitir da melhor maneira possível o conhecimento, sempre assíduos
em sanar dúvidas, dentro e fora da sala de aula. Sem dúvida alguma, ter escolhido a Secal
para realizar minha formação acadêmica é algo de que me orgulho muito”. Matheus
Duvoisin, acadêmico de Direito.

“Secal é uma unidade social intencionalmente construída para agregar qualidade na
educação superior dos Campos Gerais. Secal é segurança, confiança e responsabilidade.
Secal é qualidade!”. Samuel Sleiman Mouchaileh Neto, acadêmico de Administração.

“Mudei recentemente para a Secal e estou amando as disciplinas, professores, colegas e,
principalmente, as oportunidades de participação em projetos de extensão, que, além de
serem muito importantes, fazem muito bem não só a mim, mas à sociedade no geral. Além
disso, sempre que precisei, a Secal esteve de prontidão para ouvir e buscar as melhores
soluções para meus problemas”. Tatiane Cançado, acadêmica de Direito
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