
 

 

 

 

TECPUC abre inscrições para cursos com início em outubro de 2020  

Instituição é referência em educação profissionalizante no estado  

  

O processo de matrículas para os cursos do TECPUC - Centro de Educação Profissional 

Irmão Mário Cristóvão - localizado no campus de Curitiba da Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná (PUCPR), começa no dia 31 de agosto. As aulas terão início em 5 

de outubro. 

São oferecidas vagas para os cursos técnicos em Administração, Biotecnologia, 

Comércio Exterior, Enfermagem, Eventos, Informática para Internet, Logística, 

Mecânica, Mecatrônica, Publicidade, Química, Radiologia, Recursos Humanos e 

Segurança do Trabalho, concomitantes e subsequentes ao Ensino Médio, e para o curso 

livre de Instrumentação Cirúrgica. Enquanto os cursos técnicos têm duração de 18 ou 

24 meses, o curso livre ofertado dura 12 meses.  

Os interessados em se candidatar aos cursos técnicos precisam do Ensino Médio 

completo ou estarem cursando a segunda ou terceira série desta etapa de ensino. Para 

o curso de Instrumentação Cirúrgica e para os cursos técnicos em Enfermagem e 

Radiologia é necessário Ensino Médio concluído e 18 anos completos até o início do 

curso. 

“A oferta de cursos do TECPUC, referência em educação profissionalizante no estado, 

está alinhada às tendências e desafios atuais do mercado. O jovem que opta por 

ingressar no TECPUC vai contar com uma formação focada na prática, com laboratórios 

de última geração, já que somos o único colégio técnico de Curitiba situado dentro do 

campus de uma grande universidade como a PUCPR”, diz o professor Solan Arantes 

Valente, Coordenador Educacional do TECPUC.    

As inscrições devem ser realizadas no site do TECPUC (http://www.tecpuc.com.br), 

sendo que no ato da inscrição é disponibilizado o boleto da primeira mensalidade. 

Outras informações podem ser conferidas no edital dos cursos técnicos 

(https://bit.ly/2Yr07tl), no edital do curso livre de Instrumentação Cirúrgica 

(https://bit.ly/3j4xnhW) ou pelo telefone (41) 3271-1395.  

TECPUC – Integrante do Grupo Marista, o TECPUC vem formando jovens e adultos 

para o mercado profissional há 28 anos. O compromisso da instituição, que conta com 

corpo docente altamente qualificado, é ofertar cursos de Ensino Técnico e Ensino Médio 

Técnico embasados em um conteúdo dinâmico e atual.   

Serviço:  

Inscrições para cursos do TECPUC com início em outubro de 2020  

Data: a partir de 31 de agosto  

Inscrições pelo site: http://www.tecpuc.com.br  
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Mais informações: edital dos cursos técnicos (https://bit.ly/2Yr07tl), edital do curso livre 

(https://bit.ly/3j4xnhW) ou pelo telefone (41) 3271-1395  
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