
ENCONTRE AQUI UM OVERVIEW DA 

GRADUAÇÃO NA PUCPR . PREPARE-SE 

PARA VIVER INÚMERAS EXPERIÊNCIAS 

E DAR INÍCIO À SUA JORNADA 

ACADÊMICA NA UNIVERSIDADE. 

Conheça as  diversas áreas de estudos 

existentes para auxi l iar  você na sua tomada 

de decisão sobre a  sua carreira.  Confira 

qual  graduação mais  combina com você e 

descubra tudo que a  PUCPR tem a oferecer 

para garant ir  uma formação

de excelência.

GUIA DE CURSOS
G R A D U A Ç Ã O



SOBRE A PUCPR

Uma Universidade com mais de 60 anos de tradição, considerada 

a melhor instituição de ensino paranaense e uma das melhores 

do Brasil pelo 5º ano consecutivo, no ranking da Times Higher 

Education.

A posição é resultado do esforço da PUCPR em estar em 

constante transformação, atuando sempre alinhada às 

tendências mundiais de comportamento, mercado e tecnologia.  

O futuro é uma caixinha de surpresas e os nossos estudantes 

precisam estar preparados para lidar com elas. Por isso, a 

Universidade se compromete com uma formação integral 

e personalizada, desenvolvendo competências técnicas e 

comportamentais.  

Oferecemos o ambiente ideal para que você possa escolher seu 

próprio caminho, tornando-se um profissional de excelência e 

conectado ao mundo à sua volta.



CÂMPUS DA PUCPR NO MUNDO

FORMAS DE
INGRESSO 
NA PUCPR

Brasil

Itália

Câmpus Curitiba, Londrina,
Maringá e Toledo

Campus Florence

Transferência 
externa, caso você 
já esteja realizando 
a graduação em 
outra instituição de 
ensino superior

Faça sua segunda 
graduação sem precisar 
passar pelo Vestibular 
(com exceção do 
curso de Medicina)

PROUNI - Programa 
Universidade para Todos, 
com bolsas de estudos 
integrais (100%) e 
parciais (50%)

FIES - Fundo de Financiamento 
Estudantil, por meio do Ministério 
da Educação (MEC)

Vestibular

ENEM



Uma experiência acadêmica  internacional enriquece a formação do 

estudante e proporciona a troca de conhecimentos a nível mundial, 

inserindo o estudante em um contexto global.

A PUCPR oferece diversas oportunidades de internacionalização 

acadêmica, contando com mais de 200 instituições parceiras o que 

possibilita uma experiência internacional dentro ou fora do Brasil.

Intercâmbio acadêmico

Dupla Diplomação

Global Classes 

Programas de 
Curta Duração

Buddy Program

Campus Florence

Modalidades de 
internacionalização 
da PUCPR:



Aprender um novo idioma não apenas abre portas no mercado 

de trabalho, como também amplia a sua visão de mundo. 

Pensando nisso, a PUCPR Toledo está implementando cursos 

regulares básicos de inglês e francês. 



O PUC Carreiras oferece serviços de orientação, desenvolvimento 

e vagas para que os estudantes e egressos da PUCPR encontrem 

sempre as melhores oportunidades profissionais.

A PUCPR é a instituição de ensino 

privada que mais investe em pesquisa no 

estado, trazendo soluções inovadoras aos 

desafios da sociedade.  

O estudante da PUCPR pode dar seus primeiros 

passos na pesquisa, desde o primeiro período da 

sua graduação, participando dos programas 

de Iniciação Científica.

PIBIC PIBIC JR

INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA



Caro vestibulando,
O que você procura em uma universidade? 

Você não quer apenas o conteúdo que está disponível
 para todos ao alcance dos dedos...  

E se você pudesse vivenciar situações que o provocassem a pensar em como fazer, quando fazer e quando não fazer? Mais do que isso, e se você pudesse ter um ambiente seguro, com a parceria de professores e colegas, para inovar, arriscar e errar, 
aprimorando-se com essas experiências? 

Afinal, nós desconhecemos os problemas do futuro, 
mas sabemos como podemos nos preparar para eles: 

desenvolvendo competências. Porque ser competente é 
mais do que saber, é saber agir em contextos novos, com 

tomadas de decisão éticas e estratégicas. 

Na PUCPR, cada competência curricular foi pensada 
criteriosamente para que você se desenvolva no seu ritmo, em um ambiente que o vê como um ser humano completo e que oferece flexibilidade para escolha de trilhas formativas. Você mudará muito o seu jeito de pensar e agir, vivendo experiências nas áreas de pesquisa, espiritualidade, esporte, cultura, empreendedorismo e liderança. A Vida Universitária é um universo 

que você constrói! 

Nossas trilhas esperam para ser percorridas por você!

VENHA SAIR DA 
CAIXINHA CONOSCO!



A PUCPR oferece várias opções para viabilizar o estudo de 

quem busca uma formação de qualidade e uma boa colocação 

no mercado de trabalho. Entre as alternativas, estão:

OUTRAS BOLSAS 
& DESCONTOS 

DA PUCPR*

BOLSAS PROUNI: 
50% OU 100%

FINANCIAMENTO 
GOVERNAMENTAL: 

FIES

FINANCIAMENTOS 
PRIVADOS: CREDIES 
PUCPR, PRAVALER, 

BRADESCO**

*Para mais detalhes acesse PUCPR – Bolsas e Financiamentos

**Consulte o Regulamento, condições específicas de cada modalidade e faça uma simulação.

BOLSAS DE ESTUDO 
E FINANCIAMENTOS 
EDUCACIONAIS



O programa Aliança Educativa promove 

o relacionamento da PUCPR com estudantes, 

professores e colégios do Ensino Médio, com 

o intuito de contribuir para uma decisão mais 

assertiva na escolha do curso de graduação. 

As iniciativas compreendem:

Bate-papo com coordenador 

e aulas experimentais

Orientação profissional

Workshops e palestras
PUCPR TOUR: visita guiada às 

dependências do Câmpus Toledo



O empreendedorismo está no DNA da Universidade. 

A PUCPR possui um ecossistema empreendedor 

completo, com programas como Trilha 

de Empreendedorismo, Disciplinas Institucionais, 

Ciclos de Palestras, aceleração e Demo Days! 

Essa é uma oportunidade para o estudante entrar em 

contato com o mundo empreendedor e vivenciar 

conteúdos e ferramentas essenciais para transformar 

a sociedade a partir do empreendedorismo. Os 

projetos mais maduros poderão participar dos ciclos 

da HotMilk aceleradora da PUCPR.

EMPREENDEDORISMO



A PUCPR promove o desenvolvimento integral do 

estudante, conduzindo a horizontes relativos ao sentido 

da vida, cultura da paz, democracia e justiça social, 

respeitando as individualidades de cada um. 

Em consonância com os princípios da identidade cristã 

e Marista, a PUCPR oferece aos seus estudantes e à 

comunidade acadêmica um caminho de espiritualidade, 

a qual é entendida como um modo de compreendermos 

o mundo, as pessoas e Deus, e como nos relacionamos 

com eles.  

Várias estruturas e ações promovem vivências 

e reflexões sobre a espiritualidade: 

Capela Madre Teresa, 

espiritualidade na Trilha e missas.

ESPIRITUALIDADE



Além dos diversos concursos culturais realizados 

ao longo do período letivo, o Coral Universitário 

oferece um ambiente multicultural e artístico 

dentro da Universidade, em paralelo 

às disciplinas da graduação.

CULTURA



CONHEÇA 
NOSSOS CURSOS

Você também pode ler  mais  detalhes sobre 

a  sua graduação de interesse em: 

pucpr.br/campus-toledo



Eleito melhor curso de Administração do Paraná entre as universidades 

privadas, a graduação em Administração da PUCPR garante a formação 

de profissionais de destaque nas principais áreas de gestão (Finanças, 

Marketing, Estratégia, Gestão de pessoas, Operações e Logística).

O curso de Administração da PUCPR forma profissionais capazes de atuar 

estrategicamente no mercado de trabalho e impulsionar as transformações 

no presente e no futuro. Com a integração de conhecimentos técnicos 

e experiências, o curso busca desenvolver competências quantitativas, 

econômicas, financeiras e comportamentais para formar administradores de 

destaque no mercado.

O corpo docente é formado por mestres e doutores que valorizam didáticas 

e metodologias ativas que combinam o conhecimento teórico com a prática 

desde o primeiro período. Com isso, o estudante já vivencia, por exemplo, 

o cenário empresarial na disciplina de Gestão de Negócios, relacionando-se 

com os colegas como se fossem gestores e tomando decisões de equipe 

baseadas em competências individuais. Além disso, ao longo do curso os 

estudantes são desafiados por empresas de renome no mercado a propor 

soluções gerenciais e estratégicas para seus problemas reais. 

SAIBA MAIS EM: 
pucpr.br/campus-toledo

CURSO

ADMINISTRAÇÃO

Bacharelado



Visão integral, formação humanística e responsabilidade social são algumas 

das características do profissional formado em Agronomia pela PUCPR. 

Reconhecido como o melhor curso de Agronomia do Paraná e 4º melhor do 

Brasil, entre as instituições privadas, o curso prepara você para atuar em toda 

a cadeia produtiva buscando constantemente novas tecnologias e métodos 

aplicáveis ao mercado do agronegócio, responsável por 30% do PIB Brasileiro.

O Agrônomo formado pela PUCPR possui formação de qualidade e uma visão 

integral, humanística e de responsabilidade social, fundamental em um mercado 

tão aquecido e representativo para o PIB nacional.

Durante a trajetória de ensino, o acadêmico encontra disciplinas que o 

capacitam para o manejo do solo, produção de grandes culturas como soja 

e milho, gestão do agronegócio, entre outras, tornando-se um profissional 

completo. Toda a sua formação é composta por espaços de aprendizagem 

ativa que visam ampliar o conhecimento teórico. Na Fazenda Experimental 

do Câmpus Toledo, os 93 hectares de espaços para a produção de grãos, 

forrageiras, frutas e hortaliças, somam-se ao maquinário para promover a 

aplicação do conhecimento na prática.

Formar-se Agrônomo pela PUCPR é ter a certeza de estar preparado para fazer 

a diferença em um mercado em constante transformação, além da oportunidade 

de conquistar a dupla diplomação (uma da PUCPR e outra da França) pelo 

programa BRAFAGRI, que oportuniza um intercâmbio com bolsa de estudos e 

outros benefícios em cidades como Lille, Lyon, Toulouse ou Angers. 

SAIBA MAIS EM: 
pucpr.br/campus-toledo

CURSO

AGRONOMIA

Bacharelado



O curso de Ciências Contábeis da PUCPR é um convite para uma carreira 

sólida no mercado de finanças, desenvolvendo habilidades nas áreas de 

Tributos, Auditoria, Controladoria, Mercado de Capitais, Perícia, Trabalhista 

e Custos.

Reconhecido como o melhor do Paraná entre as instituições privadas, o 

curso de Ciências Contábeis da PUCPR é o primeiro passo para a formação 

de um contador com visão gerencial e capacidade de inovar e contribuir 

com a sustentabilidade e as estratégias do negócio, organizando e fazendo 

gestão das suas finanças, registrando e controlando fluxos de receitas, 

despesas e lucros, conduzindo auditorias e perícias contábeis, entre outros.

Um corpo docente altamente qualificado, composto por professores 

pesquisadores e atuantes no mercado, soma-se a uma infraestrutura 

completa para contribuir para a preparação global do estudante de Ciências 

Contábeis na PUCPR.

Para completar, seu currículo é composto por metodologias ativas de ensino 

que permitem que o estudante tenha a experiência da contabilidade na 

prática e prepare-se para o mercado de trabalho.

*Melhor curso do Paraná entre as Instituições de Ensino Superior Privadas 

segundo o Ranking Universitário Folha.

CURSO

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Bacharelado

SAIBA MAIS EM: 
pucpr.br/campus-toledo



Uma formação humanística, integral e permanente é fator chave para que um 

profissional seja capaz de fazer a diferença em benefício das pessoas e empresas. 

Com foco na aprendizagem ativa, experiência de mais de 60 anos na educação 

e corpo docente altamente capacitado, o Curso de Direito da PUCPR prepara o 

estudante para atuar nas diversas áreas do Direito com alto grau de proficiência e 

grande capacidade de raciocínio lógico e crítico.

Um ensino construído por meio de valores e princípios humanistas para formar 

profissionais com senso crítico aguçado e potencial para transformar a sociedade. 

Com uma infraestrutura completa, acervo bibliográfico atualizado e disciplinas 

alinhadas às constantes mudanças da sociedade, o curso da PUCPR, reconhecido 

como o melhor curso de Direito de Toledo e do Paraná entre as instituições 

privadas, oferece incentivo à mobilidade estudantil, por meio de convênios com 

instituições de renome do ensino jurídico em diferentes partes do mundo.

Tanto na atuação enquanto advogado, quanto ao fazer opção por outras 

carreiras jurídicas, atributos como raciocínio lógico e crítico, postura ativa, ética 

e a capacidade de mediar conflitos e interpretar as leis em defesa de pessoas e 

empresas, são fundamentais e descrevem o perfil do egresso dessa graduação.

O corpo docente é formado por profissionais que valorizam didáticas e 

metodologias ativas que combinam o conhecimento teórico com a prática desde 

o primeiro período. Com isso, o estudante já vivencia, por exemplo, o cenário 

empresarial por meio das atividades desenvolvidas no Núcleo de Práticas Jurídicas. 

Além disso, o curso de Direito do Câmpus Toledo conta com vários grupos de 

estudos, divididos em temas de projeto, que têm como objetivo a produção de 

pesquisas científicas em diversas áreas.

CURSO

DIREITO

Bacharelado

SAIBA MAIS EM: 
pucpr.br/campus-toledo



O curso de Engenharia de Produção da PUCPR tem um currículo baseado em 

projetos multidisciplinares que unem a manufatura avançada e a Indústria 4.0 

a uma formação humana, econômica e sustentável. Na PUCPR, o estudante 

aprende na prática. Operações de serviços complexas são laboratórios 

vivos, nos quais o estudante protagoniza soluções integradas, com suporte 

de um corpo docente altamente qualificado.

O Engenheiro de Produção formado pela PUCPR tem excelência na 

execução de projetos e adequação de produções e serviços avançados 

e sustentáveis, economicamente viáveis, que não poluem, conservam 

energia e recursos naturais, seguros e saudáveis para os colaboradores, 

comunidades e consumidores.

No Câmpus Toledo, o curso se juntou às principais indústrias da região 

para oferecer um currículo inovador, com desenvolvimento das novas 

competências demandadas pelo mercado de trabalho. Essa nova proposta 

oferece formação específica desde o primeiro semestre, interação com 

grandes empresas, elaboração de projetos práticos e solução de problemas 

reais e as novas tecnologias emergentes da Indústria 4.0.

CURSO

ENGENHARIA 
DE PRODUÇÃO

Bacharelado

SAIBA MAIS EM: 
pucpr.br/campus-toledo



Único curso no Brasil com formação interdisciplinar completa na área de produção 

Agroindustrial, o Bacharelado em Gestão Integrada de Agronegócios da PUCPR é 

a graduação perfeita para quem busca uma formação prática na área de produção 

animal e vegetal, combinada com as soluções estratégicas dos negócios. Ideal para 

o estudante que busca desenvolver uma visão profunda no agronegócio, o curso 

proporciona conhecimento 360° de produção animal e vegetal, focado em gestão 

e beneficiamento.

Com um corpo docente com ampla experiência em agronegócio e infraestrutura 

completa de salas de aula, laboratórios de aprendizagem com metodologias ativas 

e fazenda experimental com diversas culturas vegetais e animais, sua formação 

será direcionada para suprir as demandas da cadeira agroindustrial, especialmente 

cooperativas e propriedades rurais, com atuação em ambientes multidisciplinares. 

O estudante ainda pode obter a dupla titulação em Medicina Veterinária, 

Agronomia, Engenharia de Produção e Administração, após a conclusão do curso.

CURSO

GESTÃO INTEGRADA 
DE AGRONEGÓCIOS

Bacharelado

SAIBA MAIS EM: 
pucpr.br/campus-toledo



Inovação, acolhimento e um perfil mão na massa definem o melhor curso 

de Medicina Veterinária do Brasil, entre as instituições privadas, segundo 

o Ranking Universitário Folha 2019. Seja no olhar acadêmico, ou em uma 

matriz focada em desenvolver o raciocínio clínico desde o primeiro ano 

da universidade, o curso de Medicina Veterinária da PUCPR está sempre à 

frente do seu tempo. Professores altamente capacitados e presentes em 

toda a vida acadêmica são o destaque de uma formação profissional com 

potencial de liderança, foco no cuidado da saúde animal, humana e do 

meio ambiente. Sua ampla estrutura oportuniza o “aprender fazendo” que 

completa o ferramental necessário para formar profissionais apaixonados 

por animais e comprometidos com a vida e a sociedade.

São mais de 15 anos de experiência preparando profissionais para atuar 

em um mercado competitivo com responsabilidade e empatia, dominando 

conhecimentos técnicos e legais nas áreas de clínica veterinária médica e 

cirúrgica, produção e reprodução, como também na saúde pública.

Em Toledo, o estudante tem a oportunidade de aprender na prática por meio 

da estrutura da Clínica Veterinária Universitária (Clivet), que conta com 

instalações e equipamentos modernos e apropriados ao atendimento e ao 

ensino, constituído por duas unidades. Ambas estão localizadas em Toledo, a 

Clivet possui uma área de 15 hectares, na qual atende todas as necessidades 

para o seu funcionamento, apresenta mais de 3.500m2 de área construída, 

e atende animais de companhia e selvagens. E a Fazenda Experimental 

de Toledo possui 93 hectares, onde atende todas as demandas para o 

funcionamento e aprendizado acadêmico. 

CURSO

MEDICINA VETERINÁRIA

Bacharelado

SAIBA MAIS EM: 
pucpr.br/campus-toledo



Reconhecido como o melhor do Paraná, entre as instituições privadas, o curso 

de Psicologia da PUCPR possui excelência na formação de profissionais aptos 

ao atendimento às demandas psicológicas com atenção ao comportamento 

humano, acolhimento e boa comunicação.

Com um corpo docente composto 100% por mestres e doutores, a graduação 

valoriza a interdisciplinaridade, por meio do contato direto com outras áreas do 

conhecimento, que facilitam a compreensão dos fenômenos psicológicos.

O curso proporciona o planejamento da carreira, a pesquisa e intervenções nos 

diversos campos de atuação do psicólogo. E todas as práticas são reunidas no 

Núcleo de Prática em Psicologia.

Seu currículo utiliza metodologias de aprendizagem ativa que articulam 

teoria e prática, além de uma estrutura completa com laboratórios de análise 

experimental do comportamento, dinâmicas de grupo, avaliação psicológica, 

anatomia e fisiologia, informática e sala de espelhos, bem como um serviço 

escola que permite ao aluno atender a comunidade e vivenciar práticas de 

estágio em diferentes serviços fundamentais para a formação em Psicologia.

Além disso, a partir de uma visão empreendedora, os estudantes estão aptos 

a desenvolver práticas inovadoras e tecnológicas, sendo gestores flexíveis e 

autônomos de suas carreiras profissionais, atendendo demandas de sua área de 

atuação e do mercado de trabalho regional, nacional e/ou internacional.

CURSO

PSICOLOGIA

Bacharelado

SAIBA MAIS EM: 
pucpr.br/campus-toledo



Estude a distância na PUCPR e conquiste seu reconhecimento 

no mercado de trabalho com a qualidade de uma das melhores 

universidades do Brasil.

Com os cursos online da PUCPR, você tem:

A excelência e diploma igual ao do ensino presencial

Mensalidades que cabem no seu orçamento

Professores e tutores da PUCPR

Liberdade para estudar do seu jeito: onde e no horário 
que você quiser nas atividades online

CURSOS ONLINE

Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tecnólogo

Big Data e Inteligência Analítica
Tecnólogo

Gestão Comercial
Tecnólogo

Gestão de Marketing em Mídias Digitais
Tecnólogo

Administração
Bacharelado

Ciências Contábeis
Bacharelado

Gestão de Recursos Humanos
Tecnólogo

Gestão de Tecnologia da Informação(TI)
Tecnólogo

Gestão Financeira
Tecnólogo

Negócios
Bacharelado

Pedagogia
Licenciatura

Letras
Licenciatura

Logística
Tecnólogo

Processos Gerenciais
Tecnólogo

Marketing Analytics
Bacharelado

Saiba mais em: ead.pucpr.br

GRADUAÇÃO
ONLINE



Para consultar os cursos disponíveis nos outros câmpus 

da PUCPR, acesse o SITE ou o QRCODE abaixo: 

multiversidade.pucpr.br/cursos

DEMAIS
CÂMPUS



O CONTEÚDO DESTE MATERIAL 

FOI ATUALIZADO NO MÊS 

DE OUTUBRO DE 2021.
As informações dos Cursos estão sujeitas 

à alterações sem aviso prévio.  

www.pucpr.br


