
CAMPUS CURITIBA

Regime de Matrícula por Disciplina (valores base ano 2021)

PERÍODO VALOR TOTAL DISCIPLINAS PARCELA FIXA
MENSALIDADE BASE DO 

PERÍODO
1º PERÍODO R$1.146,71 R$1.164,26 R$2.310,97
2º PERÍODO R$1.089,44 R$1.164,26 R$2.253,70
3º PERÍODO R$1.118,08 R$1.164,26 R$2.282,34
4º PERÍODO R$1.445,05 R$1.164,26 R$2.609,31
5º PERÍODO R$1.667,18 R$1.164,26 R$2.831,44
6º PERÍODO R$1.238,62 R$1.164,26 R$2.402,88
7º PERÍODO R$1.341,83 R$1.164,26 R$2.506,09
8º PERÍODO R$1.484,29 R$1.164,26 R$2.648,55
9º PERÍODO R$1.654,81 R$1.164,26 R$2.819,07

10º PERÍODO R$472,33 R$1.164,26 R$1.636,59

R$1.238,62

*Eventuais diferenças de valor (a maior ou a menor) entre o valor médio pago na primeira mensalidade e o valor das mensalidades seguintes, 
serão ajustadas via desconto ou acréscimo nas parcelas seguintes.

 Alunos transferidos, matriculados em  matrizes de anos anteriores, pagarão os valores correspondentes ao ano de sua matriz.

O curso de Engenharia Elétrica - Telecomunicações, Eletrô., Sist. Pot. e Energia (ingressantes a partir de 2018) possui um conjunto de 24 
créditos referentes as disciplinas Eletivas, o valor do conjunto dessas disciplinas é R$ 1238,62. O referido valor será acrescido em sua 
mensalidade quando ocorrer a inclusão da(s) disciplina(s) eletivas no período de ajuste acadêmico. 

Engenharia Elétrica - Telecomunicações, Eletrô., Sist. Pot. e 
Energia (ingressantes a partir de 2018)

No regime de matrícula por Disciplina da PUCPR o valor da mensalidade é composto de uma parcela fixa + valor dos créditos (disciplinas) 
cursados no semestre.

O valor cobrado para contratação do curso será o valor do período conforme tabela abaixo. Após os ajustes acadêmicos, o valor será 
recalculado nas parcelas vincendas até o final do semestre vigente.

O valor da semestralidade dos demais períodos varia conforme o número de créditos das disciplinas na matriz curricular de cada período. 
Acesse www.pucpr.br e verifique as disciplinas e a quantidade de créditos a serem cursados nos demais períodos. Abaixo segue a 
mensalidade (base 2021*) para o seu curso. 

O valor da parcela fixa e dos créditos das disciplinas estarão sujeitos a reajustes anuais:

VALOR DAS DISCIPLINAS ELETIVAS


