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Conheça o passo a passo para 
a transferência do seu curso 
para a PUCPR

A PUCPR é uma universidade à frente do seu 
tempo que está sempre questionando o modo 
como as coisas são feitas, para oferecer uma 
experiência de aprendizagem inovadora, a fim 
de preparar seus estudantes para os desafios 
do futuro.
 
Durante sua jornada, você poderá desenvolver 
soft skills, internacionalizar sua formação e ter 
a orientação profissional necessária desde 
o primeiro dia de aula!

01
PASSO

Clique no link abaixo, conforme o câmpus em que deseja 

estudar, e preencha o formulário com seu nome, e-mail, 

telefone e demais dados pessoais.

Câmpus Curitiba

Câmpus Londrina

Câmpus Maringá

Câmpus Toledo

Selecione o curso para o qual deseja transferência, pode 

ser um curso diferente do que você estuda no momento.

Sua documentação será avaliada pelo 

coordenador do curso escolhido, para ver 

qual será o aproveitamento das disciplinas cursadas 

e em qual período do curso na PUCPR você ingressará. 

Fique atento: o retorno será por e-mail!

Após o parecer, você receberá por e-mail o Contrato de 

Serviços Educacionais e o boleto da mensalidade, para 

confirmar a sua matrícula.

Depois disso, te enviaremos as orientações para 

acesso às aulas e entrega da documentação de 

matrícula. Aguarde o início das aulas, que será 

no dia 01/03/2021.

No ambiente de inscrição, envie os seguintes documentos: 

Histórico Escolar de Graduação atualizado (original) Emissão com data do semestre 
vigente (60 dias para alunos com situação de trancado), incluindo: dados do vestibular, 
carga horária por disciplina, semestre, ano, médias ou conceitos de aprovação, 
frequência e situação de regularidade junto ao ENADE (Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes);

Declaração de vínculo com a Instituição de Ensino Superior atualizado (original) -  
Emissão com data do semestre vigente (matriculado, trancado, período de validade do 
trancamento etc.)

Programa de disciplinas (Conteúdo programático) cursadas com aprovação da IES 
(fotocópia).

Sistema de Avaliação da Instituição de origem (original) Caso essa informação conste 
no Histórico Escolar, não é necessário documento complementar;

Reconhecimento ou Autorização de funcionamento do Curso (original) Caso essa 
informação conste no Histórico Escolar, não é necessário documento complementar;

02
PASSO

05
PASSO

01
MARÇO

MULTIVERSIDADE.PUCPR.BR/

GARANTA 
30% DE DESCONTO* NAS 
6 PRIMEIRAS MENSALIDADES! 
Transfira seu curso para a PUCPR!

*EXCETO MEDICINA
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https://pucpr.inscricao.crmeducacional.com.br/login/2172
https://pucpr.inscricao.crmeducacional.com.br/login/2173
https://pucpr.inscricao.crmeducacional.com.br/login/2174
https://pucpr.inscricao.crmeducacional.com.br/login/2175
https://multiversidade.pucpr.br/
https://multiversidade.pucpr.br/



