
PUCPR abre inscrições para Vestibular 4.0 para o início em 2022 

Processo seletivo remoto é realizado em plataforma especial e utiliza Inteligência 
Artificial para realizar monitoramento em tempo real 

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) está com inscrições abertas para 
três processos seletivos com ingresso no primeiro semestre de 2022: Vestibular 4.0: 
Digital e Seguro – Geral, Vestibular 4.0 de Medicina – Digital e Seguro e Vestibular 4.0: 
Digital e Seguro – American Academy Health. As provas são realizadas de forma remota, 
com monitoramento em tempo real, ao vivo, conduzido por fiscais e com auxílio de 
Inteligência Artificial (IA). 

“O vestibular digital é muito seguro em termos de fraude e ainda traz uma enorme 
vantagem para o candidato, que não precisa se deslocar para fazer o exame. É, portanto, 
acessível a vestibulandos do Brasil inteiro. A inovação está no DNA da PUCPR e o 
vestibular 4.0, sem dúvida, vai ao encontro da essência da Universidade”, destaca o vice-
reitor da instituição, Vidal Martins. 

Para participar, o candidato deve ter computador com acesso à Internet, câmera e 
microfone disponíveis, que precisam permanecer ligados durante todo o tempo de prova. 
A câmera também permite a identificação do candidato pelo sistema de IA que faz o 
reconhecimento facial de acordo com o documento apresentado na inscrição. Somente 
após essa confirmação é que é autorizado o início da prova.  

Assim como no vestibular presencial, não é permitido o uso de celulares, tablets e outros 
equipamentos no momento do exame, realizado em uma plataforma específica, cujo link 
para download e instalação será enviado pela PUCPR para o e-mail cadastrado na 
inscrição. 

Vestibular geral 

A prova do Vestibular Geral vai contemplar 30 questões objetivas e uma proposta de 
redação. O exame será dividido em dois blocos, de duas horas cada, com um intervalo de 
10 minutos entre eles. O primeiro bloco será composto por 20 questões, enquanto o 
segundo terá 10 questões e a redação. 

As inscrições podem ser realizadas no site oficial da PUCPR 
(https://multiversidade.pucpr.br/) até o dia 08 de outubro e a prova será aplicada no dia 
17 do mesmo mês, a partir das 13h. A taxa de inscrição tem o valor de R$ 87 (R$ 40 para 
treineiros). 

Neste ano, os candidatos do Vestibular Geral poderão se inscrever em novas opções de 
cursos: bacharelado em Enfermagem (Londrina), bacharelado em Fisioterapia (Londrina), 
bacharelado em Criminologia (Semipresencial em Maringá), bacharelado em Negócios 
Digitais (Curitiba), bacharelado em Negócios Internacionais (Curitiba), Engenharia 
Biomédica (Curitiba) e tecnólogo em Inteligência Artificial Aplicada (todos os polos EAD). 
A lista completa dos cursos e mais informações podem ser consultada no edital: 
https://static.pucpr.br/pucpr/2021/08/re-254-2021-consun.pdf. 



Vestibular de Medicina 

O processo seletivo para ingresso no curso de Medicina dos câmpus de Curitiba e 
Londrina da PUCPR também vai ser realizado de forma remota. A prova será dividida em 
três blocos, com duração de duas horas cada e um intervalo entre eles. O primeiro bloco 
será na parte da manhã, como início às 9h30 e contará com 20 questões. Já o segundo e 
o terceiro bloco serão na parte da tarde, a partir das 13h. O segundo bloco terá 18 
questões, enquanto o terceiro será composto por sete questões e a redação. 

As inscrições (https://multiversidade.pucpr.br/) podem ser realizadas até o dia 21 de 
outubro, enquanto a prova está marcada para o dia 31 do mesmo mês. A taxa de inscrição 
é de R$ 390 (R$ 195 para treineiros). Mais informações podem ser acessadas no edital 
do processo seletivo: https://static.pucpr.br/pucpr/2021/09/re-307-2021-consun-1.pdf.  

American Academy Health 

A PUCPR também está com inscrições abertas para o Bacharelado Interdisciplinar em 
Saúde, o American Academy Health. A graduação combina o modelo Liberal Arts, 
consolidado nos Estados Unidos, com disciplinas específicas da área da saúde. Após dois 
anos, o estudante pode optar por participar do processo seletivo exclusivo para os 
egressos do American Academy para o curso de Medicina da PUCPR ou escolher entre as 
demais opções de cursos da PUCPR ou da Kent State University, instituição parceira nos 
EUA, localizada no estado de Ohio. 

O processo seletivo do American Academy Health será dividido em duas etapas: a 
primeira consiste na aplicação de uma prova, também em formato digital, eliminatória e 
classificatória. Já a segunda etapa é a entrega e avaliação dos seguintes documentos: 
histórico escolar do Ensino Médio ou universitário, carta de motivação – escrita em 
Português e em Inglês – e certificado de proficiência em Língua Inglesa. 

A prova objetiva terá os mesmos moldes do Vestibular de Medicina e também será 
realizada no dia 31 de outubro, a partir das 9h30. Os candidatos classificados na primeira 
fase terão até o dia 02 de dezembro para enviar os documentos necessários, sendo que 
o resultado da análise será divulgado no dia 06 do mesmo mês. 

As inscrições devem ser realizadas no site da PUCPR (https://multiversidade.pucpr.br/) 
até o dia 21 de outubro e têm o valor de R$ 115. Mais informações estão disponíveis no 
edital: https://static.pucpr.br/pucpr/2021/09/re-310-2021-consun.pdf.  


