
CAMPUS CURITIBA

Regime de Matrícula por Disciplina (valores base ano 2022)

PERÍODO VALOR TOTAL DISCIPLINAS PARCELA FIXA
MENSALIDADE BASE DO 

PERÍODO
1º PERÍODO R$1.258,74 R$1.278,00 R$2.536,74
2º PERÍODO R$1.195,88 R$1.278,00 R$2.473,89
3º PERÍODO R$1.227,31 R$1.278,00 R$2.505,32
4º PERÍODO R$1.472,93 R$1.278,00 R$2.750,93
5º PERÍODO R$1.359,63 R$1.278,00 R$2.637,63
6º PERÍODO R$1.699,54 R$1.278,00 R$2.977,54
7º PERÍODO R$1.675,83 R$1.278,00 R$2.953,84
8º PERÍODO R$1.856,34 R$1.278,00 R$3.134,34
9º PERÍODO R$1.844,49 R$1.278,00 R$3.122,49

10º PERÍODO R$1.210,78 R$1.278,00 R$2.488,78

R$453,21

*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 Ambiental (ingressantes a partir de 2018) possui um conjunto de 8 créditos referentes as disciplinas Eletivas, o valor 
do conjunto dessas disciplinas é R$ 453,21 (valor mensal). O referido valor será acrescido em sua mensalidade quando ocorrer a inclusão 
da(s) disciplina(s) eletivas no período de ajuste acadêmico. 

Engenharia Ambiental (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 ano 2022*) para o seu curso. 

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

VALOR DAS DISCIPLINAS ELETIVAS


