
SAVE 
THE 

DATE: 
14 de outubro às 7h40

Olá, candidato(a)! Eu sou a PUCPR!
Receba as boas-vindas a esse pequeno guia sobre o nosso Vestibular de Verão 
2019, que acontecerá no próximo domingo, 14 de outubro de 2018.
Considere esse material como um braço direito seu para que tudo ocorra bem 
nas suas provas. Leia todos os detalhes com muita atenção e garanta o seu 
sucesso neste fim de semana. Vamos juntos?

PERGUNTAS 
IMPORTANTES

AQUELAS QUE VOCÊ 
PROVAVELMENTE ESTÁ 
SE FAZENDO AGORA...

O QUE devo levar?

Existem três itens que são imprescindíveis: caneta preta ou 
azul, comprovante de inscrição e documento com foto. 
A caneta deve ser preta ou azul, porque são as únicas cores 
que os leitores óticos de cartões de resposta conseguem ler 
com precisão. Procure levar uma caneta esferográfica fabri-
cada em material transparente e não esqueça de testá-la 
antes de sair de casa!
O comprovante de inscrição vai direcionar você ao local cor-
reto de prova. Se você tiver acesso a ele pelo celular ou salvar 
as informações no bloco de notas, por exemplo, não precisa 
leva-lo impresso.
Importante: se você não está no ensalamento, o compro-
vante de inscrição e o boleto impressos são obrigatórios. Você 
também deve comprovar o pagamento do boleto.
O documento com foto é obrigatório e valida a sua partici-
pação no processo seletivo. É muito importante que você 
esteja com todos estes itens para que consiga fazer as provas 
tranquilamente.

Eu sei o quanto comer um docinho pode fazer diferença na 
hora de pensar e escrever com agilidade, por isso, você pode 
comer na hora da prova. Mas atenção: só é permitido levar ali-
mentos como balas, chocolate, barras de cereal, salgadinhos, 
amendoim ou semelhantes. Beba água durante a prova, pois 
ela auxilia o cérebro a pensar com mais agilidade, mas não 
esqueça que a garrafinha de água deve ser transparente e 
sem rótulo. 

O resultado das provas sai no dia 23 de outubro. Se você quer 
ficar sabendo em primeira mão, não perca o nosso tradicion-
al Banho de Lama! A partir das 10h do dia 23/10, estaremos es-
perando por você aqui no câmpus com trio elétrico e muita 
lama para comemorarmos, juntos, a sua conquista. Será no 
Estacionamento 4. Venha, traga os amigos, a família, e 
aproveite!

Se você prefere vir de 99POP, uma bela novidade pra você: 

com o cupom 99JAPASSEI (não utilize acento), você tem 20% 
de desconto na 99. Mas somente se o local de origem ou o 
destino for a PUCPR, ok? :)

*Desconto válido no dia 14/10/2018, limitado a R$10,00, apenas para paga-
mento dentro do app (Cartão de Crédito / PayPal), para corridas realizadas
em Curitiba, na modalidade POP.

Se você vem de carro, nós disponibilizamos o estacionamen-
to interno e alguns estacionamentos externos, sinalizados no 
mapa como “E”. Excepcionalmente neste dia, todos eles terão 
o mesmo valor: R$ 15,00 por todo o período.

Você pode conferir em qual bloco será a sua prova acessando 
o ensalamento aqui.

É importante que você se atente corretamente à cor do seu 
bloco e ao número da sua sala. O mapa do câmpus pode 
ajudar você a se situar com relação às entradas.
Nessa hora, chegar com antecipação faz toda a diferença. 
Assim, você pode procurar o local da sua prova com tranquili-
dade, evitando atrasados. Não corra esse risco!

A PUCPR fica no bairro Prado Velho, pertinho da Linha Verde. 
O endereço é:
R. Imaculada Conceição, 1155 – Prado Velho

A estrutura conta com os blocos Amarelo, Vermelho, Verde, 
Azul e Laranja, e você fará as suas provas em um deles. O 
mapa a seguir apresenta todo o câmpus para que você possa 
se situar corretamente:

Se você vem de ônibus, as linhas que cobrem a região ao redor do câmpus são: 
- Bom Retiro/PUC - Rua José Loureiro entre a Dr. Muricy e Des. Westphalen
- Uberaba - Praça Rui Barbosa
- Interbairros V - Terminais: Fazendinha, Portão e Oficinas
- Fazendinha/PUC
- Interbairros I - Circular (vários bairros)
- Cabral/Portão - terminais Portão e Cabral
- V.São Paulo - Praça Rui Barbosa
- Guabirotuba -Praça Rui Barbosa
- Universidades

Ligeirinhos:
- PUC/Rodoferroviária - tubo Rodoferroviária (Praça Baden Powell) e Paiol
- Boqueirão/Centro Cívico - tubos Museu Oscar Niemeyer, Centro Cívico, PMC,
Comendador Fontana, Círculo Militar, Paiol e terminais Hauer, Carmo e
Boqueirão (descer na estação-tubo Paiol e integrar com PUC/Rodoferroviária)
- Canal Belém
- Curitiba/Fazenda Rio Grande

Esta é uma das informações mais importantes deste materi-
al. Avaliando as edições de vestibulares anteriores e pensan-
do em uma dinâmica que beneficie o vestibulando, esse ano 
o nosso vestibular acontecerá em um novo horário.
As provas iniciam-se às 8h da manhã e vão até 13h para Me-
dicina e até 12h para os demais cursos. Essa diferença de
horários ocorre porque a dinâmica da prova de Medicina é
um pouco diferente da dinâmica das provas aplicadas aos
demais cursos.
Você pode chegar a partir das 7h, mas se atente: os portões
fecham às 07h40. A minha sugestão é que você se programe
para sair de casa com antecedência, uma vez que o fluxo de
carros e a movimentação aqui no câmpus se tornam muito
mais intensos e podem acabar ampliando o tempo de che-
gada.

Você pode sair da sala após uma hora de prova, ou seja, a 
partir das 9h. Porém, se deseja levar o gabarito para casa, pre-
cisa aguardar até às 10h.

POSSO COMER na hora da prova?

QUE HORAS
começam as provas? 
E que horas terminam?

A PARTIR DE QUE HORAS posso sair da sala? 
É possível levar comigo o gabarito?

QUANDO sai o resultado?

LOGÍSTICA E O CAMPUS
ONDE FICA A PUCPR? 

COMO FAÇO PARA CHEGAR LÁ? 

QUAIS ÔNIBUS PARAM NA FRENTE? 

TEM ESTACIONAMENTO? 

SE PREFERIR, POSSO IR DE 99POP?

ENSALAMENTO
MINHA SALA FICA EM QUAL DOS BLOCOS? 

ONDE FICA O BLOCO AMARELO? 

E O AZUL? 

E TODOS OS OUTROS?

Quando falamos em vestibulares, eu sou experiente no 
assunto, você não acha? De todas as dicas que eu poderia dar 
a você, uma é mais importante: manter a calma faz toda a dif-
erença. Respire fundo, leia atentamente e não saia se atrope-
lando nas questões, você terá tempo suficiente para fazer 
todas elas. 
O gabarito estará disponível no mesmo dia no site da PUCPR, 
fique de olho!

Desejamos a você um ótimo desempenho e 
muito sucesso nas provas! :)

A MELHOR DICA DE TODAS...
AQUELA QUE PROVAVELMENTE VOCÊ JÁ OUVIU

DE ALGUÉM QUE AMA, MAS QUE É SEMPRE BOM LEMBRAR...

Caso os seus pais desejem acompanhar você no dia da prova, 
eles serão muito bem-vindos! Nós preparamos para eles uma 
programação especial com diversas opções culturais e visitas 
guiadas. Neste dia, eles terão a oportunidade de conhecer 
um pouco mais sobre a vida no câmpus.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

VISITAS GUIADAS

Horários: 8h30 às 9h30 - 10h00 às 11h00

Local de saída: FTD Digital Arena

- Centro de Simulação Clínica

- Clínica Veterinária Escola

- LABCOM - Laboratório de Comunicação

- Laboratório de Modelos - Escola de Arquitetura e Design

- Parque Tecnológico - Escola Politécnica

EXIBIÇÃO DO FILME SELEÇÃO NATURAL NO FULLDOME

Horários: 09h00 - 10h00 - 11h00

Local: FTD Digital Arena

MISSA

Horário: 11h

Local: Paróquia Universitária Jesus Mestre

APRESENTAÇÃO DO CORAL CHAMPAGNAT

Horários: 10h30 às 11h00 - 11h30 às 12h00

Local: Biblioteca - Hall

RECEPÇÃO AOS PAIS
SE EU FOR COM MEUS PAIS, 

O QUE ELES VÃO FICAR FAZENDO?

JOGO RÁPIDO
PORTÃO ABRE: ÀS 7H

E FECHA: ÀS 7H40

PROVAS INICIAM: ÀS 8H

E VÃO ATÉ: 13H (MEDICINA)

OU: 12H (DEMAIS CURSOS)

TRAZER: 

CANETA PRETA OU AZUL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO

ENDEREÇO: 

R. IMACULADA CONCEIÇÃO, 1155 – PRADO VELHO

ESTACIONAMENTO:

TARIFA ÚNICA DE R$ 15,00

TEMOS CUPOM DE DESCONTO 99POP: 99JAPASSEI

Vamos
fazer

juntos.

Vamos
fazer

juntos.


