
 

R E S O L U Ç Ã O   N° 41/2018 – CONSUN  

  
APROVA, AD REFERENDUM DO CONSUN, AS 
NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO 
SELETIVO DOS CURSOS SUPERIORES DE 
TECNOLOGIA, MODALIDADE EaD, DA PUCPR E O 
NÚMERO DE VAGAS A SEREM OFERTADAS PARA 
INGRESSO NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018.  

  
O Presidente do Conselho Universitário, no uso de 

suas atribuições estatutárias e considerando as disposições contidas no art. 6°, § 2°, do 
Regimento Geral da PUCPR,  

  
  

R E S O L V E:  

  
   

Art. 1° Aprovar, ad referendum do CONSUN, as 
normas para a realização do Processo Seletivo dos Cursos Superiores de Tecnologia, modalidade 
Ensino a Distância (EaD), da PUCPR e o número de vagas a serem ofertadas para ingresso no 
segundo semestre de 2018, conforme consta no Edital anexo. 

  
Art. 2° Fixar a vigência desta Resolução a partir da 

presente data, revogadas as disposições em contrário.    

  
Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Sala de Sessões do Conselho Universitário, em Curitiba, 
aos nove dias do mês de abril de dois mil e dezoito.   

 

  
Waldemiro Gremski 
    PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

 

A N E X O 
EDITAL N° 04/2018 

NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DOS CURSOS SUPERIORES DE 
TECNOLOGIA, MODALIDADE EaD, DA PUCPR E O NÚMERO DE VAGAS A SEREM 

OFERTADAS PARA INGRESSO NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 
  



 
 E D I T A L   N° 04/2018 

  
NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DOS CURSOS SUPERIORES DE 

TECNOLOGIA, MODALIDADE EaD, DA PUCPR E O NÚMERO DE VAGAS A SEREM 
OFERTADAS PARA INGRESSO NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 

   
  

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) torna pública a abertura das inscrições para o 
Processo Seletivo dos Cursos Superiores de Tecnologia (EaD) para o preenchimento de 993 
(novecentas e noventa e três) vagas, de acordo com as normas a seguir:   
  
 

CAPÍTULO I  
DA FINALIDADE 

 
 

Art. 1º O Processo Seletivo da PUCPR, em consonância 
com a legislação vigente, tem por finalidade selecionar candidatos ao preenchimento das vagas para 
o segundo semestre de 2018, existentes nos cursos superiores de tecnologia (Tecnólogos EaD), 
conforme normas constantes deste Edital.  
 

§ 1° Para o preenchimento das vagas estabelecidas no 
Anexo I deste Edital, a PUCPR realizará as seguintes modalidades de processos seletivos: 
I   -  Vestibular; 
II   -  ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). 
 

§ 2° O candidato inscrito pelo Processo Seletivo – 
Vestibular será submetido a uma redação que visa avaliar o conhecimento, capacidade de produção 
e interpretação de textos, dados e fatos, adquiridos ao término do Ensino Médio, ou equivalente. 
 

Art. 2º Os cursos ofertados neste Edital são ministrados 
na modalidade a distância, podendo ser utilizadas as dependências do Polo de Apoio Presencial 
(PAP) para acessar os ambientes virtuais de aprendizagem, bem como valer-se da tutoria disponível, 
sendo, entretanto, obrigatória a sua presença física nas avaliações, atividades pedagógicas 
presenciais obrigatórias que ocorrerão no respectivo Polo de Apoio Presencial (PAP) em que o 
estudante estiver matriculado, segundo Cronograma de Avaliações previamente divulgado no 
Calendário Acadêmico da PUCPR. 

 
Parágrafo único. A conexão do estudante à Internet para 

a realização das atividades do curso é de sua exclusiva responsabilidade, cabendo a PUCPR tão 
somente manter, à disposição do estudante, o conteúdo e o material didático previstos no presente 
contrato, cujo acesso fica garantido ao estudante desde que disponha dos requisitos de conexão e 
configurações previstas. 
 

 

CAPÍTULO II 
DAS INSCRIÇÕES 

 
Art. 3º Somente poderão concorrer às vagas ofertadas 

neste Edital os candidatos que, antes do início das aulas previstas no Calendário Acadêmico da 
PUCPR, tenham concluído o Ensino Médio, venham a concluir o Ensino Médio ou possuam 
certificado de conclusão do Ensino Médio obtido pela via regular ou da suplência.   
 



Art. 4º Ao inscrever-se, o candidato aceita de forma 
irrestrita as normas e condições estabelecidas neste Edital, não podendo alegar desconhecimento.    

 
Art. 5o Ao inscrever-se, o candidato deverá indicar 

somente sua opção de Curso – Polo. 
 
Art. 6º As inscrições para o Processo Seletivo objeto 

deste Edital serão realizadas: 
 

I   -  no período compreendido entre o dia 10 de abril de 2018 até o dia 30 de julho de 2018; 
II   -  exclusivamente via Internet, no endereço www.pucpr.br/online e optando como forma de 

Ingresso Vestibular ou ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). 
	

Art. 7º Em qualquer modalidade de ingresso às vagas 
objeto deste edital, não haverá taxa de inscrição. 

 
§ 1° Na modalidade de ingresso via ENEM, o candidato 

deverá informar, no ato da inscrição, o número de registro do ENEM e o ano do Exame, não sendo 
necessário comparecer ao Polo para a realização da prova, uma vez que a nota corresponderá à nota 
obtida no ENEM. 

 
§ 2° No caso de mais de uma inscrição, será 

considerada apenas a última registrada no sistema e serão desconsideradas as demais inscrições. 
 
§ 3° Esgotadas as vagas de determinado curso, 

automaticamente encerrar-se-ão as inscrições. 
 
§ 4° Na modalidade Vestibular, caso o candidato não 

apareça para fazer prova, será permitido o reagendamento conforme disposições estabelecidas no 
Art. 9º deste Edital. 
 

CAPÍTULO III 
DOS ATOS DE AUTORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS CURSOS 

 
Art. 8º Os Cursos Superiores de Tecnologia ofertados na 

modalidade a distância e objetos deste Processo Seletivo encontram-se autorizados de acordo com 
as resoluções constantes do Anexo II deste Edital.  

 
 

CAPÍTULO IV 
VESTIBULAR – DA PROVA DE REDAÇÃO 

 
Art. 9º As provas de redação da seleção por meio do 

processo seletivo Vestibular, nos Polos de Apoio Presencial de Curitiba/PR, Londrina/PR, 
Maringá/PR e Toledo/PR, deverão ser agendadas pelo candidato diretamente no site de inscrição 
www.pucpr.br/online, no qual constarão as datas e horários disponíveis. Referidas datas e horários 
poderão ser alteradas de acordo com a demanda verificada, no sentido de garantir amplo acesso dos 
candidatos ao processo seletivo.	 

Parágrafo único. O candidato deverá comparecer com 30 
(trinta) minutos de antecedência ao horário agendado para início da prova. 
 

Art. 10. A prova de redação consta da produção de 1 
(um) texto, na modalidade padrão formal da Língua Portuguesa, no gênero dissertativo-
argumentativo, com no mínimo 20 (vinte) e, no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, cuja nota variará de 
0 (zero) a 10 (dez) pontos.  



Art. 11. Para a prova de redação, haverá dois temas 
para que o candidato opte por apenas um deles para redigir o texto. A prova terá a duração de duas 
horas e será aplicada presencialmente, devendo o candidato comparecer no dia, horário e Polo de 
Apoio Presencial – PAP escolhidos no ato da sua inscrição.  

Parágrafo único. No tempo de prova (duas horas), está 
incluído o período para preenchimento do cartão-resposta. 

Art. 12. As cidades onde estão localizados os Polos de 
Apoio Presencial – PAP são: Curitiba/PR, Londrina/PR, Maringá/PR e Toledo/PR. 

Art. 13. A prova de redação deve ser redigida de forma 
legível, com caneta esferográfica, com ponta grossa e tinta preta. Os candidatos que preencherem a 
redação a lápis ou identificarem-se na redação serão desclassificados. O resultado será divulgado em 
até 02 dias úteis da sua aplicação.    

 
§ 1° Os pertences pessoais dos candidatos, tais como 

celulares, bolsas, sacolas, bonés, chapéus, gorros ou similares, óculos escuros, protetores 
auriculares serão acomodados em local a ser indicado pelo responsável do Polo de Apoio Presencial, 
onde deverão permanecer até o término da prova. 

 
§ 2° Os aparelhos eletrônicos dos candidatos deverão 

ser desligados, antes de iniciar a prova, devendo permanecer desligados até a saída do 
candidato do local de realização da prova.  

 
§ 3° Não será permitida, durante a realização da 

prova, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de livros, revistas, apostilas, 
resumos, dicionários, cadernos, anotações, ou qualquer outro material de consulta, etc. 

 
§ 4° É proibido o porte de arma de fogo durante a 

realização da prova, exceto para os candidatos que, por força da atividade profissional que 
exerçam e da legislação, tenham autorização para tal. Esses candidatos deverão procurar o 
responsável pelo Polo de Apoio Presencial, antes do início a prova, para o desmuniciamento da 
arma. 
 

§ 5° A PUCPR não se responsabilizará por perda ou 
extravio de documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos no local de realização das provas, 
nem por danos a eles causados. 

 
§ 6° O candidato que necessitar ausentar-se da sala 

de prova, a qualquer tempo durante sua realização, somente poderá fazê-lo acompanhado de 
um fiscal. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em virtude de 
afastamento do candidato da sala de prova. 

 
§ 7° É proibido retirar-se da sala portando a proposta 

de redação (prova de redação), folha de rascunho, o caderno de provas ou qualquer material 
não autorizado, sob pena de exclusão imediata do processo seletivo. 

 
Art. 14. Para poder realizar a prova de redação, o 

candidato deverá apresentar um documento de identidade, com foto, expedido pelos órgãos 
competentes e a ficha de inscrição. 

 Art. 15. O candidato impossibilitado de apresentar, no 
dia da aplicação da prova de redação, o documento conforme descrito no Art. 14 deste Edital, por 
motivo de perda, furto ou roubo, será submetido à identificação especial e deverá apresentar 
documento oficial que ateste o registro de ocorrência (Boletim de Ocorrência), expedido por órgão 



oficial no máximo em 30 (trinta) dias anteriores à realização da prova e apresentar outro documento 
que contenha fotografia.  

Art. 16. As redações serão avaliadas de acordo com os 
seguintes critérios: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Parágrafo único. Não serão admitidas, para efeito de 
avaliação, anotações na folha de rascunho. Serão consideradas exclusivamente as registradas no 
cartão-resposta. 

 
Art. 17.  Se, após a prova, for constatado por 

qualquer meio, seja eletrônico, estatístico, visual, grafotécnico ou por investigação policial, ter o 
candidato utilizado meios ilícitos, sua prova será anulada e o candidato será automaticamente 
eliminado do Processo Seletivo. 

 
Art. 18. O candidato será considerado aprovado para 

preenchimento da vaga, caso não tenha zerado em nenhum dos critérios definidos para correção da 
prova de redação.  
 

Art. 19. Não será considerado como aprovado o 
candidato que: 
 
I   -  Tirar nota 0 (zero) em qualquer um dos critérios da correção da prova de Redação; 
II   -  utilizar-se de meio ilícito, tanto na realização da prova de Redação, constatado no momento 

ou posteriormente, como tenha prestado informações falsas no procedimento da inscrição 
para o Processo Seletivo; 

III   -  portar-se ou apresentar-se de maneira inconveniente durante a realização da prova de 
Redação; 

IV   -  desacatar quem estiver investido de autoridade para coordenar, orientar ou fiscalizar a 
realização do Processo Seletivo. 

 
 

CAPÍTULO V 
DA UTILIZAÇÃO DO RESULTADO DO ENEM 

 

Art. 20. Os candidatos que optaram pelo aproveitamento 
do resultado do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), não terão necessidade de realizar a prova 
de Redação. O processo seletivo considerará o aproveitamento das notas do ENEM. 

§ 1° Serão considerados apenas os resultados obtidos 
no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) realizados a partir de 2010. 

§ 2° Para o candidato que optou pelas notas do ENEM, o 
resultado do processo seletivo será divulgado até 02 (dois) dias úteis, após a data da inscrição. 

 
Pontuação 

Critérios Insuficiente Regular Bom Ótimo 
Qualidade de Conteúdo 1,0 2,0 3,0 4,0 
Progressão e Coerência 0,5 1,0 1,5 2,0 
Coesão 0,5 1,0 1,5 2,0 
Norma Padrão 0,5 1,0 1,5 2,0 



Art. 21. O candidato será considerado aprovado para 
preenchimento da vaga, caso tenha conseguido o mínimo de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos 
na nota total do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e não tiver zerado na redação. 

 
Art. 22. A PUCPR não se responsabiliza por 

erro/inconsistência nas informações prestadas pelo estudante no ato de inscrição que impossibilitem 
a busca de dados perante o INEP. 

Art. 23. Caso o candidato inscrito não seja identificado 
pelo INEP, sua inscrição será automaticamente cancelada. 

Art. 24. A aprovação nessa modalidade de ingresso não 
representa a concessão de bolsa ou desconto em taxas e/ou mensalidade. 

CAPÍTULO VI 
DO ATENDIMENTO ESPECIAL 

 

Art. 25. O candidato que necessitar de atendimento 
especial para a realização das provas deverá indicá-lo no ato da inscrição e apresentar laudo médico 
comprobatório. 

§ 1° A solicitação de Atendimento Especial, 
acompanhada do respectivo documento comprobatório, deverá ser apresentada ao responsável pelo 
Polo de Apoio Presencial escolhido no ato da sua inscrição, até 02 (dois) dias úteis antes da data de 
realização da sua prova de redação, conforme disposições estabelecidas no Art. 9º deste Edital. 

§ 2° A solicitação de quaisquer condições especiais para 
a realização das provas será atendida mediante apreciação da Comissão de Processos Seletivos e 
obedecendo aos critérios de legalidade, viabilidade e de razoabilidade. 

§ 3° Os candidatos que não indicarem o recurso ou a 
necessidade especial no ato da inscrição, não terão o pedido de condições especiais conhecido pela 
instituição, impossibilitando o atendimento. 

 
CAPÍTULO VII 

DO RESULTADO E DA MATRÍCULA 
 
 

Art. 26 - Os resultados deste Processo seletivo serão 
válidos para ingresso no 2º semestre de 2018, desde que as matrículas sejam efetivadas nas datas 
estabelecidas pela PUCPR.  

 
§ 1° O resultado individual estará disponível ao 

candidato até 2 dias após a realização do processo seletivo. O resultado final do processo seletivo 
com todos os aprovados estará disponível após o encerramento do processo seletivo. Caso o 
candidato queira comprovante de desempenho, deverá solicitar protocolarmente. 

 
§ 2° As matrículas dos candidatos aprovados no 

presente processo seletivo da PUCPR, para ingresso no 2º Semestre de 2018 deverão ser realizadas 
pela Internet, no site www.pucpr.br/online , logo após a divulgação do seu resultado.  

 
§ 3° Caso o número de inscritos não represente um 

mínimo de 20% (vinte por cento) do total das vagas ofertadas para determinado curso, a PUCPR 
reserva-se o direito de não ofertar o curso/turma, podendo o estudante optar por outro curso.  



 
Art. 27. As vagas serão preenchidas conforme a 

efetivação das matrículas, por aqueles candidatos aprovados em cada modalidade, conforme Art. 18 
e Art. 21, até seu esgotamento.  

 
§ 1° Caso ocorra o preenchimento total das vagas de 

determinado curso antes do encerramento das inscrições, a PUCPR reserva o direito de não realizar 
a Prova para esse curso, podendo o candidato optar por outro. 

 
§ 2° O candidato que não pagar o respectivo boleto da 

primeira mensalidade, que corresponde à matrícula, até o prazo final definido pela PUCPR, perderá o 
direito à vaga. 

§ 3° O candidato deverá entregar nos Polos de Apoio 
Presencial (PAP) os seguintes documentos: 

I   -  cédula de identidade – frente e verso na mesma imagem;  
II   -  certidão de Nascimento ou Casamento; 
III   -  CPF ou documento que contenha o número do CPF; 
IV   -  carteira de identidade do responsável financeiro pelo contrato (somente para matrículas em 

que o estudante não é o responsável); 
V   -  CPF do responsável financeiro pelo contrato (somente para matrículas em que o estudante não 

é o responsável); 
VI   -  comprovante de escolaridade do Ensino Médio – histórico escolar do Ensino Médio, 

constando o certificado de conclusão do curso ou diploma de curso profissionalizante de 
Ensino Médio, devidamente registrado na Secretaria de Estado da Educação. O estudante 
que cursou o Ensino Médio ou equivalente no exterior deve apresentar documento que 
comprove equivalência de curso emitido pelo órgão competente; 

VII. Para ingresso como PORTADOR DE DIPLOMA, o estudante deverá enviar o original do 
Diploma  de nível superior apresentado na inscrição online. 

VIII. Para ingresso como TRANSFERENCIA, o estudante deverá enviar DECLARAÇÃO DE 
MATRÍCULA ou AFASTAMENTO e o HISTÓRICO ESCOLAR. 

 
§ 4° Quando da efetivação da matrícula pelo site 

www.pucpr.br/online, o candidato deverá efetuar o aceite eletrônico do Contrato de Prestação de 
Serviços ou a critério da Instituição poderá entregá-lo devidamente assinado, juntamente com a 
documentação citada no parágrafo anterior. 

§ 5° O candidato somente terá sua matrícula 
deferida/oficializada após a análise da documentação apresentada. 

§ 6° É imprescindível apresentação nos respectivos 
Polos de Apoio Presencial (PAP), dos originais e cópias dos documentos citados no parágrafo 
segundo desta Cláusula, em até  45 (quarenta e cinco) dias contados a partir da data de início do 
curso. Caso contrário, a PUCPR poderá revogar o contrato de prestação de serviços educacionais e 
concluir pela não continuidade do curso, com a desconsideração das atividades acadêmicas 
desenvolvidas no curso até então, inclusive possível certificação e créditos por aprovação em 
módulos/disciplinas, por descumprimento deste requisito acadêmico e legal. 

 
§ 7° A PUCPR poderá, caso julgue necessário, 

solicitar no ato da entrega a cópia da publicação em Diário Oficial da conclusão do Ensino 
Médio. 

 
§ 8° A última data para matrícula de calouros, segundo 

Calendário Acadêmico, fica estabelecida para o dia 09/08/2018. 
 
 

CAPÍTULO VIII 



DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 28. As provas de redação serão destruídas 30 
(trinta) dias após o início das aulas. 

Art. 29. Informações adicionais e demais normas 
referentes ao presente Processo Seletivo serão divulgadas no site da PUCPR e passam a integrar 
este Edital, sendo de responsabilidade do candidato a interpretação deste Edital, bem como o 
acompanhamento da publicação de todos os atos, instruções e comunicados ao longo do período em 
que se realiza este Processo Seletivo, não podendo deles alegar desconhecimento ou discordância.  

Art. 30. O planejamento, a execução e a coordenação 
de todos os trabalhos referentes ao presente Processo Seletivo são de exclusiva responsabilidade da 
Comissão de Processos Seletivos designada para essa finalidade, não cabendo recurso contra suas 
decisões.  

 
Art. 31. A Reitoria, ou a quem essa delegar, resolverá 

os casos omissos deste Edital, podendo inclusive modificar suas disposições para melhor adequá-lo 
ao fim a que se destina e também decidirá sobre casos excepcionais que venham a ocorrer durante o 
Processo Seletivo.  

 
Art. 32. Este Edital entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
  

 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em Curitiba, ao nove dias do mês de abril de dois mil e 
dezoito. 

 

 

Waldemiro Gremski 
PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I  

VAGAS OFERTADAS PARA O PROCESSO SELETIVO PUCPR PARA INGRESSO NO 2º 
SEMESTRE DE 2018 

	

 
      

 
PUCPR - POLO DE APOIO PRESENCIAL 

CURSO 
Turno 

Predominante 
Duração 
(anos) 

Curitiba Londrina Maringá Toledo 

Superior de Tecnologia em  Análise de Desenvolvimento de Sistemas Noite 2,5 98 12 12 9 

Superior de Tecnologia em  Big Data e Inteligência Analítica Noite 2,5 94 17 12 8 

Superior de Tecnologia em  Gestão Comercial Noite 2 71 08 06 08 

Superior de Tecnologia em  Gestão da Tecnologia da Informação Noite 2,5 38 08 16 10 

Superior de Tecnologia em  Gestão de Marketing em Mídias Digitais Noite 2 45 18 14 10 

Superior de Tecnologia em  Gestão Financeira Noite 2 47 07 16 09 

Superior de Tecnologia em  Gestão Hospitalar Noite 3 24 09 09 09 

Superior de Tecnologia em  Logística Noite 2 78 14 09 09 

Superior de Tecnologia em  Processos Gerenciais Noite 2 46 07 23 08 

Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos Noite 2 122 11 14 08 

Total 663 111 131 88 

 

 

 

  



ANEXO II 

CURSOS	SUPERIORES	DE	TECNOLOGIA	(EaD)	–	RESOLUÇÕES	DE	CRIAÇÃO	DOS	CURSOS 

 

 

 
 

CURSO ATO LEGAL DATA 

Superior de Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de 
Sistemas 

Res.120/17 CONSUN 19/10/2017 

Superior de Tecnologia em Big Data e Inteligência Analítica Res.120/17 CONSUN 19/10/2017 

Superior de Tecnologia em Gestão Comercial Res.120/17 CONSUN 19/10/2017 

Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da 
Informação 

Res.120/17 CONSUN 19/10/2017 

Superior de Tecnologia em Gestão de Marketing em Mídias 
Digitais 

Res.120/17 CONSUN 19/10/2017 

Superior de Tecnologia em Gestão Financeira Res.120/17 CONSUN 19/10/2017 

Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar Res.120/17 CONSUN 19/10/2017 

Superior de Tecnologia em Logística Res.120/17 CONSUN 19/10/2017 

Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais Res.120/17 CONSUN 19/10/2017 

Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos Res.120/17 CONSUN 19/10/2017 


