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Conheceremos a segunda maior e mais antiga hidroelétrica do Mundo! O mo-
delo que revolucionou a ideia de geração de energia limpa ainda no século 

passado, e ela é Brasileira! 



Visitaremos as turbinas e conheceremos  sua opera-
cionalidade em detalhes! 



A visita é monitorada por profissionais que detalham durante 
todos os estágios do trajeto e explicam os pormenores de cada 

etapa da construção, engenheiros, biólogos, físicos e técnicos 
que darão uma verdadeira aula a céu aberto ao vivo e a cores! 



Ainda no complexo da Itaipu Binacional, visitaremos o 
“Refúgio Biológico Bela Vista”, são três horas de conheci-
mento que detalham os preparativos que antecederam 
a construção da barragem. O programa de preservação 
da fauna e flora, antes de inundar a área das 7 quedas. 



Durante a visita ao “Refúgio Bela Vista” os alunos conhecerão a 
fauna e a flora da região, principalmente em torno da antiga 7 

quedas. Vão saber como o resgate das espécies foram feitos e o que 
estão fazendo hoje, com enormes investimentos para fins de pre-

servação e proliferação das espécies .  



Uma das maravilhas dessa viagem.... 
O aluno irá experienciar e almoçar à bordo do Kattamaram e ver ao 

vivo um dos maiores lagos artificiais do mundo, o lago Itaipu, com 
mais de 1350 km², sendo 770 km² do lado Brasil e 580km² do lado Pa-
raguay, a uma altura de 196 metros do nível do lago, com uma exten-
são de 7917 metros... É uma verdadeira obra de arte, em especial se le-
varmos em consideração a tecnologia da época em relação a de hoje. 

Hoje, mesmo sendo a segunda maior hidroelétrica, ainda é a 
maior em produção de energia limpa, 103,1 milhões de MWh/ano.  



CHURRASCARIA SHOW 

Verá ao vivo um dos shows mais consagrados das Américas. A “Churrascaria Raffain” é 
conhecida Internacionalmente por proporcionar horas de puro sabor brasileiro/latino 
em conjunto com um show multicultural envolvendo 8 países latinos das Américas. 



A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) é a primeira assim de-

nominada no Brasil e, por isso, tem uma história um pouco diferente das outras 

universidades. A Instituição não foi criada e, sim, transformada a partir do Cen-

tro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (Cefet-PR). Como a origem 

deste centro é a Escola de Aprendizes Artífices, fundada em 1909, a UTFPR her-

dou uma longa e expressiva trajetória na educação profissional.  

Administração Arquitetura e Urbanismo Comunicação Organizacional Design Educação Física Engenharia 
Ambiental e  sanitária Engenharia Civil Engenharia de Computação Engenharia de Controle e Automação En-
genharia Elétrica Engenharia Eletrônica Engenharia Mecânica Engenharia Mecatrônica Licenciatura em Física 
Licenciatura em Letras Inglês Licenciatura em Letras Português Licenciatura em Matemática Licenciatura em 
Química Sistemas de Informação Tecnologia em Automação Industrial Tecnologia em Design Gráfico Tecnolo-

gia em Radiologia Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações 

http://portal.utfpr.edu.br/cursos/graduacao/bacharelado/arquitetura-e-urbanismo
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/graduacao/bacharelado/comunicacao-organizacional
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/graduacao/bacharelado/design
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/graduacao/bacharelado/educacao-fisica
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/graduacao/bacharelado/engenharia-ambiental-e-sanitaria
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/graduacao/bacharelado/engenharia-ambiental-e-sanitaria
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/graduacao/bacharelado/engenharia-civil
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/graduacao/bacharelado/engenharia-da-computacao
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/graduacao/bacharelado/engenharia-de-controle-e-automacao
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/graduacao/bacharelado/engenharia-eletrica
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/graduacao/bacharelado/engenharia-eletrica
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/graduacao/bacharelado/engenharia-eletronica-1
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/graduacao/bacharelado/engenharia-mecanica
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/graduacao/bacharelado/engenharia-mecatronica
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/graduacao/licenciatura/licenciatura-em-fisica
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/graduacao/licenciatura/licenciatura-em-letras-ingles
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/graduacao/licenciatura/licenciatura-em-letras-portugues
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/graduacao/licenciatura/licenciatura-em-matematica
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/graduacao/licenciatura/licenciatura-em-quimica
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/graduacao/licenciatura/licenciatura-em-quimica
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/graduacao/bacharelado/sistemas-de-informacao
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/graduacao/tecnologia/tecnologia-em-automacao-industrial
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/graduacao/tecnologia/tecnologia-em-design-grafico
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/graduacao/tecnologia/tecnologia-em-radiologia
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/graduacao/tecnologia/tecnologia-em-radiologia
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/graduacao/tecnologia/tecnologia-em-sistemas-de-telecomunicacoes


A Universidade Estadual de Londrina (UEL) completa 47 anos de atividades em outubro de 2018, destacando-se 
nacionalmente em ensino, pesquisa e extensão e se solidificando no cenário internacional pelo impacto das pes-

quisas desenvolvidas. 
A estrutura acadêmica se evidencia pelos 53 cursos presenciais de Graduação (bacharelados e licenciaturas) e 

261 de Pós-Graduação (residências, especializações, mestrados e doutorados), distribuídos em nove Centros de 

Estudo, além de uma comunidade formada por 25 mil estudantes, professores e servidores técnico-

administrativos.  

 Administração  Agronomia  Arquitetura e Urbanismo  Arquivologia - Habilitação: Geral  Artes Cênicas - Habilitação: Interpretação Teatral  Artes Vi-

suais - Habilitação: Licenciatura  Biblioteconomia  Biomedicina  Ciência da Computação  Ciências Biológicas - Habilitação: Bacharelado e Licenciatura 

 Ciências Contábeis  Ciências Econômicas  Ciências Sociais - Habilitação: Bacharelado e Licenciatura  Design de Moda  Design Gráfico  Direito 

 Educação Física - Habilitação: Bacharelado  Educação Física - Habilitação: Licenciatura  Enfermagem  Engenharia - Habilitação: Engenharia Civil 

 Engenharia - Habilitação: Engenharia Elétrica  Farmácia  Filosofia - Habilitação: Licenciatura  Física - Habilitação: Bacharelado  Física - Habilitação: 

Licenciatura  Fisioterapia  Geografia - Habilitação: Bacharelado e Licenciatura  História - Habilitação: Licenciatura  Jornalismo  Letras Espanhol - Modali-

dade: Licenciatura – Habilitação: Língua Espanhola e Literatura Hispânica  Letras Francês - Modalidade: Bacharelado - Habilitação: Língua e Cultura Francesas 

 Letras Inglês - Modalidade: Licenciatura – Habilitação: Língua Inglesa e Literaturas em Língua Inglesa  Letras Português - Modalidade: Licenciatura - Habilitação: 

Língua Portuguesa e Respectivas Literaturas  Matemática - Habilitação: Bacharelado  Matemática - Habilitação: Bacharelado em Matemática Empresarial 

 Matemática - Habilitação: Licenciatura  Medicina  Medicina Veterinária  Música - Habilitação: Licenciatura  Odontologia  Pedagogia  Psicologia - 

Habilitação: Formação de Psicólogo com Ênfase em: Psicologia e Processos de Prevenção e Promoção em Saúde; Psicologia e Processos Clínicos e Psicologia e Processos 

Institucionais e Educativos  Química - Habilitação: Bacharelado com ênfase em: Química de Materiais ou Química de Alimentos ou Química e Ambiente; e opção pela 

Habilitação em Química Tecnológica  Química - Habilitação: Licenciatura  Relações Públicas  Secretariado Executivo  Serviço Social  Zootecnia 

http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/administracao.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/agronomia.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/arquitetura_urbanismo.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/arquivologia.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/artes_cenicas.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/artes_visuais.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/artes_visuais.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/biblioteconomia.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/biomedicina.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/ciencia_computacao.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/ciencias_biologicas.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/ciencias_contabeis.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/ciencias_economicas.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/ciencias_sociais.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/design_moda.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/design_grafico.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/direito.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/educacao_fisica_bacharelado.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/educacao_fisica_licenciatura.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/enfermagem.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/engenharia_civil.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/engenharia_eletrica.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/farmacia.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/filosofia.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/fisica_bacharelado.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/fisica_licenciatura.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/fisica_licenciatura.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/fisioterapia.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/geografia.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/historia.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/jornalismo.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/letras_lingua_espanhola.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/letras_lingua_espanhola.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/letras_lingua_francesa.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/letras_lingua_inglesa.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/letras_lingua_portuguesa.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/letras_lingua_portuguesa.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/matematica_bacharelado.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/matematica_bacharelado_empresarial.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/matematica_licenciatura.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/medicina.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/medicina_veterinaria.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/musica.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/odontologia.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/pedagogia.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/psicologia.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/psicologia.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/psicologia.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/quimica_bacharelado.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/quimica_bacharelado.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/quimica_licenciatura.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/relacoes_publicas.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/secretariado_executivo.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/servico_social.html
http://www.uel.br/prograd/?content=catalogo-cursos/catalogo_2018/cursos/zootecnia.html


A história da Universidade Federal do Paraná (UFPR) é marcada por grandes feitos e está muito ligada à história de 
desenvolvimento do Estado do Paraná. Foi a ousadia e a competência dos seus idealizadores, motivados pela socie-

dade paranaense, que fizeram da UFPR a mais antiga universidade do Brasil. 
Sonho antigo, em 1892, o político Rocha Pombo lança, na Praça Ouvidor Pardinho, a pedra fundamental de uma futura 
universidade. Mas, devido à instabilidade gerada pela Revolução Federalista que ocorria no Sul do Brasil em função 

da divergência entre as elites federalistas e republicanas, o projeto não foi adiante. 

Cursos 
Administração Agronomia Arquitetura e Urbanismo  Artes Visuais Biomedicina Ciências Biológicas Ciência da Computação Ciências 

Contábeis Ciências Econômicas Ciências Sociais Design Gráfico Design de Produto Direito Educação Física Enfermagem Engenha-

ria Ambiental Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia Engenharia Cartográfica e de Agrimensura Engenharia Civil Engenharia 

Elétrica Engenharia Florestal Engenharia Industrial Madeireira Engenharia Mecânica Engenharia de Produção Engenharia Química 

Estatística Expressão Gráfica Farmácia Filosofia Física Fisioterapia Geografia Geologia Gestão da Informação História Informática 

Biomédica Jornalismo Letras Letras Libras Matemática Matemática Industrial Medicina Medicina Veterinária Música Nutrição Odon-

tologia Pedagogia Psicologia Publicidade e Propaganda Química Relações Públicas Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas Tecnologia em Comunicação Institucional Tecnologia em Gestão Pública Tecnologia em Gestão da Qualidade Tecnologia 

em Luteria Tecnologia em Negócios Imobiliários Tecnologia em Produção Cênica Tecnologia em Secretariado Terapia Ocupacional 

Turismo Zootecnia  

http://www.adm.ufpr.br/
http://www.agrarias.ufpr.br/portal/agronomia/
http://www.cau.ufpr.br/portal/
http://www.sacod.ufpr.br/portal/artes
http://www.bio.ufpr.br/portal/biomedicina
http://www.bio.ufpr.br/portal/cbio
http://www.inf.ufpr.br/bcc
http://www.contabeis.ufpr.br/
http://www.adm.ufpr.br/
http://www.contabeis.ufpr.br/
http://www.economia.ufpr.br/
http://www.humanas.ufpr.br/portal/cienciassociais
http://www.sacod.ufpr.br/portal/coordesign/
http://www.sacod.ufpr.br/portal/coordesign/
http://www.direito.ufpr.br/
http://www.bio.ufpr.br/portal/def
http://www.enfermagem.ufpr.br/
http://www.ambiental.ufpr.br/
http://www.ambiental.ufpr.br/
http://www.daebb.ufpr.br/index.html
http://www.cartografica.ufpr.br/portal/
http://www.ambiental.ufpr.br/
http://www.daebb.ufpr.br/index.html
http://www.eletrica.ufpr.br/p/contatocursoengelet
http://www.floresta.ufpr.br/
http://www.floresta.ufpr.br/madeira/
http://www.demec.ufpr.br/portal/graduacao/
http://www.engprod.ufpr.br/
http://www.cceq.ufpr.br/
http://www.coordest.ufpr.br/
http://www.degraf.ufpr.br/curso
http://www.farmacia.ufpr.br/
http://www.humanas.ufpr.br/portal/filosofia/
http://fisica.ufpr.br/
http://www.bio.ufpr.br/portal/fisioterapia
http://www.geografia.ufpr.br/
http://www.geologia.ufpr.br/
http://www.sociaisaplicadas.ufpr.br/portal/decigi/
http://www.historia.ufpr.br/
http://www.inf.ufpr.br/infobiomedica
http://www.coordest.ufpr.br/
http://www.inf.ufpr.br/infobiomedica
http://www.sacod.ufpr.br/portal/comunicacao/
http://www.humanas.ufpr.br/portal/letrasgraduacao
http://www.letraslibras.ufpr.br/
http://www.mat.ufpr.br/graduacao/matematica
http://www.mat.ufpr.br/graduacao/matind
http://www.medicina.ufpr.br/
http://www.ccmv.ufpr.br/
http://www.sacod.ufpr.br/portal/artes
http://www.nutricao.ufpr.br/
http://www.odontologia.ufpr.br/
http://www.odontologia.ufpr.br/
http://www.pedagogia.ufpr.br/
http://www.psicologia.ufpr.br/
http://www.sacod.ufpr.br/portal/comunicacao/169a-publicidade-e-propaganda/
http://www.quimica.ufpr.br/
http://www.sacod.ufpr.br/portal/comunicacao/168-a-curso-de-relacoes-publicas/
http://200.17.200.17/tads.html
http://200.17.200.17/tads.html
http://200.17.200.17/comunicacaoinstitucional.html
http://200.17.200.17/gestaopublica.html
http://200.17.200.17/gestaodaqualidade.html
http://200.17.200.17/luteria.html
http://200.17.200.17/luteria.html
http://200.17.200.17/negociosimobiliarios.html
http://200.17.200.17/producaocenica.html
http://200.17.200.17/secretariado.html
http://www.saude.ufpr.br/portal/terapia-ocupacional/
http://www.turismo.ufpr.br/
http://www.agrarias.ufpr.br/portal/zootecnia/


Excelência no Ensino 

Na PUCPR, excelência no ensino de graduação significa formar profissionais competentes, capazes de resol-
ver problemas complexos, além de formar integralmente cidadãos comprometidos com a vida e o progresso 

da sociedade. 
De um lado, a formação integral está relacionada ao desenvolvimento do estudante em diversas dimensões 
não necessariamente associadas à profissão que escolheu, como: espiritual, política, social, cultural, ética, 

técnico-científica e humanística. Para alcançar esse nível de desenvolvimento, a universidade oferece currí-
culos flexíveis nos cursos de graduação, os quais o estudante pode adaptar a seus anseios e suas expectati-

vas, além de experiências de vida transformadoras, engajando-o em reflexões e ações que vão muito além do 
seu curso. 

Cursos Oferecidos - Curitiba 
Administraça o – Bacharelado - 4 anos Administraça o Internacional - Bacharelado - 4 anos Internacional, Presencial 

Agronomia – Bacharelado  5 anos Curitiba e Kent State Ohio - American Academy American Academy // Associate of Science Degree 
Internacional, Presencial 

Arquitetura e Urbanismo – Bacharelado - 5 anos Bacharelado em Nego cios – Bacharelado - 3 anos Biotecnologia – Bacharelado - 4 anos Cie ncia da Computa-
ça o – Bacharelado - 4 anos Cie ncias Biolo gicas – Licenciatura - 4 anos Cie ncias Conta beis (Accounting and Strategy)- Bacharelado - 4 anos Cie ncias Conta beis 
– Bacharelado - 4 anos Cie ncias Sociais – Licenciatura - 4 anos Cie ncias Biolo gicas – Bacharelado - 4 anos Contabilidade Internacional – Bacharelado - 4 anos 
Design – Bacharelado - 4 anos Direito – Bacharelado - 5 anos Economia – Bacharelado - 4 anos Economia Internacional – Bacharelado - 4 anos Educaça o Fi si-

ca – Licenciatura - 4 anos 
Educaça o Fi sica – Bacharelado - 4 anos Enfermagem – Bacharelado - 4 anos Engenharia Ambiental – Bacharelado - 5 anos 

Engenharia Biome dica – Bacharelado - 5 anos Engenharia Civil – Bacharelado - 5 anos Engenharia de Alimentos – Bacharelado - 5 anos Engenharia de Com-
putaça o – Bacharelado - 5 anos Engenharia de Controle e Automaça o – Bacharelado - 5 anos 

https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/administracao/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/programa-de-administracao-internacional/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/programa-de-administracao-internacional/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/agronomia/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/american-academy/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/american-academy/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/american-academy/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/arquitetura-e-urbanismo/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/bacharelado-em-negocios-semipresencial/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/biotecnologia/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/ciencia-da-computacao/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/ciencia-da-computacao/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/ciencias-biologicas/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/ciencias-contabeis-semipresencial/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/ciencias-contabeis/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/ciencias-contabeis/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/ciencias-sociais/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/ciencias-biologicas-3/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/programa-internacional-de-contabilidade/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/design/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/direito/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/economia/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/programa-internacional-de-economia/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/educacao-fisica-2/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/educacao-fisica-2/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/educacao-fisica/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/enfermagem/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/engenharia-ambiental/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/engenharia-biomedica/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/engenharia-civil/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/engenharia-de-alimentos/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/engenharia-de-computacao/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/engenharia-de-computacao/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/engenharia-de-controle-e-automacao/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/engenharia-de-materiais-e-de-nanotecnologia/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/engenharia-de-producao/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/engenharia-de-software/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/engenharia-eletrica-telecomunicacoes-eletronica-e-sistemas-de-potencia-e-energia/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/engenharia-florestal/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/engenharia-mecanica/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/engenharia-mecatronica/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/engenharia-quimica/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/farmacia/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/filosofia-bacharelado/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/filosofia-licenciatura/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/fisica/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/fisioterapia/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/historia/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/jogos-digitais/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/jornalismo/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/letras-portugues-ingles/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/licenciatura-em-musica/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/marketing/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/marketing-analytics-semipresencial/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/marketing-internacional/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/marketing-internacional/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/marketing-internacional/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/matematica/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/medicina/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/medicina-veterinaria/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/medicina-veterinaria/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/nutricao/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/odontologia/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/pedagogia/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/pedagogia-segunda-licenciatura/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/pedagogia-segunda-licenciatura/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/psicologia/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/publicidade-e-propaganda/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/quimica/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/relacoes-publicas/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/relacoes-publicas/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/servico-social/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/sistemas-de-informacao/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/teatro/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/tecnologia-em-analise-e-desenvolvimento-de-sistemas/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/tecnologia-em-big-data-e-inteligencia-analitica/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/tecnologia-em-gastronomia/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/tecnologia-em-gastronomia/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/tecnologia-em-gestao-comercial/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/tecnologia-em-gestao-de-marketing-em-midias-digitais/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/tecnologia-em-recursos-humanos/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/tecnologia-em-gestao-de-tecnologia-da-informacao-ti/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/tecnologia-em-gestao-de-tecnologia-da-informacao-ti/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/tecnologia-em-gestao-financeira/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/tecnologia-em-gestao-hospitalar/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/tecnologia-em-gestao-hospitalar/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/tecnologia-em-gestao-da-producao-industrial/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/tecnologia-em-logistica/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/tecnologia-em-processos-gerenciais/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/tecnologia-em-processos-gerenciais/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/tecnologia-em-producao-digital/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/tecnologia-em-seguranca-da-informacao/
https://www.pucpr.br/cursos-graduacao/teologia/


ROTEIRO JULHO/2019 
Data: 23.07.2019 – Terça 

16h30 – Apresentação com destino a Londrina-PR – a Confirmar. 

18h00 – Previsão de saída. 

21h00 – Jantar  

22h00 – Saída. 

 

Data: 24.07.2019 - Quarta 

06h00 – Café da Manhã. 

08h00 – Visita a UEL 

12h00 – Almoço   

14h00 – Saída para Curitiba 

19h30 – Chegada em Curitiba 

21h00 - Jantar 

 

Data: 25.07.2019 - Quinta 

07h00 – Café da Manhã  

08h30 – Visita PUC 

12h30 – Almoço  

14h00 – Visita a UTFPR 

20h00 – Jantar. 

22h00 – Retorno ao Hotel. 

 

Data: 26.07.2019 - Sexta 

07h00 – Café da Manhã.  

09h00 – UFPR 

12h00 – Almoço.  

16h00 – Retorno ao Hotel. 

18h00 – Saída do Hotel.  

18h30 – Jantar  

20h00 – Saída para Foz. 

  

Data: 27.07.2019 - Sabado 

05h00 – Chegada em Foz. 

06h00 – Café da Manhã. 

07h30 – Saída para Itaipu. 

09h00 – Visita a Itaipu/Refugio Biológico Bela Vista.  

12h00 – Almoço.  

14h00 – Itaipu - Especial 

16h30 – Retorno ao Hotel.  

19h30 – Jantar Show.  

22h30 – Retorno ao Hotel. 

 

Data: 28.07.2019 - Domingo 

06h00 – Café da Manhã e Check-Out. 

07h00 – Saída para Campo Grande. 

12h00 – Almoço  

19h00 – Previsão de chegada em Campo Grande. 

 

PROGRAMAÇÃO DA VIAGEM 



Prezados Pais, 

Seu filho (a) demonstrou interesse em participar do programa “2º Circuito Universitário Sul - PR - 2019”.  Queremos escla-

recer que este projeto não se trata de uma viagem de lazer, mas sim cultural. Entre tantas que a Zenith™ promove para vá-

rios destinos pedagógicos, está tem como objetivo o de aproximar os alunos do ensino médio, agora perto da próxima etapa 

do seu currículo acadêmico, à faculdade. Será uma outra etapa, e desta vez, uma que impactará seu futuro. Escolher um cur-

so, uma profissão e uma instituição de ensino é uma tarefa difícil, e por isso nosso programa procura aproximar o aluno da 

realidade que ele (a) encontrará no seu futuro muito próximo. O programa incluí visitas a faculdades de nome, UEL, PUC -

PR, UFPR e UTF-PR, ainda visitaremos as instalações da Itaipu Binacional, nelas eles participarão de palestras workshops e 

visitas monitoradas pelo campus destas universidades, almoçarão nas bandejões, terão primeira experiência em laboratórios 

de diversas engenharias e medicina, além de direito e administração. Serão 5 dias intensos de pura adrenalina cultural, 

abordando e vivendo em primeira mão as experiências de um universitário. 

O programa ainda tem um monitoramento muito intenso, não só eles são acompanhados por professores e coordenadores da esco-

la, mas também por um representante da Zenith™ e monitores locais das universidades de cada curso, mas você também, o 

acompanha em tempo real.  É isso mesmo! Vocês pais nos acompanham 24hs vivendo cada momento com o grupo via Whatsapp. Um 

grupo especial é criado somente para vocês saberem onde estamos e para onde vamos a partir do momento em que saímos de 

Campo Grande.  

Quanto à segurança, quero dizer que a Zenith™, organiza e executa este programa aqui na Capital há mais de 12 anos, com 

mais de 50 viagens e 1000 alunos participantes, nossa marca registrada é exatamente a de assegurar aos pais que seus fi-

lhos que estão sendo bem cuidados; nossos ônibus, equipe de solo (nas estradas), hotéis e refeições são de 1ª qualidade, 

além de todos possuírem um pacote de assistência viagem (seguro), que cobre qualquer tipo de inconveniente de saúde caso o 

aluno venha necessitar de cuidados médicos. 

Estamos a postos para essa experiência com o Escola Paulo Freire™, esperamos que participem desta aventura cultural! 

Aglaé Vasconcellos 

Diretora e coordenadora 

Projeto Viagem Aula 



Detalhes  

Incluso no pacote: 23 A 28/07-2019 (TERÇA A DOMINGO) 

 Transporte:  Ônibus 2017 última geração DD - Leito 

 Hotéis/4 estrelas: Curitiba e Foz do Iguaçu com café da manhã  

 Seguro Viagem:  Intermac/ Brasil no valor de R$ 10.000,00 contra acidentes e cuidados médicos 

 Kit Viagem:  Camiseta/ Crachá 

 Universidades:  ① UEL ② UFPR ③ UTFPR ④ PUC  

 Visitas Técnicas: Itaipu Binacional e Refugio Biológico Bela Vista 

 Ingressos:  ❶ Refugio Biológico ❷ Itaipu Binacional roteiro especial ❸ Passeio de Kattamaram c/ almoço à bordo      

    ❹ Jantar Show Raffain ❺ Café da Manhã extra em Londrina e Foz do Iguaçu 

 Valores:   R$ 1987,00 / total 

 Condições:  À vista (- 5% desconto) R$ 1887,65 

 Parcelados:  Entrada (25% + 5 vezes S/ JUROS) R$ 496,75 + 5 X R$ 298,05 

     Entrada (20% + 8 vezes C/ JUROS) R$ 437,14 + 8 X R$ 218,57 

     Entrada (15% + 10 vezes C/ JUROS) R$ 342,75 + 10 X R$ 194,22 

Detalhes e valores 




