


APRENDIZADO DO 
CAMPO AO COPO 

O Curso Técnico Cervejeiro do Colégio
Imperatriz oferece aos alunos aulas
práticas em todas as etapas do processo
de produção de cerveja. 

Campos de cevada e ensaios de lúpulos 
da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária 

Maior maltaria da América Latina 

Laboratórios físico-químico e microbiológico
 

Cervejaria experimental 
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Referência em cursos profissionalizantes, o 
Imperatriz é mantido pela Cooperativa 
Agrária. 

Os professores do Curso Técnico 
Cervejeiro são formados em instituições da
Alemanha e em escolas de renome nacional e
internacional. Além disso, possuem vivência 
na cadeia produtiva da cerveja, da produção 
até a comercialização.  

Por ser um curso apoiado pela Agrária, os 
acadêmicos têm a oportunidade de realizar 
estágios em empresas parceiras.

COLÉGIO IMPERATRIZ 
DONA LEOPOLDINA 



O curso é 100% presencial, totalizando um ano de
formação.  As aulas são em período integral com 8h de
duração por dia, intercalando atividades teóricas e práticas. 

Investimento de 12 parcelas de R$ 2.850,00. Almoço está
incluso nesse valor. 

 
Além disso, cada aluno é responsável pelos custos de residir na
região de Guarapuava durante o curso. Quem tiver interesse
em moradia subsidiada pela Cooperativa Agrária pode fazer a
solicitação após o resultado do exame de seleção. 

 
Material necessário: Notebook, tablet ou outro dispositivo
eletrônico. 

O Imperatriz realiza um processo seletivo classificatório
composto de prova de conhecimentos gerais e entrevista
realizada por docentes que fazem parte da curadoria do CTC. 

DURAÇÃO 

INVESTIMENTO NECESSÁRIO 

COMO FAZER PARTE DA TURMA 2023? 



Período de inscrições para o processo seletivo: 
De 18 de julho a 04 de novembro de 2022 

Faça a sua inscrição por meio do formulário disponível no
site www.colegioimperatriz.net.br, na aba do Curso Técnico
Cervejeiro. 

O processo seletivo segue o seguinte cronograma: 

- 09 de novembro: prova de seleção online 
- 16 a 18 de novembro: entrevistas online com os candidatos 
- 22 de novembro: divulgação da lista dos candidatos
selecionados 
- 28 de novembro a 16 de dezembro: período de matrículas 

Avaliação por disciplina; 
Avaliação integrada modular;
Prova modular: envolve a criação e o desenvolvimento de uma 
receita de cerveja na Cervejaria Experimental da Agrária; 
Banca de final de curso. 

AVALIAÇÕES 

CERTIFICADOS 

INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA 

O profissional formado recebe: 
- Diploma de Técnico Cervejeiro 
- O aluno tem a oportunidade,  
após avaliação por profissionais  
renomados do mercado, de obter o  
Certificado de Mestre Cervejeiro,  
que abrirá portas para sua entrada  
no mercado.  



GRADE DO CURSO 



42 3625 8356 | Av. Michael Moor, 2097 
Colônia Vitória - Entre Rios - Guarapuava - PR 

www.colegioimperatriz.net.br 
www.facebook.com/colegioimperatrizdonaleopoldina 

Faça sua pré-inscrição e conheça
nosso corpo docente e grade do

curso por meio do QR code:


