
Edital 219/2017 

 

 DIVULGA “Grupo de Estudos e 

 Pesquisas em Saúde e Sanidade Animal” 

 

O diretor geral da Faculdade Campo Real  Edson Aires da Silva, no uso das suas 

atribuições que lhe são conferidas por lei, DIVULGA “Grupo de Estudos e Pesquisas em Saúde 

e Sanidade Animal”. 

 

1  DEFINIÇÃO E ESTRUTURA 

1.1 O Grupo de estudos e pesquisas em sanidade animal (GEPSA) tem sua sede na Faculdade 

Campo Real na cidade de Guarapuava no estado do Paraná. 

1.2 O GEPSA é um grupo associativo de pesquisadores organizada em linhas de estudos e 

pesquisas: 

1.2.1 Prevenção, controle e erradicação de agravos à saúde animal e zoonoses;  

1.2.2 Sustentabilidade aplicadas a Medicina Veterinária, Saúde e Educação Ambiental, 

Controle da sanidade dos produtos e subprodutos de origem animal para o consumo 

humano;  

1.2.3 Certificação de qualidade no trabalho com animais, garantindo saúde aos mesmos e 

aos manipuladores; 

1.2.4  Analise da nutrição animal e substituição de seus componentes a favor da saúde e 

produção animal. 

1.3 O Grupo articula-se em torno das linhas de pesquisa e desenvolve atividades ligadas a 

diversas temáticas propostas e aprovadas pelo mesmo. 

 

2  OBJETIVOS  

2.1 O GEPSA tem como principais objetivos:  

I. Incentivar a pesquisa e o desenvolvimento do estudo cientifico em Ciências 

Veterinárias e das diferentes disciplinas que mantêm relacionamento possível 

com esse ramo da ‘Saúde única’ (Saúde Ambiental, Saúde Publica, Saúde 

Animal); 

II. Contribuir para a produção de cientifica referente as ciências veterinárias, bem 

como estimular a construção do pensamento critico, sempre tendo como 

diretrizes os direitos e garantias individuais; 

III. Colaborar na formação crítica da comunidade cientifica acadêmica;  

IV. Estimular a produção científica acadêmica relacionada à temática das áreas de 

estudo; 

V. Proporcionar a integração efetiva entre os estudantes, pesquisadores e 

professores. 

 

 

3 DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO GRUPO  



 

3.1 O Grupo está organizado na forma de hierarquia, composto por membros efetivos 

comissionados, sendo coordenação geral, direção e orientação de estudos e pesquisa, 

monitores de pesquisa e coordenação pedagógica.   

 

3.1.1 COORDENAÇÃO GERAL  

 RUBIA DOS SANTOS BONAPAZ 

 BRUNO GUILHERME MONTEIRO SILVA 

3.1.2 DIREÇÃO E ORIENTAÇÃO DE ESTUDO E PESQUISA  

 RUBIA DOS SANTOS BONAPAZ  

 BRUNO GUILHERME MONTEIRO SILVA 

 LARINE DE LARA  

3.1.3   MONITORES DE ESTUDOS E PESQUISA  

 LARINE DE LARA  

 GEICY EURICH 

 DANIELA KERNISKI. 

3.1.3 COORDENADOR PEDAGÓGICO  

 REGIS DA SILVA  

 

4 CARACTERISTICAS GERAIS DO GRUPO 

 

4.1 Carga horaria : 80 horas semestrais ; 

4.2 Publico alvo:  Acadêmicos dos cursos na área da saúde e agrarias da Faculdade Campo 

Real ; 

4.3 Periodicidade: Semanalmente; 

4.4 Numero de vagas: 10; 

4.5 Sistema de avaliação: Elaboração de artigos científicos que serão publicados e 

apresentados no encontro de iniciação cientifica da Faculdade Campo Real  

 

5  PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo ocorre conforme o cronograma:  

 Inscrições de 30/10 a 10/11 de 2017. 

 Prova escrita 14/11/2017 (o material de apoio para a prova será disponibilizado no e-mail 

institucional individual ) 

 Resultado da prova escrita 16/11/2017 

 Entrevista 20/11/2017 

 Inicio das atividades do GEPSA 21/11/2017 

Os interessados devem enviar no ato da inscrição os seguintes documentos:  

 Copia da matricula; 

 Copia RG e CPF; 

 Currículo Lattes (se possuir). 

 

Guarapuava, 30 de outubro de 2017. 


