
 

EDITAL Nº 233/2018 – SEC 

 
 

Divulga o cronograma de Seleção 

para participação no Projeto de 

Extensão Biomoleque Real. 
 

 

O Reitor do Centro Universitário Campo Real, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

por lei, DIVULGA o cronograma de Seleção para participação do Projeto de Extensão 

Biomoleque Real, coordenado pela professora Fernanda Viero Dias.  

 
 

Cronograma de Seleção para participação no Projeto de Extensão Biomoleque Real 
 

 Inscrições na Secretaria Acadêmica do Bloco da Saúde até o dia 09/08/2018.

 Valor: 1 kg de alimento no ato da inscrição. 

 Entrega da carta de intenção (modelo em anexo).

 Divulgação do resultado: 10/08/2018.

 Reunião Inicial: 13/08/2018, às 15h, sala 1 do Bloco I.

 A partir da reunião inicial, será realizado o planejamento das atividades.

 Início das ações nos colégios: A partir do dia 03/09/2018.

 Carga Horária: 4h/aula semanais.

 Número de vagas: 10 alunos.



 

Guarapuava, 31 de julho de 2018. 

 

 

 

 

 
Professor Edson Aires da Silva 

Reitor 

 
 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

Centro Universitário Campo Real 

Participação no Projeto Biomoleque Real. 

 

CARTA DE INTENÇÃO 

Nome completo: 

E-mail: Telefone: 

Curso: Período: 

 

Apresente uma breve justificativa sobre sua intenção em participar do Projeto de Extensão Biomoleque 

Real, respondendo o que se pede a seguir: 

1. Você tem disponibilidade de horário para participar da organização das atividades que serão 

propostas? Quais são os dias e horários disponíveis? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. Por que você acredita que deveria ser escolhido para fazer parte dos integrantes do Projeto de Extensão 

Biomoleque Real? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Observação: Entregar esta carta de intenção preenchida no momento da inscrição, na secretaria 

acadêmica do Bloco da Saúde até o dia 09 de agosto de 2018. 

Serão selecionados até 10 (dez) acadêmicos(as) do curso de Biomedicina.  

 

CRONOGRAMA 

Até dia 09/08/2018 Inscrição na Secretaria Acadêmica do Bloco da Saúde 

10/08/2018 às 22h00 Edital dos selecionados  

13/08/2018 às 15h00 Reunião Inicial 

 
 


