
EDITAL Nº 088/2018 SEC 

 

Divulga Grupo de Estudos em 

“Desenvolvimento Regional”.  

O Diretor Geral da Faculdade Campo Real, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas por lei, DIVULGA Grupo de Estudos em “Desenvolvimento 

Regional”.  

I. IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO DE ESTUDOS 
1.1. Tema do grupo de estudos: Os temas tratados serão variados e atualizados 
voltados para a área de desenvolvimento regional.  
1.2. Órgão executor: Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade 
Campo Real.  
1.3. Professores Coordenadores: Argos Gumbowsky, Edson Aires da Silva, 
Sônia Maria Hey e Mylena Bermudez Gerke. Professores Colaborados: 
Fernando Volanin da Silva, Iris Parada, Jonas Guilherme de Oliveira, Rafael 
Martini Pedroso, Rosicler Duarte Barbosa e Sandro Roberto Mazurechen.  
1.4. Local de realização: Faculdade Campo Real  
1.5 Objetivos do grupo de estudos: - aprofundar conhecimentos sobre 
desenvolvimento regional. - estimular, enquanto postura intelectual, o 
desenvolvimento de uma visão crítica nos acadêmicos, por meio da transposição 
e superação de questões de caráter meramente teórico e propedêutico. - 
desenvolver projetos de extensão voltados à solução de problemas 
socioculturais, e que culminem por ressaltar o espírito de solidariedade humana. 
- apoiar e incentivar a busca do saber científico em toda a sua multiplicidade de 
formas. - proporcionar a capacitação necessária à evolução do pensamento 
crítico para questionar a legitimidade de atuação (ou inação) das instituições 
jurídico-políticas. - criar condições para que o acadêmico compreenda a sua 
futura atuação profissional também como relevante e consciente exercício de 
cidadania.  
 
II. CARACTERÍSTICAS DO GRUPO DE ESTUDOS  
2.1 Carga horária total: 50h 
2.2 Público-alvo: Acadêmicos e Egressos da Faculdade Campo Real, 
Profissionais e demais integrantes da sociedade.    
2.3 Periodicidade: quinzenal.  
2.4 Período de funcionamento: junho a dezembro de 2018.  
2.5 Número de vagas: 20 para a graduação, 05 para egressos e 05 para 
comunidade externa.  
2.6 Taxa de inscrição: 01 kg de alimento não perecível.  
2.7 Sistema de avaliação: elaboração de artigo científico que será adaptado à 
forma de resumo expandido a ser apresentado no Encontro de Iniciação 
Científica da Faculdade Campo Real.   
2.8 Metodologia: Encontro quinzenais em que serão expostos os temas e 
divididos os materiais de estudo. A exposição será feita pelos participantes e 
também pelos professores coordenadores.  
 



 
 
2.9 Cronograma de atividades: 
 

Data Atividade 

30.05 a 15.06 Abertura do Edital do Grupo de Estudos 
e Início das inscrições 

20.06 Resultado da seleção dos acadêmicos 
inscritos para participar do Grupo de 

Estudos 

27.06 – 18h 
Local: Centro Empreendedor 

Faculdade Campo Real 

Primeiro encontro para Apresentação do 
Grupo de Estudos, metodologia, sistema 

de avaliação e distribuição dos temas. 

* As datas dos demais encontros serão definidos no dia 27.06 com o grupo.   
 
 
III. IDENTIFICAÇÃO DOS PROFESSORES COORDENADORES  
 
3.1 Nome: Argos Gumbowsky 
3.1.1 Maior titulação: Doutor 
 
3.2 Nome: Edson Aires da Silva 
3.2.1 Maior Titulação: Mestre 
 
3.3 Nome: Sônia Maria Hey 
3.3.1 Maior titulação: Mestranda  
 
3.4 Nome: Mylena Bermudez Gerke 
3.4.1 Maior titulação: Especialista  
 
IV. REQUISITOS A SEREM PREENCHIDOS PELOS PARTICIPANTES DO 
GRUPO DE ESTUDOS  
- Aprovação no processo seletivo inicial. 
 
V. INSCRIÇÕES  
As inscrições se darão com o envio de e-mail para 
desenvolvimentoregional@camporeal.edu.br, informando no arquivo o nome 
completo do participante.  
 
VI. DO PROCESSO SELETIVO  
Os interessados devem enviar, no ato da inscrição, uma “carta de intenções”, 
informando a relevância do grupo de estudos escolhido e o motivo para a sua 
participação.  
 
  

 
Guarapuava, 30 de maio de 2018. 

 
 
 

Profª Sônia Maria Hey  Profª Mylena Bermudez Gerke 


