
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, INICIAÇÃO À PESQUISA E EXTENSÃO 

 

 
 

EDITAL Nº 001/2019 
 

 

DIVULGA “GRUPO DE  
ESTUDOS E PESQUISAS EM  
SAÚDE E SANIDADE ANIMAL. 

 
 

 
O Pró-Reitor de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão do Centro Universitário 

 
Campo Real, no uso das 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 no Centro 

Universitário 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.  
1.2.5 Saúde única (medicinas integrativas acerca dos eixos ambiental, animal e humano)  

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 científico em Ciências 

Agrarias e da Saúde 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 agrarias e da saúde, 

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 estes indicados pela coordenação geral. 

 

3.1 COORDENAÇÃO GERAL 
▪ RUBIA DOS SANTOS BONAPAZ

 
 

▪ GHENIFFER FORNARI
 

 

▪ BRUNO GUILHERME MONTEIRO SILVA
 

 

4 CARACTERISTICAS GERAIS DO GRUPO 

 

4.1 Carga horaria: 80 horas semestrais;  

4.2 Público alvo: Acadêmicos dos cursos na área da saúde e agrarias do Centro 

Universitário Campo Real, Profissionais formados, comunidade externa e discentes de 

demais instituições dos cursos na área da saúde; 
 

4.3 Periodicidade: Semanalmente;  

4.4 Número de vagas: 15;  

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

apresentados nos encontros de iniciação cientifica e extensões do Centro Universitário 

Campo Real. 
 

 

5 PROCESSO SELETIVO  
 

O processo seletivo ocorre conforme o cronograma: 

 
➢ Inscrições de 22 a 28/02/2019  

➢ Prova escrita 07/03/2019 (o material de apoio para a prova será disponibilizado via e-
mail cadastrado na inscrição)  

➢ Resultado da prova escrita 11/03/2019  

➢ Entrevista 13/03/2019  

➢ Resultado final 15/03/2019  

➢ Inicio das atividades do GEPSA 19 e 21/03/2019 



 

Os interessados devem manifestar interesse enviando e-mail para vet-

brunosilva@camporeal.edu.br com: 
▪ NOME  

▪ CURSO/PERIODO/INSTITUIÇÃO  
Posterior ao envio o candidato receberá o comprovante de inscrição adjunto dos materiais de 

apoio para a avaliação escrita até dia 28/02/2019, o não recebimento deve ser manifestado junto 

a professora Rubia dos Santos Bonapaz. 
 

 

Guarapuava, 31 de janeiro de 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prof. Mateus Cassol Tagliani 
 

Pró-Reitor de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão 
 

Centro Universitário Campo Real 


