
 
 

 

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

EXTENSÃO 
 

 

EDITAL Nº 005/2019 

 

DIVULGA A ABERTURA DAS 

INSCRIÇÕES PARA O 

PROJETO DE EXTENSÃO 

(INDER). 

 

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 a abertura das 

inscrições para o processo seletivo do 1º semestre de 2019, aos cursos de: Administração, 

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda e Direito respectivo a vagas que atendem ao 

Projeto de Extensão INOVAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL – INDER 

(Resolução nº 03/2019). 

O processo seletivo é organizado em conformidade com o prescrito no inciso II, do art. 

44, da Lei n° 9.394/96, no início do I, do art. 5°, da Constituição Federal de 1988; na portaria n° 

971/97 do MEC, no Decreto n° 2.306/97 e no Regimento Interno da Instituição. Será realizado 

conforme as regras e instruções aqui dispostas, que a Instituição se obriga a cumprir e os 

candidatos, que nele se inscreveram, declaram conhecer e com elas concordar. 

 

1 DA FINALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 

 

O presente processo tem por finalidade a seleção de acadêmicos do Centro Universitário Campo 

Real para composição do Projeto de Extensão INOVAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL - INDER, destinado aos alunos dos Cursos de Administração, Comunicação Social 

– Publicidade e Propaganda e Direito. 

O Projeto INDER é um projeto de extensão com aulas baseadas em metodologias inovadoras e 

ativas, cujo aluno é o principal agente de aprendizagem.  

O projeto de extensão terá aulas vespertinas, em 4 dias da semana, e o uso de Atividades 

Pedagógicas Supervisionadas (APS). 

 



 
2 PERÍODO, LOCAL E HORÁRIO DE INSCRIÇÃO: 

 

De 21 de fevereiro de 2019 a 27 de fevereiro de 2019 até 18hs, através do link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0d55v9E31rwTcyn4J75WfJAkJhIyOu_IWEQHz

6DlR9GEaVg/viewform 

A lista de inscritos será divulgada no dia 27 de fevereiro de 2019, a partir das 20h, em edital a ser 

publicado no site da Instituição www.camporeal.edu.br. 

 

3 PROCESSO SELETIVO: 

 

3.1 REQUISITOS: 

O acadêmico interessado em participar do processo seletivo e integrar o projeto de extensão 

precisará concordar com os termos de adesão ao projeto: 

• Manter frequência superior a 75%, em todas as disciplinas do projeto de Extensão 

e do curso regular; 

• Manter desempenho superior a 7,0, nas disciplinas do curso regular e do projeto 

de extensão. 

• Frequentar as aulas vespertinas conforme calendário de aulas que será 

disponibilizado posteriormente. 

• Em caso de desistência, INJUSTIFICADA, por parte do ACADÊMICO, este 

ficará obrigado a realizar o pagamento dos valores referentes aos módulos já 

cursados, nos valores pré fixados no artigo 6º do regulamento previsto na 

Resolução 13/2016. 

• Estar matriculado no 2ª ou 3ª períodos do Curso de Administração do Centro 

Universitário Campo Real OU 

• Estar matriculado no 1º período do Curso de Comunicação Social – Publicidade 

e Propaganda do Centro Universitário Campo Real OU 

• Estar matriculado no 4 ou 5 períodos do Curso de Direito do Centro Universitário 

Campo Real. 

• Assinatura de termo de compromisso de participação no Projeto de Extensão, 

mediante as condições acima mencionandas. 

 

3.2 ENTREVISTA:  

A seleção dos integrantes do projeto será realizada através de entrevista pessoal com a comissão 

coordenadora do projeto INDER, composta pelos Coordenadores dos Cursos de Administração, 

Comunicação Social e Direito e um dos pró-reitores do Centro Universitário Campo Real. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0d55v9E31rwTcyn4J75WfJAkJhIyOu_IWEQHz6DlR9GEaVg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0d55v9E31rwTcyn4J75WfJAkJhIyOu_IWEQHz6DlR9GEaVg/viewform


 
 

3.3 LOCAL DAS ENTREVISTAS: 

As entrevistas serão realizadas nas dependências do Centro Universitário Campo Real, durante o 

período matutino e vespertino, entre as datas de 28 de fevereiro a 01 de Março de 2019, 

conforme horários e ensalamentos que serão publicados no dia 27 de fevereiro de 2019, no site 

da Instituição, às 20hs. 

 

3.4 CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: 

Os Candidatos que necessitem de tratamento especial deverão requerê-lo junto à Secretaria da 

Faculdade, por escrito, até o dia 27 de fevereiro de 2019, as 22h00, indicando os recursos especiais 

de que necessitarão para a realização da entrevista, juntando ao requerimento o atestado 

comprobatório. 

 

3.5 INEXISTÊNCIA DE REVISÃO E OU RECURSO: 

Em virtude da natureza do Processo Seletivo, não haverá segunda chamada para a realização da 

entrevista, não cabendo recurso quanto aos procedimentos, conteúdos ou julgamentos adotados, 

bem como não se concederá recurso, recontagem de notas, vistas em qualquer conteúdo destas. 

 

4 APROVADOS: A lista de aprovados no processo seletivo será publicada no site da Instituição 

no dia 01 de março de 2019, a partir das 21hs (www.camporeal.edu.br). 

 

5 VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO: O resultado do processo seletivo tem validade de 

um ano, os acadêmicos em lista de espera poderão ser chamados em caso de desistências dentre 

os acadêmicos selecionados. 

 

7 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA NO PROJETO: 

Para a matrícula no Projeto INDER, é necessária a apresentação, no dia 07/12, até 22h40, dos 

seguintes documentos: 

I. Comprovante de matrícula em um dos cursos previstos para o projeto, nos períodos 

mencionados no item 3.1: 

•Bacharelado em Administração. 

•Bacharelado em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda. 



 
•Bacharelado em Direito (matutino ou noturno). 

II. Histórico Escolar; 

III. Ficha socioeconômica (documento disponibilizado pelos coordenadores do projeto, após 

publicação do edital de aprovação); 

IV. Assinatura do termo de compromisso ao projeto, disponibilizado pelos coordenadores do 

projeto, após publicação do edital de aprovação; 

 

8 PERDA DA VAGA: 

Perderá a vaga o candidato que: a) não apresentar os documentos previstos no item anterior; b) 

por qualquer motivo, não realizar a assinatura do termo de compromisso do Projeto de Extensão 

Inovação em Desenvolvimento Regional; c) não terá direito à matrícula o candidato cuja 

classificação ultrapasse o número de vagas ofertadas e efetivamente preenchidas, na forma 

prevista neste Edital. 

 

9 DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os casos omissos, ou duvidosos, serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do Projeto de 

Extensão Inovação em Desenvolvimento Regional, do Centro Universitário Campo Real. 

 

 

Guarapuava, 12 de Fevereiro de 2019 

 

 

 

 

 

        

Prof. Mateus Cassol Tagliani 

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

               Centro Universitário Campo Real 

 

 


