
  
  

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

 

EDITAL Nº 062/2019 - PROPPE 

  

DIVULGA ABERTURA DO PROCESSO DE    

INSCRIÇÃO  PARA  O  GRUPO  DE  

ESTUDOS EM AVES E SUÍNOS.  

  

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 Grupo 

de Estudos em Aves e Suínos.  

  

I. IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO DE ESTUDOS  

1.1. Tema do grupo de estudos: Estudos sobre Aves e Suínos  

1.2. Título do grupo de estudos: AveSui Grupo de Estudos em Aves e Suínos  

1.3. Órgão executor: Centro Universitário Campo Real   

1.4. Professor Coordenador: Felipe Eduardo Marques  

1.5. Local de realização: Centro Universitário Campo Real  

1.6. Justificativa teórica: Abordagem mais profunda dos temas vistos em sala de aula, com um 

foco específico através de encontros semanais, palestrantes, confecção de artigo científico, 

atividades práticas e discussão de casos clínicos trazidos pelos alunos.   

1.7. Objetivos do grupo de estudos: O Objetivo é discutir e compartilhar entre os integrantes do 

grupo de estudo atualidades e tendências na criação de aves e suínos, além de discutir sobre 

patologias que acometem essas espécies, bem como as políticas de controle e erradicação 

das doenças.  

  

II. CARACTERÍSTICAS DO GRUPO DE ESTUDOS   

2.1 Carga horária total: 1 hora e 30 minutos semanais   

2.2 Público-alvo: discentes do curso de Medicina Veterinária e Engenharia Agronômica  

2.3 Periodicidade: Semanalmente com datas pré-determinadas no primeiro encontro, com 

apresentação de calendário e aprovação dos participantes.   

2.4 Período de funcionamento: O grupo de estudos será permanente, ocorrendo apenas abertura 

de novo edital para seleção de novos acadêmicos conforme demanda.  



2.5 Número de vagas: 15 vagas  

2.6 Taxa de inscrição (se houver): não haverá   

  
2.7 Sistema de avaliação: não haverá   

2.8 Metodologia: Os encontros serão estruturados por seminários temáticos compostos por: 

apresentação de temas pré- estipulados, formulações de questões, debates pelos discentes, 

apontamentos realizados pelos integrantes sobre supervisão do docente responsável.   

2.9 Cronograma de atividades:  

Data  Atividade  

23/08/19 a 30/08/19  Abertura do edital para inscrições   

02 e 03/09/2019  Avaliação dos currículos  

04/09/2019  Divulgação do resultados dos aprovados por edital.  

10/09/2019  Início do grupo de estudos  

  

III. IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR COORDENADOR   

3.1 Nome: Felipe Eduardo Marques  

3.2 Maior titulação: Especialista  

3.3 Curso: Medicina Veterinária   

3.4: Carga horária solicitada: 1 Hora e 30 minutos  

  

IV. REQUISITOS A SEREM PREENCHIDOS PELOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE 

ESTUDOS   

• É requisito para participar do grupo de estudos a apresentação de Currículo Lattes, devidamente 

atualizado para apreciação e seleção dos inscritos.  

• O Curriculo Lattes deverá ser entregue no ato da inscrição, mediante protocolo na Coordenação 

do Curso de Medicina Veterinária no período matutino.  

• Estar devidamente matriculado no curso de Medicina Veterinária ou Engenharia Agronômica.  

• O acadêmico selecionado que obtiver 3 faltas consecutivas ou 3 intercaladas sem justificativa 

prévia ao professor coordenador do grupo, será automaticamente excluído do grupo  

Guarapuava, 21 de agosto de 2019.  

  

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

Centro Universitário Campo Real   

          

Prof. Mateus Cassol Tagliani   


