
 

 

EDITAL nº 14/2019 – Pró - Reitoria Acadêmica 
 

“Divulga chamada para matrícula por 
transferência para o Curso de Medicina do 
Centro Universitário Campo Real.” 

 
    Em cumprimento à Resolução 24/2018, que trata sobre o 
ingresso no Curso de Medicina do Centro Universitário Campo 
Real por TRANSFERÊNCIA de outra instituição de ensino 
superior, a Reitoria e Pró-Reitoria Acadêmica tornam público que: 
 
1 Diante da atual disponibilidade de 1 (uma) vaga na turma do 3º 
semestre do Curso de Medicina do Centro Universitário Campo 
Real, a candidata BRUNA CAROLINE PATRUNI está 
habilitada a realizar sua matrícula para ingresso em 2019-1. 
 

2 A matrícula será a partir do dia 27 até o dia 01/03/2019, no 
Centro Universitário Campo Real: Rua Comendador Norberto, nº 
1.299, Bairro Santa Cruz – Guarapuava/PR, das 7h30h às 22h40 e 
das 8h às 12h aos sábados. 
 
3 No caso de não ser preenchida a vaga ofertada, nova chamada 
poderá ser divulgada a critério do Centro Universitário Campo 
Real, de acordo com a classificação divulgada no edital 24/2018. 
 
4 Por ocasião da matrícula, o candidato deverá apresentar os 
seguintes documentos:   
• CPF (cópia);  
• Carteira de identidade (cópia autenticada); 
• Certidão de nascimento ou casamento (cópia autenticada); 
• Comprovante de endereço (cópia); 
• Comprovante de que está em dia com as obrigações militares, em 
se tratando de candidato do sexo masculino (cópia); 
• Título de Eleitor (cópia); 
• Comprovante de escolaridade do Ensino Médio – via original do 
Histórico Escolar e uma cópia autenticada. 
 
5 Em se tratando de alunos com idade inferior a 18 anos, os pais ou 
responsáveis deverão efetivar a assinatura do contrato de prestação 
de serviço junto ao financeiro do Centro Universitário Campo Real, 
anexando cópia do CPF e RG do responsável financeiro. 
 



 

 

6 O candidato que não apresentar a documentação completa e em 
ordem, conforme estipulado no item 4 poderá perder o direito à 
vaga. 
 
 
Guarapuava, 26 de fevereiro de 2019. 

 
 

 
Prof. Patricia M. Melhem Rosas 

Pró-Reitora Acadêmica do Centro Universitário Campo Real 
 
 

 


