
EDITAL Nº 82/2019 - SEC 

Divulga Resultado do IX Simulado 

Preparatório de Carreiras. 

 

A Comissão Organizadora do IX Simulado Preparatório de Carreiras, no uso de 

suas atribuições, DIVULGA os nomes dos acadêmicos do curso de ADMINISTRAÇÃO 

– NOTURNO, que atingiram índice 5, conquistando a bonificação conforme edital 

19/2019 - SEC. Os demais conceitos poderão ser consultados no sistema acadêmico 

individualmente.   

1º PERÍODO  

Acadêmico 

Aline Moreira Sauer 

Mariana Camargo de Sa 

Flavia Cristini Horst 

Tania Cristina do Nascimento 

 

- Prazo final para a escolha da eliminação de uma prova, benefício concedido aos 

acadêmicos que atingiram índice 5: 11/06 diretamente com o coordenador do curso.  

- Escolha de bonificação de 1,0 (um) ponto extra em uma disciplina, benefício concedido 

aos acadêmicos que atingiram índice 3 ou que foram destaque por evolução: nos dias 

18, 19, 21 e 24/06.  

- As listas para oficializar a escolha do ponto extra serão passadas durante a realização 

das provas regulares, nas datas acima mencionadas.  

- Não haverá cumulação de bonificações.  

Guarapuava, 07 de junho de 2019. 

 

________________________________________ 

Professora Patrícia M. Melhem Rosas 
Pró-Reitora Acadêmica do Centro Universitário Campo Real 

 
 
 
 



EDITAL Nº 83/2019 - SEC 

Divulga Resultado do IX Simulado 

Preparatório de Carreiras. 

 

A Comissão Organizadora do IX Simulado Preparatório de Carreiras, no uso de 

suas atribuições, DIVULGA os nomes dos acadêmicos do curso de ADMINISTRAÇÃO 

– NOTURNO, que atingiram índice 5, conquistando a bonificação conforme edital 

19/2019 - SEC. Os demais conceitos poderão ser consultados no sistema acadêmico 

individualmente.   

2º PERÍODO  

Acadêmico 

Talia Miranda Correa 

Jean Wilderson Bodot Junior 

Gabriel Faustino Olivo 

Gerson de Lima Junior 

Kauane de Lima Antunes 

Giovanni Chagas 

 

- Prazo final para a escolha da eliminação de uma prova, benefício concedido aos 

acadêmicos que atingiram índice 5: 11/06 diretamente com o coordenador do curso.  

- Escolha de bonificação de 1,0 (um) ponto extra em uma disciplina, benefício concedido 

aos acadêmicos que atingiram índice 3 ou que foram destaque por evolução: nos dias 

18, 19, 21 e 24/06.  

- As listas para oficializar a escolha do ponto extra serão passadas durante a realização 

das provas regulares, nas datas acima mencionadas.  

- Não haverá cumulação de bonificações.  

Guarapuava, 07 de junho de 2019. 

 

________________________________________ 

Professora Patrícia M. Melhem Rosas 
Pró-Reitora Acadêmica do Centro Universitário Campo Real 

 



 
EDITAL Nº 84/2019 - SEC 

Divulga Resultado do IX Simulado 

Preparatório de Carreiras. 

 

A Comissão Organizadora do IX Simulado Preparatório de Carreiras, no uso de 

suas atribuições, DIVULGA os nomes dos acadêmicos do curso de ADMINISTRAÇÃO 

– NOTURNO, que atingiram índice 5, conquistando a bonificação conforme edital 

19/2019 - SEC. Os demais conceitos poderão ser consultados no sistema acadêmico 

individualmente.   

3º PERÍODO A 

 

 

 

 

 

- Prazo final para a escolha da eliminação de uma prova, benefício concedido aos 

acadêmicos que atingiram índice 5: 11/06 diretamente com o coordenador do curso.  

- Escolha de bonificação de 1,0 (um) ponto extra em uma disciplina, benefício concedido 

aos acadêmicos que atingiram índice 3 ou que foram destaque por evolução: nos dias 

18, 19, 21 e 24/06.  

- As listas para oficializar a escolha do ponto extra serão passadas durante a realização 

das provas regulares, nas datas acima mencionadas.  

- Não haverá cumulação de bonificações.  

Guarapuava, 07 de junho de 2019. 

 

________________________________________ 

Professora Patrícia M. Melhem Rosas 
Pró-Reitora Acadêmica do Centro Universitário Campo Real 

 
 
 

Acadêmico 

Loreni Aparecida da Silva Leao 

Sarah Reichhardt 

Rayane da Rocha Rebello 

Laize Kruger da Cruz 

Luiz Felipe Raclitsky 



EDITAL Nº 85/2019 - SEC 

Divulga Resultado do IX Simulado 

Preparatório de Carreiras. 

 

A Comissão Organizadora do IX Simulado Preparatório de Carreiras, no uso de 

suas atribuições, DIVULGA os nomes dos acadêmicos do curso de ADMINISTRAÇÃO 

– NOTURNO, que atingiram índice 5, conquistando a bonificação conforme edital 

19/2019 - SEC. Os demais conceitos poderão ser consultados no sistema acadêmico 

individualmente.   

3º PERÍODO B 

 

 

 

 

 

 

- Prazo final para a escolha da eliminação de uma prova, benefício concedido aos 

acadêmicos que atingiram índice 5: 11/06 diretamente com o coordenador do curso.  

- Escolha de bonificação de 1,0 (um) ponto extra em uma disciplina, benefício concedido 

aos acadêmicos que atingiram índice 3 ou que foram destaque por evolução: nos dias 

18, 19, 21 e 24/06.  

- As listas para oficializar a escolha do ponto extra serão passadas durante a realização 

das provas regulares, nas datas acima mencionadas.  

- Não haverá cumulação de bonificações.  

Guarapuava, 07 de junho de 2019. 

 

________________________________________ 

Professora Patrícia M. Melhem Rosas 
Pró-Reitora Acadêmica do Centro Universitário Campo Real 

 
 

Acadêmico 

Renato Luis Novak 

Sabrina Taisia Almeida 

Robson Correia Gomes 

Paulo Alexandre Martins 

Bruno Ricardo Siqueira 

Elisson Luciano Cosmo 



EDITAL Nº 86/2019 - SEC 

Divulga Resultado do IX Simulado 

Preparatório de Carreiras. 

 

A Comissão Organizadora do IX Simulado Preparatório de Carreiras, no uso de 

suas atribuições, DIVULGA os nomes dos acadêmicos do curso de ADMINISTRAÇÃO 

– NOTURNO, que atingiram índice 5, conquistando a bonificação conforme edital 

19/2019 - SEC. Os demais conceitos poderão ser consultados no sistema acadêmico 

individualmente.   

4º PERÍODO  

Acadêmico 

Gabriel Vicente 

Cleiton Souza Santos 

Maria Madalena dos Santos 

Marcelo Vieira 

Tobias Michael Jungert 

 

 

- Prazo final para a escolha da eliminação de uma prova, benefício concedido aos 

acadêmicos que atingiram índice 5: 11/06 diretamente com o coordenador do curso.  

- Escolha de bonificação de 1,0 (um) ponto extra em uma disciplina, benefício concedido 

aos acadêmicos que atingiram índice 3 ou que foram destaque por evolução: nos dias 

18, 19, 21 e 24/06.  

- As listas para oficializar a escolha do ponto extra serão passadas durante a realização 

das provas regulares, nas datas acima mencionadas.  

- Não haverá cumulação de bonificações.  

Guarapuava, 07 de junho de 2019. 

 

________________________________________ 

Professora Patrícia M. Melhem Rosas 
Pró-Reitora Acadêmica do Centro Universitário Campo Real 

 



EDITAL Nº 87/2019 - SEC 

Divulga Resultado do IX Simulado 

Preparatório de Carreiras. 

 

A Comissão Organizadora do IX Simulado Preparatório de Carreiras, no uso de 

suas atribuições, DIVULGA os nomes dos acadêmicos do curso de ADMINISTRAÇÃO 

– NOTURNO, que atingiram índice 5, conquistando a bonificação conforme edital 

19/2019 - SEC. Os demais conceitos poderão ser consultados no sistema acadêmico 

individualmente.   

5º PERÍODO  

 

-  

 

 

 

 

 

 

- Prazo final para a escolha da eliminação de uma prova, benefício concedido aos 

acadêmicos que atingiram índice 5: 11/06 diretamente com o coordenador do curso.  

- Escolha de bonificação de 1,0 (um) ponto extra em uma disciplina, benefício concedido 

aos acadêmicos que atingiram índice 3 ou que foram destaque por evolução: nos dias 

18, 19, 21 e 24/06.  

- As listas para oficializar a escolha do ponto extra serão passadas durante a realização 

das provas regulares, nas datas acima mencionadas.  

- Não haverá cumulação de bonificações.  

Guarapuava, 07 de junho de 2019. 

 

________________________________________ 

Professora Patrícia M. Melhem Rosas 
Pró-Reitora Acadêmica do Centro Universitário Campo Real 

Acadêmico 

José Leonardo Spachynski Veigantes 

Dayanne Aparecida Lima Baitel 

Elizeu Motta Corrêa 

Alexandre Meller da Silveira 

Cleverson Daga 

Lislaine Souza Santos 

Renilson Marcos Hardt 

Fábio Figura 

Eliezer Deniston Lourenço 



EDITAL Nº 88/2019 - SEC 

Divulga Resultado do IX Simulado 

Preparatório de Carreiras. 

 

A Comissão Organizadora do IX Simulado Preparatório de Carreiras, no uso de 

suas atribuições, DIVULGA os nomes dos acadêmicos do curso de ADMINISTRAÇÃO 

– NOTURNO, que atingiram índice 5, conquistando a bonificação conforme edital 

19/2019 - SEC. Os demais conceitos poderão ser consultados no sistema acadêmico 

individualmente.   

6º PERÍODO  

 

 

 

 

- Prazo final para a escolha da eliminação de uma prova, benefício concedido aos 

acadêmicos que atingiram índice 5: 11/06 diretamente com o coordenador do curso.  

- Escolha de bonificação de 1,0 (um) ponto extra em uma disciplina, benefício concedido 

aos acadêmicos que atingiram índice 3 ou que foram destaque por evolução: nos dias 

18, 19, 21 e 24/06.  

- As listas para oficializar a escolha do ponto extra serão passadas durante a realização 

das provas regulares, nas datas acima mencionadas.  

- Não haverá cumulação de bonificações.  

Guarapuava, 07 de junho de 2019. 

 

________________________________________ 

Professora Patrícia M. Melhem Rosas 
Pró-Reitora Acadêmica do Centro Universitário Campo Real 

 
 
 
 
 
 

Acadêmico 

Cassio Massato Hasegawa 



EDITAL Nº 89/2019 - SEC 

Divulga Resultado do IX Simulado 

Preparatório de Carreiras. 

 

A Comissão Organizadora do IX Simulado Preparatório de Carreiras, no uso de 

suas atribuições, DIVULGA os nomes dos acadêmicos do curso de ADMINISTRAÇÃO 

– NOTURNO, que atingiram índice 5, conquistando a bonificação conforme edital 

19/2019 - SEC. Os demais conceitos poderão ser consultados no sistema acadêmico 

individualmente.   

7º PERÍODO  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Prazo final para a escolha da eliminação de uma prova, benefício concedido aos 

acadêmicos que atingiram índice 5: 11/06 diretamente com o coordenador do curso.  

- Escolha de bonificação de 1,0 (um) ponto extra em uma disciplina, benefício concedido 

aos acadêmicos que atingiram índice 3 ou que foram destaque por evolução: nos dias 

18, 19, 21 e 24/06.  

- As listas para oficializar a escolha do ponto extra serão passadas durante a realização 

das provas regulares, nas datas acima mencionadas.  

- Não haverá cumulação de bonificações.  

Guarapuava, 07 de junho de 2019. 

 

________________________________________ 

Professora Patrícia M. Melhem Rosas 
Pró-Reitora Acadêmica do Centro Universitário Campo Real 

Acadêmico 

Alexsandro Basilio 

Francine Kaciéllem Correia 

Elizaldo Gonçalves de Castro 

Jessica Gelinski de Araujo 

Bruno Smolniakof de Oliveira 

Ronaldo da Silva 

Joice Marle de Lara Ferreira Sutil 

Syellen Pontes Viero 



 
EDITAL Nº 90/2019 - SEC 

Divulga Resultado do IX Simulado 

Preparatório de Carreiras. 

 

A Comissão Organizadora do IX Simulado Preparatório de Carreiras, no uso de 

suas atribuições, DIVULGA os nomes dos acadêmicos do curso de ADMINISTRAÇÃO 

– NOTURNO, que atingiram índice 5, conquistando a bonificação conforme edital 

19/2019 - SEC. Os demais conceitos poderão ser consultados no sistema acadêmico 

individualmente.   

8º PERÍODO  

 

 

 

 

- Prazo final para a escolha da eliminação de uma prova, benefício concedido aos 

acadêmicos que atingiram índice 5: 11/06 diretamente com o coordenador do curso.  

- Escolha de bonificação de 1,0 (um) ponto extra em uma disciplina, benefício concedido 

aos acadêmicos que atingiram índice 3 ou que foram destaque por evolução: nos dias 

18, 19, 21 e 24/06.  

- As listas para oficializar a escolha do ponto extra serão passadas durante a realização 

das provas regulares, nas datas acima mencionadas.  

- Não haverá cumulação de bonificações.  

Guarapuava, 07 de junho de 2019. 

 

________________________________________ 

Professora Patrícia M. Melhem Rosas 
Pró-Reitora Acadêmica do Centro Universitário Campo Real 

 

Acadêmico 

Gean Lucas de Almeida 

Elaine Heloisa Matias de Oliveira 


