
EDITAL Nº 40/2019 - 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 DIREITO – 

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 A 

Acadêmico 

Valéria Paulo 

Karem Horrane Neiverth 

Igor Ribeiro Caster 
  

- 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 41/2019 - 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 DIREITO – 

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 B 

  

Acadêmico 

Ana Paula Zaroski 
 

- 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 42/2019 - 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 DIREITO – 

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 C 

Acadêmico 

Matheus Opuchkevitch Gomes 

Marcio Vinicius Garcia 
 

 

- 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 43/2019 - 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 DIREITO – 

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 

Jeovana Caroline WiIke Moreira 

Berlize Sturmer da Rosa 
 

 

- 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 44/2019 - 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 DIREITO – 

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 

Acadêmico 

Caroline Prestes 

Ramon Moser Montes 

Amanda Ferraz dos Santos 

Lorena Macohin SiIva Stroparo 

Lucas EveraIdo Ribas GonçaIves 

Thaisa Klosowski Pacheco  

Lucas Pereira de Souza 
 

- 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 45/2019 - 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 DIREITO – 

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 

Acadêmico 

Danielly Rossini 

Jackson William Farias Barbosa 

EIoisa de Oliveira Cunha 

Gabriel Gonçalves Jacubovski 
 

- 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 46/2019 - 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 DIREITO – 

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 C 

Acadêmico 

Beatriz Leticia Gardasz 

Lavignia AIves Krasniaki 

Mickael Bandiera Floriano 

MarcosVinicius Martins do Nascimento 

Salua Omar Safadi Consalter 
 

- 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 47/2019 - 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 DIREITO – 

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 

Jonas Guizzo 

Andres RavaneIlo 

Guilherme de Camargo Silvestre 
 

- 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 48/2019 - 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 DIREITO – 

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 A 

Acadêmico 

Fábio Augusto Pletsch 
 

- 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 49/2019 - 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 DIREITO – 

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 B 

Acadêmico 

Simão Pedro Wolochaty Munhoz 
 

- 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 50/2019 - 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 DIREITO – 

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 C 

Acadêmico 

Matheus Domingues de OIiveira 

Eduarda Pollyak OIiveira 

Rafaela Maria Andretti 
 

- 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 51/2019 - 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 DIREITO – 

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 

Acadêmico 

Alisson Jose Fernandes  

Giovanni Nunes Ferreira 

Anna Luisa Ribas Cunico 

Gilnelson José Gomes de Oliveira 

Jaine dos Santos Rodrigues 

Evair Gonçalves de Oliveira 

Aristeu Rattes FiIho 

Jaqueline Toledo Felchak 
 

- 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 52/2019 - 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 DIREITO – 

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 A 

Acadêmico 

Rafael Mandu 

Vanessa Gonçalves Vieira Teixeira 

Ricardo de Souza 

Rodrigo Pereira Nogueira 

Jamille Cristine Scheidt 

Ana Carolina Siqueira 

Anderson de Carvalho 
 

- 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 53/2019 - 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 DIREITO – 

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 B 

Acadêmico 

Aline Bahls Ferreira dos Santos 

Alfredo Pabis Neto 

Jessica Fabiana Dallabrida 
 

- 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 54/2019 - 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 DIREITO – 

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  

Acadêmico 

Allan Feliphe Guarneri de Carvalho 

Aksander Carniel 

Maria Victória Hirt Krúger 

Keitty Patrine Kulka Dias 

Kaian CarIos Baptistel 

Anderson Franceschi 
 

- 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 55/2019 - 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 DIREITO – 

NOTURNO, que atingiram índice 5, conquistando a bonificação conforme edital 19/2019 

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

individualmente.   

9º PERÍODO A 

Acadêmico 

Everton Moreira de OIiveira 

Tiago Henrique Martins 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 56/2019 - 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 DIREITO – 

NOTURNO, que atingiram índice 5, conquistando a bonificação conforme edital 19/2019 

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

individualmente.   

9º PERÍODO B 

Acadêmico 

Felipe Haas Krenchinski 

Hemerson José Maurilio da Cruz 
 

- 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 57/2019 - 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 DIREITO – 

NOTURNO, que atingiram índice 5, conquistando a bonificação conforme edital 19/2019 

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

individualmente.   

10º PERÍODO  

Acadêmico 

Renato Jasinski 

Marcelo Rafael Coussian 
 

- 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 

 
 
 


