
EDITAL Nº 116/2019 - 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 ENFERMAGEM – 

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 

Ana Carolina Simão Zabott 

Gabrielly Zulpo 
 

- 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 117/2019 - 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 ENFERMAGEM – 

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 

Fernanda Santos Correia 

Carla Eduarda Krutsch Fernandes 

Jakeline Tonin 

Verediane Galvao Fonseca 

Ellen Thais Caldas Rezende 
 

- 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 118/2019 - 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 ENFERMAGEM – 

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 

Adriane Gonçalves Pinto 

Erica da Silva 

Matheus Wesley Pretko 

Luciano Gonçalves de Oliveira 

Matheus Henrique Carneiro 
 

- 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 119/2019 - 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 ENFERMAGEM – 

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 

Jenifer Tailine Stadler Garcia 

Lngrid Naiara Janoski 

Luiz Antônio Gomes do VaIe 

Taiza Fernanda Kozak 
 

- 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 120/2019 - 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 ENFERMAGEM – 

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 

Gabriele Lara de Oliveira 

Jennifer Ravarena 

Diego Antonio Boava 

Fabiula Bonfum 

Ana Paula Batista 
 

- 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 121/2019 - 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 ENFERMAGEM – 

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 

Pedro Alann Furmann 

Cinthia Roberta Fleck Gomes 

Lilian Eduarda DaIla Santa 

Maikon Fontana 
 

- 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 122/2019 - 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 ENFERMAGEM – 

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 

Acadêmico 

Milena Morais de Oliveira 

Julye Stephani de Oliveira Rocha 

Silmara Bobato Pontarolo 

Antonio lgnácio Biemaski Netto 

Thais Regina Bassani 

Rhaissa Monandra Ludwig 

Gilson Faccin Weide 
 

- 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 123/2019 - 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 ENFERMAGEM – 

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 

Acadêmico 

Bianca das Chagas Ribeiro 

Larianny Kristina Dziurum Dias 
 

- 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 

 
 


