
EDITAL Nº 33/2019 - 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 ENGENHARIA 

ELÉTRICA – 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 

Jacson Luiz Bastos Machado 

Davi Scheerer Pietnozka 
 

- 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 34/2019 - 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 ENGENHARIA 

ELÉTRICA – 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  

Acadêmico 

Bruno Jose Bonfim Scherpinski 
 

- 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 35/2019 - 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 ENGENHARIA 

ELÉTRICA – 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  

Acadêmico 

Daniel José Gomes Gonçalves 

Rodrigo Moretto Zazula 

Jonathan Espig 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 36/2019 - 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 ENGENHARIA 

ELÉTRICA – 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 

Antonio Carlos Ternouski 

Leandro Jose de Freitas 

Weliton Zubreski 

Gabriel Alexandre dos Santos 
 

- 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 

 
 


