
EDITAL Nº 95/2019 - 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 DE 

PRODUÇÃO – 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 

Yannes Cunha Rodrigues 

Matheus da Luz 

Bruna Corrêa Jomes 

Maria Clara Juliani 

Ariane Mayra Ravanello 

Vitor Hugo Kuibida Rodrigues 

 

- 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 96/2019 - 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 DE 

PRODUÇÃO – 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 

Rodrigo José dos Santos 

Lucas Henrique Pertschy 

Denis Leonardo Menão 

 

- 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 97/2019 - 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 DE 

PRODUÇÃO – 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 

Mariana Mildemberger Limberger 

Felipe Goularte Peiter 



EDITAL Nº 98/2019 - 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 DE 

PRODUÇÃO – 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  

 

 

 

 

 

 

- 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 

Eloisa da Silva Garais 

Mayandro Quadros Barth 

Iuri Lacerda da Rosa 

Thomas Erik Maurer 

Henrique Pereira da Roza 


