
EDITAL Nº 70/2019 - 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 MEDICINA 

VETERINÁRIA – MATUTINO, 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 

Bruna Cardoso Domingues 

Sabrina AIessandra Trog 

Giovana Heloisa Santin 

NicoIe Chemin Beraldo 

Dijoelma Rodrigues Nascimento 

Emmilly Cristina Caldas 

Leticia Moreschi Padilha  

Maria Rita SiIva Rodrigues 

Edilaine Daniele dos Santos Moss 
 

- 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 71/2019 - 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 MEDICINA 

VETERINÁRIA – MATUTINO, 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 

Patricia Grube dos Santos Lima 

Ana Maria Henning Kopanski 

Thelma Serpa Lanzini 

Nathalie Stader 
 

 

- 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 72/2019 - 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 MEDICINA 

VETERINÁRIA – MATUTINO, 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 

Alexandra Lana Dalle Cort 

Camila Maria Grensovski 

Cristina dos Santos Camargo 

Dayane Dal MoIin 
 

- 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 73/2019 - 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 MEDICINA 

VETERINÁRIA – MATUTINO, 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 

Ivan José Viana Barbosa 
 

- 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 74/2019 - 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 MEDICINA 

VETERINÁRIA – MATUTINO, 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 

Jaqueline Maria Taques 

Alana Herculano 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 

 
 
 
 
 
 
 
 



EDITAL Nº 75/2019 - 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 MEDICINA 

VETERINÁRIA – MATUTINO, 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 

Tyelee Katrine Santos Vieira 

Jean Antonio Ferreira 
 

- 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 76/2019 - 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 MEDICINA 

VETERINÁRIA – MATUTINO, 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 

Lucas Israel Fiuza 

Igor Emanuel Ourique Pasko 

Thais Aparecida Machado 

Yana Fonseca Galvão 

Leticia Alves Salmoria 
 

- 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 

 
 
 


