
 

  

EDITAL nº 38/2022 – Pró - Reitoria Acadêmica  

  

“Divulga classificação e abre período 
de matrícula para ingressantes por 
transferência para o Curso de 
Medicina do Centro Universitário 
Campo Real para o segundo  
semestre de 2022”  

  

  

    Em cumprimento à Resolução 24/2018, que trata sobre o ingresso 

ao Curso de Medicina do Centro Universitário Campo Real por 

TRANSFERÊNCIA de outra instituição de ensino superior brasileira, 

a Reitoria e Pró-Reitoria Acadêmica informam que:  

  

1. De acordo com os critérios previstos na Resolução 24/2018 e 

Edital 24/2022, os candidatos foram assim classificados:  

  

Ordem de  

chamada  

NOME  Período de 

eventual 

ingresso  

1  Celena Nunes Padilha  2º  

2  Paulo Ricardo Borsato Giuriatti  2º  

3  Maria Eugênia Dachery  2º  

4  Carla Emanuele Lopatiuk  2º  

5  Lucrecia Furlan  2º  

6  Mayara Hilda Guerini  2º  

7  Laura Vitória Rambo  2º  

8  Isadora Camargo Machado  4º  

9  Karem Roberta Rodrigues dos Santos  2º  

10  Larissa Bauer Machado  2º  

11  Virginia Macêdo Amâncio  2º  

12  Laís Mayara Andreassa de Oliveira  

Carneiro  

2º  

13  Matheus Augusto Moura  4º  

14  Robert Sparenberg Neto  2º  

15  Fernanda de Madureira Svidnicki  6º  

  

    Os demais pedidos foram indeferidos por incompatibilidade para 

ingresso nos períodos ofertados no segundo semestre de 2022 e 

incompatibilidade entre as matrizes do curso de origem e do curso 

do Centro Universitário Campo Real.  



 

  

  

2. Diante da atual disponibilidade de vagas no 2º período do curso, 

os seguintes candidatos estão convocados a comparecer até 

5/08/2022, para apresentação dos documentos e informações 

sobre as condições de ingresso ao 2º período do curso e 

adaptações necessárias:  

  

Celena Nunes Padilha  

Paulo Ricardo Borsato Giuriatti  

Maria Eugênia Dachery  

Carla Emanuele Lopatiuk  

  

  

4. Após reanálise da documentação apresentada e aceite das 

condições de adaptação ao curso, será realizada a matrícula.  

  

5. O candidato deverá apresentar os seguintes documentos:  

• CPF (cópia);  

• Carteira de identidade (cópia autenticada);  

• Certidão de nascimento ou casamento (cópia autenticada);  

• Comprovante de endereço (cópia);  

• Comprovante de que está em dia com as obrigações militares, em 

se tratando de candidato do sexo masculino (cópia);  

• Título de Eleitor (cópia);  

• Comprovante de escolaridade do Ensino Médio – via original do 

Histórico Escolar e uma cópia autenticada.  

• Histórico Escolar da instituição de origem (cópia autenticada).  

• Comprovante de regularidade de vínculo com a instituição de origem 

no ano letivo de 2021 (declaração de matrícula, regularidade 

acadêmica ou declaração de vínculo).  

• Comprovante de pagamento da primeira mensalidade.  

  

6. O candidato deverá apresentar, ainda, por ocasião da matrícula, 

dois responsáveis financeiros que se obrigam a realizar o 

cumprimento de todas as obrigações financeiras do aluno 

durante o período em que este estiver matriculado. Apresentar 



 

os seguintes documentos dos fiadores: RG, CPF e Comprovante 

de Residência.  

  

7. No caso de eventuais novas vagas ofertadas, nova chamada 

poderá ser divulgada a critério do Centro Universitário Campo 

Real, seguindo a mesma ordem de classificação, sendo de 

responsabilidade dos candidatos acompanharem as 

publicações.  

  

8. Eventuais dúvidas podem ser encaminhadas ao email 

cau@camporeal.edu.br.   

  

Guarapuava, 2 de agosto de 2022.  

 

Prof. Patricia M. Melhem Rosas Pró-

Reitora Acadêmica   


