
 

 

EDITAL 61/2022 – Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação          

                à Pesquisa e Extensão  
 
 

Divulga a relação dos alunos destaques da 

turma do Projeto Integra Ensino Médio, 

com a melhor evolução nos testes de 

diagnóstico realizados. 

 

 

              A Pró-Reitora de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão do Centro 

Universitário Campo Real, no uso de suas atribuições legais, considerando a 

Resolução nº 1/2022, torna pública a relação dos alunos que participaram do 

Projeto Integra Ensino Médio, nas turmas do 1º semestre de 2022, e foram 

classificados entre os 5 (cinco) primeiros lugares em desempenho durante as 

atividades desenvolvidas e os diagnósticos realizados. 

1. Relação dos alunos classificados  

Posição Nome 

1º lugar NATAN TEIXEIRA VIEIRA 

2º lugar JOÃO VINICIUS NAKANO 

3º lugar MARIANE CARVALHO MIGUEL 

4º lugar LEONARDO LEAL BAHLS 

5º lugar MARIA PAULA KECHE ANTONIACK 

 

 

2. Bolsa de estudos 

I. Os alunos classificados neste edital estão automaticamente agraciados 
com uma bolsa de estudos no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 
nas mensalidades dos cursos de graduação do Centro Universitário 
Campo Real, exceto paro o curso de Medicina, que dispõe de um 
programa próprio de bolsas de estudos, conforme Art. 13 da 
Resolução nº 1/2022. 

II. Para utilização da bolsa de estudo o aluno classificado deve estar 
aprovado e matriculado nos cursos de graduação da IES, exceto para 
o curso de Medicina, onde essa bolsa não se aplica. 

III. A bolsa de estudo poderá ser utilizada em todas as mensalidades, 
limitada pelo período mínimo de integralização do curso de 
graduação, exceto nos pagamentos das Matrícula e Rematrícula, 
que seguirá com os valores vigentes conforme o curso escolhido. 

  



 

 

3. Programa de Mensalidade FLEX PARCIAL 

I. Para os alunos classificados, bem como para todos os demais que 
participaram do Projeto Integra Ensino Médio, conforme ANEXO 
I, nas turmas do 1º semestre de 2022, que realizaram as atividades, os 
testes de diagnóstico e obtiveram frequência superior a 95%, estão 
aptos a ingressarem no Programa de Mensalidade Flex PARCIAL, 
exceto para o curso de Medicina, que dispõe de um programa próprio 
de bolsas de estudos, conforme Art. 14 da Resolução nº 1/2022. 

II. Para utilização da Mensalidade Flex Parcial o aluno deve estar 
aprovado e matriculado nos cursos de graduação da IES, exceto para 
o curso de Medicina, onde essa programa não se aplica. 

III. Para ingressar no Programa de Mensalidade Flex Parcial o aluno 
deverá apresentar toda a documentação exigida e observar os critérios 
para manutenção do programa, conforme regulamento próprio em 
vigor.  

 

4. Da Utilização dos benefícios 

Os alunos beneficiados devem procurar a Central de Atendimento Unificado 

(CAU), a partir do dia 25/julho/2022, no horário de expediente do Centro 

Universitário Campo Real, para mais informações e utilização dos benefícios 

concedidos. 

 
 

                                                    Guarapuava, 04 de julho de 2022. 

 

 

 

 

Profª. Moana Rodrigues França 

Pró-Reitora de Pós-graduação, Iniciação à Pesquisa e 

Extensão 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

Lista dos alunos(as) que participaram do Projeto Integra 

Ensino Médio, nas turmas do 1º semestre de 2022, e 

cumpriram com todos os requisitos para ingressarem no 

programa de Mensalidade Flex Parcial, devendo para isso, estar 

aprovado e matriculado nos cursos de graduação da IES, exceto 

para o curso de Medicina, onde essa Edital não se aplica. 

ALUNOS(AS) do PIEM – 2022-1 
Amanda Goncalves 
Ana Clara Follmann 

Anielly Renata Batista 
Arthur L. da Silva 

Arthur Tomaz Leck 
Bruna Maria V Cardoso 

Gabriel Hanson 
Gabriela Maciel Lachman 

Gabrielli Pereira dos Santos 
Guilherme Mendes 

Gustavo Frizzo Rodrigues 
Henrik Joel dos Santos 
João Vinicius Nakano 

Julio Cesar Mazurechem 
Leonardo Leal Bahls 

Ludgero Almeida Barboza 
Maria Paula Keche Antoniack 

Mariane Carvalho Miguel 
Matheus Alexandre de Lara Belo 

Matheus Emiliano Schell dos 
Santos 

Matheus Fiorentin 
Natan Teixeira Vieira 

Rafaela Colla 

 

 


