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Este boletim traz como destaque a previsão de avaliação externa para renovação do reconhecimento do Curso de Direito da Faculdade Campo Real, a ser realizada pela Comissão de
Avaliação do MEC/INEP, o posicionamento do curso em 1º lugar no Paraná em aprovação no
Exame da Ordem, o parecer da Comissão de Avaliação Externa do MEC/INEP para o curso de
Medicina, acerca do Sistema de Saúde do Município e a confirmação de participação do Prefeito Cesar Silvestre Filho no V Simpósio Integrado de Saúde, com tema sobre Políticas Públicas
em Saúde. A seguir, este boletim apresenta informações sobre o Programa de Alta Performance da Instituição, e sobre o processo de Autoavaliação Institucional - Setores, traz ênfase
para a média dos Cursos e Cantina e Restaurante, com abertura de edital de licitação para este
Setor.

COMISSÃO DO MEC VISITARÁ GUARAPUAVA EM ETAPA FINAL PARA RENOVAÇÃO
DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE DIREITO
O Curso de Direito da Faculdade Campo Real, está com processo no e-mec, de renovação de
curso, desde o ano de 2009.
Depois de muitas demandas, no ano de 2016, o processo tramitou e a Comissão de verificação in loco será designada. O Curso passou por avaliação de ENADE no ano de 2012 e obteve
conceito 4 e CPC 4, o que ensejaria renovação do reconhecimento do curso automaticamente,
não fosse a paralização injustificada do processo em questão. Outrossim, passou novamente
por avaliação de ENADE em 2015, com resultado 4.

CURSO DE DIREITO É NOVAMENTE DESTAQUE NO EXAME DA ORDEM
O curso de Direito, da Faculdade Campo Real, foi novamente destaque no índice de aprovação
no 21º Exame Unificado da OAB. Segundo o relatório divulgado pela Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), em percentual geral, a instituição de ensino conquistou 31,03%, representando
o melhor resultado entre os cursos de Guarapuava e também um dos melhores do Paraná.
A graduação conquistou o primeiro lugar entre todas as faculdades do Paraná; segundo lugar
das instituições privadas do Estado; e também está entre as 10 instituições (faculdades,
universidades e centros universitários) que mais aprovaram.
O 21º Exame de Ordem foi considerado um dos mais difíceis dos últimos anos, com o índice
nacional de reprovação em 85%. Porém, a Campo Real manteve seu excelente desempenho,
conquistando o dobro de aprovação.
Os bons resultados no Exame de Ordem não são de hoje. A Campo Real possui tradição em
alcançar altos índices, demonstrando a qualidade do ensino prestado e da seriedade dos trabalhos oferecidos, como mostram os resultados dos últimos exames: XX: 27,03%, XIX:
19,28%, XVIII: 32,89%, e XVII: 41,33%.
“Mais uma vez conquistamos o melhor resultado de Guarapuava. Isso demonstra aos nossos
acadêmicos que eles estão cursando em uma instituição séria e também a certeza de que
estão investindo em um curso de excelente qualidade”, comenta a professora e coordenadora
do curso de Direito, Elizania Caldas Faria.
A OAB considera o Exame de Ordem um instrumento fundamental para garantir a qualidade
dos trabalhos prestados pelo advogado na defesa dos interesses do cidadão, e ainda, um
instrumento garantidor do preparo profissional para o regular exercício da advocacia.
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COMISSÃO DE AVALIAÇÃO EXTERNA DO MEC/INEP AVALIA CURSO DE MEDICINA CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO SOBRE O SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
Acerca da infraestrutura do Sistema de Saúde do Município de Guarapuava em atendimento
ao que propõe o Projeto Pedagógico do curso, são considerações finais da Comissão Externa
de Avaliação:
“O Sistema de Saúde do Município de Guarapuava, que faz a gestão da atenção básica, disponibiliza unidades de saúde da família com 33 equipes completas, bem estruturadas e equipadas, bem como UPA e Caps. As unidades Hospitalares visitadas atendem adequadamente aos
parâmetros para a formação generalista dos alunos. O Centro de especialidades, a ser inaugurado em breve, dispõe de estrutura adequada e composta a inserção dos alunos. Em todas as
unidades de saúde visitadas ficou evidente o compromisso com o curso de Medicina”.
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V SIMPÓSIO INTEGRADO DE SAÚDE - PREFEITO CESAR FILHO CONFIRMA PARTICIPAÇÃO COM TEMA SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE
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Políticas Públicas em Saúde e suas perspectivas para Guarapuava. Esse será o tema da
palestra do prefeito de Guarapuava, Cesar Silvestri Filho, no V Simpósio Integrado de Saúde,
realizado pela Faculdade Campo Real. O evento é voltado aos acadêmicos dos cursos de
saúde da instituição, profissionais da área e comunidade externa interessada.
Cesar Filho, sobre a abrangência do SUS (Sistema Único de Saúde), antecipou: “Nenhum outro
país do tamanho do Brasil possui um sistema como esse: universal, integral e gratuito. Um
sistema complexo e que exige muitos recursos”, avaliou. “Nossa tendência é olhar apenas o
lado ruim, mas ignoramos as mais diversas ações que nem são associadas pelo SUS, como
toda a assistência de vacinação, Samu, Siate, tratamento de doenças raras, centrais de transplante, tratamento para Aids, vigilância sanitária, por exemplo. Tudo isso é prestação de serviço do SUS”, especificou.
Cesar Filho também manifesta sua preocupação acerca da formação de todos os profissionais da saúde. “Temos muitos desafios a superar e contamos com a ajuda de todos para atuar
de forma a melhorar a qualidade do atendimento, que é algo muito importante para a satisfação do usuário. Nós, gestores, precisamos da ajuda de todos”, reforçou o prefeito, enfatizando
a importância da formação profissional na cidade de origem e a regionalização da saúde.
“Formar profissionais da saúde no interior é um passo importante, pois os profissionais
conhecem a realidade da população. Por isso lutamos tanto para a implantação do curso de
Medicina em Guarapuava, que se soma aos cursos de saúde que já temos na cidade”.
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A UB Campo Real Educacional S/A, mantenedora da Faculdade Campo Real, por meio de sua
Comissão de Ingresso - CI abriu as inscrições para o processo seletivo do 1º semestre de 2018,
aos cursos de: Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Enfermagem, Engenharia Agronômica,
Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Medicina
Veterinária, Nutrição, Psicologia, respectivo às vagas que atendem ao Programa de Alta Performance Campo Real 1 (Resolução nº 69/20172).
O processo Seletivo foi organizado sob a forma de concurso público, em conformidade com
o prescrito no inciso II, do art. 44, da Lei n° 9.394/96, no início do I, do art. 5°, da Constituição
Federal de 1988; na Portaria n°971/97 do MEC, no Decreto n°2.306/97 e no Regimento interno
da Instituição. Está sendo realizado conforme as regras e instruções dispostas no EDITAL
220/2017-SEC3.
Disponível em: https://camporeal.edu.br/altaperformance/ = Acesso em 15 de dezembro de 2017.
Disponível em: https://www.camporeal.edu.br/wp-content/uploads/2018/06/Resolu%C3%A7%C3%A3o-69-2017-Alta-Performance.pdf = Acesso em 15 de dezembro de 2017.
3 Disponível em: https://www.camporeal.edu.br/wp-content/uploads/2017/02/220-Edital-Processo-Seletivo-Alta-Performance-2-2.pdf = Acesso em 15 de dezembro de 2017.
1

2

Boletim Informativo

N° 12
“Avaliar para (a)firmar valores”.
Dilvo Ristoff
O Edital 260/2017-SEC divulgou os candidatos aprovados no Processo Seletivo do Programa
de Alta Performance Campo Real. O Núcleo de Planejamento de Ensino - NUPE da Faculdade
Campo Real, no uso de suas atribuições, divulgou nomes dos candidatos aprovados no Processo Seletivo do Programa de Alta Performance Campo Real, conforme arte de divulgação:

4 Disponível em: https://www.camporeal.edu.br/wp-content/uploads/2017/02/EDI-

TAL-260-Programa-de-Alta-Performance.pdf = Acesso em 15 de dezembro de 2017.
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AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – SETORES

Fonte: Relatórios da CPA – 2017

Na interpretação da tabela, observa-se que a Secretaria Acadêmica, os Serviços Financeiros
e as Recepções figuram entre os maiores índices de satisfação dos alunos. Verifica-se e destaca-se a relevante satisfação do corpo discente em relação ao curso, considerando as notas
atribuídas no período entre 2013 a 2017.

Fonte: Relatórios da CPA – 2017
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Fonte: Relatórios da CPA – 2017

Os gráficos destacam a satisfação dos acadêmicos em relação ao Curso e em relação ao
atendimento das expectativas, tendo o curso de Psicologia destaque com o menor índice, com
62,5% de satisfação em 2017. Contudo, no mesmo ano, obtendo média pouco maior que 8,0
em 2017/01 e 2017/02. A média geral dos cursos da Instituição está fixada em 8,93 e 8,92,
consecutivamente nos dois semestres avaliados no ano de 2017.

AUTOALIAÇÃO INSTITUCIONAL – CANTINA E RESTAURANTE
A cantina tem suas instalações em dois espaços, sendo um deles no Bloco II e outro no Bloco
I, ampliado para restaurante, servindo também almoço, a partir de fevereiro de 2016. Há
oferta do serviço (também a partir de 2016) no Centro Tecnológico. Por ser um serviço terceirizado, há regular discussão sobre a prestação desse serviço e adequação aos interesses dos
alunos. A reforma desse espaço teve especial atenção. A partir de novembro de 2015 passou
a ser administrado por nova empresa terceirizada. O restaurante, em dezembro de 2017 ofereceu edital de licitação para possibilidade de administração por empresa que melhor atenda
as expectativas dos alunos.
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