UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
ESCRITÓRIO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
INSTITUTO DE LÍNGUAS

PROGRAMA PARANÁ FALA INGLÊS

EDITAL PFI N. 004/2015
EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA CURSOS
PREPARATÓRIOS (INTERMEDIÁRIO E PÓS-INTERMEDIÁRIO) DO TOEFL iBT.

O ESCRITÓRIO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL (ECI) E O INSTITUTO DE
LÍNGUAS (ILG) vinculado à PRO-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA (PEC) da
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM), tornam público aos interessados a
abertura de inscrições para seleção e teste de nivelamento que elegerá candidatos
para realizarem cursos preparatórios (nível intermediário e pós-intermediário) do
TOEFL iBT (Test Of English as a Foreign Language – Internet Based Test) no Curso de
Extensão Paraná Fala Inglês – Curso Preparatório Intermediário e PósIntermediário do TOEFL-iBT vinculado ao Projeto Estratégico da SETI – Fundo
Paraná - O Paraná Fala Inglês – UEM.

1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1.1 Poderão se inscrever docentes, discentes (graduação e pós-graduação) e agentes
universitários da UEM que comprovem vínculo com a universidade no ano de 2015, e
que possuam, no mínimo, conhecimento intermediário (Nível B1 CEFR - Common
European Framework of Reference for Language) da língua inglesa.
1.2 No caso do não preenchimento das vagas pela comunidade interna da UEM serão
admitidas as inscrições de docentes, discentes (graduação e pós-graduação) e agentes
universitários que comprovem vínculo com universidades estaduais do Paraná no ano
de 2015 – participantes do projeto estratégico da SETI Paraná Fala Inglês (UEL,
UNESPAR, UEPG, UENP, UNIOESTE e UNICENTRO).
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OBS: O aluno beneficiado, com bolsa do Programa “Paraná Fala Inglês” nos
semestres 2/2014 e 1/2015, que desistiu sem apresentar justificativa, não poderá
participar deste edital.

2. PROCESSO DE SELEÇÃO
2.1 O processo seletivo ocorrerá em DUAS etapas; inscrição (análise de
documentação) e teste de nivelamento.
2.2 ETAPA 1 - Inscrição e análise de documentação - Serão selecionados, por ordem
de inscrição, 120 candidatos que tiverem comprovado o vínculo com a universidade
(docentes, discentes e agentes universitários) os quais serão convocados para a
realização do teste de nivelamento.
2.3 ETAPA 2 – Teste de Nivelamento - Os candidatos inscritos e homologados na
ETAPA 1 poderão fazer o Teste de Nivelamento.
2.3.1 Os 60 (sessenta) primeiros candidatos classificados, conforme pontuação
obtida no teste baseado na tabela de pontos do TOEFL ITP (Institucional Testing
Program) score fornecido pela Mastertest, estarão aptos a participar do curso
preparatório.
2.3.2 As vagas poderão ser para os níveis - intermediário ou pós-intermediário, de
acordo com a pontuação mencionada no item 2.3.1.
2.3.3 Os candidatos restantes, se classificados, poderão ser convocados nas seguintes
hipóteses: 1) desistência dos candidatos previamente convocados; 2) não
comparecimento de candidatos convocados durante a primeira semana de curso.
2.3.4 Somente poderão fazer o teste de nivelamento (ETAPA 2) os candidatos que
preencherem corretamente a ficha de inscrição disponível neste endereço
http://www.uem.br, enviarem para o email paranafalaingles.uem@gmail.com e
entregarem a documentação exigida no ECI/UEM no seguinte endereço: Bloco 123, ao
lado da Reitoria Campus Sede, das 8h00 às 11h20 de 22/07 a 29/07/2015.
2.3.5 O teste de nivelamento será o TOEFL ITP (Institucional Testing Program)
fornecido pela Mastertest.
2.4 Os resultados de cada etapa, a convocação para os testes, a classificação dos
candidatos no teste de nivelamento e a chamada para o início dos cursos serão
publicados na página do ECI/UEM http://www.eci.uem.br, conforme as datas e horários
abaixo especificados.
2.5 PRIMEIRA ETAPA – INSCRIÇÃO E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO
Os candidatos deverão realizar suas inscrições da seguinte forma:
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1) Acessar a página do ECI/UEM http://www.eci.uem.br e preencher corretamente a
ficha de inscrição. Enviar para o seguinte email: paranafalaingles.uem@gmail.com
2) Entregar o documento exigido (item 2.5.4), diretamente/pessoalmente no ECI/UEM
bloco 123 ao lado da Reitoria (Campus sede) até o dia 29/07/2015 – às 11h20.
Observação: a não entrega dos documentos exigidos implicará na
anulação da inscrição.
2.5.1 Data das inscrições: de 22/07/2015 a 29/07/2015 até às 11h20.
2.5.2 Local da inscrição: página do ECI/UEM http://www.eci.uem.br
2.5.3 Local da entrega da documentação: ECI/UEM, bloco 123, Campus Sede UEM
até 29/07/2015 até 11h20.
2.5.4 Documentos requeridos:
a) fotocópia de comprovante (declaração da instituição ou declaração de matrícula) de
vínculo com a UEM ou com universidades estaduais do Paraná participantes do projeto
estratégico da SETI, Paraná Fala Inglês (UEL, UNESPAR, UEPG, UENP, UNIOESTE e
UNICENTRO), ano de 2015.
Observação: A coordenação do Paraná Fala Inglês poderá, se necessário, solicitar o
comprovante original da documentação requerida na Primeira Etapa do processo de seleção.

2.5.5 Divulgação das 120 inscrições homologadas e convocação para a
realização do teste de nivelamento: data: 03/08/2015, a partir das 14h na página
http://www.eci.uem.br
2.6 SEGUNDA ETAPA – TESTE DE NIVELAMENTO
2.6.1 O teste de nivelamento TOEFL ITP (Institucional Testing Program – Paper
Based), será o de Nível 1 – Intermediário a Avançado.
a) O teste fornecido pela Mastertest terá o resultado final fornecido pela mesma
e seguirá o padrão de correção e pontuação exigida pelo TOEFL ITP
(http://toeflitp.com.br):
*Listening: 35 minutos
*Structure: 25 minutos
*Reading: 55 minutos
2.6.2 A realização do teste será no dia 07/08/2015 das 14h00 às 16h00.
2.6.2 O resultado do teste de nivelamento e classificação final será dado a partir
das 16h do dia 19/08/2015.
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2.6.3 A divulgação oficial dos cronogramas das turmas será imediatamente após
a divulgação da classificação final, os contatos serão feitos por email.

3. VAGAS EXISTENTES
3.1 Este processo seletivo consta de 120 vagas para o teste de nivelamento que irá
gerar uma lista de classificação para todos os candidatos no teste (conforme item 2
deste edital). Os 60 (sessenta) primeiros candidatos classificados na lista estarão aptos
a participar do curso preparatório (nível intermediário ou pós-intermediário), de acordo
com a disponibilidade de vagas e horários.
3.2 A distribuição das vagas e horários seguirá a classificação do score obtido no teste.

4. PERMANÊNCIA NOS CURSOS E CERTIFICAÇÃO
4.1 O candidato convocado que não comparecer na primeira semana do curso será
eliminado e outro, em espera, será chamado.
4.2 Somente receberá certificação do curso, o aluno que tiver 75% de presença com
aproveitamento mínimo exigido pelo programa Paraná Fala Inglês.
5. CARGA HORÁRIA, DATAS, MATERIAL DIDÁTICO E EXECUÇÃO DO CURSO.
5.1 O curso (nível intermediário e pós-intermediário) terá ao todo 120 horas, nas
modalidades presencial/distância, com o seguinte cronograma:
Curso

vagas

Datas de execução

Inter e Pós
120 horas

60

Setembro de 2015 a fevereiro
de 2016

Carga Horária
80h/aula
40h/aula

(presencial)
(distancia)

Horas na
semana
4h/semana
8h/semana

Quantidade de
semanas
20 semanas
05 semanas

5.2 Cada turma será composta de no máximo, 20 alunos.
5.2.1 A distribuição das turmas entre os candidatos classificados e aptos, bem como a
formação das turmas (dias e horários), será de responsabilidade do programa Paraná
Fala Inglês.
5.2.1.1 Os horários poderão ser de segunda a sexta (manhã, tarde e noite), no
campus-sede da UEM.
5.2.1.2 Projeção do cronograma.
Projeção 1/2015

Seg e Qua

Intermediário e Pós - Intermediário

18h00 às 19h40 ou 19h40
ás 21h20

Ter e Qui
18h00 às 19h40 ou
19h40 às 21h20

Sex
8h00 às 11h40
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5.3 O curso preparatório (nível intermediário e pós-intermediário) será gratuito. O
material didático deverá ser adquirido pelos alunos.
5.3.1 Valor aproximado do material didático: R$190,00 (média), Intermediário, e
R$50,00 (média), Pós-intermediário;
5.3.2 Não serão permitidas fotocópias dos materiais.
Casos omissos serão avaliados e analisados pela Coordenação Institucional do Programa
Paraná fala Inglês – UEM.

PUBLIQUE-SE
Maringá, 22 de julho de 2015.
Original Assinado
Domingos Vaulei Mariucci
Coordenador Institucional Paraná fala Inglês

.
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