O PARANÁ FALA INGLÊS
EDITAL No. 006/2017
RESULTADO DA PROVA ESCRITA, CONVOCAÇÃO E FORMATO DA PROVA DIDÁTICA
A Coordenadora Institucional do Programa “O Paraná Fala Inglês”, da Universidade Estadual de
Maringá – UEM, em conjunto com o Escritório de Relações Internacionais e no uso de suas atribuições
e prerrogativas legais, torna público o resultado da prova escrita, a convocação e o formato da prova
didática para o processo de seleção de bolsistas para atuação por tempo determinado no Programa
“O Paraná Fala Inglês”, enquadrado na Área Prioritária: Melhoria do Ensino Superior, definida pelo
Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia – CCT PARANÁ, da Secretaria de Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior do Estado do Paraná – SETI/UGF, com apoio do Fundo Paraná.
1. DO RESULTADO DA PROVA ESCRITA
1.1 A situação dos(as) candidatos(as) que realizaram a prova escrita é a seguinte:
CANDIDATO

CATEGORIA

SITUAÇÃO

Taciana Virginia Ramalho
Pereira

Profissional graduado

Habilitada

Wellington Carlos Martins

Profissional graduado

Habilitado

2. DA PROVA DIDÁTICA
2.1 Os(as) candidatos(as) habilitados(as) estão convocados(as) para a PROVA DIDÁTICA a ser
realizada no dia 26/06/2017, na Sala 02 (Anfiteatro do DLM), Bloco H-35, UEM – Maringá – PR, nos
seguintes horários:
CANDIDATO

HORÁRIO DA PROVA DIDÁTICA

Taciana Virginia Ramalho Pereira

8h

Wellington Carlos Martins

8h45

2.2 O não comparecimento nos horários e datas previstos neste edital implica na desclassificação do
candidato.

3. DO FORMATO DA PROVA DIDÁTICA
3.1 A Prova Didática, com arguição e de caráter eliminatório, é destinada a avaliar a capacidade de
planejamento de aula, de comunicação, de síntese e de conhecimento sobre o tema.
3.2 Os(as) candidatos(as) terão 30 (trinta) minutos para a exposição oral em língua inglesa de uma
simulação de aula preparatória do tema "English for academic purposes”. Preferencialmente, os(as)
candidatos(as) deverão utilizar recursos provenientes do ambiente virtual de aprendizagem. Após a
exposição da aula, os(as candidatos(as) terão mais 10 (dez) minutos para arguição em inglês.
3.3 Os(as) candidatos(as) deverão entregar previamente três (3) vias do plano de aula em inglês aos
membros da banca.
3.4 A banca será composta pela coordenadora institucional do Programa, profa. Dra. Érica Fernandes
Alves (presidente da banca), e pelas professoras Josimayre Novelli Coradim, Luciana Cabrini Simões
Calvo (examinadoras) e Nelci Coelho Alves Silvestre (suplente).
3.5 A prova didática tem valor de 50 (cinquenta) pontos, a prova escrita 30 (trinta) pontos e a prova de
títulos 20 (vinte) pontos, compondo assim o total de 100 (cem) pontos.
3.6 Os candidatos com nota igual ou superior a 70 (setenta) na prova didática serão considerados
habilitados para continuar no processo de seleção.
4. DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 A divulgação do resultado da prova didática será́ realizada por meio de Edital, no dia 28/06/2017,
na página www.eci.uem.br;
4.2 Informações adicionais poderão ser obtidas pelo e-mail pfi.uem2017@gmail.com
PUBLIQUE-SE.
Maringá, 20 de junho de 2017.

Profa. Dra. Érica Fernandes Alves
Coordenadora Institucional do Programa “Paraná Fala Inglês” - UEM

