
 

 
 
  
 
 

 

PARANÁ FALA INGLÊS 

EDITAL PROEX 148/2014 

 
SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA CURSOS PREPARATÓRIOS (INTERMEDIÁRIO E PÓS-

INTERMEDIÁRIO) DO TOEFL iBT - 2015 

 
A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual de Londrina (PROEX-UEL), torna 

público aos interessados a abertura de inscrições para seleção e teste de nivelamento que 

elegerá candidatos para realizarem cursos preparatórios (intermediário e pós-intermediário) do 

TOEFL iBT (Test Of English as a Foreign Language – Internet Based Test) no Projeto de 

Extensão Paraná Fala Inglês – Curso Preparatório Intermediário e Pós-Intermediário do 

TOEFL-Ibt, vinculado ao Projeto Estratégico da SETI – Fundo Paraná O Paraná Fala Inglês – 

UEL. 

 

1. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

1.1. Poderão se inscrever docentes, discentes (graduação e pós-graduação) e agentes 

universitários da Universidade Estadual de Londrina - UEL  e de outras universidades 

estaduais do Paraná, participantes do projeto estratégico da SETI Paraná Fala Inglês, a 

saber UEM, UENP, UEPG, UNESPAR, UNICENTRO e UNIOESTE, desde que comprovem 

vínculo com a Universidade no ano de 2015.  

1.2. Os inscritos de outras instituições poderão ser convocados em caso de não preenchimento 

das vagas pela comunidade interna da UEL.   

 

2. PROCESSO DE SELEÇÃO 

2.1. O processo seletivo ocorrerá em DUAS etapas: inscrição e análise de documentação e teste 

de nivelamento.  

2.2. 1ª ETAPA – INSCRIÇÃO E ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO 
Os candidatos deverão acessar a página da Pró-Reitoria de Extensão e preencher corretamente 
a ficha de inscrição online e entregar o documento comprobatório de vínculo com a Universidade. 

 
2.2.1. Período das inscrições online: de 22/12/2014 a 09/02/2015. 

 
2.2.2. Endereço para inscrição online: página da Pró-Reitoria de Extensão - 

http://www.uel.br/proex/?content=editais-2014.htm. 
 
2.2.3 Local e período de entrega da documentação requerida: Secretaria Geral do CLCH/  

UEL, das 8h30 às 11h30 e das 14hs às 17h30, no período de 07/01 a 10/02/2015.  
Observação: A não entrega do documento exigido anulará a inscrição online. 

 
2.2.4 Documento requerido: 

a) fotocópia de comprovante de vínculo com a Universidade no ano vigente (Declaração da 
instituição ou comprovante de registro de matrícula).   
i. todos os inscritos deverão, obrigatoriamente, apresentar documento que comprove 

o vínculo com a instituição no ano de 2015. 
 
Observação: A coordenação do Paraná Fala Inglês reserva-se o direito de solicitar aos 
candidatos, durante o processo de análise da documentação, os comprovantes originais da 
mesma. 

 

http://www.uel.br/proex/?content=editais-2014.htm


 

 
 

2.2.5. Divulgação do resultado das 100 inscrições homologadas e convocação para o 

teste de nivelamento: 16/02/2015, a partir das 16h, na página da Pró-Reitoria de 

Extensão http://www.uel.br/proex/?content=editais-2015.htm. Serão selecionados, 

por ordem de inscrição, 100 candidatos (docentes, discentes ou agentes 

universitários) que tiverem comprovado o vínculo com a UEL ou com as demais 

universidades citadas no item 1.1. deste Edital, os quais serão convocados para a 

realização do teste de nivelamento.  

 
2.3. 2ª ETAPA – TESTE DE NIVELAMENTO 

O teste de nivelamento TOEFL ITP (Institutional Testing Program – Paper Based), fornecido pela 

Mastertest, será o de Nível 1 – Intermediário a Avançado. 

 
2.3.1 O teste fornecido pela Mastertest segue as mesmas especificações e o 

score final seguirá o padrão de correção e pontuação exigido pelo TOEFL 
ITP (http://toeflitp.com.br) 

2.3.2 Convocação para a realização dos testes de nivelamento: 16/02/2015, a 
partir das 16h, na página da Pró-Reitoria de Extensão 
http://www.uel.br/proex/?content=editais-2015.htm  

2.3.3 Resultado do teste de nivelamento, com classificação dos candidatos, 
e convocação para os cursos: 03/03/2015, a partir das 16h, na página da 
Pró-Reitoria de Extensão. 

 

3. DAS VAGAS EXISTENTES 

3.1. Este processo seletivo contempla 100 vagas para o teste de nivelamento que vai gerar uma 

lista de classificação de acordo com o nível de proficiência atingido no referido teste 

(Conforme item 2 deste Edital). Os classificados com pontuação igual ou superior a 337 

pontos serão convocados para a realização dos cursos. 

 

4. DA PERMANÊNCIA NOS CURSOS E CERTIFICAÇÃO 

4.1. Somente receberão certificação aqueles canditados que tiveram comprovados 75% de 

presença nos cursos e obtiveram o score exigido pela equipe do Paraná Fala Inglês em 

teste final no encerramento de cada curso. 

 

5. DA CARGA HORÁRIA, MATERIAL DIDÁTICO E  EXECUÇÃO DOS CURSOS 

5.1. Os cursos (intermediários e pós-intermediários) terão duração total de 120 horas, sendo que 

parte desta carga horária será realizada à distância. 

5.1.1 O início dos cursos está previsto para 09/03/2015. 

 

5.2. Os cursos (intermediários e pós-intermediários) serão gratuitos, mas o material didático 

utilizado nos cursos deverá ser adquirido pelos candidatos. 

5.2.1. O valor aproximado do material didático é de R$ 183,00 para o curso intermediário e       

R$ 223,00 para o cursos pós-intermediário. 

5.2.2. Não serão permetidas fotocópias dos materiais. 

 
Londrina, 22 de dezembro de 2014. 

 
Profª Loreni Teresinha Machado 

Coordenadora Institucional 
Profª Viviane A. Bagio Furtoso 

Coordenadora Pedagógica 
 

Prof. Dr. Sérgio de Mello Arruda 
Pró-Reitor de Extensão 
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