
 
 

 
  
 
 

 

PARANÁ FALA INGLÊS 

EDITAL PROEX 043/2014 

 
 
SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA CURSOS PREPARATÓRIOS (INTERMEDIÁRIO E PÓS-

INTERMEDIÁRIO) DO TOEFL iBT 

 
 
A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO (PROEX) da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

(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 que comprovem vínculo com a 

Universidade nos anos de 2014 e 2015.  

1.2. No caso do não preenchimento das vagas pela comunidade interna da UEL, serão admitidas 

as inscrições de docentes, discentes (graduação e pós-graduação) e agentes universitários 

que comprovem vínculo com universidades estaduais do Paraná nos anos de 2014 e 2015 – 

participantes do projeto estratégico da SETI Paraná Fala Inglês (UEPG, UNESPAR, UEM, 

UENP, UNIOESTE e UNICENTRO).  

 
 
2. PROCESSO DE SELEÇÃO 

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

de nivelamento.  

2.2. Etapa 1 - Inscrição e análise de documentação – Serão selecionados, por ordem de 

inscrição, 300 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 (conforme item 3 deste Edital). 

 

2.3. Etapa 2 – Teste de Nivelamento – Os candidatos inscritos aprovados na Etapa 1 serão 

convocados para o Teste de Nivelamento, sendo que os aprovados nesta etapa entrarão em 

uma lista de classificação. Os 150 (cento e cinquenta) primeiros colocados serão convocados 

a iniciarem os cursos, sendo 120 (cento e vinte) candidatos para o 2º semestre de 2014 e 30 

(trinta) candidatos para o 1º semestre de 2015. Os classificados restantes poderão ser 

convocados nas seguintes hipóteses: 1) desistência de candidatos previamente convocados; 

2) não comparecimento de candidatos convocados, durante a primeira semana de curso;          

3) não aprovação de candidatos em teste final de um curso que seja condição sine qua non 

para início do curso seqüencial. 

 



 
 
2.3.1. As chamadas para os cursos ministrados em 2015 estarão condicionadas à apresentação 

pelos candidatos de documento que comprove o vínculo com a Universidade no ano de 

2015.  

2.3.2. Somente poderão fazer o teste de nivelamento (Etapa 2) os candidatos que preencherem 

corretamente a ficha de inscrição online http://www.uel.br/proex/?content=editais-

2014.htm e entregarem a documentação exigida na Secretaria do Departamento de 

Letras Estrangeiras Modernas, até 22 de maio de 2014, das 17hs às 21h30min.  

2.3.3. O teste de nivelamento será nos moldes do TOEFL ITP (Institucional Testing Program), 

elaborado pela equipe do Paraná Fala Inglês ou fornecido pela Mastertest.  

2.4. Os resultados de cada etapa, a convocação para aos testes, a classificação dos candidatos 
aprovados no teste de nivelamento e a chamada para o início dos cursos serão publicados 
na página da Proex http://www.uel.br/proex/?content=editais-2014.htm, conforme as datas e 
horários abaixo especificados. 

2.4.1. Para os candidatos classsificados na lista de espera solicita-se que verifiquem 
periodicamente a página http://www.uel.br/proex/?content=editais-2014.htm para as novas 
chamadas. 

 
 
2.5. 1ª ETAPA – INSCRIÇÃO E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 

2.5.1. Os candidatos deverão realizar suas inscrições da seguinte forma: 
2.5.1.1. acessar a página da Pró-Reitoria de Extensão da UEL – PROEX 

http://www.uel.br/proex/?content=editais-2014.htm e preencher corretamente a ficha 
de inscrição online;  

2.5.1.2. entregar o documento comprobatório de vínculo com a Universidade – Declaração da 
Universidade ou Comprovante de Registro de Matrícula – na Secretaria do 
Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, até 22 de maio de 2014, das 17hs às 
21h30min. 

 Observação: a não entrega do documento exigido anulará a inscrição online. 
2.5.2.    Período das inscrições: 13 a 22 de maio de 2014.  
2.5.3. Local da inscrição online: página da Pró-Reitoria de Extensão da UEL  

http://www.uel.br/proex/?content=editais-2014.htm; 
2.5.4.  Local de entrega da documentação requerida: Secretaria do Departamento de Letras 
Estrangeiras Modernas, até 22/05/14, no horário de 17hs às 21h30mim. 
2.5.5.  Documento requerido: 

a) fotocópia de comprovante de vínculo com a Universidade do 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 2014; 
ii. o inscrito vinculado à instituição apenas até o final do ano de 2014 somente poderá 

fazer os cursos ministrados no segundo semestre de 2014; 
iii. no início de 2015, será solicitada novamente a apresentação do comprovante de 

vínculo com a instituição em 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. 
 
2.5.6.  Divulgação do resultado das 300 inscrições homologadas e convocação para o teste 
de nivelamento: 23/05/2014, a partir das 14h, na página da Proex 

http://www.uel.br/proex/?content=editais-2014.htm. 
 
 
2.6. 2ª ETAPA – TESTE DE NIVELAMENTO 
O teste de nivelamento TOEFL ITP (Institutional Testing Program – Paper Based), elaborado pela 

equipe do Paraná Fala Inglês ou fornecido pela Mastertest, será o de Nível 1 – Intermediário a 

Avançado. 
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2.6.1.  O teste de nivelamento elaborado pela equipe do Paraná Fala Inglês constará de três 

provas (listening, structure e reading) com a duração de 120 minutos e com a pontuação total de 

90 pontos (30 pontos para cada prova), como distribuidos abaixo. Só será aprovado no teste o 

candidato que alcançar 70% da média aritimética na pontuação final: 

 Listening: 35 minutos – 30 pontos 
 Structure: 25 minutos – 30 pontos 
 Reading: 55 minutos – 30 pontos 

 
2.6.2. 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) 
 
2.6.3. Convocação para a realização dos testes de nivelamento: 23/05/2014, a partir das 

14h, na página da Proex http://www.uel.br/proex/?content=editais-2014.htm 
 
2.6.4. Realização dos testes: No período de 26/05 a 06/06/2014. Os locais e horários serão 

divulgados no dia  23/05/2014, na página da Proex 
http://www.uel.br/proex/?content=editais-2014.htm; 

 
2.6.5. Resultado do teste de nivelamento e classificação dos candidatos aprovados: 

25/06/2014, a partir das 16h, na página da Proex http://www.uel.br/proex/?content=editais-
2014.htm; 

 
2.6.6. Convocação dos candidatos aprovados no teste de nivelamento para os cursos e 

divulgação oficial dos cronogramas das turmas: 27/06/2014, a partir das 16h, na página 

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

3. DAS VAGAS EXISTENTES 

3.1. Este processo seletivo contempla 300 vagas para o teste de nivelamento que vai gerar uma 

lista de classificação para todos os candidatos aprovados no teste (conforme item 2 deste 

Edital). Os 150 primeiros candidatos classificados serão convocados para a realização dos 

cursos (intermediários e pós-intermediários), preenchendo as 150 vagas disponíveis para os 

cursos e assim distribuídas: 
 

3.1.1. 120 vagas para os cursos intermediários do TOEFL iBT: 

3.1.1.1. 90 vagas para cursos intermediários do TOEFL iBT oferecidos no segundo semestre 

de 2014 – Etapa 1 / Curso 1: 

3.1.1.1.1. os 90 candidatos que concluírem os cursos intermediários do TOEFL iBT oferecidos 

no segundo semestre de 2014 (atingindo score mínimo em teste final aplicado pela 

equipe do Paraná Fala Inglês) poderão iniciar cursos do pós-intermediário do TOEFL 

iBT no primeiro semestre de 2015 – Etapa 2 / Curso 3. 

3.1.1.2. 30 vagas para cursos intermediários do TOEFL iBT oferecidos no primeiro semestre 

de 2015 – Etapa 3 / Curso 4. 

3.1.1.2.1.1. os 30 candidatos que concluírem os cursos intermediários do TOEFL iBT 

oferecidos no primeiro semestre de 2015 (atingindo score mínimo em teste final 

aplicado pela equipe do Paraná Fala Inglês) poderão iniciar cursos do pós-

intermediário do TOEFL iBT no segundo semestre de 2015 – Etapa 3 / Curso 5. 

 
 
3.1.2. 30 vagas para os cursos pós-intermediários do TOEFL iBT: 

3.1.2.1. 30 vagas para cursos pós-intermediários do TOEFL iBT oferecidos no segundo 

semestre de 2014 – Etapa 1 / Curso 2. 
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3.2. Os candidatos restantes da lista de classificação poderão ser convocados nas seguintes 

hipóteses: 1) desistência dos candidatos previamente convocados; 2) não comparecimento 

dos candidatos inicialmente convocados, durante a primeira semana de curso; 3) não 

aprovação de candidatos inicialmente convocados em teste final de um curso que é condição 

sine qua non para início do curso seqüencial.  

 

 

4. DA PERMANÊNCIA NOS CURSOS E CERTIFICAÇÃO 

4.1. Os candidatos convocados que não comparecerem na primeira semana do curso serão 
eliminados e outros candidatos na lista de espera serão convocados para preencher as 
vagas.  

4.2. Somente receberá 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, DATAS, MATERIAL DIDÁTICO E  EXECUÇÃO DOS CURSOS 

5.1. Os cursos (intermediários e pós-intermediários) serão de 120 horas cada na modalidade 

presencial e a distância (ao final do curso), com o seguinte cronograma: 
 

Cursos de 120h cada Números de vagas por curso Datas de execução
Carga 

Horária
Horas na 
semana

Quantidade
de semanas

Curso #1 – Intermediário  90 vagas (novas)
Presencial: de 21/07 a 19/12/14
A distância: de 01/12 a 26/12/14

88h/aula
32h/aula

4h/semana
8h/semana

22 semanas
04 semanas

Curso #2 – Pós-intermediário 30 vagas (novas)
Presencial: de 21/07 a 19/12/14
A distância: de 01/12 a 26/12/14

88h/aula
32h/aula

4h/semana
8h/semana

22 semanas
04 semanas

Curso #3 – Pós-intermediário 90 vagas (para aprovados no Curso #1)
Presencial: de 09/02 a 10/07/15
A distância: de 01/07 a 28/07/15

88h/aula
32h/aula

4h/semana
8h/semana

22 semanas
04 semanas

Curso #4 – Intermediário 30 vagas (novas)
Presencial: de 09/02 a 10/07/15
A distância: de 01/07 a 28/07/15

88h/aula
32h/aula

4h/semana
8h/semana

22 semanas
04 semanas

Curso #5 – Pós-intermediário 30 vagas (para aprovados no Curso #4)
Presencial: de 03/08 a 18/12/15
A distância: de 28/12 a 29/01/16

80h/aula
40h/aula

4h/semana
8h/semana

22 semanas
05 semanas

  
5.2. Cada turma será composta de 15 alunos no total de 6 tumas para o curso intermediário e 2 

para o curso pós-intermediário ao longo dos anos 2014 e 2015 e início de 2016. 

5.3. Abaixo é apresentada uma projeção do cronograma para os cursos do segundo semestre 
de 2014. O mesmo está sujeito a alterações:  

 

Projeção 

para 2º. 

sem./2014 

Turma 

1 

Turma 

2 

Turma 

3 

Turma 

4 

Turma 

5 

Turma 

6 

Turma 

7 

Turma 

8 

Curso 1 - 

Intermediário 

Sáb. 

8-12h 

Sáb. 

13h30-

17h30 

Seg/Qa. 

8h10-

10h10 

Seg/Qa. 

10h30- 

12h30 

Seg/Qa. 

12h30- 

14h30 

Sex. 

16h-

20h 

  

Curso 2 – 

Pós-

Intermediário 

      Te./Qi. 

8h10-

10h10 

Te./Qi. 

10h30-

12h30 

 

 

 

 

 

 



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

utilizado nos cursos deverá ser adquirido pelos candidatos. 

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

223,00 para o cursos pós-intermediário; 

5.4.2. Não serão permetidas fotocópias dos materiais. 

 

5.5. O início dos cursos está condicionada à disponibilização de recursos pela órgão 

financiador – Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia – SETI/Fundo Paraná. 

 
 

Londrina, 12 de maio de 2014. 
 

 
 
 

 
Profª Loreni Teresinha Machado 

Coordenadora Institucional 
Profª Viviane A. Bagio Furtoso 

Coordenadora Pedagógica 
 

 
  
 

Profª. Drª. Cristianne Cordeiro Nascimento 
Pró-Reitora de Extensão 

 


