
                                                               
 

EDITAL PROEX 08/2019 

A Universidade Estadual de Londrina – UEL, por meio do Programa Paraná Fala Idiomas / Francês, 

da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), com apoio da Unidade 

Gestora Fundo Paraná (UGF), torna público o presente Edital, por meio do qual informa sobre a 

abertura das inscrições para o teste de nivelamento para os cursos de Francês Básico – Nível A1/ 

Fase 2. 

1. Das condições para inscrição 

1.1 Poderão se inscrever para o teste de nivelamento para os cursos de FrancêsBásico – Nível A1/ 

Fase 2 docentes, funcionários e alunos de graduação e de pós-graduação da Universidade Estadual 

de Londrina, capazes de comprovar vínculo com a universidade por meio de carteirinha com 

número de chapa, para docentes e funcionários, e comprovante de matrícula gerado pela 

PROGRAD, para estudantes de graduação, e gerado pela PROPPG ou secretarias dos programas de 

pós-graduação, para estudantes de pós-graduação. 

1.2 As inscrições se darão por meio de formulário disponível no sítio do Programa Paraná Fala 

Idiomas, no período de 01 a 28 de fevereiro de 2019 : https://ppfiuel.wixsite.com/meusite. 

1.3 Serão convocados para fazer o teste de nivelamento os primeiros 60 (sessenta) inscritos no 

sistema disponível no sítio do programa. Os demais inscritos constituirão a lista de espera. Tanto a 

lista de convocados, quanto a lista de espera estarão disponíveis no sítio do programa : 

https://ppfiuel.wixsite.com/meusite. 

2. Do teste de nivelamento 

1.1Serão aprovados no teste de nivelamento aqueles que obtiverem nota maior ou igual a 6.0 (seis) 

na prova que medirá as capacidades de compreensão oral e escrita, expressão oral e os 

conhecimentos de gramáticaemnível A1, conforme o programa a seguir : 

- Verbos « être » e « s’appeler » no presente do indicativo ; 

- Saudações ; 

- Gênero e número dos adjetivos ; 

- Verbo « avoir » ; 

- Números e datas ; 

- Estado civil, apresentações ; 

- Horas e questões referentes aos horários ; 

- Verbos regulares no presente do indicativo ; 

- Expressar preferências ; 
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- Negação simples ; 

- Localizar-se utilizando preposições de localização e o verbo « aller » no presente do 

indicativo; 

- Vocabulário da família ; 

- Possessivos na função adjetiva ; 

- Verbos « pouvoir », « vouloir » e « devoir » no presente do indicativo. 

1.2 Serão convidados a se matricular em uma das três turmas os aprovados, em ordem decrescente 

de nota (da nota mais alta para a nota mais baixa), em função do número de vagas disponível em 

cada uma dasTurmas.  

Turma 1 : terças e quintas, das 14h às 16h ;  

Turma 2 : terças e sextas, das 18h às 20h ;  

Turma 3 : terças e sextas, das 20h15 às 22h15. 

3. Do curso 

1.1 As aulas terão iníco em 19 de março de 2019 e terminarão no mês de julho do mesmo ano. 

1.2  O curso é gratuito. Porém, é de responsabilidade de cada aluno arcar com a obtenção do 

material didático, o livro Par Ici. Méthode de Français. Nível A1, editora MD. 

 

Londrina, 31 de janeiro de 2019.  

 

Profa. Dra. Laura Taddei Brandini 

Coordenadora Institucional do Programa Paraná Fala Idiomas / Francês - UEL 

 

Profa. Dra.Mara Solange Gomes Dellaroza 
Pró-Reitora de Extensão 

 
 
 


