
 
 

 

EDITAL PROEX Nº 013/2021 

O PARANÁ FALA IDIOMAS/FRANCÊS 

SELEÇÃO DE BOLSISTA – Profissional Graduado 

Resultado da prova escrita e convocação para prova didática 

 

A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade e a Coordenação Institucional do 

Programa “O Paraná Fala Francês” da Universidade Estadual de Londrina, no uso de 

suas atribuições legais,  tornam público o resultado da prova escrita,  e 

convocam para prova didática, candidatos inscritos no processo de seleção de 

bolsistas para atuarem, por tempo determinado, no Programa “O Paraná Fala 

Francês”, da Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do 

Estado do Paraná – SETI/Fundo Paraná, conforme abaixo: 

 

1. Candidatos aprovados na Prova Escrita, por ordem alfabética: 

Caroline Rodovalho 

Denise Akemi Nishi 

Jorge Luiz Laurênço de Oliveira 

Valquíria de Lima Garcia 

 

2. Candidatos convocados para a Prova Didática, em ordem alfabética: 

Candidato Dia Horário 

Caroline Rodovalho 12/02/2021 9:00 

Denise Akemi Nishi 12/02/2021 9:50 

Jorge Luiz Laurênço de Oliveira 12/02/2021 10:40 

Valquíria de Lima Garcia 12/02/2021 11:30 

 

2.1. Local de Provas – Prova remota 
Link para acesso: https://meet.google.com/mjc-rhas-nnh  
A sala será aberta 10 minutos antes do horário agendado para a prova didática. 

Caso ocorra algum problema com o acesso à reunião pelo link fornecido, um novo 
link será criado e enviado ao e-mail dos candidatos. 

 

2.2. Os candidatos terão 30 (trinta) minutos para a exposição oral em língua francesa 

de uma simulação de aula para um curso de francês, tendo como público-alvo a 

comunidade universitária (professores, alunos e funcionários), nível A1 ou A2 do 

Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas. A temática e os objetivos 

sociolinguageiros da aula ficarão a critério do candidato. Os candidatos deverão 

enviar no dia e horário da prova um plano de aula pelo endereço de e-mail 

https://meet.google.com/mjc-rhas-nnh


 
 

paranafalafrancesuel@gmail.com. Os candidatos deverão utilizar recursos 

provenientes do ambiente virtual de aprendizagem e enviar. Todo equipamento 

necessário para o desenvolvimento da prova didática será de responsabilidade 

de cada candidato. É vedada a permanência de qualquer um dos inscritos 

durante a realização da prova didática dos participantes.  

 

2.3. Banca examinadora: Profª Suélen Maria Rocha e Profª Ana Amélia Gonçalves 

da Costa. 

 

 

 

 

PUBLIQUE-SE. 

 

Londrina, 08 de fevereiro de 2021.  

 

 

Profª Suélen Maria Rocha 

Coordenadora Institucional do Programa “Paraná Fala Francês”  

 

 

 

 

Profª Mara Solange Gomes Dellaroza 
 

Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade 
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