
   

  

 

 

 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

PROGRAMA PARANÁ FALA IDIOMAS – PARANÁ FALA FRANCÊS 
EDITAL PROEX 084/2019 

 

EDITAL DE RESULTADO DA PROVA ESCRITA E AGENDAMENTO DA PROVA DIDÁTICA 
 

A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade e a Coordenação Instituciona l do “Programa 

Paraná Fala Idiomas – Paraná Fala Francês”, da Universidade Estadual de Londrina – UEL, no 

uso de suas atribuições e prerrogativas legais, torna público o resultado da prova escrita e o 

agendamento do sorteio de pontos e da execução da prova didática do processo de seleção 

aberto por meio do Edital Proex 079/2019 - Profissional Graduado por tempo determinado para 

atuação no referido Programa. 

 
1. DO RESULTADO DA PROVA ESCRITA 

 
1.1. Considerando os critérios de seleção e de classificação dispostos no Edital Proex 079/2019 
para seleção de bolsista profissional graduado, segue o resultado do desempenho da prova 
escrita da candidata inscrita e a convocação para prova de desempenho didático: 
 

NOME DESEMPENHO SITUAÇÃO 

DENISE AKEMI 7,55 Classificada 

   
 
2. DA PROVA DIDÁTICA 
 
2.1. A candidata CLASSIFICADA na prova escrita está convocada para o sorteio do ponto da 
prova didática a ser realizado no dia 05 de setembro de 2019 no Departamento de Letras 
Estrangeiras Modernas do Centro de Letras e Ciências Humanas da Universidade Estadual 
de Londrina, como segue: 
 

NOME DATA HORÁRIO 

DENISE AKEMI 05/09/2019 9h00 

   
2.2 A candidata CLASSIFICADA na prova escrita está convocada para a prova didática a ser 
realizada no dia 06 de setembro de 2019, em sala a ser determinada e avisada por e-mail e 
por edital, no Centro de Letras e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Londrina, 

como segue:  
 

NOME DATA HORÁRIO 

DENISE AKEMI 06/09/2019  9h 

 

2.2 O não comparecimento nos horários e datas previstos neste Edital implica na desclassificação 
da candidata. 
 
 
 
 
 
 



   

  

 

 

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 sorteado; 
 
3.2 Haverá uma Banca Examinadora, composta por três membros, sendo: um dos coordenadores 
institucionais do programa (Presidente), a 1a Examinadora e a 2a Examinadora. Os examinadores 
serão professores pertencentes ao quadro próprio da universidade, com qualificação para avaliar 
a proficiência e habilidade didático-metodológica dos candidatos; 
3.3 A prova didática será realizada em sala a ser determinada e informada por e-mail, no Centro 
de Letras e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Londrina, de acordo com os 
seguintes procedimentos:  
 
I – Antes de iniciar a prova didática, os candidatos deverão obrigatoriamente entregar para a 
Banca Examinadora o plano de aula, em francês, em 3 (três) vias idênticas; 
II – O tema da aula será sorteado, no mínimo, com 24 horas de antecedência (conforme tabela do 
item 2.1) na secretaria do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da Universidade 
Estadual de Londrina; 
III – A prova didática terá a duração de 30 (trinta) minutos para a exposição oral em língua 
francesa de uma aula sobre um dos temas sorteados conforme o Edital PROEX 079/2019, item 
6.3. Durante a prova didática é vedada a interrupção ou a interação por parte da Banca 
Examinadora;  
IV – Imediatamente após o término da Prova Didática, o candidato será submetido à arguição no 
tempo máximo de 10 (dez) minutos.  
V – Os candidatos com nota igual ou superior a 7,00 (sete) serão considerados APROVADOS 
para continuar no processo de seleção.  
 
 
4. DA BANCA EXAMINADORA 

A banca examinadora será composta pelos seguintes membros: 
 
Presidente: Prof. Dr. Otávio Goes de Andrade (UEL) 
Examinadora 01: Profa. Dra. Laura Taddei Brandini (UEL) 
Examinadora 02: Profa. Me. Caroline Rodovalho (UEL) 
 
 
5. DO RESULTADO 
A publicação do Resultado Final e a convocação para entrega dos documentos originais e 
assinatura do termo de compromisso ocorrerá no dia 10 de setembro de 2019. 
 
 
PUBLIQUE-SE. 
 
 

Londrina, 3 de setembro de 2019. 
 
 

Prof. Dr. Otávio Goes de Andrade 
Coordenador Institucional do Programa Paraná Fala Francês – UEL 

 
 
 

Profª. Drª Mara Solange Gomes Dellaroza 
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade 

 


