
 
 

EDITAL PROEX Nº 138/2022 

PARANÁ FALA IDIOMAS/FRANCÊS 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA – Profissional Graduado 

Inscrições deferidas  

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 públicas as inscrições deferidas, bem como 

convocação para prova didática, referente ao processo de seleção de bolsistas para 

profissional graduado (edital PROEX 132/2022) para atuação 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. Inscrições deferidas 

 

Byanca Gabriely Silva 

Ivanna Carrillo Benites 

Janaína Jenifer de Sales 

Renata de Ferreira 

 

2. Convocação para a prova didática, em ordem alfabética: 

Candidato Dia Horário 

Byanca Gabriely Silva 26/09/2022 8h30m 

Ivanna Carrillo Benites 26/09/2022 9h30m 

Janaína Jenifer de Sales 26/09/2022 10h30m 

Renata de Ferreira 26/09/2022 11h30m 

 

Local de Provas – Prova remota 
Link para acesso: https://meet.google.com/iqv-ktep-ena  
Ou disque: 9749-(BR) +55 11 4949  PIN: 645 817 556# 
 
A sala será aberta 5 minutos antes do horário agendado para a prova didática. 
Caso ocorra algum problema com o acesso à sala pelo link fornecido, um novo link 
será criado e enviado ao e-mail dos candidatos. 
 

https://meet.google.com/iqv-ktep-ena


 
 

Os candidatos terão entre 30 (trinta) e 35 (trinta e cinco) minutos para simular uma 

aula em língua francesa para um curso de francês do Programa, de nível A1, A2 ou 

B1 do Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas, tendo como público-alvo 

a comunidade acadêmico-universitária (professores, alunos e funcionários).  

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 ao endereço 

de e-mail pff@uel.br.  

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.  

Serão credenciados os profissionais que atingirem nota na prova didática igual ou 

superior a 70,0 (setenta), obtida pela média entre as notas aferidas pelos membros 

da respectiva Banca Examinadora, conforme critérios descritos no ANEXO I. 

Banca examinadora:  

Titulares: Profa. Suélen Maria Rocha e Profa. Aline Hitomi Sumiya 

Suplente: Prof. Luis Cláudio Ferreira Silva 

 

PUBLIQUE-SE. 

 

Londrina, 16 de setembro de 2022.  

 

 

Profa. Suélen Maria Rocha 

Coordenadora Institucional do Programa “Paraná Fala Francês”  

Universidade Estadual de Londrina 

Telefone: 43 3371-4447 

e-mail: pff@uel.br   
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ANEXO I 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA PRÓVA DIDÁTICA  

 Apresentação (até 10 pontos)  

-Explicitação da temática da aula  

-Entrega do plano de aula e material a ser utilizado  

-Adequação ao público/nível  

 

Planejamento (até 20 pontos)  

-Objetivos  

-Seleção de conteúdo  

-Organização da aula  

-Seleção de procedimentos adequados: conteúdo x instrutor x aluno  

-Recursos  

-Seleção adequada ao conteúdo e ao alunado/nível  

-Avaliação  

-Bibliografia  

 

Desempenho (até 50 pontos)  

-Clareza na apresentação da aula  

-Promove participação do aluno  

-Ajuste de tempo x ritmo da aprendizagem  

-Domínio do conteúdo  

-Manejo com segurança  

-Ilustração com exemplos  

-Utilização correta e adequada dos recursos  

-Fechamento: consolida conceitos e ideias resumo e aplicação em situações novas 
conexão para aula seguinte.  

 

Avaliação – procedimentos (até 20 pontos)  

-Avalia com testes, perguntas, fichas etc, conforme previsto no planejamento 

-Revisão e reforço, se necessário  

-Controle de aula dentro do tempo previsto 

 

Total: 100 PONTOS 


