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PARANA PARLE FRANÇAIS 

EDITAL n°. 003/2018 – PPF/UNESPAR 
 
 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA ESCRITA E  
CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA 

 
 
 

A Coordenadora Institucional do Programa “Paraná Parle Français” – PPF, da Universidade Estadual 

do Paraná – UNESPAR, em conjunto com o Escritório de Relações Internacionais – ERI, e no uso de 

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

da prova didática para o processo de seleção de bolsistas para atuação por tempo determinado no 

Programa “Paraná Parle Français”, enquadrado na Área Prioritária: Melhoria do Ensino Superior, 

definida pelo Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia – CCT Paraná, da Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná – SETI/UGF, com apoio do Fundo Paraná.   

 

1. DO RESULTADO DA PROVA ESCRITA  

1.1 Considerando os critérios de seleção e de classificação dispostos no Edital n°. 002/2018 – 

PPF/UNESPAR para seleção de bolsista profissional graduado, segue o resultado do 

desempenho da prova escrita dos candidatos inscritos e convocação para prova de 

desempenho didático: 

 

Nome Desempenho Situação 

Acácio Luan Stocco 8,75 Classificado 

Aricia de Oliveira Machado 4,75 Desclassificado 

Augusto Patrini Menna Barreto Gomes 5,00 Desclassificado 

Glauber Rezende Jacob Willrich 3,25 Desclassificado 

Kiminay de Oliveira Ausente Desclassificado 

Vanessa de Freitas Souza 4,05 Desclassificado 
 
 

2. DA  PROVA DIDÁTICA E TEMA SORTEADO 
2.1 Os(as) candidatos(as) CLASSIFICADOS na prova escrita estão convocados(as) para a prova 

didática a ser realizada no dia 07 de março de 2018, no Campus de Curitiba I, sito a Rua 

Comendador Macedo, 254 – Centro, na sala 24C, 2° andar.  
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Nome Data Horário 

Acácio Luan Stocco 07/03/2018 10h00 
 

2.2 O não comparecimento nos horários e datas previstos neste Edital implica na 

desclassificação do  candidato. 

 

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;  

3.2 Haverá uma Banca Examinadora, composta por três membros, sendo: Coordenadora 

Institucional (Presidente), 1o Examinador, 2o Examinador. Os examinadores serão 

professores pertencentes ou não do quadro próprio da universidade, com qualificação para 

avaliar a proficiência e habilidade didático-metodológica dos candidatos; 

3.3 A prova didática será realizada no Campus de Curitiba I, sito a Rua Comendador Macedo, 

254 – Centro, na sala 24C, 2° andar, 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 – Os candidatos deverão utilizar recursos provenientes do ambiente virtual de aprendizagem; 

III – O tema da aula será Français sur objectifs universitaires, conforme sorteado no dia 27 de 

fevereiro, durante a prova escrita; 

IV – A prova didática terá a duração de 30 (trinta) minutos para a exposição oral em língua francesa 

de uma simulação de aula preparatória do tema informado no inciso III, durante a qual é vedada a 

interrupção por parte da Banca Examinadora;  

V – Imediatamente após o término da Prova Didática, o candidato será submetido à arguição no 

tempo máximo de 10 (dez) minutos.  

VI – Os candidatos com nota igual ou superior a 7,00 (sete) serão considerados APROVADOS para 

continuar no processo de seleção.  

 

4. DA BANCA EXAMINADORA 

4.1 A banca examinadora será composta pelos seguintes membros:  

 

Presidente: Profa. Dra. Patricia Laure Gaulier (Coordenadora institucional PPF/UNESPAR)  

Examinador 01: Prof. Bertrand Lacour (Diretor da Aliança Francesa Curitiba) 

Examinador 02: Profa. Kalou Ribeiro (Coordenadora Pedagógica da Aliança Francesa Curitiba) 
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5. DO RESULTADO  

A publicação do Resultado Final e a convocação para entrega dos documentos originais e assinatura  

do contrato será realizada no dia 12 de março de 2018. 

 

6. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

a) A interposição de recursos ao resultado da prova escrita deverá ser encaminhado por 

correspondência digital para o e-mail ppf@unespar.edu.br até as 12h00 do dia 06/03/2018; 

b) A análise dos recursos será realizada a partir das 12h00 no dia 06/03/2018; 

c) A publicação do Edital final com resultado da prova escrita, em caso de análise de recursos, 

ocorrerá no dia 07/03/2018. 

 

 
 

PUBLIQUE-SE. 
 
 

 
 

Curitiba, 27 de fevereiro de 2018. 
 

 
 

Original assinado 
Profa. Dra. Patricia Laure Gaulier 

Coordenadora Institucional do programa “Paraná 
parle Français”– UNESPAR 

Original assinado 
Profa. Gisele Miyoko Onuki 

Diretora do Escritório de Relações Internacionais 
Portaria n° 645/2016 - UNESPAR 

 


