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O PARANÁ FALA FRANCÊS 

EDITAL n°. 002/2019 – PFF/UNESPAR 

 

EDITAL DE CHAMADA PARA TESTE DE NIVELAMENTO 2019 

A Coordenação Institucional do Programa Paraná fala Idiomas – primeira etapa - "O 

Paraná Fala Francês" – PFF, em conjunto com o Escritório de Relações Internacionais 

– ERI, e no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, convoca os alunos não 

aprovados no primeiro semestre do Curso de Francês do Programa Paraná Fala 

Francês realizado nos Campi de Curitiba I e II – EMBAP e FAP no segundo semestre 

de 2018 e novos alunos com conhecimento básico do idioma francês para se 

submeterem ao TESTE DE NIVELAMENTO, comprovando estarem APTOS para 

integrar as turmas já iniciadas em 2018 no primeiro semestre de 2019, nos mesmos 

locais e horários do semestre anterior. 

 
1. DOS CANDIDATOS 

1.1.  Serão candidatos preferencias para realizar o Teste de Nivelamento e ocupar 

as vagas remanescentes do Projeto Piloto do Programa Paraná Fala Francês 

na UNESPAR os alunos desistentes, independente do motivo da desistência, 

do 1º semestre do Projeto Piloto do PFF que tenham cursado as aulas de 

reforço durante o mês de fevereiro de 2019;  

1.2.  Ainda poderão realizar o Teste de Nivelamento quaisquer pessoas com 

vínculo comprovável com a UNESPAR, que tenham um conhecimento de nível 

básico do idioma francês suficiente para acompanhar a turma em andamento, 

tendo ou não cursado as aulas de reforço durante o mês de fevereiro de 2019, 

e que tenham interesse em participar da continuidade das três turmas do 

Projeto Piloto do PFF na UNESPAR. 
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2. DA REALIZAÇÃO DA PROVA  

2.1.  A prova será realizada de forma presencial na sala de Multimeios, localizada 

no andar térreo da Sede do Campus de Curitiba I – EMBAP à Rua 

Comendador Macedo, 254 – Centro – Curitiba-PR, a partir das 16:00 horas do 

dia 28 de fevereiro de 2019. 

2.2.  A prova será realizada por meio de um formulário on line, disponibilizado 

exclusivamente na área de trabalho dos computadores da Sala de Multimeios 

da EMBAP a ser salvo, após sua realização, numa pasta específica indicada 

ao início da prova. 

2.3.  A prova será composta por 30 (trinta) questões optativas, divididas em: 10 

(dez) questões de vocabulário; 10 (dez) questões de compreensão escrita e 

10 (dez) questões de compreensão oral. IMPORTANTE: Todos os 

candidatos deverão trazer seu próprio fone de ouvido para a realização 

das questões de compreensão oral da prova. 

2.4.  A prova será realizada por ordem de chegada a partir das 16:00 horas e terá 

duração máxima de 90 minutos (uma hora e meia), com prazo máximo de 

realização até às 21:30 horas (os candidatos deverão chegar, no máximo, 

até às 20h para poderem realizar a prova). 

 
3. DAS CAPACIDADE REQUERIDAS 

3.1.  Exigem-se as capacidades linguísticas da língua francesa relacionados ao 

conteúdo trabalhado no primeiro semestre do programa: nível A-1 do método 

Par ICI, indicado pelo convênio do Governo do Estado do Paraná e a 

Languages Canada. 

3.2.  As referências usadas são do Quadro Comum Europeu de Referência para 

as Línguas – nível A1: ser capaz de interagir de modo simples, fazer 

perguntas e dar respostas sobre ele próprio e sobre os seus interlocutores, 
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sobre o local onde vive, sobre as pessoas que conhece, sobre as coisas que 

possui, intervir ou responder a solicitações utilizando enunciados simples 

acerca das áreas de necessidade imediata ou de assuntos que lhe são muito 

familiares 

3.3.  São exemplos de atividades exigidas para o nível A-1: saber se apresentar e 

apresentar uma terceira pessoa (idade, nome, profissão, nacionalidade); 

reconhecer os números e saber empregá-los em contextos específicos (horas, 

localização, especificar quantidades em compras); saber solicitar e dar 

localizações de endereços. 

 
4. DA INSCRIÇÃO  

4.1.  Para realizar o Teste de Nivelamento os candidatos deverão se inscrever 

exclusivamente por meio do formulário online disponível no endereço 

https://form.jotform.com/90494171859670 no período entre 20 e 28 de 

fevereiro de 2019. 

4.2.  Os candidatos que não fizerem a inscrição prévia, poderão ainda fazê-la antes 

e no local da prova por meio do mesmo formulário on line, disponibilizado na 

área de trabalho do computador, desde que ainda haja vaga para sua 

realização. 
 

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

5.1.  Para realizar a prova os candidatos deverão ter feito a inscrição on line, 

apresentar documento oficial com foto (RG, CNH, Carteira de Trabalho ou 

similar) e um comprovante de vínculo com a UNESPAR (comprovante de 

matrícula, contracheque recente, contrato de trabalho, declaração de estágio 

ou de participação em projeto de ensino, pesquisa ou extensão, entre outros); 

5.2.  Só poderão realizar a prova os candidatos que apresentarem os documentos 

requeridos. 
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6. DOS RESULTADOS E VAGAS 

6.1.  Para ser aprovado no teste de nivelamento o candidato deverá acertar 70% 

das questões apresentadas no teste (21 questões), independente do tipo. 

6.2.  O Resultado do Teste de Nivelamento (APTO – NÃO APTO, por ordem 

alfabética) será publicado no dia 07 de março de 2019, juntamente com o Edital 

de Matrícula, no site do ERI e divulgado nas redes sociais. 

6.3.  As 39 (trinta e nove) vagas remanescentes (não ocupadas por alunos inscritos 

e aprovados na primeira parte do programa realizado no 2º semestre de 2018) 

serão preenchidas por ordem de chegada para a matrícula presencial no 

ERI – Escritório de Relações Internacionais até o preenchimento total das 

vagas remanescentes de cada turma:  

 
6.4.  Não cabem recursos ao resultado publicado, mas os candidatos não 

aprovados no Teste de Nivelamento (NÃO APTOS) poderão solicitar acesso à 

sua prova corrigida. 
 

7. DA MATRÍCULA 

7.1.  Os candidatos aprovados no Teste de Nivelamento deverão realizar sua 

matrícula presencial no Escritório de Relações Internacionais – ERI conforme 

orientações contidas no Edital de Matrícula a ser publicado no dia 07 de março 

de 2019 no site do ERI; 

 

Turma Número Total 
de Vagas  

Vagas 
Preenchidas 

Vagas 
Remanescentes 

Turma 1 – Terças e Quintas  25  09 16 
Turma 2 – Quartas 25 10 15 
Turma 3 – Sábados  25 17 08 
TOTAL 75 36 39 
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7.2.  Os candidatos poderão se matricular em qualquer uma das turmas ofertadas, 

desde que haja vagas remanescentes: 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E CASOS OMISSOS 

8.1.  Ao se submeter ao Teste de Nivelamento e se candidatar a uma vaga no PFF 

para o primeiro semestre de 2019, o aluno aceita as normas estabelecidas 

pelo Programa; 

8.2.  Os casos omissos serão deliberados pela Coordenação Institucional do PFF 

na UNESPAR; 

8.3.  Dúvidas ou informações adicionais poderão ser solicitadas somente pelo 

endereço ppf@unespar.edu.br. 

 

PUBLIQUE-SE. 

 

Curitiba, 20 de fevereiro de 2019. 

 
 

 

 
Prof.ª Me. Nadia Moroz Luciani 

Coordenadora Institucional do PFF – UNESPAR 
Portaria n° 720/2018 - UNESPAR 

Prof.ª Me. Gisele Miyoko Onuki 
Diretora do Escritório de Relações Internacionais 

Portaria n° 645/2016 - UNESPAR 
 

Turma Horário Campus 
Turma 1 – Terças e Quintas  19h às 21h  Curitiba I – EMBAP 
Turma 2 – Quartas 14h às 18h Curitiba I – EMBAP 
Turma 3 – Sábados  8h às 12h Curitiba II – FAP  


