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EDITAL DIRPPG 01/2019 

 
EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA (CALEM) 

 
A  Diretoria  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  (DIRPPG-CP)  do  Câmpus  Cornélio

Procópio  da  Universidade  Tecnológica  Federal  do  Paraná  (UTFPR)  torna  pública  a
abertura de inscrições para a realização do Exame de Proficiência em Língua Inglesa
sob  a  responsabilidade do  Centro  Acadêmico  de  Línguas  Estrangeiras  Modernas
(CALEM)  para  comprovação  de  conhecimento  dessa  língua  em  Programas de  Pós-
Graduação Stricto Sensu, conforme orientações a seguir. 

 
 
1. Vagas 
1.1. Número de vagas: 60 exames. 
1.2. As vagas serão preenchidas, preferencialmente, respeitando a seguinte ordem: 

a)  Alunos  de  programas  de  pós-graduação  stricto  sensu do  câmpus  Cornélio
Procópio da UTFPR.

b) Egressos de cursos de graduação do câmpus Cornélio Procópio da UTFPR. 
1.3. A classificação será realizada pelo maior tempo de ingresso no programa (item a)
ou pelo maior tempo de conclusão (item b). 

2. Inscrições 
2.1. Data das inscrições: 17 a 21 de junho de 2019.
2.2.  Preencher  a  Ficha  de  Inscrição  (disponível  no  link
FORMULÁRIO_DE_INSCRIÇÃO) Edital e anexar: 

2.2.1.  Alunos  de  programas  de  pós-graduação  stricto  sensu:  Declaração  de
Matrícula do Programa de Pós-Graduação. 
 2.2.2. Egressos de Cursos de Graduação: Declaração de conclusão do curso.
2.3. A divulgação da lista dos inscritos será publicada no dia 24 de junho de 2019.
2.4. Os inscritos classificados deverão pagar a taxa de inscrição no valor de R$50,00
até  o  dia  28  de  junho  de  2019.  Para  a  emissão  do  boleto  bancário  do  Guia  de
Recolhimento da União (GRU), acessar o link: EMISSÃO_GRU.
Escolha: Câmpus Cornélio Procópio, CALEM e preencha com os dados solicitados. 
 2.5. O comprovante de pagamento deverá ser entregue até às 12h do dia 01 de julho 
de 2019 pelo link ENVIO_DO_COMPROVANTE.
2.6. Caso as vagas não sejam preenchidas, os candidatos da lista de espera serão
convocados para a inscrição no dia 02 de julho de 2019, devendo fazer o pagamento
da taxa de inscrição conforme o item 2.4. e entregar o comprovante até o dia  04 de
julho de 2019, às 12h. 
2.7. A lista das inscrições homologadas será enviada por e-mail até às 16h do dia 08
de julho de 2019. 

https://forms.gle/4zRStkfFyZk9xw7s9
https://forms.gle/ZDvnrLuezLRrNdUv6
https://utfws.utfpr.edu.br/gestaop00/sistema/mpgrusimples.inicio


3. Realização do exame 
3.1. O exame será realizado no dia 07 de agosto de 2019 das 15h às 17h na Local:
Salas A-128 e A-129, Câmpus Cornélio Procópio.

 
4. Conteúdo da prova 
4.1. A prova será constituída por questões dissertativas e/ou objetivas de compreensão
e interpretação de textos acadêmicos/científicos.
 
5. Material para consulta 
5.1. Dicionário de Inglês somente impresso durante a realização da prova. 
5.2. Não será permitido nenhum tipo de empréstimo de dicionário. 

6. Certificação
6.1. Será concedida a declaração de aprovação para notas iguais ou superiores a 7,0
(sete). 
6.2. A declaração deverá ser retirada na DIRPPG-CP. 
 
7. Documentação 
7.1. Para realizar a prova os candidatos deverão apresentar documento nacional de
identificação com foto.
 
8. Resultado 
8.1. O resultado será divulgado no dia 23 de agosto de 2019 no link: EDITAIS_2019.

8.2. A interpelação de recursos poderá ser realizada na secretaria da DIRPPG-CP nos
dias 26 e 27 de agosto de 2019, com o resultado final publicado no dia 30 de agosto
de 2019.
 
9. Outros 
 9.1. O candidato que não seguir rigorosamente as normas deste Edital, respeitando 
todas as datas, não terá sua inscrição homologada e, consequentemente, não poderá 
realizar o exame. 
 9.2. Ao se inscrever, o candidato declara estar ciente e aceitar o constante neste edital. 
 9.3. Casos omissos não previstos neste edital serão julgados pelo CALEM/DIRPPG-CP.
9.4. As questões não resolvidas administrativamente serão dirimidas pelo foro da Justiça
Federal de Londrina. 

Em caso de dúvidas, contatar o Centro Acadêmico de Línguas Estrangeiras Modernas
(CALEM)  ou  a  Diretoria  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação.  Este  edital  encontra-se
publicado no link: EDITAIS_2019.
 
  

Cornélio Procópio, 03 de junho de 2019

Prof. Márcio Jacometti
Diretor Geral 

Câmpus Cornélio
Procópio, UTFPR

Prof. Edson Hideki
Koroishi

Diretor de Pesquisa e
Pós-Graduação 

Câmpus Cornélio
Procópio, UTFPR

Profª. Luciana Carneiro
Hernandes

Coordenadora CALEM 
Câmpus Cornélio
Procópio, UTFPR

http://portal.utfpr.edu.br/editais#c5=abertos&b_start=0&c6=corn%C3%A9lio+proc%C3%B3pio&c7=%2FPlone%2Feditais%2Fpesquisa-e-pos-graduacao
http://portal.utfpr.edu.br/editais#c5=abertos&b_start=0&c6=corn%C3%A9lio+proc%C3%B3pio&c7=%2FPlone%2Feditais%2Fpesquisa-e-pos-graduacao
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