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Ministério da Educação
 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Ambientais
Programa de Pós-Graduação em Tecnologias

Computacionais para o Agronegócio
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física

Programa de Mestrado Profissional em Química em Rede
Nacional

EDITAL CONJUNTO № 01/2018 – PPGTAMB/PPGTCA/PPGEF/PROFQUI

1º EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA - 2018

            As Coordenações dos Programas de Pós-Graduação em Tecnologias Ambientais (PPGTAMB),
Tecnologias Computacionais para o Agronegócio (PPGTCA), Ensino de Física (PPGEF) e do Programa de
Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional (PROFQUI) da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, tornam pública a realização do 1º Exame de
Proficiência em Língua Inglesa – 2018.

 

1. Da condição para a inscrição

 

1.1 Somente poderão realizar o 1º Exame de Proficiência em Língua Inglesa de 2018 os alunos
matriculados como regulares nos Programas de Pós-Graduação (Stricto Sensu) da UTFPR.

1.2 São disponibilizadas 50 (cinquenta) vagas para realização do exame.

1.3 Preferencialmente, as vagas serão preenchidas pelos discentes vinculados aos Programas de Pós-
Graduação par�cipantes deste Edital Conjunto.

1.4 Havendo vagas remanescentes, estas poderão ser ocupadas por discentes de outros Programas de
Pós-Graduação, desde que atendam ao item “1.1”.

1.5 As vagas serão preenchidas seguindo a ordem cronológica de inscrição.

 

2.  Período e local de inscrição

 

2.1 As inscrições deverão ser realizadas no período de 24/09/2018 à 05/10/2018, de segunda a sexta-
feira, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Secretaria de Pesquisa e Pós-Graduação –
Avenida Brasil, 4232 – Bairro Parque Independência, Medianeira – PR, Bloco C, Sala C-04, no horário das
8h às 11h30min e das 13h30min às 17h.

2.2 Para que o processo de inscrição seja efe�vado, o candidato deverá imprimir o formulário de inscrição
(Anexo I), o qual deve ser preenchido, assinado e entregue, dentro do prazo estabelecido para inscrição,
na Diretoria de Pós-Graduação do Câmpus Medianeira da UTFPR, ou ainda, digitalizado e enviado para o
e-mail dirppg-md@u�pr.edu.br .

2.3 As inscrições homologadas serão divulgadas no dia 15/10/2018, por meio de edital específico, a ser
publicado na página de Editais do câmpus Medianeira:
h�p://portal.u�pr.edu.br/editais#c5=abertos&b_start=0&c6=medianeira

 

3 Data e local da prova

 

mailto:dirppg-md@utfpr.edu.br
http://portal.utfpr.edu.br/editais#c5=abertos&b_start=0&c6=medianeira
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3.1 A prova de proficiência em inglês será realizada no dia 26/10/2018, no Câmpus Medianeira da UTFPR,
sala L-42, com início às 14h e duração de 180 minutos (3 horas).

3.2 O candidato deverá comparecer ao local determinado para a realização da prova com antecedência
mínima de quinze minutos do horário fixado para o seu início, munido de:

a) caneta esferográfica (�nta preta ou azul-escuro)

b) crachá de iden�ficação do aluno.

 

4 Das provas

 

4.1 A prova será elaborada pelo CALEM (Centro Acadêmico de Línguas Estrangeiras Modernas) do
Câmpus Medianeira. Consis�rá na apresentação de textos na língua inglesa sobre assuntos gerais,
envolverá questões de interpretação e tradução de textos.

4.2 É permi�do o uso de dicionário impresso do �po inglês-português e/ou português-inglês.

Não será permi�da a troca ou emprés�mo de dicionário durante a realização da prova;

Não será fornecido, em hipótese alguma, dicionário ao candidato.

 

5 Resultado

 

5.1 A nota mínima para ser Aprovado no Exame de Proficiência em Língua Inglesa é de 7,0 pontos.

5.2 O resultado parcial será divulgado na página de Editais do câmpus Medianeira
(h�p://portal.u�pr.edu.br/editais#c5=abertos&b_start=0&c6=medianeira) no dia 21 de novembro de
2018.

5.2 O resultado final será divulgado na página de Editais do câmpus Medianeira
(h�p://portal.u�pr.edu.br/editais#c5=abertos&b_start=0&c6=medianeira ) no dia 28 de novembro de
2018.

 

6. Cronograma

 

6.1 O 1º Exame de Proficiência em Língua Inglesa - 2018 seguirá o cronograma abaixo:

Inscrição:  24/09/2018 à 05/10/2018

Homologação das inscrições:  15/10/2018

Data da prova:  24/10/2018

Resultado Parcial: 21/11/2018

Período de recursos: 22 e 23/11/2018

Resultado Final: 28/11/2018

 

7 Considerações finais

 

7.1 Os prazos para recurso serão de 48 (quarenta e oito) horas, a par�r da homologação con�da no
subitem 2.3 e do horário de divulgação do resultado parcial.

http://portal.utfpr.edu.br/editais#c5=abertos&b_start=0&c6=medianeira
http://portal.utfpr.edu.br/editais#c5=abertos&b_start=0&c6=medianeira
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7.2 O recurso deverá ser entregue no endereço: Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) –
Secretaria dos Programa de Pós-Graduação – Avenida Brasil, 4232 – Bairro Parque Independência,
Medianeira – PR, Bloco C, Sala C-04.

7.3 O recurso poderá ser encaminhado via correio desde que seja recebido pela ins�tuição dentro do
prazo es�pulado no período de inscrição deste Edital Conjunto N. 1/2018

7.4 O recurso deverá ser individual, devidamente fundamentado. O recurso interposto fora do prazo não
será recebido.

7.5 O prazo para interposição do recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.

7.6 O recurso interposto em desacordo com este Edital não será recebido.

7.7 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis
ao candidato, caso que deverá ser cabalmente comprovado.

7.8 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos;

7.9 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação do
Câmpus Medianeira.

 

Medianeira, 03 de setembro de 2018.

 

 

Prof. Dr. Éder L. M. Flores

Coordenador do Programa de Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional  (PROFQUI)

 

 

Prof. Dr. Fábio Rogério Longen

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física (PPGEF)

 

 

Prof. Dr. Laercio Mantovani Frare

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Ambientais (PPGTAMB)

 

 

Prof. Dr. Paulo Lopes de Menezes

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio
(PPGTCA)

 

Documento assinado eletronicamente por PAULO LOPES DE MENEZES, COORDENADOR(A) DE
CURSO/PROGRAMA, em 24/08/2018, às 18:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FABIO ROGERIO LONGEN, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR,
em 24/08/2018, às 18:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EDER LISANDRO DE MORAES FLORES, PROFESSOR DO MAGISTERIO

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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SUPERIOR, em 24/08/2018, às 22:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LAERCIO MANTOVANI FRARE, PROFESSOR ENS BASICO TECN
TECNOLOGICO, em 28/08/2018, às 07:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.u�pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0403432 e o código CRC
DFA9778C.

 

 

ANEXO I

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

1º EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA - 2018

 

NOME DO DISCENTE  

NÚMERO DE MATRÍCULA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

RG  

TELEFONE  

e-mail  

 

Local e Data: ________________________________________________________________

 

 

________________________________________________

ASSINATURA DO DISCENTE

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

