
 

 
 
 

O PARANÁ FALA INGLÊS 
EDITAL No. 001/2019 

 
 

VAGAS DISPONÍVEIS EM CURSOS DE INGLÊS DO PFI 

PARA AGENTES PÚBLICOS ESTADUAIS 

 
 
 
A coordenadora do Programa “O Paraná Fala Inglês” (PFI), da Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná – UNIOESTE, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, torna 
pública a oferta de vagas para alguns dos cursos de inglês do Programa “Paraná Fala 
Inglês – terceira etapa”, 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. DA REGULAMENTAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS 
ESTADUAIS NOS CURSOS DO PROGRAMA 
 
De acordo com o Ofício Circular No. 001/2018, publicado em 20/03/2018, pela 
Coordenação Estadual do Programa Paraná Fala Idiomas/Inglês, 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 passou a viabilizar, a partir 
dessa data (20/03/2018), a participação de agentes públicos estaduais nos cursos 
ofertados pelo Programa em todas as Universidades Estaduais do Paraná, respeitando-se o 
cronograma de ofertas disponibilizadas semestralmente.    

 
Essa ação é resultado do que está previsto no Eixo 1 (Educação);  Ação 3 do Plano Estadual 
de Políticas Públicas para Promoção e Defesa dos Direitos de Refugiados, Migrantes e 
Apátridas do Paraná (“Estimular e desenvolver programas de Ensino de Língua Estrangeira 
para funcionários e agentes dos órgãos públicos que atendem as comunidades de 
Refugiados, Migrantes e Apátridas”). 

 
Desse modo, o Programa passou a destinar vagas nas universidades estaduais do Paraná, 
exclusivamente aos agentes e funcionários que se enquadrem no descrito na referida Ação.   
A seleção dos interessados se dá por ordem de inscrição, sendo elegíveis apenas para os 
cursos indicados via edital por cada IES.  
 
 

http://www.unioeste.br/


 

 

2. DAS VAGAS DISPONIBILIZADAS EM CURSOS DO PFI/UNIOESTE - 2º. SEMESTRE 
DE 2019 
 

2.1 Cursos de inglês ofertados no campus de Cascavel: 
 

a) Inglês pré-intermediário com ênfase em Produção e Compreensão Oral (A2) 
Este nível pressupõe um conhecimento básico (A1) de inglês.  
Finalidade do curso: auxiliar com o processo de desenvolvimento das quatro 
habilidades: ouvir, ler, falar e escrever, com ênfase especial nas habilidades de falar e 
ouvir em inglês (produção e compreensão oral). 
• Carga-horária: 60h (4h semanais) 
• Dia da semana e horário: terça-feira, das 13h30 às 17h30 

• Local: sala 07, bloco D, prédio antigo, Campus Cascavel. 
• Gratuito. (Valor do material: R$ 75,00) 

 
b) Preparatório para o exame TOEFL ITP (B2 - pós-intermediário)  

Este nível pressupõe um conhecimento intermediário (B1) de inglês.  
Finalidade do curso: preparar para o teste de proficiência TOEFL ITP, por meio de 
estratégias para realização do exame e aplicação de simulados.  
• Carga-horária: 60h (4h semanais) 
• Dia da semana e horário: terça-feira, das 18h30 às 22h30 

• Local: sala 07, bloco D, prédio antigo, Campus Cascavel. 
• Gratuito. (Valor do material: R$ 75,00) 

 

 
2.2 Cursos de inglês ofertados no campus de Toledo: 

 

c) Inglês avançado com ênfase em gramática (C1 - avançado) 
Este nível pressupõe um conhecimento em nível B2 (pós-intermediário) de inglês.   
Finalidade do curso: auxiliar com o processo de desenvolvimento das quatro 
habilidades: ouvir, ler, falar e escrever, com ênfase especial no desenvolvimento das 
habilidades de estrutura da língua: a gramática.  
• Carga-horária: 60h (4h semanais) 
• Dias da semana e horário: segunda-feira e quarta-feira, das 15h às 17h 

• Local: Rua da Faculdade, 645 - Jardim Santa Maria - Prédio do Mestrado em 
Ciências Sociais. Laboratório de informática.  

• Gratuito. (Valor do material: R$ 75,00) 
 

d) Intermediário com ênfase em produção textual (B1 - intermediário) 
Este nível pressupõe um conhecimento pré-intermediário (A2) de inglês.  
Finalidade do curso: auxiliar no processo de desenvolvimento das quatro 
habilidades: ouvir, ler, falar e escrever, com ênfase especial no desenvolvimento da 
habilidade de escrita da língua inglesa.  
• Carga-horária: 60h (4h semanais) 
• Dias da semana e horário: terça-feira  e quinta-feira, das 17h00 às 19h00 

• Local: Rua da Faculdade, 645 - Jardim Santa Maria - Prédio do Mestrado em 
Ciências Sociais. Laboratório de informática.  

• Gratuito. (Valor do material: R$ 75,00) 

http://www.unioeste.br/


 

 

3. INSCRIÇÕES 
 

3.1 Primeiro passo: as inscrições serão realizadas exclusivamente online, anexando 
declaração do órgão de origem que comprove que o interessado se enquadra no perfil da 
vaga, isto é, que trabalhe no atendimento direto às comunidades de Refugiados, Migrantes e 
Apátridas.  
Link: https://www5.unioeste.br/portalunioeste/parana-fala-ingles/inscricoes-parana-fala-ingles, 
 
   Segundo passo: o interessado receberá um e-mail com a confirmação da inscrição. 
Caso ele tenha anexado comprovante de conhecimento linguístico, a liberação para início 
das aulas ocorrerá de imediato. Todavia, se essa comprovação linguística não tenha sido 
feito, será proposto um agendamento para teste de nivelamento, com o propósito de encaixar 
adequadamente o aluno ao nível adequado. 
 
3.2 Período de inscrições: até 08/10/2019 
 
 
4. INÍCIO DAS AULAS 
 

O interessado iniciará as aulas de imediato, pois as mesmas já iniciaram. Como os cursos já 
estão transcorrendo, o aluno está convidado a frequentar o horário de atendimento dos 
professores, para que o conteúdo ministrado seja repassado aos novos alunos, sem 
ocasionar prejuízo ao aprendizado.  
 
 
5. MAIS INFORMAÇÕES  
 

Para sanar dúvidas, o agente público estadual pode dirigir-se a secretaria do programa PFI, 
na sala 08, prédio antigo, campus de Cascavel, no período vespertino. O contato pode ser 
feito também pelo e-mail pfiunioeste@hotmail.com, ou telefone 3220-7451.  
 

 
 

PUBLIQUE-SE. 
 
 
 

Cascavel, 01 de outubro de 2019. 
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