
 

 

 

EDITAL N0 002/ MAIO DE 2017 – COORDENAÇÃO DO CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO DE LINGUA 
INGLESA/NEADUNI 

 
SÚMULA: 

ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA AS 
VAGAS REMANESCENTES DO CURSO 
DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 
(ESPECIALIZAÇÃO EM LÍNGUA 
INGLESA) - NEADUNI/UNIOESTE/ 
UAB  

Considerando que as vagas ofertadas para o curso de Especialização em Língua 
Inglesa na Modalidade a Distância não foram preenchidas; 
Considerando que a EaD tem o objetivo de oportunizar acesso a todos que 
queiram buscar conhecimento a fim de ampliar seu conhecimento; 
Considerando que o prazo para a divulgação e inscrição não foi extenso o 
suficiente para atingir diferentes regiões; 
Considerando que muitas pessoas relataram que tiveram problemas com o 
funcionamento de sua internet; 
A Coordenadora do Núcleo de Educação a Distância da UNIOESTE, e a 
coordenadora do Curso de Especialização em Língua Inglesa, no uso das 
atribuições legais, e considerando:  
A Resolução nº092/2013-COU, 18 de julho de 2013, que aprova a criação e a 
implantação do Núcleo de Educação à Distância da Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná (NEaDUNI); 
A Resolução nº: 093/2013-COU, que aprova o regulamento do Núcleo de 
Educação à Distância da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(NEaDUNI); 
O Parecer no. 02/2016 – CGPC/DED/CAPES referente à aprovação do Curso de 
Formação Continuada de Professores de Língua Inglesa da Educação Básica - 
(ESPECIALIZAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA) modalidade a distância da 
Universidade Aberta do Brasil - UAB, ofertado pela Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná – UNIOESTE; 
RESOLUÇÃO 013/2017 – CEPE, que aprova o Projeto Pedagógico do Curso de 
Especialização em Língua Inglesa na modalidade a Distância. 
 

 
TORNA PÚBLICO: 



 
As normas e procedimentos para as inscrições de vagas remanescentes do curso 
de Formação Continuada de Professores de Língua Inglesa da Educação Básica 
do CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA, modalidade a 
distância da Universidade Aberta do Brasil - UAB, ofertado pela Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná/NEaDUNI/UNIOESTE.  

 
1. DA ESPECIFICAÇÃO 

 
Poderão participar do processo seletivo para o preenchimento das 
remanescentes do Curso de Especialização em Língua Inglesa os (as) 
professores (as) de Língua Inglesa da Educação Básica (Educação Infantil, Anos 
Iniciais, Ensino Fundamental e Médio), desde que já possuam um curso de 
graduação. 
 
2. DAS VAGAS 
 
2.1.O curso de Especialização em Língua Inglesa na modalidade a distância 
reforça a oportunidade para preenchimento das vagas remanescentes do Edital 
n0 001/ de março de 2017/NEaDUNI. Essas vagas serão distribuídas entre os 
Polos de Foz do Iguaçu, Laranjeiras do Sul, Pato Branco, Nova Santa 
Rosa, Guaraniaçu, Flor da Serra do Sul, Céu Azul, Dois Vizinhos, 
Ubiratã e Santo Antônio do Sudoeste, conforme aprovação no Sistema 
da Universidade Aberta do Brasil, Parecer no. 02/2016 – CGPC/DED/CAPES. 

2.2.O candidato pode optar pelo Polo que lhe for mais apropriado,  no que se 
refere a distância de seu local de moradia/locomoção, dentre outros fatores. 

POLOS UAB E ENDEREÇO 

  ENDEREÇO DO POLO 

Céu Azul Rua Profº Daniel Muraro, nº 958 – 
centro 
Fones: (45)3266-2502 /  
e-mail: poloceuazul@gmail.com 

Guaraniaçu Polo de Guaraniaçu 
Rua Eudóxio Antonio Badotti, nº 51 
Fone: –(45) 3262-2604 
e-mail: polouabguarania@gmail.com 

Ubiratã Prolongamento da Av. Yolanda Loureiro 
de Carvalho, 1820 - Jardim São Paulo 
85.440-000 UBIRATÃ/PR. 
Fones: (44)3543-5828 /  
e-mail: 
secretariapoloubirata@hotmail.com 
coordenacaopoloubirata@hotmail.com 
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Nova Santa Rosa Av. Tucunduva, n° 1033 – Centro 
CEP: 85.930-000 
Fones: (45)3253-1646 /  
e-mail: 
polouab@novasantarosa.pr.gov.br 

Laranjeiras Av. Oscar Pereira Guedes, nº 01 - Vila 
Alberti 
Fones: (42)3635-3990 /  
e-mail: pololaranjeiras@yahoo.com.br 

Foz do Iguaçu Av. Tancredo Neves, nº 631 
CEP: 85.867-900Cx. Postal: 2019 
Fones: (45)3576-7030 / (45)3576-7030 
/  
e-mail: secrataria.uab.pos@gmail.com 

Dois Vizinhos Av. Dedi Barichello Montagner, nº 520 
– centro 
CEP: 85660-000 
Fones: (46)3536-1538 /  
e-mail: 
polouabdoisvizinhos.pr@gmail.com 

Santo Antônio do 
Sudoeste 

Rua Presidente Vargas,nº22 
Fones: (46)3563-8043 /  
e-mail: uab.sas1@gmail.com 

Flor da Serra do Sul Rua Cristiano Bender, n°419 
Fones: (46)3565-1270 /  
e-mail: polofss@bol.com.br 

Pato Branco. Rodovia PRT 493, Km 1, nº 1200 -
Fraron 
Fones: (46)3902-1321 /  
e-mail: admuab@hotmail.com 

   
 
  3. DO LOCAL DE PARTICIPAÇÃO EM ENCONTROS PRESENCIAIS 
 
3.1. Os encontros presenciais ocorrerão, de maneira geral, uma vez por mês, de 
acordo com o cronograma de cada Polo emanado em comum acordo com a 
coordenação do Curso e dos Polos. Os encontros presenciais oportunizarão a 
socialização das atividades desenvolvidas pelos estudantes e também 
possibilitarão diferente modalidade de avaliação, para além das atividades 
online expressas no AVEA.  
 
3.2. Os encontros ocorrerão nos Polos acima indicados, de acordo com o 
cronograma a ser publicado no http://avea.unioeste.br/ e nos endereços do 
Polos. O cronograma será elaborado de acordo com a disponibilidade física dos 
Polos.  
 
4. DA CARGA HORÁRIA DO CURSO 
 
4.1. O Curso de Formação Continuada de Professores de Língua Inglesa da 
Educação Básica (ESPECIALIZAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA) é composto por 
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360 horas de disciplinas obrigatórias, acrescida a carga horária das disciplinas 
optativas. Durante cada módulo do curso que será trimestral, o aluno deverá 
cursar pelo menos uma das disciplinas optativas ofertadas; 
 
4.2 O cronograma das disciplinas estará disponível no espaço da Plataforma 
virtual de Ensino/Aprendizagem do NEaDUNI e o estudante após sua matricula 
e ingresso na plataforma contatará com todas as informações . 
 
5. DAS INSCRIÇÕES E ENVIO DOS DOCUMENTOS 
 
5.1. O candidato deverá efetuar a inscrição online, mediante preenchimento do 
Formulário de Inscrição, disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://midas.unioeste.br/sgppls/inscricao 
 
5.2. Após ter realizada a inscrição no endereço acima, o candidato deverá enviar 
o formulário preenchido (ANEXO I) para o  
e-mail neaduni.especialingles@gmail.com juntamente com os demais 
documentos, abaixo listados em PDF em arquivo único. 
 
Documentos a serem enviados em PDF em arquivo único:  
a) Formulário preenchido (ANEXO I); 
b) Cópia dos documentos pessoais (RG, CPF, ou passaporte); 
c) Comprovante de residência;  
d) Cópia do diploma de conclusão do curso de graduação; 
e) Cópia do histórico do curso de graduação; 
 
Observ: Os documentos acima citados deverão ser, 
obrigatoriamente, enviados ao endereço eletrônico 
(neaduni.especialingles@gmail.com) também indicado  no item 5.2, para 
servirem de instrumento para a seleção dos candidatos.  
 
Será observada a graduação em Letras com Habilitação em Língua 
Inglesa que se sobreporá às demais graduações;  
 
Caso o candidato faça a inscrição online e não envie seus 
documentos ao endereço especificado no item 5.2, automaticamente 
será desclassificado.  
 
 6. DO CALENDÁRIO 
 
6.1. Período de inscrições: de 30/05/2017 a 04/06/2017. 
6.3. Edital de homologação do processo seletivo: 07/06/2017. 
6.4. Período para Recursos relativos ao resultado: em até 24 horas após a 
divulgação do resultado. 
6.5. Edital do resultado final 09/06/2017 no site: 
http://www5.unioeste.br/portal/nucleos/neaduni/  
6.6 Matrícula: de 12 a 15 de junho de 2017 

7. DA FREQUÊNCIA NAS AULAS 
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Os alunos deverão participar de encontros presenciais de avaliação, segundo 
cronograma divulgado no Polo de sua escolha, bem como cumprir as atividades 
propostas no Ambiente virtual de Ensino Aprendizagem (AVEA): 
http://avea.unioeste.br/?redirect=0, conforme solicitação dos professores do 
curso. 

 
 
 Cascavel, 30 de maio de 2017. 

 

 
Profa. Dra. Rose Maria Belim Motter 

 
Coordenadora do Curso de Formação 
Continuada de Professores de Língua 

Inglesa da Educação Básica –  
Portaria 1616/2017/GRE 

 
Profa. Dra. Beatriz Helena Dal Molin 

Coordenadora do 
NEaDUNI/UNIOESTE/UAB 

Portaria 3524/14/08/2013/GRE. 

 

ANEXO 1 

 
FORMULÁRIO PARA A INSCRIÇÃO 

NOME COMPLETO: 

RG CPF 

NO DE PASSAPORTE: 

TELEFONES: (   ) CEL (   ) 

WHAT´S APP:                                       

E-MAIL:  

ENDEREÇO RESIDENCIAL: CIDADE: 

LOGRADOURO:                                                     
NO                                  CEP:                                                             

POLO: 
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