
                          
 
Ofício Circular No. 001/2018 – Paraná fala Idiomas – Inglês.  

  
                 Curitiba, 20 de março de 2018 

  
  
Prezados (as) senhores (as) 
  
  
O Programa Paraná fala Idiomas, “O Paraná Fala Inglês”, enquadrado na Área Prioritá-
ria: Melhoria do Ensino Superior, definida pelo Conselho Paranaense de Ciência e Tecnolo-
gia – CCT PARANÁ, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do 
Paraná – SETI/UGF, com apoio do Fundo Paraná viabilizará, a partir desta data, a partici-
pação de agentes públicos estaduais nos cursos ofertados pelo Programa em todas as Uni-
versidades Estaduais do Paraná, respeitando-se o cronograma de ofertas semestrais. 
  
Essa ação é resultado do que está previsto no Eixo 1 (Educação);  Ação 3 do Plano Esta-
dual 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 Refugia-
dos, Migrantes e Apátridas”) 
  
Desse modo, o Programa destinará vagas nas universidades estaduais do Paraná, exclusi-
vamente aos agentes e funcionários que se enquadrem no descrito na referida Ação. 
  
A seleção dos interessados se dará por ordem de inscrição, sendo elegíveis apenas para os 
cursos informados abaixo: 
  
Inscrições - oferta 1o. semestre/2018 
 
Universidade Estadual de Londrina  - UEL 
Inscrição online: https://ppfiuel.wixsite.com/meusite  
Período: 21/03 a 28/03 
Vagas: seis (06) 
Cursos: agentes universitários, leitura, inglês acadêmico (abstract, preparação oral, projeto 
de pesquisa), preparatório para testes de proficiência.  
Informações: ppfi.uel@gmail.com  
  
Universidade Estadual de Maringá - UEM 
Inscrição online: http://www.eci.uem.br/parana-fala-ingles 
Período: 20/03 a 27/03 
Vagas: seis (06) 
Cursos: inglês geral (níveis: pré-intermediário; intermediário e avançado)   
Informações: pfi.uem@outlook.com 
 
  
Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG  
Não há oferta para este semestre. 
  
 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE  
Inscrição online: www.unioeste.br/pfi 
Período: 21/03 a 27/03 



                          
 
Vagas: seis (06), sendo: quatro (04) para o Campus de Cascavel e, duas (02) para o Cam-
pus de Toledo.   
Cursos: Inglês Geral 
Informações: pfiunioeste@hotmail.com  
 
 
Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO  
Inscrição online:www.unicentro.br/ParanaFalaIngles 
Período: 21/03 a 28/03 
Vagas: seis (06), sendo:  duas (02) para o Campus Santa Cruz, duas (02) para o CEDETEG 
e duas (02) para o Campus de Irati.  
Cursos: Academic English Basic  
Informações: pfiunicentro@gmail.com 
 
  
Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP 
Inscrição online: http://cri.uenp.edu.br/index.php/pfi 
Período: 20/03 a 27/03 
Vagas: seis (06), sendo:  duas (02) para o Campus de Cornélio Procópio, duas (02) para o 
Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes e, duas (02) para o Campus de Jacarezinho.  
Cursos: inglês Geral em nível pré-intermediário e intermediário 
Informações: pfi@uenp.edu.br 
 
   
Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR 
Inscrição online: http://www.unespar.edu.br/paranafalaingles 
Período: 20/03 a 28/03 
Vagas: seis (06) sendo:  duas (02) no Campus de Campo Mourão, duas (02) no Campus de 
Paranaguá e duas (02) no Campus de União da Vitória 
Cursos: inglês geral  em nível intermediário 
Informações: pfi@unespar.edu.br  
  
   
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. 
  
  
Na expectativa de poder contar com o seu empenho na divulgação, despeço-me reiterando 
votos de elevada estima e distinta consideração. 
 
 
 

  
 

Profa. Dra. Eliane Segati Rios Registro 
Coordenadora  Estadual Paraná fala Idiomas 
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