
       
 
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 
PROGRAMA PARANÁ FALA FRANCÊS – PFF 

 
PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTA GRADUADO 

Edital 007-2019- PFF – SORTEIO DO TEMA PARA A PROVA DIDÁTICA E 
CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DIDÁTICA 

 
1. Tema sorteado para a prova didática 

 
02  Le rôle de La culture dans l’enseignement de la langue française 

 
2. Convocação para a prova didática 

 
2.1 As candidatas CLASSIFICADAS na prova escrita estão convocadas para a prova didática a ser 
realizada no dia 25/7/2019, na sala de especialização, Bloco H-12, sala 04, como segue:  
 

 Nome complete Data  Horário 
01 Cibele Peraro da Silva 25/07/2019 14h 

 
3. Do formato da prova didática 

3.1 A Prova Didática, com arguição e de caráter eliminatório, é destinada a avaliar a capacidade de 
planejamento de aula, de comunicação, de síntese e de conhecimento sobre o tema; 
3.2 A prova didática será realizada na sala de especialização, Bloco H-12, sala 04 de acordo com os 
seguintes procedimentos:  
 
I – Antes de iniciar a prova didática, os candidatos deverão obrigatoriamente entregar para a Banca 
Examinadora o plano de aula, em Francês, em 3 (três) vias idênticas; 
II – Os candidatos deverão utilizar, preferencialmente, recursos provenientes do ambiente virtual de 
aprendizagem; 
III – A prova didática terá a duração de 30 (trinta) minutos para a exposição oral em língua francesa 
de uma simulação de aula preparatória do tema informado neste edital, durante a qual é vedada a 
interrupção por parte da Banca Examinadora;  
IV – Imediatamente após o término da Prova Didática, o candidato será submetido à arguição no 
tempo máximo de 10 (dez) minutos.  
V – Os candidatos com nota igual ou superior a 7,00 (sete) serão considerados APROVADOS para 
continuar no processo de seleção.  

 
 
 
 
 



       
 
 
 

 
 
4. Da banca examinadora 
 

A banca examinadora será composta pelos seguintes membros, todos docentes da UEM e lotados no 
Departamento de Letras Modernas: 
 
Presidente: Ana Paula Guedes  
Membro: Edson José Gomes 
Membro: Nilda Aparecida Barbosa  
 
PUBLIQUE-SE. 
 
 

Maringá, 23 de julho de 2019. 
 
 
 
 
 
 

Original assinado 
Profa. Dra. Ana Paula Guedes 

Coordenadora Institucional do programa Paraná Fala Francês – UEM 
 


