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O PARANÁ FALA IDIOMAS-INGLÊS
EDITAL PFI N. 17/2021

RESULTADO DA ANÁLISE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PARA PROVA DI-
DÁTICA – PROFISSIONAL GRADUADO

A Coordenadora Institucional do Programa “O Paraná Fala Idiomas-Inglês”, da Universidade 
Estadual de Maringá – UEM, em conjunto com o Escritório de Relações Internacionais (ECI) 
e no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, torna público o resultado da Análise de 
recurso da prova didática, interposto pela candidata RG n. 7. 378. 920-6, para a vaga de 
Profissional Graduado, do processo de seleção de bolsistas para atuação por tempo deter-
minado no Programa “O Paraná Fala Idiomas-Inglês”, enquadrado na Área Prioritária: 
Melhoria do Ensino Superior, definida pelo Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia – 
CCT PARANÁ, da Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do 
Paraná – SETI/Fundo Paraná.

1. DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVADE RECURSAL

O recurso apresentado é cabível e tempestivo, eis que existente o interesse recursal e inter-
posto dentro do prazo previsto, a saber, interposto no dia 8 de setembro de 2021, portanto, 
atendendo integralmente ao contido no item 8. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO DE 
ANÁLISE E SELEÇÃO, do Edital n. 10/2021, razão pela qual foi conhecido.

2. DOS FUNDAMENTOS RECURSAIS APRESENTADOS 

Em resumo, a candidata RG n. 7. 378. 920-6 sustenta que:

2.1-  apresentou a aula do tema proposto na duração esperada; 

2.2- há uma variedade de formas para o trabalho com inglês acadêmico, conforme citação 
de autores trazidos no recurso; 

2.3- o ensino de gramática auxilia o aluno na aprendizagem de línguas, principalmente no 
inglês acadêmico, conforme citação de autores trazidos no recurso; 

2.4- os alunos em contextos acadêmicos apresentam dificuldades com a voz passiva; por 
isso a importância do seu ensino, conforme citação de autores trazidos no recurso; 

2.5- a prova didática apresentada estava consistente com o edital. 

3. DO RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO

Após análise do recurso interposto pela candidata RG n. 7. 378. 920-6 à nota da prova didá-
tica, a banca examinadora decidiu em lhe negar provimento, mantendo  a nota atribuída na 
ocasião da avaliação da prova didática, pelos seguintes motivos: 
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3.1- A prova didática tinha como tema: “Teaching academic English for the students of the 
Paraná Speaks English Program”. Nesse sentido, esperava-se que, nos 30 minutos de 
apresentação, o candidato trabalhasse com gêneros textuais, tópicos gramaticais, elemen-
tos léxicos, dentre outros aspectos, que estivessem direta e objetivamente ligados aos usos 
da língua inglesa especificamente no contexto acadêmico, levando em consideração o pú-
blico do programa (comunidade acadêmica da UEM). 

3.2- Por sua vez, o assunto principal da prova didática foi a voz passiva (“Passive Voice”). A 
candidata optou por fazer explicações de cunho estrutural/gramatical, sem apresentar, du-
rante a exposição, elementos que estivessem ligados à linguagem/textos/contextos acadê-
micos propriamente ditos – conforme o tema explícito da prova. A candidata apenas tangen-
ciou aspectos da escrita acadêmica envolvendo a voz passiva, sem se aprofundar no tema e 
sem requerer que os supostos alunos realizassem atividades que remetessem a textos es-
pecíficos ou atividades da esfera acadêmica. Conforme se pode perceber no plano de aula 
apresentado, o gênero que ela abordou foi “obituary”, que é de uma esfera distinta da esfera 
acadêmica, que deveria ser o foco principal da prova.  

3.3- Além da não adequação da aula ao tema pertinente, grande parte da aula ficou limitada 
à simples leitura dos slides.  

Com base nestas considerações, a prova atendeu apenas minimamente os requisitos para o 
ingresso da candidata ao programa, e, por esse motivo, sua nota foi 7,0 (ou 3,5 no valor de 
5,0 atribuído à prova didática).  

3.4- Em suma: a banca Examinadora nega provimento a todas razões recursais apresenta-
das pela candidata RG n. 7. 378. 920-6, mantendo incólume o resultado da seleção que foi 
divulgada por meio do Edital n. 16/2021. 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – Recurso conhecido, mas não provido; 

4.2- A publicação do presente edital servirá como ciência a todos os interessados quanto ao 
conteúdo da presente decisão; 

4.3- Informações adicionais poderão ser obtidas pelo e-mail paranafalaingles@uem.br  

PUBLIQUE-SE.

Maringá, 10 de setembro de 2021. 
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