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CURSO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS PARA A COMUNIDADE – CLEC/UEPG 

EDITAL 19/2019 
 

CHAMADA PARA INSCRIÇÕES EM PROVA DE PROFICIÊNCIA EM 
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS – ESPANHOL, FRANCÊS E INGLÊS – E 

PROFICIÊNCIA EM PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS, 
MODALIDADES, DATAS E REQUISITOS PARA A EDIÇÃO 2/2019 

 
A Coordenação do Evento “Proficiência em Língua Estrangeira 2ª Edição”, da Universidade Estadual 
de Ponta Grossa (UEPG) no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, torna pública a chamada 
para inscrições em Prova de Proficiência em Línguas Estrangeiras – Espanhol, Francês e Inglês 
– e Proficiência em Português para Estrangeiros, modalidades, datas e requisitos na edição 
2/2019. O evento registrado na PROEX sob o número 3283/2019 é realizado em parceria com a Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UEPG (PROPESP), o Curso de Línguas Estrangeiras para 
a Comunidade da UEPG (CLEC/UEPG), o Escritório de Relações Internacionais (ERI/UEPG) e a 
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Institucional, Científico e Tecnológico da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa (FAUEPG) com apoio do Mestrado em Estudos da Linguagem e o 
Programa Paraná Fala Idiomas (PFI). 
 
1. DAS MODALIDADES DAS PROVAS 
 
1.1 Proficiência em Leitura realizada pelo CLEC/UEPG (espanhol, francês, inglês)  
As provas testarão a habilidade de proficiência em leitura na língua estrangeira escolhida pelo 
participante. 
 
1.2 Proficiência em Português para Estrangeiros 
As provas testarão a habilidade de proficiência em leitura em português para estrangeiros. 
 
2. DAS DATAS, LOCAL, HORÁRIOS DE APLICAÇÃO DAS PROVAS 
 
2.1 Proficiência em Leitura realizada pelo CLEC/UEPG (espanhol, francês, inglês) e 
Proficiência em Português para Estrangeiros 
 
Data:  13 de outubro de 2019 (domingo) 
Local:  UEPG, Bloco A, Campus Central, Ponta Grossa/PR  
Horário: 9h00 às 12h00 
A designação do horário e da sala onde o participante prestará a prova será disponibilizada no site do 
evento após o término das inscrições. 
Os participantes deverão comparecer ao local da prova com 30 minutos de antecedência (8h30) para 
apresentação e conferência de documentação de identidade (cf. item 4) 
 
3. DAS INSCRIÇÕES E PAGAMENTO 
 
3.1 Proficiência em Leitura realizada pelo CLEC/UEPG (espanhol, francês, inglês) e 
Proficiência em Português para Estrangeiros 
Os participantes poderão inscrever-se em somente UMA língua estrangeira. A inscrição na língua 
estrangeira escolhida estará disponível das 09h00 do dia 02/09/2019 até as 23h59 do dia 02/10/2019, 
exclusivamente no website https://siseve.apps.uepg.br/proficiencia 
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O pagamento no valor de R$100,00 (cem reais) será realizado via boleto bancário, gerado pelo 
website no momento da inscrição. 
 
4. DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO ACEITOS  
 
No dia da prova, o participante deverá, obrigatoriamente, apresentar documento de identificação 
original. 
 

I. Não serão considerados: 
 

a) Fotocópias, mesmo que autenticadas; 
b) Certidão de nascimento, certidão de casamento, título eleitoral, carteira de estudante, 
crachás e identidade funcional de natureza privada, nem documento onde conste, no lugar 
da assinatura, a expressão “não alfabetizado”, “menor”, “infantil”, “impossibilitado de 
assinar” etc. 
 

II. Serão considerados documentos oficiais de identificação: 
 

a) Cédula de Identidade expedida por Secretarias de Segurança Pública; pelas Forças 
Armadas; pela Polícia Militar; pela Polícia Federal; 

b) Cédula de Identidade fornecida por Ordens ou Conselhos de Classes, que por lei 
tenham validade como documento de identidade; 

c) Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
d) Certificado de Reservista; 
e) Carteira Nacional de Habilitação com fotografia, na forma da Lei 9.503/1997, em 

plena validade; 
f) Cédula de Identidade de Estrangeiro; 
g) Passaporte válido. 

 
5. DAS VAGAS 
As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. 
 
5.1 Proficiência em Leitura realizada pelo CLEC/UEPG (espanhol, francês, inglês) e 
Proficiência em Português para Estrangeiros 
Número de vagas: 300 
 
6. DO MATERIAL PERMITIDO NO DIA DA PROVA 
  
6.1 Proficiência em Leitura realizada pelo CLEC/UEPG (espanhol, francês, inglês) e 
Proficiência em Português para Estrangeiros 
As questões das provas deverão ser respondidas exclusivamente com caneta esferográfica nas cores 
azul ou preta. O participante não poderá fazer uso de quaisquer outros materiais impressos de 
consulta, com exceção de dicionário bilíngue ou monolíngue.  
Observação: O uso de celulares ou de quaisquer outros meios eletrônicos é estritamente proibido. 

7. DOS RESULTADOS E DA CERTIFICAÇÃO  

7.1 Proficiência em Leitura realizada pelo CLEC/UEPG (espanhol, francês, inglês) e 
Proficiência em Português para Estrangeiros 
7.1.1 Os resultados serão divulgados na página do evento até o dia 18 de novembro de 2019. O 
participante será avaliado como proficiente (nota igual ou superior a 7,0) ou não proficiente (nota 
igual ou inferior a 6,9). 
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7.1.2 Só será disponibilizado certificado para o participante avaliado como proficiente. 
7.1.3 O participante terá acesso ao certificado de proficiência na língua estrangeira para a qual 
prestou prova via o website do evento a partir do dia 18 de novembro de 2019. 
 
8. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
8.1 A interposição de recurso deverá ser encaminhada por correspondência digital para o e-mail 
uepg.clec@gmail.com, até as 18h do dia 11 de novembro de 2019. 
8.2 A análise dos recursos será realizada dia 13 de novembro de 2019 e a publicação de edital com o 
resultado final (após recurso, caso houver) será realizada no dia 18 de novembro de 2019. 
8.3 Esclarecimentos serão prestados exclusivamente por e-mail dirigido a uepg.clec@gmail.com 
 

PUBLIQUE-SE. 
 

Ponta Grossa, 29 de agosto de 2019. 
 

Original assinado 
 
 

Profa. Dra. Sulany Silveira dos Santos                  Profa. Dra. Valeska Gracioso Carlos 
Diretora do ERI                                           Coordenadora do CLEC/UEPG 


