
 
O PARANÁ FALA IDIOMAS/FRANCÊS  

 
EDITAL Nº006/2022 PFF-UEPG  

 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS DO PROGRAMA PARANÁ FALA FRANCÊS 

 
A Coordenadora Institucional do Programa “O Paraná Fala Francês” - PFF, da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa – UEPG, em conjunto com a Diretoria do Escritório de Relações Internacionais, e no uso de 
suas atribuições e prerrogativas legais, torna público a abertura de inscrições para os cursos de língua 
francesa do Programa Paraná Fala Francês Quinta Etapa, enquadrado na Área Prioritária: melhoria do 
Ensino Superior, definida pelo Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia – CCT PARANÁ, da 
Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná – SETI/Fundo 
Paraná e informa:  
 
1. DAS INSCRIÇÕES 
 

- 1.1- Poderão se inscrever acadêmicos e docentes da Graduação, Pós-Graduação, presencial e EAD 
e agentes universitários que possuem vínculo com a UEPG e que possam comprová-lo.  

- 1.2- Serão ofertadas seis turmas com 20 alunos em cada turma. 
- 1.3- Os inscritos serão convocados através de Edital, obedecendo-se a ordem de inscrição. 
- 1.4- Caso o aluno não acesse sua primeira aula, sua vaga será destinada ao próximo inscrito da 

lista.  
- 1.5- As inscrições serão feitas através dos formulários próprios para cada nível de aprendizagem. 
- 1.6- As inscrições estarão abertas a partir do dia 21 de fevereiro (21/02). 

 
2- DO CURSO  
 

- 2.1- O curso de francês oferecido pelo Programa Paraná Fala Francês é GRATUITO, sem cobrança 
de matrícula e de mensalidades.  

- 2.2- As aulas serão ofertadas no formato remoto até o dia 30/04. 
- 2.3- É de total responsabilidade do aluno a aquisição do material didático adotado no curso. 
- 2.4- O curso totaliza 30 horas - com aulas síncronas, atividades assíncronas e outras atividades 

propostas pelo professor da turma. 
- 2.5- Somente obterão seus certificados os participantes com frequência mínima de 75% (setenta 

e cinco) das aulas e que obtiverem a nota mínima 7,0 (sete) de média final no semestre.  
- 2.6- As aulas estão previstas para iniciar no dia 07 de março (07/03). 

 
3- PARA SE INSCREVER  
 

- Francês iniciante para servidores (Conversação) - 2ª e 4ª (13h30-14h30) 
Acessar link: https://forms.gle/tUuktq7JiFnp3DdF9 
 

https://forms.gle/tUuktq7JiFnp3DdF9


- Francês Básico (A1.2) - 2ª e 4ª (17h30 - 18h30) 
Acessar link: https://forms.gle/EZEmrEHS83KFrx1Z8 
 

- Francês Pré-Intermediário I (A2.1) - 5ª e 6ª (17h-18h) 
 Acessar link: https://forms.gle/3b1Q5bMxfity5JfK9 
 

- Francês Pré-Intermediário II (A2.2) - 3ª e 5ª (17h-18h) 
Acessar link: https://forms.gle/e95UePDEcEzDcFpB7 
 

- Francês Intermediário II (B1.2) - 3ª e 5ª (9h30- 10h30) 
Acessar link: https://forms.gle/Ci9LAcHTrJNc4A6VA 
 

- Gêneros orais e escritos da esfera acadêmica- 2ª (9h30 - 11h) 
Acessar link: https://forms.gle/aeaixmv41RbL2mkr5 
 
 
Qualquer dúvida ou esclarecimento necessário, favor encaminhar e-mail à: vcssouza@uepg.br 
 

Ponta Grossa, 21 de janeiro de 2022.  
 

Original Assinado  
 

Profa. Ma Rita de Cássia Silva Bergamasco Just 
 Coordenadora Institucional do Programa Paraná Fala Francês – UEPG 
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