
                                                                                                                      

RELATÓRIO TÉCNICO-FINANCEIRO – 2020 
(  X ) Anual       (   ) Encerramento

NOME DA INSTITUIÇÃO Nº DO TERMO EXERCÍCIO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 65/19 2020/1

VALOR DO TERMO VALOR EXECUTADO EXECUÇÃO TÉCNICA 
%

R$ 222.440,00

TÍTULO DO PROJETO 

O Paraná fala Línguas Estrangeiras – O Paraná Fala Inglês – 3ª etapa

DURAÇÃO DO PROJETO

Data de INÍCIO do projeto: 21/06/2019 Data de TÉRMINO do projeto: 20/02/2022

DURAÇÃO do projeto: (    ) 12 meses           ( X ) 24 meses          (    ) 36 meses

INSTITUIÇÃO PROPONENTE DO PROJETO 

Sigla/denominação: UEPG/Universidade Estadual de Ponta Grossa 
CNPJ: 80257355/0001-08 
Cidade/Estado: Ponta Grossa/PR 
Telefone e Fax: (42)3220-3000 
e-mail: e-mail: reitoria@uepg.br

REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE DO PROJETO 

Nome do Representante legal: Miguel Sanches Neto 
CPF:  581.571.079-20 
Cidade/Estado: Ponta Grossa, Pr 
Telefone:  42 3220-3231 
e-mail particular: msn@uepg.br/reitoria@uepg.br 

COORDENADOR TÉCNICO/CIENTÍFICO DO PROJETO  

Nome: Mariza Tulio 
CPF: 547.481.009-15 
Formação profissional: Licenciatura em Letras Inglês 
Titulação (graduação e pós-graduação): Mestre em Letras/Inglês 
Telefone(s), celular e Fax: (42) 3220-3372; (42) 98408-2740 
Endereço residencial: Rua Treze de Maio, 675. 
CEP: 84.165-040 
Cidade/Estado: Castro - PR 
e-mail: marizatulio66@gmail.com
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RESPONSÁVEL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DO PROJETO 

Nome: Ivo Mottin Demiatte 
CPF: 562.138.409-15 
Telefone(s), celular e Fax: (42)3220-3792  Celular: (42)99972-1635 
Endereço: Vidal de Negreiro, 900 - Vila Estrela 
CEP:  
Cidade/Estado:  
e-mail: CEP: 84.040-060 
Cidade/Estado: Ponta Grossa/Paraná 
e_mail: demiate@uepg.br 

2

mailto:demiate@uepg.br


                                                                                                                      
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO  

As atividades iniciaram em fevereiro de 2020 com seleção de novo profissional graduado. No mesmo mês, 
iniciaram as discussões pela equipe sobre ofertas e formato dos cursos, divulgação, campi a serem ofertados 
e outros assuntos pertinentes para o novo semestre. A divulgação e agendamento para o teste de 
nivelamento foram de 10 a 26 de fevereiro, através  de editais publicados no site do PFI (Paraná Fala Inglês) 
e a aplicação dos testes de 02 a 04 de março. As matrículas nos cursos foram realizadas de 09 a 11 de 
março, com início das aulas em 16 de março e término em 28 de julho, com 8 turmas de 15 vagas cada, com 
total de 120 vagas. Os cursos ofertados no semestre foram os seguintes: 

 Listening & Speaking 110: 1 turma 

Listening & Speaking 115: 2 turmas 

Listening & Speaking 120: 2 turmas 

Listening & Speaking 125: 2 turmas 

Academic Writing 120/125: 1 turma 

          Neste semestre, devido ao isolamento social, as aulas foram ministradas remotamente, via Skype . 
Os alunos tiveram semanalmente 1 hora de interação síncrona com o professor da sua turma, e durante esse 
momento foram desenvolvidas atividades de Listening, Speaking, assim como explicações de tópicos 
gramaticais. Durante a semana, os alunos tiveram também, 1 hora de atividades assíncronas, por meio de 
realização de exercícios na plataforma Smrt English. Os professores disponibilizaram horários semanais 
definidos para monitoria, na qual os alunos puderam esclarecer suas dúvidas em relação ao conteúdo e aos 
exercícios realizados na semana. Além dos cursos, foram desenvolvidas atividades extras como lives no 
Instagram e outras plataformas, relacionadas ao ensino-aprendizagem de língua inglesa. 

         Das 135 vagas ofertadas, obtivemos 126 matriculados. Concluintes, somaram 103 nos cursos regulares, 
um aumento considerável em relação a todos os outros semestres anteriores. Os alunos concluintes 
receberam certificação via PROEX. 

                  A formação pedagógica foi desenvolvida semanalmente também com leituras de textos sobre 
ensino de Língua Estrangeira, com  avaliação pelo coordenador pedagógico. 

         Os editais e demais informações do programa na UEPG estão disponíveis no site da UEPG 
www2.uepg.br/parana-fala-idiomas/
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DIFICULDADES ENCONTRADAS NO PERÍODO  

Não tivemos dificuldades significativas que possam ter comprometido o andamento do Programa. Uma das 
dificuldades foi em relação à conexão da internet dos alunos, que algumas vezes tiveram dificuldades para 
interagir na sala de aula virtual devido falhas de conexão. 

BENEFÍCIOS IDENTIFICADOS NO PERÍODO  

Um dos benefícios do programa neste semestre foi que os alunos não precisaram se locomover até a 
universidade para assistir aulas. Consideramos que este foi um dos motivos que influenciou na redução das 
faltas e desistências. Como no semestre anterior, também não foram ofertadas turmas aos sábados, pois 
eram as que tinham menor número de concluintes. 

       Neste semestre, tivemos um aumento considerável no número de concluintes, da média de 73% em 
2019.2 para 82% em 2020.1. Além das aulas terem sido remotas, o que contribuiu para este salto significativo 
foi um acordo com a PROPESP (Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação), estabelecido desde o início de 
2019, para que alunos de mestrado e doutorado recebessem certificação válida de proficiência em Língua 

Inglesa, de acordo com o nível exigido por cada Programa de Pós-Graduação da UEPG. 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  
.   

Os benefícios apresentados pelo programa tem sido bastante significativos para a comunidade 
acadêmica, seja no aprimoramento linguístico para os participantes que desejam participar de 
programa de mobilidade, ou para apresentar trabalhos em língua inglesa, ou ainda ler ou publicar 
artigos em revistas internacionais. 
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As imagens podem ser de equipamentos, materiais permanentes adquiridos ou obras realizadas, bem como eventos 
realizados. Entretanto, todas deverão estar identificadas com a etiqueta do Fundo Paraná – disponível no sítio da SETI 

(www.seti.pr.gov.br/ Fundo Paraná/ formulários/logomarcas) 

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS AUFERIDOS PELO PROJETO  
  

Os impactos auferidos pelo projeto foram especialmente em relação ao impulsionamento das 
ações de internacionalização da comunidade interna da UEPG, discentes de graduação, pós-
graduação, docentes e servidores, através da oferta de oportunidade de aprendizagem e 
aperfeiçoamento da língua inglesa em diversos níveis de proficiência. Esse preparo capacita-os 
para a participação em projetos de cooperação internacional, mobilidade e publicações 
internacionais conjuntas, de forma que essa capacitação seja ampla, abrangendo diferentes 
aspectos da Universidade e colocando a Instituição em evidência no cenário internacional. 

IMAGENS OU FOTOS SOBRE O PROJETO REALIZADAS NO PERÍODO 
(Obrigatório)

No Descrição da imagem
(Inserir arquivo da 

imagem aqui e 
salvar em CD em 
alta resolução )

1 Turma Listening & Speaking 120 - Prof Mariane Pinto

2 Turma Listening & Speaking 110 - Prof Mariane Pinto

3 Turma Listening & Speaking 110 - Prof Mariane Pinto

4 Turma Listening & Speaking 115 - Prof  William Fernandes Oliveira

5 Turma Listening & Speaking 115 - Prof  Yeda Carneiro Gomes

6 Turma Listening & Speaking 125 - Prof  Yeda Carneiro Gomes

7 Reunião pedagógica

5

http://www.seti.pr.gov.br/


                                                                                                                      

 

 

 

6



                                                                                                                      

 

 

 

7



                                                                                                                      

Ponta Grossa, 03 de agosto de 2020. 

________________________________________________ 
Prof. Dr. Miguel Sanches Neto 

Reitor da UEPG 
Representante Legal da Instituição Proponente 

________________________________________________ 
Profa. Me. Mariza Tulio 

Coordenadora Institucional do Programa Paraná Fala Inglês – UEPG 
Docente do Centro de Letras, Comunicação e Artes 

Coordenadora Técnico/Científico do Projeto  

________________________________________________ 
Ivo Mottin Demiatte 

Pró-Reitor de Administração e Finanças 
Responsável Administrativo/Financeiro do Projeto 
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