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Ministério da Educação 

Universidade Federal do Paraná 

Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional 

Núcleo de Concursos 

 

EDITAL nº 42/2016 – REVALIDAÇÃO/NC-PROGRAD 

A Comissão Setorial de Avaliação e Homologação de pedidos de Revalidação de Diploma de 

Refugiados requerida por migrantes regularmente admitidos no Brasil e portadores do 

estado de refugiado e ou visto permanente por razões humanitárias, torna pública 

informações complementares para a realização da Prova Prática para o curso de Letras - 

Francês. 

 
DA PROVA PRÁTICA – LETRAS - FRANCÊS 
 
1. A Prova Prática será realizada no dia 18/11/2016, com início às 15h30min e término às 

18h30min, na Sala 01 da Casa Amarela da UFPR, Rua XV de Novembro, nº 1.457. 
 

2. A Prova Prática será aplicada e avaliada por banca formada por 3 (três) professores do Curso 
de Letras – Francês do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da UFPR, nomeados 
pela Coordenação do Curso de Letras. 

 
3. A Prova Prática será desenvolvida em duas etapas: 
 

1ª Etapa: com duração de 2h30min, um texto escrito, com base em 1 (um) dos conteúdos a 
seguir, a ser sorteado na hora da prova: (Alterado pela Retificação nº 03/2016 de 17/11/2016) 
a) Aspectos linguísticos do francês; 
b) Aspectos da francofonia; 
c) Teatro em língua francesa; 
d) Poesia em língua francesa; 
e) Romance em língua francesa. 
 
2ª Etapa: com duração de 30 (trinta) minutos, uma exposição oral sobre 1 (um) dos conteúdos 
acima relacionados, de livre escolha do candidato. 

 
4. O candidato terá a sua disposição um computador com softwares adequados às tarefas 

solicitadas. Para trabalho à mão (rascunhos, esboços e ilustrações), será fornecido espaço 
adequado e papel, o restante do material necessário deve ser providenciado pelo candidato: 
• lápis ou lapiseiras; 
• borracha; 
• canetas. 

 
5. Os critérios de avaliação da Prova Prática são os seguintes: 

a) Primeira etapa (texto escrito): Estruturação do texto: desenvolvimento do tema, redação, 
clareza, objetividade, sequência dos conteúdos (introdução, desenvolvimento e conclusão). 
Este item valerá no máximo 2,5 pontos; 

b) Primeira etapa (texto escrito): Escolha lexical e estrutura do texto do ponto de vista 
gramatical. Este item valerá no máximo 2,5 pontos; 

c) Segunda etapa (apresentação oral): Clareza na definição dos objetivos; Adequação dos 
objetivos ao conteúdo; Coerência na subdivisão do conteúdo; Adequação do recorte do 
conteúdo ao tempo disponível; Apresentação e postura; Uso produtivo do tempo. Este item 
valerá no máximo 2,0 pontos. 

d) Segunda etapa (apresentação oral): Articulação e progressão das ideias; Informações e 
aplicações atualizadas; Pertinência do recorte selecionado; Linguagem adequada ao 
conteúdo. Este item valerá no máximo 3,0 pontos. 

 
6. A Prova Prática terá caráter eliminatório. 
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7. A Prova Prática valerá 10,0 (dez) pontos, sendo considerado classificado o candidato que 

atingir nota mínima de 5,0 (cinco) pontos. 
 

8. O candidato que não atingir a nota mínima de 5,0 (cinco) pontos estará automaticamente    
eliminado do Processo de Revalidação. 
 

 
 

Curitiba, 16 de novembro de 2016. 
 
 

Prof.ª Dr.ª Maria Amélia Sabbag Zainko 
Pró-Reitora de Graduação e Educação Profissional 

 
 

Prof. Dr. Zaki Akel Sobrinho 
Reitor da UFPR 

    
    

 


