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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( X )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

PARANÁ FALA LÍNGUAS ESTRANGEIRAS – PARANÁ FALA FRANCÊS 

PRIMEIRA ETAPA NA UEPG 

 

Autor 1: Rita de Cássia Silva Bergamasco Just(Coordenadora Institucional. 

Departamento de Estudos da Linguagem – UEPG. rbergamasco@uepg.br) 

Autor 2: Yane Scavinski (Profissional graduado – Paraná Fala Francês. 

ynscavinski@gmail.com) 

 

Resumo: O Programa Paraná Fala Línguas Estrangeiras – Paraná Fala Francês UEPG/SETI teve sua primeira 

etapa iniciada no segundo semestre de 2018 e finalizada em julho de 2019. Esta política linguística está 

fortemente atrelada à política de internacionalização das Instituições de Ensino Superior do Estado do Paraná e 

tem se mostrado de grande importância neste cenário. A internacionalização das universidades Estaduais é um 

processo fundamental que se encontra em franca consolidação, gerada pela necessária transformação das ações 

locais em ações globais, a fim de inserir as universidades em um relevante contexto mundial. Os cursos de língua 

francesa foram ofertados gratuitamente à comunidade universitária: agentes universitários, docentes e discentes 

de graduação, pós-graduação e educação à distância. Foram destinadas 150 vagas ao total, totalizando 60 h 

semestral, com aulas no campus central e no campus de Uvaranas. Esta primeira etapa direcionou o curso ao 

nível inicial A1-A2 do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (CEFR). O objetivo do programa é 

ir além da realização de testes de proficiência, busca-se ir ao encontro das reais necessidades dos contextos 

educacionais, através de ações que promovam e impulsionem as universidades na promoção do ensino, pesquisa 

e da extensão, ultrapassando as barreiras geográficas e linguísticas.  

Palavras-chave: Paraná Fala Francês. Língua Francesa. Internacionalização. 
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CURSO DE EXTENSÃO PARANÁ FALA FRANCÊS – UEPG/SETI 

Este curso de extensão está inserido no Programa O Paraná Fala Línguas Estrangeiras – 

Paraná Fala Francês Primeira Etapa, iniciado no segundo semestre de 2018 e finalizado em 

julho 2019. 

PÚBLICO-ALVO  

Este curso de extensão foi destinado a toda comunidade universitária: agentes universitários, 

docentes e discentes da graduação, pós-graduação e Educação à distância. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O curso de extensão abrange as cidades de Ponta Grossa, Castro, Carambeí, Palmeiras, 

Tibagi, Piraí do Sul, indiretamente, outras cidades e regiões. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Foram ofertadas ao total, 150 vagas gratuitas, para o curso de língua francesa. Uma turma de 

25 alunos foi aberta no campus central da UEPG, as segundas e terças-feiras, das 18h às 20h. 

Outras duas turmas de 25 alunos foram ofertadas no campus de Uvaranas, as segundas e 

quartas-feiras, das 10h às 12h e das 13h30 às 15h30. Foram 60 horas de curso cumpridas em 

cada turma durante o segundo semestre de 2018 e no primeiro semestre de 2019. 

JUSTIFICATIVA 

O programa Paraná Fala Francês – UEPG/SETI conta com uma coordenadora institucional e 

uma profissional graduada selecionada por meio de edital público e provas escrita e didática 

na área da língua francesa. O programa visa introduzir a língua francesa e a cultura canadense 

buscando estreitar as parcerias com universidades canadenses firmadas entre estas e o 

Governo do Estado. É possível perceber que o Programa “Paraná Fala Línguas Estrangeiras” 

através do Paraná Fala Inglês e agora, Paraná Fala Francês, está se consolidando com grande 

visibilidade e importância, e traz, cada vez mais, novas oportunidades à comunidade 

acadêmica de cada IEES do Paraná. O Programa visa ofertar cursos de francês geral, francês 

acadêmico, francês para áreas específicas e outros, de modo a potencializar as publicações em 
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revistas internacionais de alto impacto, intensificar a participação da comunidade acadêmica 

em eventos internacionais, além de preparar a comunidade acadêmica para o cenário 

internacional da pesquisa, considerando a diversidade linguístico-cultural. As demandas 

acadêmicas apontam para que haja oferta de cursos em áreas estratégicas de desenvolvimento 

internacional da universidade com o intuito de fomentar a parceria com países falantes de 

língua francesa e/ou outros contextos internacionais, a fim de promover ações conjuntas em 

prol da qualificação, fortalecimento e expansão do Programa e das IEES do Estado do Paraná 

de acordo com as exigências de internacionalização da CAPES. 

OBJETIVOS 

O objetivo principal do Programa é impulsionar as universidades a promoverem ações de 

internacionalização de maneira significativa em suas IES por meio do ensino, da pesquisa e da 

extensão que ultrapassem as barreiras geográficas ao capacitar estudantes, docentes e agentes 

universitários em língua estrangeira e fortalecer a internacionalização das universidades 

estaduais, por meio do aprimoramento das políticas linguísticas institucionais com o ensino de 

línguas estrangeiras à comunidade acadêmica. As metas definidas para esta primeira etapa 

foram: capacitar a equipe de coordenadores para gerirem os cursos em suas IES; capacitar a 

equipe de instrutores de línguas para ministrarem os cursos específicos; ofertar cursos 

preparatórios para obtenção da pontuação necessária em exames internacionais de língua 

francesa; e por fim, ofertar cursos de francês geral, francês acadêmico, francês para áreas 

específicas e outros, de modo a potencializar as publicações em revistas internacionais de alto 

impacto, intensificar a participação da comunidade acadêmica em eventos internacionais, 

além de preparar a comunidade acadêmica para o cenário internacional da pesquisa, 

considerando a diversidade linguístico-cultural. 

METODOLOGIA 

A equipe é formada por uma coordenadora geral, indicada pelo Reitor, e um profissional 

graduado selecionado por Edital Público. Os alunos participantes são selecionados por meio 

de Edital público de acordo com a ordem de inscrição e respeitando as três opções de horário 

de aula mais solicitadas. Nesta primeira etapa foram destinadas três turmas: uma turma com 

aulas no campus central da UEPG e duas turmas com aulas no campus de Uvaranas. Os 
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cursos são gratuitos e o material adotado foi Méthode de Français, Par ICI, da Editora MD, do 

Quebec. O custo foi de aproximadamente R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). A 

importação dos livros foi feita pela editora da Universidade Estadual de Londrina. O Curso de 

extensão é dirigido à comunidade universitária, ou seja, estudantes de graduação e pós-

graduação, docentes e agentes universitários das áreas estratégicas de desenvolvimento 

internacional das IES. O curso abrange diretamente as cidades de Ponta Grossa, Castro, 

Carambeí, Palmeiras, Tibagi, Piraí do Sul, indiretamente, outras cidades e regiões. Nesta 

primeira etapa ficou definido entre as coordenadoras das IEES do Paraná de oferecer cursos 

de nível A1-A2, de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas, 

desenvolvendo-se as quatro habilidades: expressão e compreensão, oral e escrita. As turmas 

iniciaram com um número de 25 alunos, de acordo com a proposta do programa, cumprindo a 

carga horária de 60 horas semestral. Para a certificação é exigido o mínimo de 75% de 

frequência e média 70.  

RESULTADOS 

A proposta do curso de língua francesa iniciado em 2018 foi um projeto piloto. Buscou-se 

conhecer as demandas da comunidade acadêmica em relação às necessidades e interesses à 

língua francesa. O curso iniciou com 75 alunos, entre agentes universitários, docentes e 

discentes da graduação, pós-graduação e Educação à Distância. Durante esta primeira etapa 

do Programa Paraná Fala Francês, de 2018/2019, a presença da equipe foi muito relevante 

para a comunidade universitária, participando ativamente ministrando ateliê de poemas e 

escrita durante a VI SELAFF – Semaine de La Langue Française et de La Francophonie, 

evento promovido por professores da área da língua francesa da UEPG, Aliança Francesa de 

Curitiba, UTFPR e escolas de Idiomas da região, nos dias 22, 23 e 24 de maio. Ainda 

ministrou workshop durante o Fórum de Internacionalização e Mobilidade, uma iniciativa do 

Curso de Administração da UEPG, realizado nos dias 10 e 11 de junho deste ano. A 

participação dos alunos do Paraná Fala Francês durante estes eventos evidenciou que o 

projeto tem alcançado resultados muito positivos no cenário acadêmico e científico nesta IES 

do Estado do Paraná e que o projeto intensifica a parceria entre departamentos através de 

ações colaborativas e fortalecedoras buscando a expansão e qualificação acadêmica em todos 

os níveis. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este projeto piloto de oferta da língua francesa no “Programa Paraná Fala Línguas 

Estrangeiras Primeira Etapa” evidenciou a necessidade de fortalecimento das IEES do Paraná 

através de ações de internacionalização por meio de projetos de cooperação internacional, 

mobilidade docente e acadêmica, publicação internacional, entre outras ações que venham 

oportunizar a aprendizagem da língua francesa em diversos níveis de proficiência. Espera-se o 

fortalecimento do Programa Paraná Fala Línguas Estrangeiras – Francês no Estado do Paraná 

por meio de parcerias entre representantes institucionais e governamentais locais e de outros 

países falantes de língua francesa. 

APOIO 

O projeto é desenvolvido através da parceria entre a Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG) e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI). A Unidade Gestora 

dos recursos é a UGF.  
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