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EDITAL Nº 12, DE 19 DE MARÇO DE 2021 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ATUAR NO 

NÚCLEO DE LÍNGUAS (NUCLI-IsF) DA REDE ANDIFES IsF - FURG  

ATA 02: Sorteio dos pontos para as provas didáticas 

Aos vinte e nove dias do mês de março de 2021, às 14 horas, na sala de videoconferência da 
Profa. Dra. Luciana Pilatti Telles, na presença de candidatos(as) a ministrantes cuja 
homologação de inscrições foi publicada na Ata 01 do Edital ILA 12/2021, procedeu-se ao 
sorteio dos pontos para as provas didáticas de Francês como Língua Estrangeira e de Inglês 
como Língua Estrangeira. Na sessão de sorteio do ponto, a Profa. Dra. Rossana de Felippe 
Böhlke e a Profa. Dra. Normelia Maria Parise leram os pontos disponíveis para sorteio para a 
prova didática de suas respectivas áreas, conforme Anexo 2 do referido edital. Acompanhou 
também o sorteio dos pontos a Profa. Dra. Gabriela Jardim. Para a prova didática de Inglês 
como Língua Estrangeira, foi sorteado, através do dado virtual disponível em 
<virtuworld.net>, o ponto destinado à prova de inglês de número um: “ICTs in an English for 
Academic Purpose (EAP) classroom”. Para a prova didática de Francês como Língua 
Estrangeira, foi sorteado, com o uso do mesmo dado virtual, o ponto de número um: 
“Présentation personnelle/d'un parcours d'études en contexte universitaire”. Os links para 
as salas virtuais serão enviados aos(às) candidatos(as) por e-mail, juntamente às 
informações referentes ao horário da prova. Cabe recordar da necessidade, conforme 
expresso em edital, do envio prévio (até as 13 horas de 30 de março de 2021) do plano de 
aula para o e-mail furg@programaisf.pro.br. Há também a possibilidade de disponibilização 
de gravação prévia da microaula, para o caso de imprevistos relacionados ao sinal de 
internet. A sessão foi concluída às 14 horas e 12 minutos e ficou estabelecido que as sessões 
de provas didáticas terão início às 14 horas e 10 minutos de 30 de março de 2021, nas salas 
das docentes Dra. Rossana de Felippe Böhlke (Inglês como Língua Estrangeira) e Dra. 
Normelia Maria Parise (Francês como Língua Estrangeira), com o cronograma expresso nos 
quadros abaixo. 
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Prova didática de Francês como Língua Estrangeira 

Candidato 
(Identificada pelo número de CPF) 

 
Horário  

CPF 025.872.450-10 14h10min 

 

Prova didática de Inglês como Língua Estrangeira 

Candidato(a)  
(Identificado(a) pelo número de CPF) 

 
Horário 

CPF 040.734.640-60 14h10min 

CPF 095.520.696-02 14h40min 

CPF 006.172.930-23 15h10min 

CPF 161.456.048-08 15h40min 

CPF 430.921.498-31 16h10min 

CPF 122.311.027-30 16h40min 

 

____________________________________________________  

Profa. Dra. Luciana Pilatti Telles  

Coordenadora Pedagógica NucLi Rede ANDIFES IsF FURG 


