
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL 
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – UAB 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 
 

EDITAL NEAD/UAB Nº 050/2021. 

Republicado em 23 de julho de 2021 

 

 

A Coordenação do Curso de Curso de Especialização em Ensino de Inglês para 

Crianças, em convênio com o Ministério da Educação do sistema Universidade Aberta do Brasil, 

em conformidade com o Edital NEAD/UAB nº 036/2021, 

 

TORNA PÚBLICO: 

 

 

Após recurso, republicamos o Edital de resultado preliminar do Processo Seletivo 

Simplificado para cadastro de reserva de Professor Formador (docente/servidor da UEL). 

 

1. RESULTADO PRELIMINAR 

  

1.1  Situação da inscrição e pontuação.  

Código da 
Disciplina 

SEMESTRE E 
DISCIPLINAS 

Candidato(a) Situação da Inscrição Pontuação 

 

  1º SEMESTRE       

2LEM256 
 
Introdução à modalidade 
educação a distância 

Douglas do Santos 
Chanan  

DEFERIDO 68 

  
Samantha Gonçalves 
Mancini Ramos 

INDEFERIDO  
Não atendimento ao Edital 

n°36/2021, Item 5.2.1. 

------ 

 

2LEM258 
Teorias de ensino-
aprendizagem de línguas 
estrangeiras 

Cláudia Cristina Ferreira 
INDEFERIDO  

Não atendimento ao Edital 
n°36/2021, Item 5.2.1. 

------- 
 

Samantha Gonçalves 
Mancini Ramos 

INDEFERIDO  
Não atendimento ao Edital 

n°36/2021, Item 5.2.1. 

------  

 

2LEM259 
Planejamento do ensino 
de línguas 

Samantha Gonçalves 
Mancini Ramos 

INDEFERIDO  
Não atendimento ao Edital 

n°36/2021, Item 5.2.1. 

------  

  
 

2º SEMESTRE 
       

 

2LEM262 
Literatura infantil e o 
ensino-aprendizagem de 
inglês para crianças 

não houve inscritos  ------ ------ 



 
 

 

 

2LEM253 

Recursos didáticos e 
tecnologia no ensino de 
língua inglesa para 
crianças 

Cláudia Cristina Ferreira 
INDEFERIDO  

Não atendimento ao Edital 
n°36/2021, Item 5.2.1. 

------ 
 

 

Samantha Gonçalves 
Mancini Ramos 

INDEFERIDO  
 Não atendimento ao Edital 

n°36/2021, Item 5.2.1. 

------  

 

2LEM264 
Metodologias de ensino 
de língua inglesa para 
crianças 

não houve inscritos  ------  ------  

     

  3º SEMESTRE        

 

2LEM261 Metodologia de pesquisa  
Samantha Gonçalves 
Mancini Ramos 

INDEFERIDO  
 Não atendimento ao Edital 

n°36/2021, Item 5.2.1. 

------  

 

2LEM257 
Desenvolvimento infantil 
e aprendizagem 

não houve inscritos ------  ------  

 

2LEM260 
O lúdico no ensino-
aprendizagem de línguas   

não houve inscritos ------  ------  

  
 

  4º SEMESTRE        

 

2LEM266 
Tópicos especiais em 
ensino de inglês para 
crianças 

Samantha Gonçalves 
Mancini Ramos 

INDEFERIDO 
 Não atendimento ao Edital 

n°36/2021, Item 5.2.1. 

------  

 

2LEM265 
Trabalho de Conclusão 
de Curso 

Samantha Gonçalves 
Mancini Ramos 

INDEFERIDO  
 Não atendimento ao Edital 

n°36/2021, Item 5.2.1. 

------  

 

 

2. DA CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO 

 

2.1 Os candidatos (por ordem de classificação/disciplina), serão convocados se: 

a) houver vaga disponível dentro da disciplina indicada pelo candidato no ato da inscrição. 

b) houver disponibilidade financeira, após a confirmação da oferta pela Capes. 

c) Houver compatibilidade de implementação do pagamento de bolsa dentro do mesmo 

semestre.  

 

2.2 A Convocação seguirá rigorosamente a ordem de classificação, levando em 

consideração a quantidade de vagas e a necessidade do Curso, podendo ser convocados a 

qualquer momento dentro do período de vigência deste edital. 

 



 
 

 

3. DOS RECURSOS 

 

3.1  Será facultado ao(a) candidato(a) apresentar um único recurso, devidamente 

fundamentado. 

3.2 O(a) candidato(a) terá até 02 (dois) dias para interpor recurso (dias 24 e 25 de julho de 

2021)  referente ao resultado preliminar da seleção prevista no presente edital. 

3.3 Os eventuais recursos deverão ser deverão ser encaminhados para o e-mail 

processoseletivonead@gmail.com, constando obrigatoriamente no assunto do e-mail: Recurso 

Edital nº 050/2021 - Professor Formador (docente/servidor da UEL). 

3.4 O despacho ou parecer, favorável ou não ao(a) candidato(a), será enviado por e-mail. 

3.5 Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, pedidos de revisão de recurso ou recurso de 

recurso. 

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

4.1 A constatação de quaisquer irregularidades na documentação implicará a 

desclassificação do(a) candidato(a), a qualquer tempo, sem prejuízo das medidas legais cabíveis. 

4.2 Conforme item 13.4 do Edital NEAD/UAB nº 036/2021: “Serão incorporadas ao presente 

edital, para todos os efeitos, quaisquer publicações complementares que venham a ser realizadas 

pela UEL, pertinentes ao Processo de Seleção, - CADASTRO DE RESERVA (...)” 

 

 

Londrina, 23 de julho de 2021. 

 

 

 

 

Prof.ª Drª. Juliana Reichert Assunção Tonelli 
Coordenadora do Curso de Especialização em Ensino de Inglês para Crianças 

Universidade Estadual de Londrina 
 

 

O original encontra-se devidamente assinado e arquivado no NEAD. 

mailto:processoseletivonead@gmail.com

