
 

Universidade Estadual do Centro-Oeste 

Reconhecida pelo Decreto Estadual nº 3.444, de 8 de agosto de 1997 

 

Edital 001/2021 – ERI/UNICENTRO 

 

O Escritório de Relações Internacionais, ERI, considerando o contido no subprojeto 

Subprojeto SmartMinds: internacionalização das Humanidades na esfera pública digital 

(CAPES/Print-UFPR), em parceria com a Deutsch-Uni Online (g.a.s.t./DUO), no âmbito 

da cooperação com as IEES paranaenses contempladas na Chamada Pública 15/2020 da 

Fundação Araucária para participação no projeto Ulster and Paraná Universities for 

Innovation and Digital Links: Cultural Entrepreneurship, Internationalization of 

Knowledge and Regional Development (UEPG, UENP, Unioeste e Unicentro) torna 

pública a oferta de 15 vagas para participantes de módulo gratuito A1.1 (iniciantes) 

de Curso Online de Alemão, com duração de 15 semanas e início a partir de 22 de 

fevereiro de 2021 à comunidade acadêmica da UNICENTRO (entre docentes, discentes 

e servidores técnico-administrativos).  

 

1. Inscrição dos interessados 

 

Para inscrição, os interessados devem enviar e-mail informando nome completo, 

CPF, endereço de e-mail e telefone. Além disso, no caso dos Docentes, devem 

informar sua vinculação com a Unicentro – Curso correspondente; Discentes 

devem informar Curso correspondente e anexar Histórico Escolar (extraído do 

Aluno On-line); Servidores devem informar o Setor no qual atuam.  Os dados 

devem ser encaminhados para o e-mail: mobilidade@unicentro.br até às 23h do 

dia 09/02/2021. 

 

2. Vagas 

Serão destinadas 5 vagas para docentes; 5 vagas para discentes e 5 vagas para 

servidores.  

 

3. Seleção 

A seleção será efetuada por ordem de inscrição dos interessados, em cada uma das 

categorias. Em caso de número superior de inscritos em relação às vagas ofertadas, 

os discentes serão selecionados por meio de análise de Histórico Escolar, 

considerando a maior média. Docentes e servidores serão selecionados tendo em 

vista sua vinculação com a área da pesquisa e da internacionalização. Poderá haver 

remanejamento de vagas.  

mailto:mobilidade@unicentro.br


 

4. Divulgação dos resultados 

 

O edital com os inscritos aprovados será divulgado no dia 11/02/2021, não 

cabendo recursos.  

 

5. Informações adicionais 

 

O total de 60 licenças da plataforma alemã DUO, financiadas com recursos do 

Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD,) foram cedidas 

gratuitamente à UFPR no âmbito do programa “DUO vor Ort”, sob demanda do 

Leitor Local do DAAD na Instituição, Prof. Klaus Eggensperger. Os participantes 

serão acompanhados ao longo de todo o curso por tutor-bolsista financiado com 

recursos cedidos pela Fundação Araucária, sob orientação da Linha de Pesquisa 

“Alemão como Língua Estrangeira” do Programa de Pós-graduação em Letras da 

UFPR. O tutor acompanhará as atividades dos participantes na plataforma online 

e realizará com eles um encontro semanal de 80 minutos em ambiente de 

videoconferência. Espera-se dos participantes, além de comparecimento a esses 

encontros síncronos com o tutor, a dedicação de ao menos cinco horas de estudos 

na plataforma a cada semana. O curso é inteiramente gratuito. Os aprovados 

receberão certificado da instituição alemã DUO e da UFPR. Dentre as alunas e 

alunos do curso, aos 40 com melhor desempenho serão concedidas vagas para 

módulo A1.2, inteiramente gratuito, que terá início imediatamente após a 

conclusão do módulo A1.1, por mais 15 semanas. 

 

6. Disposições finais 

 

Casos omissos serão resolvidos pela Direção do Escritório de Relações 

Internacionais.  

 

 

Publique-se. 

Guarapuava, 04 de fevereiro de 2021.  

 

 Prof. Dra. Neide G. Pinheiro                                   Profa. Dra.  Cibele Krause Lemke      

                                                                 

Coordenadoras do Ulster and Paraná Universities for Innovation and Digital Links: 

Cultural Entrepreneurship, Internationalization of Knowledge and Regional 

Development/UNICENTRO 

 

 


