
 
 

 

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

EDITAL NEAD/UAB nº 51/2021. 

 

A Coordenadora do Curso de Especialização em Ensino 

de Inglês para Crianças, da Universidade Estadual de 

Londrina, no uso das atribuições, 

 

 Edital de Homologação do processo seletivo para cadastro de reserva de TUTOR (a) para o 

Curso de Especialização em Ensino de Inglês para Crianças – Modalidade EaD, atuação em 

Londrina, da Universidade Estadual de Londrina, desenvolvido em convênio com o Ministério da 

Educação no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).  

 

Resultado 

Nome do(a) candidato(a) 
Ordem alfabética 

Resultado/Homologação 
Conforme Edital NEAD/UAB nº 038/2021  

Camila Akemi Abe INDEFERIDO 
Não atendimento ao EDITAL Nº 038/2021-UAB-UEL, Item 3 (3.1.1 – inciso IV letra 
d) “Residência comprovada na cidade de Londrina ou em qualquer outra cidade 
com raio de até 100 km de distância, a ser constatado na base oficial de 
distâncias entre municípios divulgadas pelo IBGE”. 
Distância da residência a Londrina - 389 km 

Cicero Madeiro da Costa INDEFERIDO 
Não atendimento ao EDITAL Nº 038/2021-UAB-UEL, Item 3 (3.1.1 – inciso IV letra 
b) ”Caso o diploma de graduação NÃO seja em Letras Inglês ou em Letras 
Português-Inglês, deve-se comprovar proficiência em língua inglesa, mediante 
certificado de exame internacional (Ex. TOEFL; Cambridge, Michigan) com data 
máxima de expedição em 2020. “ 

e 
Não atendimento ao EDITAL Nº 038/2021-UAB-UEL - Item 3 (3.1.1 – inciso IV 
letra c) “Curso de Especialização concluído na área de Letras Estrangeiras 
Modernas ou Mestrado acadêmico ou profissional concluído ou em andamento na 
área de Letras ou Estudos da Linguagem ou Linguística Aplicada ou Educação;” 

Cínthia Cristina C. Pereira INDEFERIDO 
Não atendimento ao EDITAL Nº 038/2021-UAB-UEL, Item 3 (3.1.1 – inciso III letra 
c) “Ter experiência mínima de 2 (dois) anos no ensino de inglês nos anos iniciais 
(Ed. Infantil e/ou Anos Iniciais do Ensino Fundamental) ou experiência mínima de 
2 (dois) anos no ensino de inglês no ensino superior.” 

Elaine Aparecida da Silva INDEFERIDO 
Não atendimento ao EDITAL Nº 038/2021-UAB-UEL, Item 3 (3.1.1 – inciso IV letra 
d) Residência comprovada na cidade de Londrina ou em qualquer outra cidade 
com raio de até 100 km de distância, a ser constatado na base oficial de 
distâncias entre municípios divulgadas pelo IBGE. 
Distância da residência a Londrina - 750 km 

Gabriel Henrique Atuatti Soares INDEFERIDO 
Não atendimento ao EDITAL Nº 038/2021-UAB-UEL, Item 3 (3.1.1 – inciso III letra 
c) “Ter experiência mínima de 2 (dois) anos no ensino de inglês nos anos iniciais 
(Ed. Infantil e/ou Anos Iniciais do Ensino Fundamental) ou experiência mínima de 

2 (dois) anos no ensino de inglês no ensino superior.” 

e 
Não atendimento ao EDITAL Nº 038/2021-UAB-UEL, Item 3 (3.1.1 – inciso III letra 
e) Ter experiência mínima de 12 (doze) meses comprovada como tutor(a). 

 

Júlio César Alexandre Júnior DEFERIDO 



 
 

 

Julio Cezar Galdini DEFERIDO 

Lygia Maria de Faria Lima e Silva INDEFERIDO 
Não atendimento ao EDITAL Nº 038/2021-UAB-UEL, Item 3 (3.1.1 – inciso IV letra 
d) Residência comprovada na cidade de Londrina ou em qualquer outra cidade 
com raio de até 100 km de distância, a ser constatado na base oficial de 
distâncias entre municípios divulgadas pelo IBGE. 
Distância da residência a Londrina 1148 km 

Maria Divina Araújo Gonçalves 
Machado 

INDEFERIDO 
Não atendimento ao EDITAL Nº 038/2021-UAB-UEL, Item 3 (3.1.1 – inciso IV letra 
d) Residência comprovada na cidade de Londrina ou em qualquer outra cidade 
com raio de até 100 km de distância, a ser constatado na base oficial de 
distâncias entre municípios divulgadas pelo IBGE. 
Distância da residência a Londrina 994 km 

Mikaelly Keila Pereira da Silva INDEFERIDO 
Não atendimento ao EDITAL Nº 038/2021-UAB-UEL - Item 3 (3.1.1 – inciso IV 
letra c) “Curso de Especialização concluído na área de Letras Estrangeiras 
Modernas ou Mestrado acadêmico ou profissional concluído ou em andamento na 
área de Letras ou Estudos da Linguagem ou Linguística Aplicada ou Educação;” 

Mônica Aparecida do Carmo DEFERIDO 

Renata Beloni de Arruda DEFERIDO 

Tania Paula Peralta INDEFERIDO 
Não atendimento ao EDITAL Nº 038/2021-UAB-UEL, Item 3 (3.1.1 – inciso IV letra 
b) ”Caso o diploma de graduação NÃO seja em Letras Inglês ou em Letras 
Português-Inglês, deve-se comprovar proficiência em língua inglesa, mediante 
certificado de exame internacional (Ex. TOEFL; Cambridge, Michigan) com data 
máxima de expedição em 2020. “ 

e 
Não atendimento ao EDITAL Nº 038/2021-UAB-UEL, Item 3 (3.1.1 – inciso III letra 
c) “Ter experiência mínima de 2 (dois) anos no ensino de inglês nos anos iniciais 
(Ed. Infantil e/ou Anos Iniciais do Ensino Fundamental) ou experiência mínima de 
2 (dois) anos no ensino de inglês no ensino superior.” 

Vanuire de Almeida Xavier Lopes DEFERIDO 

 

 Período para interpor recurso: 24 e 25 de julho de 2021, exclusivamente por meio do e-

mail: seltutor@uel.br, colocando obrigatoriamente no assunto do e-mail: RECURSO EDITAL 

NEAD/UAB nº 51/2021 - Nome do(a) candidato(a).   

O resultado final será publicado no dia 26 de julho de 2021, no endereço eletrônico 

http://www.labted.net/editais.  

 

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. 
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