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COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO DE LÍNGUAS DO CAMPUS 

DE TOLEDO – CELTO 

 
 

EDITAL Nº 02/2021 – CELTO 

 

RETIFICAÇÃO DA ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
PARA OS CURSOS DE LÍNGUA INGLESA, ON-
LINE, OFERTADOS PELO CENTRO DE ENSINO 
DE LÍNGUAS – CELTO, CAMPUS DE TOLEDO, 
PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021. 

 

A Coordenadora do Programa de Ensino de Línguas – CELTO, no uso 
das atribuições legais, e considerando a Resolução nº 263/2017 de 28 de 
setembro de 2017. 
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Nível Material Quadro Comum Europeu 

 
 
Fundamental 

 
American English File Starter 
ISBN-10: 019477614X 
ISBN-13: 978-0194776141 
 

 
A1 (Iniciante): É capaz de 
compreender e usar expressões 
familiares e cotidianas, assim 
como enunciados muito simples, 
que visam satisfazer 
necessidades concretas. Pode 
apresentar-se e apresentar 
outros e é capaz de fazer 
perguntas e dar respostas sobre 
aspectos pessoais como, por 
exemplo, o local onde vive, as 
pessoas que conhece e as 
coisas que tem. Pode comunicar 
de modo simples, se o 
interlocutor falar lenta e 
distintamente e se mostrar 
cooperante. 
 

 
 
Básico 

 
American English File 1 
SBN-10: 0194776158 
ISBN-13: 978-0194776158 
 

 
A1+, A2- (Básico): É capaz de 
compreender frases isoladas e 
expressões frequentes 
relacionadas com áreas de 
prioridade imediata (p. ex.: 
informações pessoais e 
familiares simples, compras, 
meio circundante). 
 

 
 
Pré Intermediário 

 
American English File 2 
SBN-10: 0194776166 
ISBN-13: 978-0194776165 
 

 
A2+, B1-: É capaz de comunicar 
em tarefas simples e em rotinas 
que exigem apenas uma troca de 
informação simples e direta 
sobre assuntos que lhe são 
familiares e habituais. Pode 
descrever de modo simples a 
sua formação, o meio 
circundante e, ainda, referir 
assuntos relacionados com 
necessidades imediatas 
 

 
 
Intermediário 

 
American English File 3 
ISBN-10: 0194776174 

 
B1 (início da fala 
independente): É capaz de 
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ISBN-13: 978-0194776172 
 

compreender as questões 
principais, quando é usada uma 
linguagem clara e 
estandardizada e os assuntos 
lhe são familiares (temas 
abordados no trabalho, na 
escola e nos momentos de lazer, 
etc.). É capaz de lidar com a 
maioria das situações 
encontradas na região onde se 
fala a língua-alvo. É capaz de 
produzir um discurso simples e 
coerente sobre assuntos que lhe 
são familiares ou de interesse 
pessoal. Pode descrever 
experiências e eventos, sonhos, 
esperanças e ambições, bem 
como expor brevemente razões 
e justificações para uma opinião 
ou um projeto. 
 

 
 
Pós Intermediário 

 
American English File 4 
ISBN-10: 0194776182 
ISBN-13: 978-0194776189 
 

 
B2 (falante independente): É 
capaz de compreender as ideias 
principais em textos complexos 
sobre assuntos concretos e 
abstratos, incluindo discussões 
técnicas na sua área de 
especialidade. É capaz de 
comunicar com certo grau de 
espontaneidade com falantes 
nativos, sem que haja tensão de 
parte a parte. É capaz de 
exprimir-se de modo claro e 
pormenorizado sobre uma 
grande variedade de temas e 
explicar um ponto de vista sobre 
um tema da atualidade, expondo 
as vantagens e os 
inconvenientes de várias 
possibilidades. 
 

 
 
Avançado* 

 
American English File 5 
ISBN-10: 0194776190 
ISBN-13: 978-0194776196 
 

 
 
C1 (proficiência operativa 
eficaz): É capaz de 
compreender um vasto número 
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de textos longos e exigentes, 
reconhecendo os seus 
significados implícitos. É capaz 
de se exprimir de forma fluente e 
espontânea sem precisar 
procurar muito as palavras. É 
capaz de usar a língua de modo 
flexível e eficaz para fins sociais, 
acadêmicos e profissionais. 
Pode exprimir-se sobre temas 
complexos, de forma clara e bem 
estruturada, manifestando o 
domínio de mecanismos de 
organização, de articulação e de 
coesão do discurso. 
 

 
*Avançado: Até o ano letivo de 2021, o Centro de Ensino de Línguas do campus Toledo 
não ofertou o nível pós intermediário com os materiais American English File, portanto, 

com a alteração na tabela de cursos ofertados, o certificado da turma concluinte do 
material American English File 4 em 2020 corresponderá a uma sequência 
extraordinária na certificação: Avançado 1 para a conclusão do American English File 4 
e Avançado II para a conclusão do material American English File 5. As demais turmas 

seguirão certificação exposta acima. 
 

 A aquisição do material didático é responsabilidade do aluno, não está incluída 
na taxa de matrícula, e TODOS os alunos devem portar material físico e 
original (NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE FOTOCÓPIA DO MATERIAL, 

SEGUNDO LEI FEDERAL 66/1998). 
 

 Atentar para a edição do material indicado, conforme busca pelo ISBN, os 
materiais American English File, utilizados no ano de 2021, são 2ª edição. 

 

 O curso de Conversação e Debate (Pré intermediário II) não utilizará material 

didático físico.  
 

 Para os novos alunos, preterindo ingressar nos cursos: Fundamental II, Básico I 
ou II, Pré Intermediário I ou II, Intermediário I ou II, Pós Intermediário I ou II, 
Avançado I ou II e Conversação e Debate, solicitamos a comprovação de nível 
linguístico a partir da Prova de Nivelamento disponibilizada na página do 

programa (unioeste.br/celto), a partir de 18/01/2021. A prova é composta de 
questões de vocabulário e gramática, podendo, para níveis mais avançados, 
compreender também checagem de oralidade e produção textual. 

 
TORNA PÚBLICO: 

 
Retificação referente AOS NÍVEIS DOS CURSOS DE LÍNGUAS 

PARA ADULTOS, ofertado pelo Centro de Ensino de Línguas – CELTO, para 
o primeiro semestre de 2021, ofertados de forma on-line, ao vivo, com o 
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professor (a), realizados por meio de plataformas digitais gratuitas. 
 

 
1 –  Disposições Gerais: 

 
1.1 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser prorrogado, revogado ou 

anulado, no todo ou em parte, por motivo de interesse público ou exigência 
legal, sem que isso implique em direito à indenização ou reclamação de 
qualquer natureza; 

 

1.2 A Coordenação do Centro de Ensino de Línguas de Toledo, na 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE poderá editar 
ato específico e reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as 
situações não previstas no presente Edital; 

 
Publique-se. 

 
                                    TOLEDO, 12 de janeiro de 2021 

 
Original assinado 

PROFª DRª MAURA BERNARDON 
Coordenadora do Programa de Línguas 

CELTO 


