CURSO DE LÍNGUA
PORTUGUESA
para estrangeiros

Curso de Verão
3 a 28 de julho de 2017

www.fcsh.unl.pt/clcp

Cursos
A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa organiza, desde 1997, Cursos de Língua
Portuguesa para estrangeiros no mês de julho.
Estes cursos destinam-se a falantes não nativos que desejam
aprender ou melhorar o seu conhecimento de língua
portuguesa.

Níveis






Iniciação (A1)
Elementar (A2)
Intermédio (B1)
Intermédio Alto (B2)
Avançado (C1)

A inscrição num nível só é confirmada após teste diagnóstico
e avaliação oral.

Horários
Os cursos têm uma carga horária de 64 horas.
As aulas de Língua Portuguesa funcionam de 2ª a 6ª feira das
10:00 às 13:00. As atividades culturais realizam-se durante a
tarde ou ao sábado.

Avaliação
Os alunos são avaliados por observação direta da sua
participação, testes orais/escritos e exame final.

Certificação
No final do curso, é emitido um certificado de frequência ou
aproveitamento.
Para
obter
um
certificado
de
aproveitamento, o aluno tem de assistir no mínimo a 75% do
total das aulas e ter avaliação positiva. Cada nível tem
creditação de 4 ECTS.

Propina
O curso tem uma propina total de 470 euros para inscrições
até 16 de junho. Para inscrições a partir de 17 de junho, a
propina total do curso é de 490 euros.
- A pagar no momento da inscrição: 170€ (inscrições até 16
de junho) ou 190€ (inscrições a partir de 17 de junho)
- A pagar no primeiro dia de aulas: 300€
O pagamento pode ser feito por transferência bancária ou nos
serviços da faculdade, em dinheiro.
Não serão efetuados reembolsos de qualquer pagamento.

Contactos
Curso de Língua Portuguesa (Curso de Verão)
Morada:
Av. de Berna, 26-C, Torre B, 4º piso, gabinete 403
1069-061 Lisboa
Telefone: 217908300 – ext. 1570
E-mail: clcp@fcsh.unl.pt
Página da internet: http://www.fcsh.unl.pt/clcp
Direção do Curso:
Profª Doutora Susana Correia

Ficha de inscrição
Nome (name):
Apelido (surname):
Data de nascimento (date of birth): DD/MM/AAAA
Sexo (gender):  F  M
Nacionalidade (nationality):
Morada (address):
E-mail:
Telefone (phone):
Documento de identificação (ID document):
 Passaporte (passport) /  Cartão do cidadão (identification card) /
 Outro (other)
Número de identificação (ID number):

Tem conhecimentos de língua portuguesa? (Do you have any knowledge of
Portuguese?):
Como aprendeu? (How did you learn Portuguese?):
Se já estudou português… (If you studied Portuguese before…)
Onde estudou? (Where did you study it?) :
Quanto tempo estudou? (For how long did you study it?) :
Que nível concluiu? (Which level did you reach)? :
 A1
 A2
 B1
 B2
 C1
Other:

Que nível pretende frequentar? (Which level would you like to attend?)
 A1
 A2
 B1
 B2
 C1
PROPINA (FEE):
- A enviar com a ficha de inscrição (to be sent with this form):
170€: até 16 de junho (until 16th of June); or
190€: a partir de 17 de junho (from 17th of June)
- A pagar na FCSH (to pay at the faculty): 300€
Número de Contribuinte Português (NIF):

enviar para (send to): clcp@fcsh.unl.pt

