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Cursos de Língua Estrangeira

Perguntas Frequentes

Não s ei em que nível me devo in screver!
Os candidatos que pretendam inscrever‐se nos cursos de:


Inglês;



Francês;



Espanhol;

podem inscrever‐se em qualquer nível linguístico. Não devem ser detentores do
nível linguístico anterior, no entanto devem ser detentores dos conhecimentos do
nível anterior, para assim poder acompanhar a matéria leccionada no nível em que
efetuam inscrição.
No caso dos cursos de Alemão, recordamos que os candidatos que não realizaram
o nível linguístico anterior, é imprescindível a realização de uma prova de ingresso,
antes de efetuar a inscrição, à exceção do nível A1.1., uma vez que se trata do nível
inicial.
As mesmas devem ser marcadas por e‐mail para a formadora Maria João Gonçalves
(johnymgoncalves@hotmail.com)

Os candidatos que pretendem inscrever‐se no curso de Português Língua
Estrangeira:


O Nível A1.1. destina‐se a novos alunos (exceto alunos espanhóis);



O Nível A1.2. destina‐se a todos os alunos que frequentaram o curso de
Português Língua Estrangeira A1.1. no 1 º semestre;



O Nível B1.1. destina‐se a novos alunos espanhóis;



O Nível B1.2. destina‐se a todos os alunos que frequentaram o curso de
Português Língua Estrangeira B.1.1. no 1 º semestre.

Nota: O Gform não se responsabiliza pela escolha efetuada pelo candidato.
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O que significa o ní vel linguí stico anterior?

Os níveis linguísticos existentes, são os mencionados na tabela seguinte. Caso
pretendam inscrever‐se no nível A1.2., o nível linguístico anterior é o A1.1.
NÍVEIS LINGUÍSTICOS
A1.1.

A1

A1.2.
A2.1.

A2

A2.2.
B1.1.

B1

B1.2.
B2.1.

B2

B2.2.
C1.1.

C1

C1.2.
C2.1.

C2

C2.2.

Onde posso efet uar a min ha inscrição?
A inscrição pode ser efetuada online na página do Gabinete de Formação (Gform),
na secretaria do Gform. Só serão autorizadas inscrições aos alunos que entreguem
os seguintes documentos:
1. Comprovativo de redução do emolumento (caso se aplique);
2. Comprovativo de pagamento original do valor da inscrição.
O horário de atendimento presencial é das 10h00 às 12h00 e das 14h30 às 16h30

Onde se situa o Gabin ete de Forma ção ‐ Gfo rm ?
O Gform situa‐se no Edifício do P2, junto à Capela da UTAD.
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Posso frequentar o curso sem efetuar inscrição e entrega dos
document os solicitados?
Não, só podem frequentar o curso, os alunos com o processo de inscrição
devidamente preenchido e completo, nomeadamente através do preenchimento
integral da ficha de inscrição e da entrega dos documentos anteriormente
mencionados.

O que é o com pro va ti vo de redução do emolumento?
Visto existir um desconto de 25% para alunos, ex‐alunos e trabalhadores da UTAD,
o comprovativo de redução do emolumento, dependendo dos casos, pode ser o
cartão de estudante, o certificado de habilitações, o comprovativo de matrícula, a
ficha

técnica

do

trabalhador

(disponível na

Intranet),

uma

declaração

comprovativa como presta serviços à UTAD ou o recibo de vencimento do
trabalhador.

Posso efetuar o pagamento do valor do emolumento em dinheiro?
Não! O pagamento do valor do emolumento dos cursos só pode ser efetuado por
transferência bancário ou por multibanco. A transação deverá ser efetuada para o
seguinte Iban: PT50 0007 0000 02837000226 23.
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Quando

e

como

poderei

solicitar

o

reem bolso

do

valor

do

emolumento pago?
Os formandos serão reembolsados do valor do emolumento, no caso de o curso
não se realizar por não ser atingido o número mínimo de formandos ou no caso do
aluno já não ter vaga para frequentar o curso. O reembolso deve ser solicitado por
e‐mail (gform@utad.pt), mediante o envio da fatura original e IBAN para o qual
deve ser feito o reembolso.

Existe um núm ero limite de vagas pa ra os Curso s de Líng uas?


Sim. Os cursos de Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Português e
Italiano têm até 20 vagas.

Têm que haver um número mínimo de formandos inscritos para a
realiza ção dos Cursos de Lín guas?
Sim, os Cursos de Português, Inglês, Alemão, Francês, Espanhol e Italiano só se
realizam com um número mínimo de 15 alunos inscritos.

C a s o n ã o a t i n j a a a s s i d u i d a d e mí n i m a e x i g i d a ( 7 5 % ) , t e n h o d i r e i t o a
certificado no final do curso?
Não, os alunos só terão direito ao certificado no final do curso, caso obtenham
cumulativamente uma assiduidade > ou igual a 75% e avaliação com nota mínima
de 10 valores. No entanto, poderá solicitar ao Gabinete de Formação, via correio
electrónico (gformcl@utad.pt), a emissão de uma declaração de frequência.

Posso faz er a avaliação fin al sem atingir o núm ero mínimo de
assidui dade?
Não, só os alunos que preencham o requisito da assiduidade mínima é que poderão
ser submetidos a avaliação final do curso.
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NOTA: Para qualquer outra questao, nao aqui mencionada, por favor
consulte o

Regulamento dos Cursos de Linguas Estrangeiras

disponivel na pagina inicial

do

Gform

( http:www.utad.pt/gform )

em "DOCUMENTOS PARA DOWNLOAD".

Gab i nete de Forma ao da UTAD

