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Atelier de Línguas   
Regulamento 2º Semestre 2019/2020 (6 a 21 de abril) 

Capítulo I – Organização Geral 
 
 

Artigo 1.º 
 

Objetivos Gerais 
 
Tratando-se de cursos com uma duração reduzida de 15 Horas, os conteúdos programáticos 

serão proporcionalmente definidos, de modo a, numa abordagem comunicativa, darem a 

conhecer uma perspetiva geral da estrutura de cada língua, estratégias de comunicação e 

indicadores culturais.   

  
Artigo 2.º 

 
Objetivos Específicos 

  
No final do curso, os participantes deverão ser capazes de:   

 

• Indicar os princípios básicos da competência estrutural da língua,  

•  Conhecer as formas de escrita/alfabeto/silabários,  

• Desenvolver bases lexicais ainda elementares, mas direcionadas para as suas áreas de 

interesse,   

• Conhecer formas de comunicação: saber apresentar-se e cumprimentar, soletrar, contar, 

e interagir num contexto comunicativo ainda inicial.   

 
 

Artigo 3.º 
 

Destinatários 
  

Estudantes do Instituto Superior Técnico (IST), ex-alunos do IST, estudantes de outras 

instituições de ensino e público em geral (idade igual ou superior a 16 anos). Os sócios da 

Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico (AEIST) usufruem de um 

desconto de 5€ no valor dos cursos.  
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Artigo 4.º 
 

Inscrições e Pagamento  
 

A inscrição deverá ser realizada online, através do link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cprJbp5o3kWVLCZAhMroPHVb3P2bu

_tCrNJblrQmKcpUODRDNjE0WElTTUU3RlBZSVJSRlhFR1QyQS4u 

Posteriormente, para concluir a inscrição, será necessário realizar o pagamento do curso no 

valor de 65€ (sócio AEIST) ou 70€ (não sócio AEIST), até ao último dia de inscrições (03 de Abril de 

2020). O pagamento será realizado por transferência bancária para o IBAN: PT50 0035 0373 

00010593230 92 – Associação dos Estudantes do IST. Devem enviar o comprovativo de 

transferência por e-mail para emprego.empreendedorismo@aeist.pt. O valor total será 

devolvido caso o atelier da língua em que se inscreveu não se realize. A desistência após 

a data final de inscrições implica a não devolução do valor do curso. 

A abertura de cada curso está condicionada a um número mínimo de alunos inscritos, sem os 

quais o curso não se realiza. Cada curso está limitado a 15 vagas. 

 
Artigo 5.º 

 
Metodologia  

  
Os cursos realizam-se por videoconferência, através da plataforma digital ZOOM.   

 
  

Artigo 6.º  
 

Desistência  
  

Em caso de desistência do curso, o pagamento não será devolvido.  
 
  

Artigo 7.º  
 

Dados Pessoais  
 
O aluno autoriza que os seus dados pessoais sejam tratados e utilizados pela AEIST para 

divulgação das atividades formativas da AEIST.  
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Artigo 8.º  
 

Avaliação do curso  
 

Para efeitos de avaliação e controlo de qualidade dos ateliers de línguas ministrados, no final 

do curso a escola de línguas irá solicitar aos formandos o preenchimento de um questionário 

anónimo que, para os devidos efeitos, é tratado no âmbito da gestão da formação.   

  
 
 

Capítulo II – Language Craft  
 
 

Artigo 9.º  
 

Níveis de aprendizagem  
  

Todos os cursos são de nível A1.1 (Basic User), de acordo com as coordenadas pedagógicas do 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, sendo esse o nível de entrada (Entry 

Level) e de saída (Exit Level).   

  

Artigo 10.º  
 

Duração  
  

Todos os cursos têm a duração de 15H. As sessões irão decorrer de segunda a sexta das 

18H30 às 20H.   

As 10 sessões de 1H30 serão distribuídas pelos seguintes dias: 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20 

e 21 de abril.     

 

Artigo 11.º 

 
Assiduidade  

 
A assiduidade é registada nas folhas de presença pelo professor. Sempre que o aluno não 

estiver presente, será considerada falta. As faltas dadas pelos participantes não podem ser 

recuperadas noutro atelier ou noutro horário e não haverá reembolso das mesmas. Para 

efeitos de emissão de declaração os formandos terão de ter obtido uma assiduidade mínima de 

75%.  As faltas dadas pelos professores serão compensadas em datas acordadas com a turma.   



 

4 
 

Atelier de Línguas   
Regulamento 2º Semestre 2019/2020 (6 a 21 de abril) 

 
Artigo 12.º 

 
Avaliação/Declaração 

 
Após a conclusão do curso será emitida uma declaração de presença, contendo no verso da 

mesma os conteúdos programáticos e respetivos objetivos. 

O curso, pelo número reduzido de horas, não permite a obtenção de um nível de aprendizagem, 

não se procedendo, como tal, a um sistema formal de avaliação.   

 


