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Capítulo I – Organização Geral 

Artigo 1.º 

Objetivo Geral 

Aprendizagem de uma língua de acordo com os objetivos específicos de cada nível, tanto 

a nível de conteúdos funcionais, gramaticais e temáticos. 

 

Artigo 2.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 30€ no valor dos cursos. 

 

Artigo 3.º 

Inscrições 

A pré-inscrição deverá ser realizada online, através do link 

(https://forms.gle/Ep7EMXjBj53KCEL89). Posteriormente, para concluir a inscrição será 

necessário realizar o pagamento de um sinal de 50€ (pagamento em numerário), 

presencialmente no Espaço AEIST (situado no Pavilhão da AEIST, campus Alameda do IST) 

ou na Secção de Folhas, no campus TagusPark. O sinal será deduzido no valor total do 

curso ou devolvido caso o mesmo não se realize. Caso o aluno pretenda desistir da 

inscrição, terá de o fazer até ao último dia do período de inscrições (28 de setembro de 

2020) para ser reembolsado do valor do sinal (mediante a entrega do recibo). A 

desistência após essa data implica a não devolução do sinal. 

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.  
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Artigo 4.º 

Pagamento 

Após receção do e-mail com a confirmação da abertura do curso, e para finalizar a 

inscrição, o restante pagamento do curso deverá ser feito na totalidade no Espaço AEIST, 

até ao primeiro dia de aulas. Caso não cumpra os prazos estipulados, o aluno será 

impedido de o frequentar. Inscrições fora do período estipulado estão sujeitas a 

pagamento imediato da totalidade do curso.  

 

Artigo 5.º 

Local 

I) Os cursos realizam-se nas instalações do Instituto Superior Técnico em salas 

requisitadas para o efeito.  

II) Em caso de situação pandémica em que o Instituto Superior Técnico seja 

encerrado, ou impeça a utilização das salas para a realização dos cursos da AEIST, 

estes irão decorrer por videoconferência.  

III) Em sequência da alínea II) do presente artigo ressalva-se que os preços serão 

mantidos, não havendo qualquer desconto em situação de mudança da 

modalidade presencial para a de videoconferência.  

 

Artigo 6.º 

Desistência e Devoluções 

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

II) De igual modo, não são devidas devoluções em caso de situação pandémica, tal 

como descrito na alínea II do artigo 5º, na qual se verifique a necessidade de 

recurso à modalidade de videoconferência.  
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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. 

  

Artigo 8.º 

Avaliação do curso 

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

final do curso cada 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.  
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Capítulo II – Oxford School 

Artigo 9.º 

Níveis 

Para o curso de Inglês é obrigatória a realização de um teste de nível caso não tenha 

certificação na língua em que se inscreve. O teste de nível de Inglês é presencial, 

realizado nas instalações da Oxford School (Horário: 10h às 20h de 2.ª a 6.ª feira), e não 

tem qualquer custo associado. 

 

Artigo 10.º 

Duração 

Os cursos de Inglês (60h) são semestrais (10 semanas). Ocorrem 2 vezes por semana 

(Níveis B1.1 e B2 à 2.ª e 4.ª; restantes níveis à 3.ª e 5.ª), com uma duração de 3 horas 

(18h30 às 21h30).  

 

Artigo 11.º 

Material de Apoio 

O material de apoio à formação (manual, fotocópias, etc.) é sempre da responsabilidade 

dos alunos, não estando incluídos no valor do curso.  

 

Artigo 12.º 

Assiduidade 

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

estiver presente, será considerada falta (justificada ou injustificada). Sempre que possível 

as faltas devem ser justificadas junto do formador e a justificação deverá ser enviada por 

e-mail para emprego.empreendedorismo@aeist.pt . As faltas dadas pelos formandos 

(justificadas ou injustificadas) não podem ser recuperadas noutra turma ou noutro horário 

e não haverá reembolso das mesmas. Para efeitos do resultado final a assiduidade tem 

uma ponderação de 10%. As faltas dadas pelos formadores serão compensadas em datas 

acordadas com a turma. 
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Artigo 13.º 

Avaliação/Certificado  

No curso de Inglês são objeto de avaliação todas as produções orais e escritas dos 

formandos decorrentes de práticas mais espontâneas bem como de práticas mais 

estruturadas e reguladas. Para tal, serão tidos em conta a Compreensão Oral, Expressão 

Oral, Compreensão Escrita e Expressão Escrita. Na avaliação, serão também tidos em 

conta o empenho, a participação, a organização e a progressão na aprendizagem. A 

classificação mínima para a eventual passagem de nível é de 60/100 para qualquer nível.  

I) Instrumentos de Avaliação:  

Teste de diagnóstico de nível; Teste sumativo; Role-plays; Grelhas de avaliação contínua; 

Trabalhos de casa e Trabalhos de pares e/ou em grupo.  

II) Ponderação:  

Total: 100% = Teste final: 75% + Avaliação contínua: 15% + Assiduidade: 10%  

III) Avaliação específica dos níveis B2, C1 e C2:  

Mantem-se a ponderação dos outros níveis com a adição da necessidade de obter nota 

mínima (60%) separadamente nos 4 papers que constituem o teste final (Reading and 

use of English (40 pontos), Writing (20 pontos), Listening (20 pontos) e Speaking (20 

pontos)).  

Haverá a possibilidade de marcação de exame de 2.ª chamada caso os formandos 

comprovem não poder estar presentes na data do exame final agendado desde o início do 

curso. Após avaliação e caso seja positiva o formando receberá um certificado de 

conclusão de um nível ou de frequência no caso de não ter transitado. A emissão do 

certificado é da responsabilidade da escola parceira. Quando os certificados estiverem 

disponíveis no Espaço AEIST para serem levantados será enviado e-mail aos formandos.  

Certificado: A – Muito Bom (90%-100%); B - Bom (75%-89%); C – Suficiente (60%-74%); D 

- <60% (Insuficiente). 
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Capítulo III – LanguageCraft 

Artigo 14.º 

Local 

Na sequência da possibilidade descrita no Artigo 5.º alínea II), os cursos ministrados pela 

entidade formadora LanguageCraft poderão decorrer nas instalações da mesma, sitas na 

Rua São Filipe Neri, nº25 C – 1250-225 Lisboa (junto ao Largo do Rato), em salas 

devidamente preparadas para o efeito e em regime misto.  

Regime misto: caso haja necessidade de se recorrer às instalações da LanguageCraft, 

daremos a possibilidade aos/às formandos/as de poderem optar por duas modalidades; 

presencial ou online em simultâneo. Isto é, o/a formador/a estará numa sala equipada com 

material audiovisual interativo, permitindo aos participantes optarem em cada sessão 

pela modalidade mais conveniente.  

Estas opções permitem uma maior flexibilidade aos/às formandos/as, na medida em que, 

se por motivos de força maior não puderem estar presentes numa sessão, poderão, ainda 

assim, acompanhar o dinamismo dos colegas em espaço de formação, por 

videoconferência. 

 

Artigo 15.º 

Níveis 

É obrigatória a realização de um teste de aferição de nível caso não pretenda iniciar no 

nível básico de determinada língua ou não tenha certificação que comprove o seu nível. O 

teste de nível é presencial ou online, realizado nas instalações da Language Craft, sujeito 

a marcação prévia e com um custo de 15€ para todas as línguas, exceto no Japonês e 

Mandarim em que tem um custo de 20€.  
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Artigo 16.º 

Duração 

Os cursos são semestrais (cerca 10 semanas), ocorrem 2 ou 3 vezes por semana, e terão 

uma carga horária entre 1h30 e 3h por aula, dependendo da língua e do nível pretendido 

com uma duração total de 30h, 45h, 60h ou 90h.  

No caso especifico do Alemão, os cursos (A1 – 90h ou A1.1 – 45h, A1.2 – 45h; A2 – 90h ou 

A2.1- 45h, A2.2 – 45h; B1.1- 60h, B1.2 – 60h; B2.1 – 60h, B2.2- 60h), ocorrem 2 vezes por 

semana (exceto no caso do Alemão A1 e A2 que ocorrem 3 vezes por semana), e terão 

uma carga horária de 2h30 (das 18h30 às 21h00) nos cursos de 45h, ou de 3h (das 

18h30 às 21h30) nos cursos de 60h e de 90h.  

 

Artigo 17.º 

Material de Apoio 

O material de apoio à formação (manual, caderno de exercícios, etc.) é sempre da 

responsabilidade dos alunos, não estando contemplado no valor do curso.  

  

Artigo 18.º 

Condição de aulas 

Não é permitido o uso de telemóvel durante as aulas.   

 

Artigo 19.º 

Assiduidade 

A assiduidade é registada nas folhas de presença pelo formador. Sempre que o formando 

não estiver presente, será considerada falta (justificada ou injustificada). Atrasos 

superiores a 30 minutos são considerados como falta. Sempre que possível as faltas 

devem ser justificadas junto do formador e a justificação deverá ser enviada por e-mail 

para emprego.empreendedorismo@aeist.pt . As faltas dadas pelos formandos 

(justificadas ou injustificadas) não podem ser recuperadas noutra turma ou noutro horário 

e não serão reembolsados pelas mesmas. Quando o número de faltas injustificadas 
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ultrapassar o limite fixado (1 aula nos cursos de 30h, 2 aulas nos cursos de 45h, 2 aulas 

nos cursos de 60h ou 4 aulas nos cursos de 90h), verifica-se a perda dos direitos do 

formando, nomeadamente o direito a receber o certificado de formação. 

As faltas dadas pelos formadores serão compensadas em datas acordadas pelo grupo.   

  
 

Artigo 20.º 

Avaliação/Certificado 

A avaliação da aprendizagem, para efeitos de certificação, assenta num modelo de 

avaliação contínua. Os meios que determinam esta avaliação são os seguintes: dinâmicas 

de grupo, diário da aula, fichas de trabalho, composições de entrega periódica, provas 

parciais ao longo do processo formativo e/ou prova oral. O exame final ocorrerá na última 

semana do cronograma. A classificação mínima para a eventual passagem de nível é de 

55/100 em todos os níveis de aprendizagem. Haverá a possibilidade de marcação de 

exame de 2.ª chamada caso os alunos comprovem não poder estar presentes na data das 

avaliações finais (último teste escrito e oral) agendado desde o início do curso (e.g. 

teste/exame da faculdade no mesmo dia/horário ou problema de saúde mediante a 

apresentação de atestado médico). O exame de 2.ª chamada será realizado em data a 

acordar nas instalações da Language Craft, com agendamento prévio da hora. Para o 

efeito o formando deverá contactar diretamente a Language Craft através do seguinte e-

mail: cursos@languagecraft.pt  ou geral@languagecraft.pt e com o conhecimento da 

AEIST. Após avaliação positiva o aluno receberá um certificado de conclusão de nível ou 

de frequência no caso de não ter transitado. A emissão do certificado é da 

responsabilidade da escola parceira. Quando os certificados estiverem disponíveis no 

Espaço AEIST para serem levantados será enviado e-mail aos formandos.  
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Capítulo IV – Alliance Française 

 

Artigo 21.º 

Níveis 

É obrigatória a realização de um teste de nível caso não tenha certificação na língua em 

que se inscreve. Após a conclusão da inscrição no curso (inclui o pagamento do sinal), será 

enviado um teste de nível online para que seja averiguado o nível.  

 

Artigo 22.º 

Duração 

Os cursos de Francês (50h) são semestrais (10 semanas), ocorrem 2 vezes por semana, e 

terão uma carga horária de 2h30 (das 18h30 às 21h00).   

 

Artigo 23.º 

Material de Apoio 

A aquisição de todo o material de uso individual (livro, fotocópias, etc.), eventualmente 

necessário para cada um dos cursos, é da responsabilidade dos respetivos formandos, não 

estando contemplado no valor do curso. 

 

Artigo 24.º 

Assiduidade 

A assiduidade é registada nas folhas de presença pelo formador. Sempre que o formando 

não estiver presente, será considerada falta (justificada ou injustificada). Sempre que 

possível as faltas devem ser justificadas junto do formador e a justificação deverá ser 

enviada por e-mail para emprego.empreendedorismo@aeist.pt . As faltas dadas pelos 

formandos (justificadas ou injustificadas) não podem ser recuperadas noutra turma ou 

noutro horário e não serão reembolsados pelas mesmas. Quando o número de faltas 

injustificadas ultrapassar o limite fixado (3 aulas em 20), verifica-se a perda dos direitos 

do formando, nomeadamente o direito a receber o certificado de formação. 
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As faltas dadas pelos formadores serão compensadas em datas acordadas com a turma.  

 

Artigo 25.º 

Avaliação/Certificado 

 A avaliação da aprendizagem, para efeitos de certificação, assenta num modelo de 

avaliação contínua. Os meios que determinam esta avaliação são os seguintes: dinâmicas 

de grupo, composições de entrega periódica, provas parciais ao longo do processo 

formativo e prova oral. O exame final ocorrerá na última semana do cronograma. A 

classificação mínima para a eventual passagem de nível é de 50/100. Haverá a 

possibilidade de marcação de exame de 2.ª chamada caso os formandos comprovem não 

poder estar presentes na data do exame final agendado desde o início do curso. O exame 

de 2.ª chamada será marcado com a Alliance Française. Após avaliação e caso seja 

positiva, o formando receberá um certificado de formação Sigo correspondendo à 

conclusão de um nível (módulos A1.2, A2.2, B1.2), ou um certificado de frequência de 

formação correspondendo à conclusão de um meio nível (módulos A1.1, A2.1 e B1.1).    

A emissão do certificado é da responsabilidade da escola parceira. Quando os certificados 

estiverem disponíveis no Espaço AEIST para serem levantados será enviado e-mail aos 

formandos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

CURSOS DE LÍNGUAS 
Regulamento 1.º Semestre 2020/2021 

Capítulo V – Instituto Espanhol de Línguas 

Artigo 26.º 

Níveis 

É obrigatória a realização de um teste de nível caso não tenha certificação na língua em 

que se inscreve. O teste de nível de Espanhol é online e gratuito 

(https://www.institutoespanhol.pt/exame_nivel os alunos devem colocar o código da 

AEIST: 78Q. Quando receberem no e-mail o resultado devem reencaminhá-lo para 

emprego.empreendedorismo@aeist.pt).  

 

Artigo 27.º 

Duração 

Os cursos de Espanhol (40h) são semestrais (10 semanas), ocorrem 2 vezes por semana, 

e terão uma carga horária de 2h (Das 18h30 às 20h30).    

  
 

Artigo 28.º 

Material de Apoio 

O dossier da formação está incluído no curso.   

 
  

Artigo 29.º 

Assiduidade 

A assiduidade é registada nas folhas de presença pelo formador. Sempre que o formando 

não estiver presente, será considerada falta (justificada ou injustificada). Sempre que 

possível as faltas devem ser justificadas junto do formador e a justificação deverá ser 

enviada por e-mail para emprego.empreendedorismo@aeist.pt . As faltas dadas pelos 

formandos (justificadas ou injustificadas) não podem ser recuperadas noutra turma ou 

noutro horário e não serão reembolsados pelas mesmas. Quando o número de faltas 

injustificadas ultrapassar o limite fixado (3 aulas em 20), verifica-se a perda dos direitos 

do formando, nomeadamente o direito a receber o certificado de formação. 
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As faltas dadas pelos formadores serão compensadas em datas acordadas com a turma. 

 

Artigo 30.º 

Avaliação/Certificado 

A avaliação da aprendizagem, para efeitos de certificação, assenta num modelo de 

avaliação contínua. Os meios que determinam esta avaliação são os seguintes: dinâmicas 

de grupo, diário da aula, fichas de superação de erros, composições de entrega periódica, 

provas parciais ao longo do processo formativo e prova oral. O exame final ocorrerá na 

última semana do cronograma. A classificação mínima para a eventual passagem de nível 

é de 50/100 nos módulos Inicial-1, Intermédio-1 e Avançado-1, e de 70/100 nos módulos 

Inicial-2, Intermédio-2 e Avançado-2. Haverá a possibilidade de marcação de exame de 2.ª 

chamada caso os formandos comprovem não poder estar presentes na data das 

avaliações finais (último teste escrito e oral) agendado desde o início do curso. O exame 

de 2.ª chamada será realizado nas instalações do Instituto Espanhol, com agendamento 

prévio do dia e hora (telefone 213 160 454). Após avaliação e caso seja positiva o aluno 

receberá um certificado de conclusão de um nível ou de frequência no caso de não ter 

transitado. A emissão do certificado é da responsabilidade da escola parceira. Quando os 

certificados estiverem disponíveis no Espaço AEIST para serem levantados será enviado 

e-mail aos formandos. 

 


