
FRANCÊS JURÍDICO II 
NOVO ! DISPONÍVEL NA MODALIDADE B-LEARNING 

 

 
Público-alvo : profissionais (ou futuros profissionais) do sector (jurista, advogado, juiz, tradutor), com 
o nível B1 adquirido em francês. 
 
Objectivos : 1) adquirir o vocabulário e a fraseologia da língua jurídica ; 2) aperfeiçoar as competências 
de compreensão e produção oral e escrita, em situações específicas da vida jurídica ; 3) adquirir algum 
conhecimento sobre as diferentes áreas de actividades jurídicas no contexto francófono e comunitário. 
 
Actividades : actividades de compreensão e expressão a partir de documentos escritos, orais e 
audiovisuais relativos a aspectos diferentes do direito (justiça, administração, instituições, empresas, 
entre outros) ; exercícios de fixação do léxico e da fraseologia. 
 
Programa : 
1) les personnes juridiques : droits, obligations, biens, responsabilité ; 2) Vie et mort des entreprises et 
des sociétés ; 3) Les relations professionnelles à l’intérieur de l’entreprise ; 4) clients, partenaires et 
concurrents ; 5) Les relations entre les entreprises et les pouvoirs publics. 
 
Duração :  15h presenciais (1h30 por semana)  
                + 15h em e-learning (através da plataforma Moodle) 
            
As aulas e-learning : São 10 aulas temáticas. Cada uma propõe, através da plataforma Moodle, 
exercícios variados : actividades de compreensão oral, compreensão escrita e expressão escrita, além 
dos exercícios sobre a terminologia e as estruturas da língua jurídica. O formando, graças a um simples 
acesso a Internet, poderá realizar os exercícios on-line e mandar os trabalhos efectuados para o 
professor que vai acompanhá-lo durante todo o processo formativo, personalizando assim o processo 
de ensino-aprendizagem. 
 
Haverá também na plataforma Moodle documentos complementares para aprofundar a matéria do 
programa, assim como forúns e outros espaços de discussão (chat) nos quais os formandos poderão 
participar. 
 
Nota-se que os materiais pedagógicos das aulas presenciais estarão igualmente disponíveis na 
plataforma Moodle, permitindo assim aos formandos com menos disponibilidade para assistir às aulas, 
seguirem a formação à distância, em modo de e-learning. 
 
O curso permite aos participantes desenvolverem também aptidões para a realização das provas do 
Exame Internacional de Francês Jurídico da Câmara de Comércio e Indústria de Paris (Diplome 
de Français Professionnel - Juridique - CCIP). 
 
Livro de apoio : SOIGNET, M. (2003) : Le français juridique. Paris, Hachette-FLE, 128 p. 

 
INSCRIÇÕES no Secretariado do Ilnova (R/C, Bloco A) 

CONTACTO : ilnova@fcsh.unl.pt  
Nº de telefone directo : 21 790 83 82 


