Todas as informações abaixo encontram-se no nosso site, no respectivo
separador.

Como funcionam os cursos?
Temos 3 tipos de cursos: Semestrais, Intensivos de Verão e Aulas Particulares.

Cursos Semestrais:
Os nossos cursos funcionam por semestre lectivo. Os dias específicos para o início são indicados antes
de cada ano lectivo, mas por norma o 1º semestre inicia no final de setembro e termina no final de
janeiro e o 2º semestre inicia no final de fevereiro e termina no final de junho.
Visto que seguimos o quadro europeu comum de referência para as línguas (CECR), todos os nossos
cursos de línguas têm, no mínimo, 60h. A carga horária semanal para estes cursos é de 4h, podendo
funcionar com uma aula de 4h ou duas aulas de 2h.
Em algumas línguas temos cursos semestrais intensivos, isto é, ao invés de 60h, são dadas 120h
durante o semestre, podendo o aluno fazer 2 níveis. A carga horária semanal para estes cursos é de 8h,
funcionando com duas aulas de 4h.
Para algumas línguas temos também cursos técnicos. Estes cursos são focados em temas específicos
(por exemplo: jurídico, empresarial, etc.) e implicam já algum conhecimento da língua em questão. Estes
cursos são de 30h e a carga horária semanal é de 2h.

Cursos Intensivos de Verão:
Os cursos intensivos funcionam apenas no verão. Temos sempre 2 fases de cursos, sendo a 1ª em
julho e a 2ª em finais de agosto/início de setembro.
Estes cursos funcionam com aulas todos os dias, de 4h por dia, conseguindo assim terminar as 60h em
3 semanas.

Aulas Particulares:
Existe também a possibilidade de aulas particulares. As aulas/horários são combinadas entre o aluno e
professor, conforme a disponibilidade de ambos.
Preferindo o método de aulas particulares não terá direito a certificado, exceptuando os casos em que
os alunos adquiram 60h de aulas particulares.

Quando decorrem as inscrições?
As inscrições decorrem sempre no mês anterior ao início das aulas.
Existe também uma data limite para as inscrições, pelo que, ultrapassado esse prazo já não será
possível inscrever-se nesse semestre.
A cada semestre, abrem novas turmas de iniciação (para quem não tem conhecimentos da língua) e,
havendo alunos interessados, turmas de continuação.

O que necessita para se inscrever?
Basta preencher o formulário de pré-inscrição no nosso site (separador “inscrição”).

Este formulário deve ser preenchido sempre que o aluno se quiser inscrever, mesmo que esteja a
continuar para o nível seguinte. Não existe qualquer obrigatoriedade de frequentar o ano lectivo
completo sendo que deverá, sempre que quiser frequentar um semestre, preencher o formulário de
inscrição.
A inscrição só fica formalizada após o pagamento, pelo que não podemos garantir vagas na turma
apenas com a pré-inscrição.
O aluno deverá ter, no mínimo, 16 anos.

As turmas têm no mínimo 5 alunos e no máximo 15.

Documentos necessários
Na 1ª vez que se inscreve, solicitamos o envio da cópia do documento de identificação + 1 foto tipo
passe. Estes documentos podem ser enviados por e-mail para ilnova@fcsh.unl.pt ou pode ser entregue
uma cópia presencialmente no secretariado.

Valores:
Taxa de Inscrição (paga apenas na 1ª vez que se inscreve em cada língua)
70€ - para público em geral *
55€ - para estudantes (pós-graduações, mestrado e doutoramento), bolseiros de investigação,
investigadores e docentes - da UNL - e ex-alunos da FCSH *
45€ - para estudantes (licenciatura e mestrado integrado) e funcionários - da UNL *
* Valores válidos para o ano lectivo de 2019/20

Propina (válida para o semestre):
Inglês

Alemão/Espanhol/
Italiano/Francês

Restantes Línguas

Cursos Técnicos

Público em geral

460€

370€

270€

290€

Estudantes (pós-graduações,
mestrado e doutoramento),
bolseiros de investigação,
investigadores e docentes da UNL

400€

310€

230€

260€

Estudantes (licenciatura e
mestrado integrado) e
funcionários - da UNL

300€

290€

220€

230€

Se pertence à UNL, para poder usufruir do desconto, deverá trazer-nos um comprovativo sempre que se
inscreve.
Aulas particulares: 1 aula = 1h = 45€
Pacote de 10 aulas = 10h = 350€

Onde pagar?
Os pagamentos são feitos presencialmente no secretariado do ILNOVA, através de
Multibanco. Em alternativa, em breve teremos pagamentos por via electrónica.

Onde consultar os horários?
Os horários podem ser consultados na página da língua respectiva.
Os horários alteram todos os semestres, pelo que actualizamos sempre a informação que se encontra
no site.
Assim que os horários estejam confirmados (após o inicio das aulas) colocaremos também online, na
página “horários”, um mapa dos mesmos e das salas onde decorrerão as aulas.
Poderá sempre consultá-los também no placard colocado à frente do secretariado do ILNOVA.

Em que turma se deve inscrever?
As turmas são divididas pelos níveis. Caso não tenha conhecimento da língua escolhida, deverá
obrigatoriamente, inscrever-se no nível de iniciação (A1 ou A1.1, dependendo da língua).
Se já tem conhecimentos da língua que quer fazer e não tem nenhum certificado de outro instituto ou
exame internacional, deverá fazer um teste de aferição. Este teste tem um custo de 15€ e deve ser
marcado com, pelo menos, 1 dia de antecedência tendo em conta as datas e horas disponíveis
(informação na página de cada língua).
Caso não tenha disponibilidade para nenhuma das datas/horas estabelecidas, pode contactar-nos via
e-mail para ilnova@fcsh.unl.pt para que possamos tentar arranjar um dia, tendo em conta a sua
disponibilidade (e do professor).

Avaliação:
Todos os nossos cursos são de avaliação contínua (o método de avaliação poderá variar consoante o
professor).
O aluno deverá frequentar, no mínimo, 75% das aulas. Caso necessite de faltar por razões de força
maior deverá sempre informar o professor.

Certificados:
No final de cada nível poderá, a qualquer altura, solicitar a emissão do certificado. O certificado tem
um custo de 15€, pelo que nunca será emitido sem o pedido do aluno. Este pedido pode ser feito
presencialmente, por telefone ou por e-mail.
No certificado virá a informação do nome do aluno (conforme colocado na ficha de inscrição) + língua
e nível concluído (com indicação do nº de horas feito) + nota + equivalência de ECTS.
NOTA ECTS: Com a equivalência dos ECTS no certificado, os alunos universitários poderão pedir a
creditação dos cursos feitos no ILNOVA para as licenciaturas/mestrados, no entanto deverão sempre

pedir a confirmação desta questão junto da própria faculdade, pois cada uma terá o seu método para
este processo.

Notas sobre as regras e normas de funcionamentos do ILNOVA:
NOTA SOBRE A DURAÇÃO DAS AULAS:
Em todos os cursos e línguas, 1 aula normal tem a duração de 1h 45m, devendo o seu início ter lugar à
hora certa (ex: 18h – 19.45h; 20h – 21.45h), o que permitirá a existência de uma pausa de 15 minutos
entre aulas.
O ILNOVA segue as regras do Conselho Pedagógico da FCSH, visto que as aulas são simultâneas com as
da Faculdade.
Este intervalo entre aulas está contabilizado no conjunto de horas previstas para cada curso, porque
estas dizem respeito ao trabalho lectivo total e não à duração específica de cada aula.
NOTA SOBRE PAGAMENTOS:
Existem, em todos os períodos de aula, datas limite para pagamento da taxa de inscrição e propina. As
mesmas devem ser respeitadas, havendo, por isso, uma penalização por atraso de pagamento de 10% do
valor total da propina.
Os valores indicados para as propinas referem-se a pagamentos feitos a pronto. Caso pretenda o
pagamento a prestações acrescerá à propina uma taxa de 10% do valor da mesma.
NOTA SOBRE DESISTÊNCIAS:
Caso não possa frequentar um curso por razões pessoais, admite-se que a propina seja transferida
para outro curso do mesmo semestre ou devolvida, o pedido terá de ser realizado até à 2ª aula da
disciplina/turma em causa. O valor pago da taxa de inscrição nestes casos não tem direito a reembolso.

Qualquer informação extra que necessite poderá, a qualquer altura, contactar o secretariado do
ILNOVA via e-mail ou telefone. Informamos, no entanto, que no início de cada semestre é mais
complicado conseguirmos responder a todos os e-mails atempadamente assim como o atendimento de
todas as chamadas poderá ser mais complicado (devido ao grande fluxo das mesmas e de pessoas que
vêm presencialmente ao secretariado).

Contactos:
ilnova@fcsh.unl.pt
217908382
Av. de Berna 26-C | 1069-061 Lisboa

|

Google Maps

http://bit.ly/2elnm0g

O secretariado do ILNOVA situa-se dentro do campus da FCSH, na Torre A - r/c

