
FRANCÊS SEM FRONTEIRAS 2016.2

O  Setor  de  Proficiência  Linguística  da  DRI  e  a  Faculdade  de  Letras  informam que  as
inscrições para os testes de nivelamento e classificação para o curso de extensão “Francês
sem Fronteiras” (FsF) serão nas seguintes datas:
Início: 05/08/2016
Término: 19/08/2016
Esclarecemos que esse curso será ofertado pela Faculdade de Letras em parceria com a DRI
e o Programa Idiomas sem Fronteiras como atividade de extensão gratuita em 2016/2 para
alunos regularmente matriculados na UFMG. Para participar desta oferta, o aluno deve ter o
objetivo  de  se  preparar  linguisticamente  para  concorrer  a  uma  vaga  em programas  de
intercâmbio.
A inscrição para o teste de nivelamento e classificação deve ser feita através de um do link
abaixo:

ATENÇÃO: Se você já realizou inscrição para Francês para Fins Acadêmicos NÃO
há necessidade de preencher o formulário novamente.

 
Francês para Fins Acadêmicos e Francês sem Fronteiras: 
https://goo.gl/forms/2JWCYxQyMzGJ9Oqa2

O teste de nivelamento para o curso de FsF ocorrerá na seguinte data:  
 Data, horário: 22/08/2016

As datas e os locais de matrícula serão divulgados oportunamente.
Alunos dos módulos anteriores de Francês sem Fronteiras que foram aprovados em 2016-1
podem solicitar a matrícula no nível seguinte até  22/08/2016, enviando uma mensagem
para proficiencia@dri.ufmg.br  

Módulos ofertados 2016-2

- Módulo para alunos de engenharia (nível iniciante): 4h/semana

Horário para parte I: terça e quinta 15h-17h, 6 de setembro até 1 de dezembro.

Carga horária: 48h de curso por semestre.

Exame:  6 de dezembro

- Módulo I de Francês sobre objetivo universitário : Préparer son intégration à 
l’université (A1-A2)  4h/semana

mailto:proficiencia@dri.ufmg.br
https://goo.gl/forms/2JWCYxQyMzGJ9Oqa2


Horário para parte II : terça e quinta 11h30-13h30, 6 de setembro até 4 de outubro. 

Carga Horaria: 16 h de curso por semestre

Exame : 6 de outubro

- Módulo II de Francês sobre objetivo universitário: comprendre un cours 
magistral (A2-B1) 4h/semana

Horário para parte II: terça e quinta 11h30-13h30, 25 de outubro até 22 de novembro.

Carga Horária: 16 h de curso por semestre

Exame: 29 de novembro

- Módulo de fonética 3h/ semana (aberto a todos os níveis)

Horário: segunda e quarta 12h-13h30, 12 de setembro até o 24 outubro.

Carga Horária: 15 h de curso

Exame : 26 de outubro

- Módulo de expressão oral  - 3h/semana (nível mínimo - A2)

Horário: segunda e quarta 12h-13h30 do 24 de outubro até 7 de dezembro.

Carga Horária: 15 h de curso

Exame : 7 de dezembro
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