
 

 

Disciplina: Francês para fins académicos I (nível A2) 

Carga horária: 48h  

Horario: segunda e quarta 11h30-13h10 

Ementa 

Módulo destinado aos estudantes que com objetivo de se preparar linguisticamente para 

concorrer a uma vaga em programas de intercâmbio. 
Desenvolver habilidades linguísticas em situação de contexto universitário, desde a escolha das 

disciplinas a serem cursadas até a preparação dos trabalhos e avaliações. Inclui também a 
compreensão de diferentes sistemas educativos de localidades francófonas para as quais os 

alunos possam se interessar em ter sua experiência, sobretudo o francês, o belga e o canadense.  

 

Objetivo 

O curso Francês para fins acadêmicos aborda a língua francesa contextualizada em situações 
como a participação de alunos em seleções para intercâmbios em países francófonos, a 

previsão de recursos para tal experiência, situações práticas cotidianas e algumas vivências 
culturais. 

 

Conteúdos 

Organização dos estudos: conhecer o sistema universitário de alguns países francófonos 
Construir o próprio projeto: carta de motivação, currículo, formulário de seleção 

A procura de um alojamento e previsão do orçamento 
Gerenciamento administrativo: alguns contextos burocráticos estudantis e como cidadãos 
Vida cotidiana: serviços e vida na cidade 

Vida estudantil: experiências e descobertas na universidade 
O cotidiano no campus 

 

Avaliação 

Os alunos serão avaliados com provas orais, escritas e trabalhos diversos escritos.  
A participação ao longo do curso também será critério de pontuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Disciplina: Francês para fins académicos II (nível B1) 

Carga horária: 48h  

Horario: terça e quinta 11h30-13h10 

Ementa 

Módulo destinado aos estudantes que com objetivo de se preparar linguisticamente para 
concorrer a uma vaga em programas de intercâmbio. 
Desenvolver habilidades linguísticas em situação de contexto universitário, desde a escolha das 

disciplinas a serem cursadas até a preparação dos trabalhos e avaliações.  

 

Objetivo 

 Capacitar o aluno na compreensão e produção de gêneros que circulam em contexto 

universitário e acadêmico. 

 

Conteúdos 

Serão trabalhados aspectos gramaticais associados aos objetivos. Os temas lexicais 
abordados incluem vocabulários específicos da universidade, associados aos gêneros 
abordados como programa e apresentações de disciplinas, anotações de curso, apresentação 

oral de uma problemática, debate, dossiê de exposição de uma problemática e síntese. 

 

Avaliação 

Os alunos serão avaliados com provas orais, escritas e trabalhos diversos escritos.  
A participação ao longo do curso também será critério de pontuação. 

 

 

 


