
Custos incluídos

-Taxas de inscrição e propinas;
-Actividades culturais e de
descoberta;
-Alojamento e/ou refeições;
-Transporte do aeroporto para o local
de formação.

Tipos de alojamento 

- Residência universitária (CROUS)
sem refeições incluídas
cozinha disponível (sem utensílios à
disposição)

- Família de acolhimento
 ½ pensão (pequeno-almoço e jantar)
+ pensão completa aos fins-de-
semana

Institut français du Portugal
Rua Santos-o-Velho 11
1200-811 | Lisbonne
https://www.ifp-lisboa.com/
carla.chabrat@ifp-lisboa.com

Condições e detalhes 

Para se candidatar, por favor,
preencha este formulário

Candidaturas

Subsídio (450 € ou 467 €);

Como bolseiro do governo

francês, beneficia de um seguro,

durante o período de estadia.

Duração da estadia : 1 mês

Requisitos de elegibilidade :

-Ser estudante do ensino secundário

ou universitário em Portugal;

-Ter pelo menos 16 anos de idade; 

-Ter um projecto de estudos em

França;

-Comprovativo de nível B1 em francês.

Vantagens :

mailto:carla.chabrat@ifp-lisboa.com
https://forms.gle/VxsAZunCLfcx9gBu9


Curso intensivo
 - 3 a 28 de Julho ; 
 - 31 de Julho a 25 de Agosto

O programa combina cursos de francês geral e
ateliers temáticos que lhe permitirão progredir na
língua e melhorar os seus conhecimentos sobre a
cultura e a sociedade francesa.
5 horas de ensino por dia, incluindo :
- 2 horas de prática da língua oral e escrita
- 1 hora de atelier de línguas ou multimédia
- 2 horas de atelier temático

Link

Curso de preparação para a universidade 
(nível B2 exigido)
- 3 a 28 de Julho (humanidades e ciências sociais)
- 31 de Julho a 25 de Agosto (curso geral)

O programadestina-se a estudantes que desejem
prosseguir estudos universitários em França. Permite
o desenvolvimento de competências que os ajudarão a
integrar-se com sucesso em universidade.

1 sessão de 4 semanas ; 80 horas para a sessão em
Julho.

Link

Ver todos os programmas
Ver o programma FLE 

Curso intensivo
- 3 a 28 de Julho
- 31 de Julho a 25 de Agosto

Este curso intensivo vai permitir-lhe desenvolver as 
 capacidades de comunicação, enriquecer o seu
vocabulário, melhorar a sua pronúncia e alargar os
seus conhecimentos sobre a civilização francesa
contemporânea.
4 a 5 horas de aula por dia
Possibilidade de reservar "atividades náuticas" à
tarde

Link

Curso de preparação para estudos
científicos e técnicos em França
(nível B2 exigido)
- 24 de Julho a 18 de Agosto

Programa dedicado aos estudantes já matriculados
numa universidade francesa, escola de engenharia
ou Institut Universitaire Technologique (IUT) que
precisam de melhorar o seu nível de francês e
adquirir todas as competências e conhecimentos
correspondentes às exigências do ensino superior
francês antes do início do ano universitário.

Link

Ver as brochuras

Curso intensivo
- 3 a 28 de Julho
- 31 de Julho a 25 de Agosto

- 18 cursos de francês geral ; 
- 8 cursos de ateliers temáticos: gramática,
civilização, comunicação oral, comunicação escrita,
preparação para o DELF/DALF de acordo com o
calendário de exames, etc.

Curso de preparação para estudos
científicos e técnicos em França
(nível B2 exigido)
- 3 a 28 de Julho
- 31 de Julho a 25 de Agosto

Este programa foi concebido para estudantes que
planeiam estudar ciências em França (Universidades,
Escolas de Engenharia). Combina cursos de língua
francesa de manhã e preparação para estudos
universitários à tarde.

Link

Ver os programas 
A estadia 

CLA Besançon CIEL Bretagne CAVILAM Vichy

Cada escola oferece actividades culturais,
desportivas e gastronómicas. Ver o
programa de cada escola para mais
detalhes.

Cantina universitária 
disponível à hora do almoço

Sem serviço de almoço

Serviço de catering à hora do almoço

https://cla.univ-fcomte.fr/formule/fle-programme-intensif/
https://cla.univ-fcomte.fr/formule/fle-passerelle-vers-luniversite/
https://cla.univ-fcomte.fr/formations-langue-culture-francaise/
https://cla.univ-fcomte.fr/brochures/2022-2023/Livret-FLE_2022-2023-num%C3%A9rique.pdf
https://www.ciel.fr/fr/prestation/cours-intensif-de-francais-en-groupe-international/
https://www.ciel.fr/fr/prestation/preparation-aux-etudes-scientifiques/
https://www.ciel.fr/fr/tarifs-2/brochures/
https://www.ciel.fr/fr/tarifs-2/brochures/
https://www.cavilam.com/etudes-superieures-scientifiques/
https://www.cavilam.com/cours-francais-presentiel/
https://www.cavilam.com/cours-francais-presentiel/
https://www.cavilam.com/project-categories/votre-sejour/
https://www.cavilam.com/project-categories/votre-sejour/
http://cla.univ-fcomte.fr/
http://cla.univ-fcomte.fr/
https://www.ciel.fr/fr/
https://www.ciel.fr/fr/
https://www.cavilam.com/

