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CURSOS LIVRES DE INGLÊS  

2019/2020 

 

Considerando o crescente reconhecimento que o domínio de competências na Língua 

Inglesa é fundamental, tanto a nível académico como profissional, a Escola Superior de 

Hotelaria e Turismo promove a realização de Cursos Livres de Inglês no ano letivo 

2019/20. 

 

Destinatários: 

Os Cursos Livres de Inglês destinam-se à comunidade académica do IPCA e à 

comunidade externa, de forma a responder à crescente necessidade de jovens e adultos 

de melhorar e certificar as suas capacidades de comunicação em Inglês. Os participantes 

devem ter mais de 18 anos ou completá-los até ao final de 2019. 

 

Níveis: 

Os Cursos Livres de Inglês realizados no IPCA encontram-se divididos em cinco níveis 

de domínio da Língua Inglesa, de acordo com o definido no Quadro Europeu Comum 

de Referência para as Línguas (QECR). O QECR define seis níveis comuns de 

referência (A1, A2, B1, B2, C1 e C2), para três grandes tipos de utilizador: o utilizador 

elementar, o utilizador independente e o utilizador proficiente. Os resultados de 

aprendizagem previstos para cada um dos níveis podem ser consultados no Anexo 1.  

 

A realização dos Cursos Livres de Inglês será distribuída pelos dois semestres da 

seguinte forma: 

 

 

1º Semestre 2019/20 2º semestre 2019/20 

Curso nível A1 (48 horas) Curso nível A2 (48 horas) 

Curso nível B1 (48 horas) Curso nível B2 (48 horas) 

Curso nível C1 (48 horas) / 
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Calendarização e horário: 

 

Os Cursos Livres de Inglês a realizar no 1º semestre de 2019/20 (níveis A1, B1 e C1) 

decorrerão de acordo com a seguinte calendarização: 

 

Nível A1:  de 26 de outubro a 18 de janeiro ao sábado das 09.00 às 13.00 horas. 

 

Nível B1:  de 26 de outubro a 18 de janeiro ao sábado das 09.00 às 13.00 horas. 

 

Nível C1: de 26 de outubro a 18 de janeiro ao sábado das 09.00 às 13.00 horas. 

 

 

Os Cursos Livres de Inglês a realizar no 2º semestre de 2019/20 (níveis A2 e B2) 

decorrerão de acordo com a seguinte calendarização: 

 

Nível A2:  de 22 de fevereiro a 23 de maio ao sábado das 09.00 às 13.00 horas. 

 

Nível B2:  de 22 de fevereiro a 23 de maio ao sábado das 09.00 às 13.00 horas. 

 

 

Inscrições: 

 

As inscrições para os cursos a decorrer no 1º semestre decorrerão até 13 de outubro de 

2019 (abertura de inscrições em setembro). 

 

As inscrições para os cursos a decorrer no 2º semestre decorrerão até 2 de fevereiro de 

2019 (abertura de inscrições no início de janeiro). 

 

Os interessados devem preencher a ficha de inscrição online correspondente ao nível do 

curso que pretendem frequentar e proceder ao respetivo pagamento. A inscrição é 

fundamental para averiguar o número de interessados em cada nível e só fica validada 

após confirmação de pagamento. 



 

Página 3 de 4 

 

Propina: 

Comunidade interna (alunos e ex-alunos do IPCA): 100 euros 

Comunidade externa: 120 euros 

 

Notas: 

- A escolha do nível do curso é da responsabilidade dos interessados. Os interessados 

poderão consultar o Anexo 1 de forma a escolherem o nível mais apropriado. Os 

interessados que não consigam determinar o seu nível de Inglês poderão fazer um teste 

diagnóstico através do link  http://www.languagelevel.com/english/index.php, no qual 

terão acesso a um teste composto por perguntas de escolha múltipla. No final do teste 

aparecerá o resultado do mesmo de acordo com o Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas (QECR), ou seja, A1, A2, B1, B2, C1 ou C2. 

 

- A indicação do nível de domínio da Língua atingido pelo aluno figurará num 

certificado de final de curso, atribuído aos alunos que terminarem o curso com 

aproveitamento (de acordo com a metodologia de avaliação adotada no curso) e tiverem 

assistido a pelo menos 75% das aulas, e corresponderá ao sistema de níveis definido no 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR). 

 

- No caso de não aproveitamento ou impossibilidade de avaliação do nível, o aluno 

poderá solicitar um certificado de participação desde que tenha assistido a pelo menos 

75% das aulas.  

 

- No caso de frequência parcial o aluno poderá solicitar um certificado de participação 

relativo ao número total de aulas assistidas (sem referência ao nível do curso). 

 

- A criação de turmas e diferentes níveis dependerá do número de inscritos em cada um 

dos níveis. No caso de o número de inscritos num determinado nível ser insuficiente 

para a realização do mesmo, a propina paga no ato da inscrição será devolvida. 

 

- No caso de as inscrições num determinado nível ultrapassarem o máximo definido, os 

candidatos serão selecionados pela ordem de regularização do pagamento. 

 

Coordenação dos Cursos: 

Prof. Doutora Raquel Pereira 

Escola Superior de Hotelaria e Turismo 

rpereira@ipca.pt 

 

 

http://www.languagelevel.com/english/index.php


 

Página 4 de 4 

Anexo 1 

 

 

Fonte: Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – Aprendizagem, 

ensino, avaliação. Porto, Edições Asa, 2001. 


