
 

 

 

 
2019-20 – 2.º SEMESTRE 

HORÁRIOS E PREÇOS DOS CURSOS DE LÍNGUAS 

CENTRO DE LÍNGUAS DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cursos oferecidos na Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT), Campus da Penha 

Nível Dia Horário Duração 
Comunidade académica  

(alunos e funcionários) 
Comunidade não 

académica 

Alemão – Iniciação 1 (A1.1) 2.ª e 4.ª 19:30 – 21:30 50 horas €265 + €25 de inscrição €285 + €25 de inscrição 

Alemão – Iniciação 2 (A1.2) 3.ª e 5.ª 19:30 – 21:30 50 horas €265 + €25 de inscrição €285 + €25 de inscrição 

Alemão – Básico 2 (A2.2)  
(as sessões ao sábado serão combinadas com os 
alunos no primeiro dia de aulas) 

6.ª   19:30 – 22:30 
50 horas €265 + €25 de inscrição €285 + €25 de inscrição 

sábado* 10:00 – 12:00 

Inglês – Iniciação 2 (A1.2) 3.ª e 5.ª 20:30 – 22:30 50 horas €265 + €25 de inscrição €285 + €25 de inscrição 

Inglês – Básico 1 (A2.2) 3.ª e 5.ª 18:30 – 20:30 50 horas €265 + €25 de inscrição €285 + €25 de inscrição 

Inglês - Pré-Intermédio 2 (B1.2) 3.ª e 5.ª 18:30 – 20:30 50 horas €265 + €25 de inscrição €285 + €25 de inscrição 

Francês -  Iniciação/Falsa Iniciação (A1) 2.ª e 4.ª 18:30 – 20:30 50 horas  €265 + €25 de inscrição €285 + €25 de inscrição 

Francês – Básico (A2) 3.ª e 5.ª 18:30 – 20:30 50 horas €265 + €25 de inscrição €285 + €25 de inscrição 

Francês – Pré-intermédio 1 (B1.1) 2.ª e 4.ª 20:30 – 22:30 50 horas  €265 + €25 de inscrição €285 + €25 de inscrição 

 
• A taxa de inscrição deve ser paga no momento da inscrição online. 
• A prestação total tem de ser paga antes do início do curso. 
• Os alunos que frequentarem mais do que um curso no mesmo ano letivo usufruirão de um desconto de €30.00 por cada curso adicional. 
• Todos os cursos mencionados neste documento conferem (após aprovação) 3 ECTS de acordo com o disposto no Regulamento de cursos não 

conferentes de grau da Universidade do Algarve. 
 


