
O ALGARVE 
E A UNIVERSIDADE
O Algarve é a região mais a sul de Portugal, com cerca de 200 
quilómetros de costa. Famosa pelas suas praias esplêndidas, 
banhadas por águas calmas e tépidas, escondidas entre 
arribas coloridas e areais a perder de vista. Com um clima 
privilegiado, tem o sol como um dos seus principais atrativos.

A região algarvia oferece aos seus visitantes outros encantos, 
que a tornam um dos lugares turísticos mais procurados da 
Europa, nomeadamente: o Parque Nacional da Ria Formosa e 
a área de paisagem protegida da Costa Vicentina, o estuário do 
rio Guadiana, que integra a reserva natural do sapal de Castro 
Marim e Vila Real de Santo António, e a serra algarvia, situada 
na zona do barrocal, onde se escondem séculos de história 
da vida, usos e costumes dos portugueses – para não falar 
da beleza verdejante dos campos que convida a um encontro 
com a natureza.

É neste contexto aprazível, entre Faro e a Ria Formosa, que se 
encontra a Universidade do Algarve, composta por diversas 
Faculdades e Escolas Superiores distribuídas entre o Campus 
da Penha, na cidade de Faro, e o Campus de Gambelas, junto ao 
Parque Natural da Ria Formosa e muito próximo do aeroporto 
internacional.

O Curso de Verão terá lugar na Faculdade de Ciências Humanas 
e Sociais (edifício 1), Campus de Gambelas. 

O Campus possui uma biblioteca central, restaurante 
universitário, vários snack-bars, um recinto desportivo 
descoberto, um complexo pedagógico e diversos auditórios. 
Fica situado a 2 km da praia e a 5 km da cidade de Faro, existindo 
um serviço de transportes urbanos que liga a Universidade à 
praia e a Faro.

22ND SUMMER COURSE
22º CURSO DE VERÃO

PORTUGUESE 
AS A FOREIGN 
LANGUAGE 
(ONLINE – ZOOM)
PORTUGUÊS LÍNGUA 
ESTRANGEIRA (REMOTO – ZOOM)

5 > 30 JUL 2021 
MON-FR (9.00 AM - 12.00 PM)  
2ª > 6ª (9.00 - 12.00) 



INFORMAÇÕES GERAIS

CONDIÇÕES DE ACESSO
São admitidos candidatos com o mínimo de 17 anos e que tenham 
completado o ensino secundário.

A edição de 2021 oferece os níveis A1, A2 e B1 (nível condicionado 
ao número mínimo de 8 inscrições) em formato remoto. Os alunos 
inscritos receberão antecipadamente a ligação Zoom a usar durante 
o curso.  

INSCRIÇÃO
Para que as candidaturas sejam consideradas válidas, 
os candidatos deverão:
> Preencher a ficha de inscrição disponível online
> Pagar o curso por transferência bancária 
   (na totalidade até 30 de junho) 
> Enviar comprovativo da transferência bancária efetuada 
   (por email)
> Enviar 1 foto tipo-passe 
   (por email)

MODO DE PAGAMENTO
Modalidade de pagamento: 
> 415 Euros (inscrição + propina) ou
> 25 Euros (inscrição) a pagar no ato da inscrição + 390 Euros (propina), a 
pagar até ao dia 26 de junho. O valor do seguro está incluído no valor da 
propina.

Banco: Caixa Geral de Depósitos

Morada: Agência de Gambelas
8005-139 – Faro - Portugal

BIC SWIFT: CGDIPTPL

IBAN: PT 50 0035 0205 00011528730 91
Por favor, certifique-se de que as taxas bancárias são suportadas pelo 
candidato.

Por cheque: O pagamento pode ser efetuado por cheque à ordem da 
Universidade do Algarve - FCHS e enviado para:

Universidade do Algarve
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
Departamento de Artes e Humanidades
Curso de Verão

Campus de Gambelas
8005-139 Faro
Portugal

PRAZO LIMITE DE INSCRIÇÃO
A data limite para inscrição no curso é: 30 de junho. Após esta data 
reservamo-nos o direito de não-devolução (tirando casos devidamente 
justificados e por razões de força maior). Recomenda-se a todos os 
candidatos que necessitem de visto de entrada em Portugal para 
frequentar o curso que procedam ao pagamento da propina apenas 
depois de o visto ter sido autorizado.

CONTACTOS
Telf.: +351 289 800 914

Email: ple@ualg.pt

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome:

Apelido:

Nacionalidade:

Nº doc. de identificação:

Tipo de doc.:

Data de nascimento:            /            /            Sexo: M/F

Língua materna:

Morada:

Telefone:

Email:

Profissão:

Nível em que se inscreve:

Iniciação (A1)   Intermediate (B1)*

Elementar(A2)   

Área de estudos:

PAGAMENTO
Quando efetuar o pagamento por transferência bancária, 
lembre-se que o valor deve estar isento de taxas bancárias. 
Anexe o comprovativo de pagamento à ficha de inscrição.

Banco:

Data de transferência:              /              2021

Para inscrições online: www.fchs.ualg.pt/en/curso/1660

*Funcionamento condicionado 
ao número mínimo de 8 
inscrições.


