
         CURSO DE FRANCÊS 
         BÁSICO E INTERMEDIÁRIO 

Quinta e sexta-feira: 11h40min às 12h40min 
 

I - PROFESSOR: Sébastien Kiwonghi Bizawu 
II -  OBJETIVO: O objetivo principal do Curso é iniciar o conhecimento do Idioma Francês, base 
gramatical, verbos, pronúncia e compreensão. 
III – METODOLOGIA: O Curso terá exercício envolvendo principalmente: 
Estudo da base gramatical; Estudo de verbos; Exercícios de pronúncia; Compreensão de textos; 
Exercícios de escrita. 

O Curso constará de aulas expositivas, exercícios coletivos de pronúncia e trabalhos em 
pequenos grupos para exercício de escrita e de pronúncia. 
IV - MATERIAL DIDÁTICO: O material estará à disposição dos alunos sendo que não poderão 
sofrer rasuras, anotações ou outros danos. O aluno deverá se comprometer a devolvê-lo em 
condições para que a próxima turma possa dispor dos mesmos. O aluno poderá adquiri-lo nas 
livrarias.  
V - PÚBLICO-ALVO: Poderão se inscrever no curso alunos da Escola Superior Dom Helder 
Câmara.  
VI - ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO: O Curso completo tem a duração de dois semestres, 
representando dois níveis diferentes de estudo, com um encontro semanal, aos sábados de 
manhã, de duas horas. Como a continuidade dos grupos de um semestre para o outro não é 
assegurada, é recomendável que os alunos se matriculem por módulo, a cada semestre.  
VII – CARGA HORÁRIA: 18 horas/aula (1 crédito acadêmico). 
VIII – CRONOGRAMA: 18 encontros 

Mês Dias de aula 

Abril 02,03,16,17,23,24,30 

Maio 14,15, 21,22,28,29 

Junho 04,05,19,25,26. 

 
IX – PARTICIPANTES: Aluno do curso de Direito Convencional.  
X – INSCRIÇÕES: 

 Somente de  06 a 13/03, por meio do Portal Acadêmico.  

 Alterações e cancelamento:   24 a 26/03 , através do Portal Acadêmico.  
A) Para contar como Seminário Temático: 

1º) efetuar pagamento de custos no valor total de R$ 210,00  (duzentos e dez reais). 
 À vista: o custo total será incluído no boleto de  maio. 
 A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos de 

    maio e junho   de 2020. 
 O aluno beneficiado pelo FIES, de acordo com as regras deste financiamento, deverá 

efetuar o pagamento através do boleto bancário. 
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença; 
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos. 
4º) EGRESSO: 50% de desconto no valor do Seminário Temático. 

B) Para contar apenas como “Atividade Complementar”: 
1º) o seminário é gratuito. 
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença; 
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos. 

C) A inscrição em Atividades Complementares em horários sobrepostos invalidará ambas 
as atividades. 
D) A oferta deste seminário está condicionada ao número mínimo de 20 inscritos. 

XI – VAGAS: 50 para a modalidade Seminário e 05 vagas para Atividade Complementar. 

 

 


