DESPACHO N.º 17/2022-P6
Cursos livres de línguas 1.º semestre
Autorizo a abertura da 2ª fase para o 1.º semestre do ano letivo 2022/2023 dos cursos livres de
línguas da ESEC.
Cursos
 Alemão A1.1, A2.1, e B1.1
 Espanhol A1 e A2
 Francês A1, A2, B1 e B2
 Língua Gestual Portuguesa A1 e A2
 Inglês A1, A2, B1, B2, C1 e C2
 Italiano A1 e A2
 Português para estrangeiros A1 e A2
Estrutura curricular créditos
Os cursos terão 60 horas e 6 ECTS
Condições de admissão
Não se aplica. Não existe condição mínima de
ingresso.
Número de vagas
Os cursos só entram em funcionamento com
um número mínimo de 15 formandos.
Cada turma terá um máximo de 25 alunos
Candidatura e prazos:
As candidaturas são efetuadas on-line, através do
endereço https://inforestudante.ipc.pt/, de acordo
com o seguinte cronograma:
- Candidaturas: até 10 de outubro de 2022
- Lista de admitidos: 12 de outubro de 2022
- Inscrições: 13 a 18 de outubro de 2022
- Aulas: outubro de 2022 a janeiro de 2023
Documentos a entregar: Cópia do cartão de cidadão
(ao colocar este documento estão a consentir o seu
uso pelos GAIEI. Em caso de não consentimento
deverão dirigir-se pessoalmente ao Gabinete),
comprovativo do NIB, Comprovativo do agregado
familiar (opcional).
Critérios de seriação dos candidatos
A seriação seguirá rigorosamente a ordem
de entrada das candidaturas.

Outras informações
- Caso o curso não venha a entrar em
funcionamento por não reunir o número de
formandos indicado será devolvido o valor pago.
- Os cursos irão funcionar à distância.
- Desistência de estudos: O estudante pode desistir
do curso em que se inscreveu em qualquer
momento desde que a desistência seja feita em
requerimento no Inforestudante; A desistência de
estudos não desobriga o estudante do pagamento
das prestações devidas a título de propina e de
emolumentos, das quais se constitui devedor no
ato de inscrição.
Emolumentos e Propina
- Taxa de candidatura: 25€ *;
- Taxa de inscrição: 25€ *;
- Propina:
o Geral: 115€
o Reduzida: 70€
1- Atuais alunos (dos cursos de Licenciatura,
Mestrado,
Pós-graduação,
Formaçãoespecializada e CTESP), pessoal docente e não

docente do IPC e respetivos agregados
familiares diretos;
2- Diplomados pela ESEC (cônjuge e
descendentes);
3- Prof. Cooperantes (cônjuge e descendentes).
- Certificado: 15€ *
* De acordo com a Tabela de Emolumentos do IPC.

Plano de pagamentos
As propinas podem ser pagas no ato de inscrição
ou em quatro prestações:
Propina

Geral

Reduzida

1.ª prestação – ato de inscrição

25 €

15 €

2.ª prestação – 23 de novembro

30 €

15 €

3.ª prestação – 23 de dezembro

30 €

20 €

4.ª prestação – 23 de janeiro

30 €

20 €

Total

115 €

70 €
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