
 
Regulamento 

1.  Os cursos têm a duração de 50h 

sessões. 

 

2.  Pagamentos e Reembolsos: 

 2.1 No ato da inscrição será liquidad

2.1.1  Em caso de desistência por parte do aluno a taxa de inscrição

 2.1.2 Os alunos que realizarem mais do que um curso no mesmo ano letivo beneficiam de 

30 € nos cursos subsequentes.

    

3.  A Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve

curso, emitirá o respetivo recibo.

 

4.  O Curso poderá ser pago, em cheque à ordem de 

numerário. 

 

5.  O certificado de aproveitamento será entregue aos alunos n

poderá ser quantitativa ou qualitativa.

 

6.  Regime de frequência:  

 Os alunos só poderão faltar até 1/3 do total 

certificado de aproveitamento. 

 

7.  Para todos os cursos livres haverá um momento

 

8.  Caso o docente se veja impossibilitado de dar uma aula, deverá combinar antecipadamente com os alunos a 

respetiva reposição. 

 

9.  As sessões decorrem no edifício da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo 

Pedagógico da Universidade do Algarve, Campus da Penha, em Faro

da ESGHT decorrem nas instalações do mesmo.

  

10. Interrupções para férias adaptadas ao calendário letivo vigente

 Natal - 2 semanas; Carnaval -3 dias

 

11.  A organização dos cursos livres é da responsabilidade 

Turismo e do CL-IMT – Centro de Línguas da Universidade do Algarve. 

 

Faro, 3 de outubro de 2012 

     

     

     

 

 

 

 
egulamento - Cursos Livres de Línguas

 

50h lecionadas em 2 sessões semanais de 2 x 55 minutos, com um total de 25 

to da inscrição será liquidada a taxa de inscrição e o pagamento do curso

Em caso de desistência por parte do aluno a taxa de inscrição não é reembolsável;

Os alunos que realizarem mais do que um curso no mesmo ano letivo beneficiam de 

€ nos cursos subsequentes. 

A Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve, 

. 

O Curso poderá ser pago, em cheque à ordem de Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo

O certificado de aproveitamento será entregue aos alunos no final do Curso. Nele constará uma avaliação que 

er quantitativa ou qualitativa.  

s alunos só poderão faltar até 1/3 do total das sessões (8 aulas de 2 x 55 minutos) para

Para todos os cursos livres haverá um momento de avaliação escrito com nota quantitativa ou qualitativa. 

o docente se veja impossibilitado de dar uma aula, deverá combinar antecipadamente com os alunos a 

As sessões decorrem no edifício da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo 

idade do Algarve, Campus da Penha, em Faro. Os cursos le

da ESGHT decorrem nas instalações do mesmo. 

adaptadas ao calendário letivo vigente:  

3 dias; Páscoa - 1 semana. 

A organização dos cursos livres é da responsabilidade da ESGHT – Escola Superior de Gestão, Hotelaria e 

Centro de Línguas da Universidade do Algarve.   

  

 A coordenação dos cursos   

 Cristina Firmino    

 

Cursos Livres de Línguas 

cionadas em 2 sessões semanais de 2 x 55 minutos, com um total de 25 

a taxa de inscrição e o pagamento do curso; 

não é reembolsável; 

Os alunos que realizarem mais do que um curso no mesmo ano letivo beneficiam de um desconto de 

 após o pagamento integral do 

Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo ou em 

do Curso. Nele constará uma avaliação que 

minutos) para poderem obter o 

quantitativa ou qualitativa.  

o docente se veja impossibilitado de dar uma aula, deverá combinar antecipadamente com os alunos a 

As sessões decorrem no edifício da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo ou no edifício do Complexo 

cursos lecionados no Pólo de Portimão 

Escola Superior de Gestão, Hotelaria e 

 

A diretora do CL-IMT  

Filipa Perdigão  


