
Cursos de Língua do Instituto Confúcio da ULisboa (ICUL) 

Porquê aprender Mandarim (Língua Oficial Chinesa)? 

Porque: 

 é uma língua em grande desenvolvimento no mundo; 

 falar mandarim abre as portas para uma das culturas mais antigas e fascinantes, permitindo apreciar melhor o seu vasto património 

cultural; 

 a China é uma economia crescente a nível mundial, sendo já uma grande potência económica com interesses em países de língua oficial 

portuguesa; 

 dominar o mandarim melhora o CV, e a capacidade de falar mandarim em ambiente de trabalho poderá proporcionar uma vantagem 

competitiva; 

 em termos empresariais, o domínio do mandarim é extremamente útil e ajuda a cimentar melhores relações com parceiros comerciais 

chineses; 

 aprender uma língua tão diferente da língua materna e ser capaz de falar, ler e escrever os caracteres chineses é um desafio compensador, 

a vários níveis. 

Condições gerais dos Cursos de Língua Chinesa (Mandarim) 

Tipo de curso: livre (inscrições abertas a todos os interessados) 

Objetivo: proporcionar uma introdução básica, intermédia ou avançada ao estudo da língua e cultura chinesa. 

Duração do curso: cada nível (básico/intermédio/avançado) tem a duração de dois anos letivos. 

Certificação: certificado de frequência bilingue, em português e chinês, conferindo aos alunos que participem em pelo menos dois terços das 

aulas. O documento é conferido pela Universidade de Lisboa, o Gabinete do Conselho Internacional da Língua Chinesa (Hanban) e a 

Universidade de Estudos Estrangeiros de Tianjin (UEET). 

Os Professores do ICUL provêm de universidades chinesas: Universidade de Estudos Estrangeiros de Tianjin (TFSU), universidade parceira do 

ICUL. 

O ensino do mandarim no ICUL tem, maioritariamente, como língua de apoio, o inglês. Os manuais são em inglês/mandarim (livros e ficheiros 

áudio) e estão incluídos na propina anual. 

As aulas decorrem na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em salas a designar. 



  

Designação dos Cursos 

Curso Básico 1 – um ano letivo 

 Carga horária (120h) – 350 € (propina anual / inclui material didático) 

Curso Básico 2 – um ano letivo 

 Carga horária (120h) – 350 € (propina anual / inclui material didático) 

Curso Intermédio 1 – um ano letivo 

 Carga horária (120h) – 350 € (propina anual / inclui material didático) 

Curso Intermédio 2 – um ano letivo 

 Carga horária (120h) – 350 € (propina anual / inclui material didático) 

Curso Avançado 1 – um ano letivo 

 Carga horária (120h) – 350 € (propina anual / inclui material didático) 

Curso Avançado 2 – um ano letivo 

 Carga horária (120h) – 350 € (propina anual / inclui material didático) 

Curso Avançado Superior – um ano letivo 

 Carga horária (120h) – 350 € (propina anual / inclui material didático) 

 

 



Período de aulas – Ano letivo 2016/2017 

Aulas – 2 horas / 2 x semana 

 1º semestre: 10 out. 2016 – 27 jan. 2017 

 2º semestre: 20 fev. 2017 – 23 jun. 2017 

Períodos de férias 

 Natal: 19 dez. 2016 – 01 jan. 2017 

 Carnaval: 27-28 fev. 2017 

 Páscoa: 10 abr. 2017 – 14 abr. 2017 

  

Inscrições – Ano letivo 2016/2017 

As inscrições são feitas presencialmente nas instalações do ICUL, nos horários e datas abaixo indicados; a ficha de inscrição será disponibilizada 

nesse momento. 

Períodos de Inscrição 

19 de setembro a 04 de outubro de 2016 

 Segunda e terça das 10h às 13h30 

 Quarta e quinta das 16h às 18h30 

 

Requisitos 

 Preenchimento e entrega da ficha de inscrição totalmente preenchida e com fotografia; 

 Pagamento: 350 euros (durante o período das inscrições: 19 de setembro a 04 de outubro de 2016) 

 

 



Pagamento do curso 

O pagamento só deverá ser efectuado após a inscrição no ICUL. 

O pagamento deverá ser efectuado na sua totalidade (350 euros) durante o período de inscrições: 

19 de setembro a 04 de outubro de 2016 
O pagamento é feito directamente na tesouraria da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 

Horário de funcionamento: das 09h00 às 17h00. 

O duplicado do recibo de pagamento deverá ser entregue directamente no ICUL ou enviado a partir do email do candidato para o seguinte 

endereço: info@confucio.ulisboa.pt. 

Enviar igualmente os seguintes dados: 

 Nome 

 Número do Cartão Cidadão (ou BI) 

 Turma e nível em que se inscreve 

Horários 

Os horários seguem noutro documento. 

Os alunos novos que já tenham conhecimentos de língua chinesa farão uma entrevista no ICUL para efeito de colocação em turma de nível 

adequado – básico, intermédio ou avançado –, consoante as turmas disponíveis. 

 

 

 Notas: 

 Devido à grande procura dos nossos cursos, e de forma a assegurar a existência de vaga, recomenda-se a realização da inscrição no seu 

período inicial. 

 As turmas têm um mínimo de 10 alunos e um máximo de 30 alunos. 

 Após a segunda aula, não são aceites pedidos de devolução do valor da propina nem de “congelamento” de matrícula. 

 Caso haja disponibilidade para aceitação de alunos para o 2ª semestre, as inscrições têm o valor de 175 euros. 

 O não pagamento do valor do curso nos prazos indicados implica a anulação da matrícula. 

 Os horários apresentados poderão sofrer ligeiras alterações até ao início das aulas. 

 O não cumprimento das normas de inscrição inviabiliza a mesma. 

 Mais informações através do email info@confucio.ulisboa.pt. 
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