Regulamento do Curso de Inglês
2015/2016
Curso de Inglês
Ponto Prévio: o Curso de Inglês na ESCS é de frequência facultativa. Para todos os alunos dos
planos de estudos anteriores a 2014/2015, é requisito necessário para a conclusão da
Licenciatura a obtenção do nível B2 do Quadro Europeu Comum de Referência (QECR) ou o
nível 3 da Association of Language Testers in Europe (ALTE), em língua inglesa. Este nível pode
ser atribuído das seguintes formas: aprovação do Curso de Inglês (nível II) da ESCS ou
existência de habilitação considerada equivalente.

Funcionamento do Curso de Inglês
1. Todos os alunos que pretendam frequentar o curso terão de efetuar a inscrição nos Serviços
Académicos.
2. O início do curso ocorre em data a afixar pelos Serviços Académicos.
3. A lecionação do curso decorre durante o primeiro e segundo semestres, seguindo, em
termos de pausas académicas, o calendário letivo em vigor na ESCS.
4. Em caso de não aproveitamento, os alunos que não tenham frequentado, pelo menos, 75%
das aulas ministradas, terão de pagar um novo curso nos anos subsequentes, caso
demonstrem interesse em frequentá-lo. O valor dos emolumentos é estabelecido anualmente
pela Direção da ESCS.
5. A avaliação final do curso é qualitativa (A, B, C ou D), resultando da avaliação contínua (60%)
e de um teste de avaliação (40%).
Quem não tiver avaliação positiva (A, B ou C), terá um segundo momento de avaliação em
julho de 2016. A este exame poderão comparecer, mediante inscrição nos Serviços
Académicos, todos os alunos dos 2.º e 3.º anos, incluindo aqueles que não estejam inscritos no
Curso de Inglês no presente ano.

Épocas de Exame de Avaliação de Conhecimentos
julho de 2016 – Todos os alunos que reprovaram na avaliação contínua, bem como os alunos
dos 2.º e 3.º anos que não estejam inscritos no Curso de Inglês no presente ano.
setembro de 2016 – Alunos que tenham estado matriculados no 2.º ano e alunos finalistas.

