Curso de Árabe
Os cursos de Árabe oferecidos no CLiC são cursos lecionados em módulos de 60 horas, com carga horária
semanal de 4 horas, 2 vezes por semana.
Cada módulo corresponde a um subnível de um macro nível, este apenas concluído com frequência e
aproveitamento em dois módulos.
As turmas abrem com o mínimo de 8 estudantes.

Níveis em funcionamento:
A1 (A1.1 = 60 horas)

Propinas curso Semestral:
Comunidade IPL – 150 €
Alumni e Ex-funcionários IPL – 200 €
Comunidade Exterior ao IPL – 250 €

Propinas curso Intensivo:
Estudantes IPL Erasmus Outgoing - gratuito
Comunidade IPL – 75 €
Alumni e Ex-funcionários IPL – 100 €
Comunidade Exterior ao IPL – 150 €

Destinatários:
I – Primeira inscrição nos cursos do CLiC:
1º semestre 2019/2020:
As inscrições são feitas online no portal do CLiC em https://portal.ipl.pt/clic,
De 15 de julho a 05 de setembro de 2019.
Taxa de inscrição: 10 €
Teste de Aferição de Nível:

Os novos alunos devem inscrever-se para teste de aferição de nível.
O teste de aferição de nível realizar-se-á nos dias 9 e 10 de setembro de 2019, às 18.00 horas, no Campus
de Benfica, local a indicar.

Matrícula novos alunos:
Após informação do nível indicado, o estudante deverá confirmar por e-mail para matricula@clic.ipl.pt o
interesse em iniciar o curso, enviando o comprovativo do pagamento de 1/3 do valor da propina até ao dia
25 de setembro de 2019.
Pagamento de propinas:
1ª prestação – até 25 de setembro de 2019 (comunidade IPL – 51,00€ / Alumni e Ex-Funcionários IPL –
100,00 €; Comunidade exterior – 85,00 €); - por transferência bancária (IBAN a indicar);
2ª prestação – até 30 de outubro 2019 (Comunidade IPL – 49,50€ / Alumni e Ex-Funcionários IPL – 100,00
€/ Comunidade exterior – 82,50 €);
3ª prestação – até 13 de dezembro de 2019 (Comunidade IPL – 49,50€ / Comunidade exterior – 82,50 €)
Nota: Enviar comprovativo de pagamento para matricula@clic.ipl.pt

2º semestre 2019/2020:
As inscrições são feitas online no portal do CLiC em https://portal.ipl.pt/clic,
De 16 de dezembro de 2019 a 30 de janeiro de 2020
Taxa de inscrição: 10 €
Teste de Aferição de Nível:
Os novos estudantes devem inscrever-se para teste de aferição de nível.
O teste de aferição de nível realizar-se-á nos dias 3 e 4 de fevereiro de 2020, às 18.00 horas, no Campus
de Benfica, local a indicar.

Matrícula novos alunos:
Após informação do nível indicado, o estudante deverá confirmar por e-mail para matricula@clic.ipl.pt o
interesse em iniciar o curso, enviando o comprovativo do pagamento de 1/3 do valor da propina até ao dia
21 de fevereiro de 2020.
Pagamento de propinas:
1ª prestação – até 21 de fevereiro de 2020 (Comunidade IPL – 51,00€ / Alumni e Ex-Funcionários IPL –
100,00 € / Comunidade exterior – 85,00 €) - por transferência bancária (IBAN a indicar);
2ª prestação – até 21 de março de 2020 (Comunidade IPL – 49,50€ / Alumni e Ex-Funcionários IPL –
100,00 € / Comunidade exterior – 82,50 €);
3ª prestação – até 21 de maio de 2020 (Comunidade IPL – 49,50€ / Comunidade exterior – 82,50 €);

Nota: Enviar comprovativo de pagamento para matricula@clic.ipl.pt

II - Renovação de matrícula:
1º semestre 2019/2020:
De 9 a 20 de setembro de 2019
A confirmação de interesse em continuar o curso deverá ser feita por e-mail para matricula@clic.ipl.pt,
indicando:
- Nível do curso;
- Horário pretendido;
- Juntando o comprovativo do pagamento da Taxa de inscrição: 10 €

Pagamento de propinas: alunos de continuação:
1ª prestação – até 25 de setembro de 2019 (Comunidade IPL – 51,00€ / Alumni e Ex-Funcionários IPL –
100,00 € / Comunidade exterior – 85,00 €); - por transferência bancária (IBAN a indicar);
2ª prestação – até 30 de outubro 2019 (Comunidade IPL – 49,50€ / Alumni e Ex-Funcionários IPL – 100,00
€ /Comunidade exterior – 82,50 €);
3ª prestação – até 13 de dezembro de 2019 (Comunidade IPL – 49,50€ / comunidade exterior – 82,50 €)
Nota: Enviar comprovativo de pagamento para matricula@clic.ipl.pt

2º semestre 2019/2020:
De 3 a 14 de fevereiro de 2020
A confirmação de interesse em continuar o curso deverá ser feita por e-mail para matricula@clic.ipl.pt,
indicando:
- Nível do curso;
- Horário pretendido;
- Juntando o comprovativo do pagamento de 1/3 do valor da propina.

Pagamento de propinas: alunos de continuação:
1ª prestação – até 14 de fevereiro de 2020 (Comunidade IPL – 51,00€ / Alumni e Ex-Funcionários IPL –
100,00 € /Comunidade exterior – 85,00 €); - por transferência bancária (IBAN a indicar)
2ª prestação – até 21 de março de 2020 (Comunidade IPL – 49,50€ / Alumni e Ex-Funcionários IPL –
100,00 € / Comunidade exterior – 82,50 €);
3ª prestação – até 21 de maio de 2020 (Comunidade IPL – 49,50€ / Comunidade exterior – 82,50 €);

Nota: Enviar comprovativo de pagamento para matricula@clic.ipl.pt

Calendário académico 2019/2020:
1º semestre:
Período Letivo: 30 de setembro de 2019 a 25 de janeiro de 2020
Período de compensação letiva: 27 a 31 de janeiro de 2020
Férias de Natal: 23 de dezembro de 2019 a 03 de janeiro de 2020
Carnaval: 24 a 26 de fevereiro de 2020
2º semestre:
Período Letivo: 02 de março a 26 de junho 2020
Período de compensação letiva: 29 de junho a 03 de julho de 2020
Férias de Páscoa: 06 a 13 de abril de 2020
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