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Os cursos para o Diploma Universitário de Francês Geral 

 
Olá! 

Obrigado pelo seu interesse nos cursos de Francês como Língua Estrangeira do CUEF da 

Universidade de Perpignan. Aqui estão todas as informações sobre nossa proposta.  

 

os cursos de francés  
Seja qual for o seu nível, o CUEF propõe cursos que 

permitem a obtenção de um Diploma Universitário 

correspondente a seu nível. 
 

A oferta é simples:  

1 semestre = 1 nível = 1 Diploma 

 

� Nossos professores são todos franceses nativos e professores universitários.  

� Utilizamos nosso próprio método, assim, não haverá necessidade de comprar métodos 

ou manuais caros.  

� Todas as nossas salas de aula dispões de conexão à internet e de lousas interativas que 

permitem uma aprendizagem moderna e motivadora. 

 
 

A organização do curso 
Nós propomos cursos de duração de um semestre, ou seja, 11 semanas.   
 

Um total de 220 horas divididas de segunda a sexta-feira.  
 

A avaliação de conhecimentos se faz durante todo o ano, 

assim, a presença nos cursos é obrigatória. 
 

Como somos uma universidade, devemos respeitar as 

férias escolares. 

Estas, na França, compreendem: 

� 2 semanas de “férias de Natal”,  

� 1 semana em fevereiro de “férias de inverno”,  

� 2 semanas em abril de ”férias de páscoa”.  
 

Estos periodos de ferias não impactam o curso cuja 

duração será sempre de 11 semanas, mas vão mudar a 

duração da sua estadia.  
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Além do cursos 
 

� O espaço francófono da Biblioteca Universitária 

 
Para reforçar sua aprendizagem, você dispõe de um espaço que reúne todos os métodos 

e manuais existentes para o estudo do FLE – Français Langue Etrangère. Régine, nossa 

bibliotecária, acompanhará todos os estudantes em seus estudos e pesquisas.  

 

� Os Restaurantes Universitários 

 

Nosso campus dispõe de um restaurante universitário e duas cafeterias que propõem 

uma grande variedade de refeições a baixo custo. 

 

� As atividades culturais da Casa do Estudante 
 A Casa do Estudante abriga mais de 80 associações 

estudantis e organiza mais de 15 ateliers artísticos 

gratuitos.  

 

Você ganhará o Pass Culture que o dará direito a 

reduções para os eventos culturais organizados na 

cidade e na região. 
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� O serviço de Atividades Físicas e Esportivas 

Por uma adesão de 20€, você terá acesso ilimitado à sala de musculação 

da universidade e a mais de 30 atividades esportivas 

propostas a cada semana. 

 

Além disso, para descobrir novos esportes, a 

universidade organiza jornadas de iniciação aos mais 

diversos esportes: mergulho submarino, vela, esqui, etc. 

 
� Os benefícios estudantis 

A Ao estudar francês no CUEF você se 

beneficiará automaticamente com uma carteira 

de estudante. Válida em toda Europa, esta 

carteira proporcionará a você reduções em 

museus, cinemas, pontos turísticos e certos 

restaurantes.   

 
 
Quando?  
2 sessões são propostas:  Sessão Outono-Primavera (de setembro a maio) 

    Sessão Inverno-Verão (de janeiro a agosto) 

 
Quanto custa?  
Todos os serviços propostos custam 3020€ (à título indicativo: 137€ por semana).  

 
 

O pagamento se faz em duas parcelas:  

� 250€ para a reserva do curso,  � a diferença antes do começo do curso. 
 

O pagamento da reserva se faz pelo sistema de pagamento seguro por nosso site. 

O pagamento da totalidade se faz por cartão bancário via site ou pessoalmente, por 

cheque ou depósito bancário.  

 

Atenção! A lei francesa o obriga a se inscrever na Seguridade Social, assim, você deverá 

pagar 215€ para assegurar sua saúde. 
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Quer saber mais?  

� Perpignan 

   
Collioure    le Mont Canigou   Perpignan 

 

Perpignan é uma cidade média, de 120.000 habitantes, 

situada a poucos quilômetros da fronteira espanhola. 

 

Entre as montanhas nevadas dos Pirineus e o Mar 

Mediterrâneo, Perpignan está no coração do triângulo 

Toulouse-Barcelona-Montpellier, uma das regiões mais 

turísticas da Europa. 

 

Seu clima ensolarado, sua tradição cultural, sua 

identidade catalã e os locais excepcionais que rodeiam a 

cidade, como a Cité de Carcassonne e o Canal du Midi, e 

vilarejos pitorescos, como Collioure, fazem de Perpignan uma destinação privilegiada 

para aliar turismo e aprendizagem do francês. 

 

   
Pyrénées - à 1h de Perpignan Barcelone - à 1h10 en TGV Carcassonne - à 1h  
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� Chegar em Perpignan 
A melhor maneira de chegar na cidade é pelo Aeroporto Internacional de 

Barcelona. 

Faz-se facilmente conexão até a Estação 

Internacional de Sants. De lá, há a possibilidade de 

chegar em Perpignan por ônibus (viagem de aproximadamente 3 

horas) ou por trem de alta velocidade (viagem de 1h10). 

 

� Moradia 
o CUEF oferece varias possibilidades de moradia aos estudantes. 

Em geral, os estudantes acham facilmente alojamento com companheiros de quarto, em 

casas de família ou em studios, apartamentos individuais. 

 

 

 

 

Contudo, para facilitar sua instalação ao chegar, o CUEF propõe tambem a fórmula 

« Arrivée Facile ».   

Com esta fórmula, o CUEF se dispõe a achar um alojamento para os primeiros 20 dias de 

permanência do estudante. Este período proporcionará tempo para que ele ache um 

alojamento, sozinho ou com nossa ajuda. 

 

Dependendo das disponibilidades, o custo da fórmula « Arrivée Facile » oscila entre 300€ 

et 600€.  

Os estudantes que subscreverem a esta oferta 

-  Receberão uma atestação de alojamento necessária para a validação do visto de 

estudante, 

- Estarão obrigados a aceitar o alojamento que o será proposto (família de 

acolhimento, hotel, apartamento, etc.) 

 

 

 


