
Institut Catholique de Paris (França) 
 

Institut de Langue et de Culture Françaises 
 

 
Características Gerais:  
 
 Janeiro: 21h de aula semanais 
 Julho: 15h ou 21h de aulas semanais 
 Níveis Débutant, Elementaire, Intermediaire, Avancé 
 Acesso livre ao laboratório de informática, cafeteria, conexão Wi-Fi, conferências e 

serviços de orientação pedagógica no Institut Catholique de Paris 
 Programação semanal de atividades sociais e culturais 
 “Hébergement” disponibilidade de acomodação com famílias francesas (valor à parte) 
 Mais informações sobre o programa: 

http://fr.calameo.com/read/000125924c5500cee3e91?editLinks=1 
 
Características Específicas: 
 
05 a 30 de janeiro de 2015: Cours d’Hiver (21h de aulas semanais) 
Língua francesa geral mais ateliers de prática oral e escrita 
Aulas de segunda a sexta, das 9h às 12h (+ 3 aulas das 14h às 17h) 
 
01 a 29 de Julho de 2015: Cours d’Été (15h ou 21h de aulas semanais) 
Língua francesa geral e ateliers de cultura e civilização francesa 
Aulas de segunda a sexta, das 9h às 12h (ambos os cursos) / (+ 2 tardes, das 14h às 17h para 
curso de 21h semanais)  
 
Requisitos para Participação no Programa: 
 
 Para obtenção de descontos: Ser estudante, professor ou funcionário da PUC-SP, e 

realizar inscrição através da ARII. O desconto é de 10% sobre o valor do curso, e 
formando-se um grupo de vinte alunos, o desconto é de 15%. 

 Ter no mínimo 18 anos de idade 
 Possuir seguro médico internacional 

 
Valores  

 
Janeiro/2015 Julho/2015 

Taxa de inscrição    98 € 

 
21h semanais:      865 € 

 

 
 15h semanais: 618 € 
 21h semanais: 865 € 

 
Acomodação em casa de família (4 semanas) 

 
Apenas quarto                                                                    800 € 
Quarto com café da manhã e acesso à cozinha                980 € 
Quarto com café da manhã e 3 jantares por semana     1.120 € 
Quarto com café da manhã e 5 jantares por semana     1.200 € 

 
Formulário de inscrição: solicitar à ARII (dci-arii@pucsp.br) 

 
Forma de Pagamento: 
 
Transferência bancária internacional no valor total do curso e, se for o caso, da hospedagem 
em casa de família. 
 
Informações  
Assessoria Assuntos Internacionais e Institucionais (ARII / PUC-SP) 
Rua Monte Alegre, 984 – sala P67 (1º andar) - Edifício Sede – Campus Perdizes – São Paulo/SP 
Tel.: (11) 3670.8011 / 8098 - E-mail: dci-arii@pucsp.br 


