
duração 
50 horas 

 
datas de realização 
13 fev. a 11 abr. ‘17 

2ª e 4ª 
   

horário 
das 14h30 às 17h30  
preço de inscrição 

240€ 
192€ com 20% desconto 

valores isentos de IVA 
 

este valor inclui: 
. documentação 

. certificado de formação 
 

a inscrição só fica completa 
após o pagamento 

 
descontos 

20% de desconto para quem 
efetivar (pagar) inscrição até 1 

mês antes do inicio da 

formação.  
nota: os descontos não são 

acumuláveis 

 
local de realização 

instalações da UNAVE/UA  
 
 
 

inscrições e informações 
virginiablopes@ua.pt 

www.unave.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

fundamentação 
O Curso de Formação de Francês para fins específicos – Hotelaria e Restauração, de 
nível A2-elementar do QECR, é destinado a profissionais ou a interessados que 
visam exercer funções nestas áreas. 

 
objetivos gerais  
Pretende-se que os formandos sejam capazes de: 
- contactar diretamente, oralmente ou por escrito, com uma clientela francófona. 
- compreender textos escritos no contexto da hotelaria e/ou restauração (avisos, 
emails, guias turísticos, etc.);  
- produzir textos escritos no contexto da hotelaria e/ou restauração (avisos, emails, 
mensagens, etc.). 
 
objetivos específicos 
Os formandos devem ser capazes de: 
- receber o cliente, usando os atos de fala adequados às situações de comunicação;  
- informar o cliente sobre as normas de funcionamento do estabelecimento; 
- informar o cliente sobre situações relacionadas com o turismo;  
- responder a perguntas colocadas pelos clientes; 
- propor novas ofertas; 
- comunicar ao telefone; 
- comunicar por email. 
 
destinatários 
Profissionais e interessados em Hotelaria e Restauração 

pré-requisitos  
conhecimentos básicos de francês  
 
Metodologia 
utilizar-se-á a metodologia do francês sobre objetivo específico aplicada aos 
domínios da hotelaria e restauração. 
 
conteúdos programáticos 
  Léxico: 
- Hotelaria e Restauração: profissões e funções 
- Tipos de alojamento 
- Restauração 
- Reservas 
- Pagamento e fatura 
- Reclamações 

Gramática: 
- Futuro próximo e simples 
- Tempos do passado 
- Localização temporal e espacial 
- Frase interrogativa. 
 -Negação 
- Artigos partitivos 

- Determinantes possessivos e demonstrativos. 

Curso de Francês para Hotelaria e Restauração 



 

Maria Eugénia Tavares Pereira ,  Departamento de Línguas e Culturas  

da UA  

Professora Auxiliar do  Departamento de Línguas e Culturas da Universidade 
de Aveiro, tendo-se doutorada em Literatura francesa neste mesma instituição, 
sob orientação de um docente da Sorbonne. É habilitada enquanto examinado-
ra-corretora dos exames DELF-DALF, pelo CIEP, e tem experiência de leciona-
ção em Francês Língua Estrangeira. Atualmente, assume a direção do Curso 
de Línguas e Relações Empresariais da Universidade de Aveiro. 

 Coordenadora  

V1- 2016.11.23 

Natália Alves,  Departamento de Línguas e Culturas  da UA  

Falante nativa de língua francesa. É detentora de uma licenciatura de ensino 
de Português-Francês, pela Universidade de Aveiro. Possui, igualmente, um 
Master em Línguas, Literaturas e Culturas, no ramo de Língua Francesa. Nes-
te momento, encontra-se inscrita no Programa Doutoral em Estudos Culturais. 
É docente de francês nos Cursos Livres do Departamento de Línguas e Cultu-
ras da Universidade de Aveiro. 

formadora 


