
 

 

 

 

 

 

 

Chinês Turístico e Comercial – Ano letivo 2020/2021 

Básico I e II 

 Intermédio I e II 

Avançado I, II e II 

 

 
Básico I - Iniciação  

 

Este nível visa dotar os alunos com um conhecimento geral da Língua Chinesa e de 

como esta difere de outras línguas de escrita alfabética, assim como ao nível da 

gramática e do sistema fonético monossilábico e tonal. Na fase de iniciação, o aluno 

dominará um universo de vocabulário e expressões para situações comunicacionais 

básicas, preparando-se assim para mais tarde abordar temas e vocabulário no âmbito do 

turismo e comércio. 

 

A prioridade deste nível é a de habituar os alunos à escrita/leitura ideográfica. Para tal, 

as aulas serão acompanhadas por ferramentas audiovisuais, também disponíveis para 

estudo pessoal dos alunos. 

 

Neste nível, a avaliação é principalmente baseada no desempenho de cada aluno na aula 

mediante exercícios e testes.  

 

Durante o curso os alunos serão preparados para participar no exame oficial de chinês 

HSK nível I. O exame HSK – Exame oficial de Língua Chinesa pretende aferir os 

resultados de aprendizagem adquiridos pelos alunos, prova essa que não só é promovida 

pelas autoridades chinesas como é a única reconhecida internacionalmente.   

 

Básico II, Intermédio I e II e Avançado I, II e III 

 

Na primeira aula, os alunos serão sujeitos a um teste de nível e, segundo o seu 

desempenho, serão colocados na turma do respetivo nível. 

 

Os níveis Básico II, Intermédio I e II e Avançado I, II e III têm o objetivo de 

desenvolver a capacidade comunicacional, tanto ao nível da compreensão auditiva e 

expressão oral, como da compreensão de textos, bem como aprofundar conhecimento e 

sensibilidade culturais.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Ao longo destes níveis, os alunos irão sendo preparados para os exames HSK, como se 

 segue: 

 

Ao fim do nível… Estará apto a realizar: 

Básico II HSK 2 

Intermédio I  

Intermédio II HSK 3 

Avançado I  

Avançado II  

Avançado III HSK 4 / BCT 1* 

 

 

*Business Chinese Test - Exame Oficial de Língua Chinesa Empresarial. 

 

 

No final de cada curso serão atribuídos certificados de participação. 

 

 

Calendarização dos Cursos: 

1º semestre: 17 de outubro de 2020 a 13 de fevereiro de 2021 

2º semestre: 20 de fevereiro a 26 de junho de 2021 

Sábados, das 10h às 13h 

 

90h de contacto 

 

Local: Universidade do Minho, Campus de Gualtar, Braga. 

 

Inscrições: 

7 de setembro a 12 de outubro de 2020 

 

Inscrição: 20,00 €  

 

Propina: 280,00 € anuais (pagamento único e no ato de inscrição)*  
* Deverá enviar/entregar o comprovativo de transferência digitalizado ou em papel juntamente com 

indicação do titular da conta. 

NIB (Novo Banco): 0007.0000.00218772637.23 

 

Via de inscrição: 

 

Poderá descarregar da ficha de inscrição em www.confucio.uminho.pt. 

 

A ficha de inscrição poderá ser entregue: 

- Presencialmente no Instituto Confúcio da Universidade do Minho, Campus de Gualtar; 

- Por e-mail (confucio@confucio.uminho.pt ). 

 

 

http://www.confucio.uminho.pt/
mailto:confucio@confucio.uminho.pt


  



 

 

 

 

 

 

Língua e Cultura Chinesas – Ano letivo 2020/2021 

      Básico I e II 

      Intermédio I  

 
 

Programa Básico I - Iniciação  
 

Este nível visa dotar os alunos com um conhecimento geral da Língua Chinesa e de 

como esta difere de outras línguas de escrita alfabética, assim como ao nível da 

gramática e do sistema fonético monossilábico e tonal. Na fase de iniciação, o aluno 

dominará um universo de vocabulário e expressões para situações comunicacionais 

básicas, preparando-se assim para mais tarde abordar temas e vocabulário no âmbito do 

turismo e comércio. 

 

A prioridade deste nível é a de habituar os alunos à escrita/leitura ideográfica. Para tal, 

as aulas serão acompanhadas por ferramentas audiovisuais, também disponíveis para 

estudo pessoal dos alunos. 

 

Neste nível, a avaliação é principalmente baseada no desempenho de cada aluno na aula 

mediante exercícios e testes.  

 

Durante o curso os alunos serão preparados para participar no exame oficial de chinês 

HSK nível I. O exame HSK – Exame oficial de Língua Chinesa pretende aferir os 

resultados de aprendizagem adquiridos pelos alunos, prova essa que não só é promovida 

pelas autoridades chinesas como é a única reconhecida internacionalmente.   

 

  

Básico II e Intermédio I 

  

Os níveis Básico II e Intermédio I têm o objectivo de desenvolver a capacidade 

comunicacional, tanto ao nível de compreensão auditiva, como expressão oral e 

compreensão de textos.  

 

Serão também aprofundados conhecimentos sobre cultura chinesa.  

 

 

 

 

 

 



 

Ao longo destes níveis, os alunos irão sendo preparados para os exames HSK, como 

segue: 

 

Ao fim do nível… Estará apto a realizar: 

Básico I HSK 1 

Básico II HSK 2 

Intermédio I (início de preparação para HSK3) 

 

 

No final de cada curso serão atribuídos certificados de participação. 

 

 

Local Níveis Calendarização 

Universidade do Minho, 

Campus de Gualtar,  

Braga 

Básico I 1º semestre: 14 de outubro de 

2020 a 13 de fevereiro de 2021 

2º semestre: 15 de fevereiro a 2 

de junho de 2021 

 

2 aulas de 1h30 por semana – 

segundas e quartas, das 18h30 às 

20h. 

Básico II 

Intermédio I 

Universidade do Minho, 

Campus de Azurém, 

Guimarães 

Básico I 

 

1º semestre: 13 de outubro de 

2020 a 29 de janeiro de 2021 

2º semestre: 15 de fevereiro a 15 

de junho de 2021 

 

2 aulas de 1h30 por semana – 

terças e quintas, das 18h30 às 

20h. 

 

Básico II 

 

 

90h de contacto 

 

Limite de Vagas 

25 

 

Local:  
 

Inscrições: 

7 de setembro a 12 de outubro de 2020 

 

 

Propinas: 

 

Inscrição: 20,00 €  



 

Propina: 280 € anuais (pagamento único e no ato de inscrição)  
* Deverá enviar/entregar o comprovativo de transferência digitalizado ou em papel juntamente com 

indicação do titular da conta 

NIB (Novo Banco): 0007.0000.00218772637.23 

 

Via de inscrição: 

 

Poderá fazer download da ficha de inscrição em www.confucio.uminho.pt. 

 

A ficha de inscrição poderá ser entregue: 

- Presencialmente no Instituto Confúcio da Universidade do Minho, Campus de Gualtar; 

- Por e-mail (confucio@confucio.uminho.pt ). 

http://www.confucio.uminho.pt/
mailto:confucio@confucio.uminho.pt

