
 

 

  

CMC: aprendizagem de línguas para 
estudantes universitários 

 
Os cursos CMC (Communicating in Multilingual Contexts ― Comunicar em  contextos multilingues) tem por 
vocacao ajudar os estudantes universita- rios a melhorar os seus conhecimentos de linguas com vista a 
aproveitarem  oportunidades de estudar no estrangeiro. Utilizam materiais didacticos  inovadores 
produzidos por uma parceria formada entre seis universidades  de Eslovaquia, Espanha, Italia, Paises 
Baixos, Portugal, Reino Unido.  As competencias linguisticas estao a tornar-se cada vez mais importantes  
no ensino superior e sao fundamentais para os estudantes que pretendem  deslocar-se na Europa. Os 
programas de intercambio da UE reconhecem  a necessidade de promover a comunicacao intercultural e a 
diversidade  cultural, sendo importante que os estudantes satisfacam as exigencias em  materia de linguas 
impostas pelas universidades que os vao acolher. Alem  disso, bons conhecimentos de linguas ajudam os 
estudantes a aproveitar  ao maximo o tempo passado no estrangeiro.  Os potenciais candidatos a 
intercambios podem aceder a um sitio web que  contem materiais didacticos multimedia em seis linguas 
baseadas na abor- dagem da Aprendizagem Integrada de Linguas e Conteudos (CLIL). Os niveis  de 
competencias estao associados ao Quadro Europeu Comum de Referen- cia como segue: A1/A2 (eslovaco, 
neerlandes e portugues); B1/B2 (italiano);  B2 (espanhol e ingles). Os cursos tem por vocacao apetrechar os 
estudantes com as ferramentas  que lhes permitam enfrentar os ambientes academicos, linguisticos e 
cultu- rais dos paises onde pretendem estudar. Atraves de uma serie de desafios  e de actividades 
estimulantes, os estudantes sao confrontados com seis  situacoes da vida real no campus (o gabinete 
Socrates, o centro de linguas,  o banco, o bar, a associacao de estudantes e a agencia de viagens) assim  
como em lugares de interesse cultural e em torno da cidade universitaria  ou da regiao).  Os cursos CMC 
foram distinguidos com o Rotulo Europeu em 2006, em  reconhecimento do seu exito na promocao da 
aprendizagem e do ensino  das linguas.  
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