
ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
CURSO DE FRANCÊS 

ANO LETIVO 2023 

 

Curso Livre de Língua Francesa ofertado aos alunos dos cursos de Graduação das 

Escolas da FGV do Rio de Janeiro e de São Paulo: de Administração da Escola Brasileira 

de Administração Pública e de Empresas - FGV EBAPE, de Ciências Econômicas da EPGE 

Escola Brasileira de Economia e Finanças - FGV EPGE, de Ciências Sociais da Escola 

Superior de Ciências Sociais - FGV CPDOC, de Direito da Escola de Direito do Rio de 

Janeiro - FGV Direito Rio e de Matemática Aplicada da Escola de Matemática Aplicada 

- FGV EMAp, de Administração de Empresas de São Paulo - FGV EAESP, da Escola 

Brasileira de Administração Pública de São Paulo - FGV EAPSP, de Economia da Escola 

Brasileira de Economia de São Paulo - FGV EESP, de Direito da Escola de Direito de São 

Paulo - Direito FGV, de Relações Internacionais da Escola Brasileira de Relações 

Internacionais de São Paulo - FGV Relações Internacionais, todas mantidas pela FGV. 

 

Devido ao atual contexto decorrente da pandemia e às consequências dela, a 
professora Charlotte Riom continuará assumindo no ano letivo de 2023 as aulas de 
francês tanto para os alunos de Rio de Janeiro quanto para os de São Paulo da seguinte 
maneira: 

 
Em 2023, os alunos de graduação, inscritos a partir do 3° período, de todas as 

escolas do Rio e de SP que desejarem participar das aulas de francês serão convidados 

a se inscrever em um dos cinco níveis – Iniciante 1, Iniciante 2, Intermediário 1, 

Intermediário 2 e Avançado. Cabe ressaltar que o nível avançado se destina aos alunos 

que já possuem um nível B2 Aliança Francesa (incluído B2 escolar). Cada nível do curso 

tem uma duração de 2 (dois) períodos letivos consecutivos com 30h de aulas cada um 

(parte 1 - parte 2).  

 
a. INICIANTE 1: destinado aos alunos com pouco ou nenhum conhecimento do idioma 

francês; 

b. INICIANTE 2: para alunos que comunicam em tarefas simples e do cotidiano; 

c. INTERMEDIÁRIO 1: voltado para alunos que entendem o essencial e comunicam sobre 

tópicos familiares; 

d. INTERMEDIÁRIO 2: voltado para alunos que se exprimem com autonomia e comunicam 

em torno de assuntos complexos e detalhados; 

e. AVANÇADO: destinados para alunos com prática fluida, escrita e oral, da língua. Pré-

requisito: (Intermediário 2 da FGV) ou nível B2 da Aliança Francesa ou equivalente. 



  As inscrições serão feitas através das escolas e de acordo com o número de vagas 
descrito mais à frente. Os alunos devem indicar o nível contemplado e anexar diplomas 
de francês ou equivalentes que o justifique. Em caso de dúvida, os alunos podem entrar 
em contato comigo por e-mail. Para as inscrições, solicitamos às escolas que usem e 
preencham as tabelas anexas a este e-mail. Pedimos a gentileza de devolvê-las até o dia 
10/02/2023 pelos e-mails : charlotte.riom@fgv.br ; clarissa.franca@fgv.br. 
   
  A prioridade será dada aos alunos que já participam de aulas de francês - e 
depois, aos que apresentam os melhores CR. As vagas não preenchidas poderão ser 
redistribuídas para alunos em lista de espera. Há uma exigência de 2 alunos mínimo para 
abrir uma turma. Vale ressaltar que se o número de alunos antigos for pequeno 
poderemos incluir mais alunos das listas de espera.  

 As aulas de francês contarão como créditos ou aulas complementares, o que 
exige frequência obrigatória de 75% (até 3 ausências).  
 
 

Inscrições: 30/01/2023 - 10/02/2023 
Redistribuição de vagas: 14-15/02/2023 

 Resultados: 17/02/2023 
 

2023.1 
Início das aulas: 27/02/2023 

Não haverá aula : 03/04/2023 -07/04/2023 
Fim das aulas: 16/06/2023 

Carga horaria 
30h 

 
Vagas para o curso de francês.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Escolas RJ 
Iniciante 1 Iniciante 2 Intermediário 1 

Intermediário 2 
Avançado 

EBAPE 4 2 2 2 

EPGE 4 2 2 2 

DIREITO 4 2 2 2 

EMAp 
Curso de Matemática 

aplicada e 
Curso de Inteligência 

artificial 

4 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

FGV CPDOC 
(Escola de Ciências 

Sociais) 
4 

 
2 

 
2 

 
2 

ECMI 4 2 2 2 

mailto:charlotte.riom@fgv.br


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dias e Horários de aulas* (sujeitos a modificação).  

 

 
⁎ As vagas são distribuídas em 2 turmas para o nível iniciante 1 (são 4 alunos distribuídos em 
duas turmas). Uma redistribuição dos alunos poderá acontecer, caso necessário, 
posteriormente às inscrições. 

 
ZOOM Meeting ID: 993 238 5788 

 
 
 
Podemos emitir no fim de cada semestre uma declaração de assiduidade 

informando sobre a carga horário cumprida.  
 
 
Ficamos à disposição para quaisquer informações complementares que se façam 

necessárias e convidamos vocês a compartilhar a ementa do curso de francês para os 
alunos assim como os horários das aulas e as datas.  

Peço a vocês que enviem um comunicado para os alunos apresentando este 
curso, anexando a ementa do curso, e lembrando os alunos que a solicitação de inscrição 
NÃO se faz pelo Aluno Online. 
 

 
Atenciosamente 

 
Profa-Dra. Charlotte Riom 

Clarissa França, assistente administrativa.  

Escolas SP 
Iniciante  1 Iniciante  2 Intermediário 1 

Intermediário 2 
Avançado 

EAESP 
Administração 

Empresarial 
4 

2 2 2 

EAPSP 
Administração 

Pública 
4 

2 2 2 

Direito SP 4 2 2 2 

EESP 4 2 2 2 

RI 4 2 2 2 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira 
 

Sexta-feira 
 

Iniciante 1 
13h – 15h 
 
Iniciante 1 
16h – 18h 
 

Iniciante 2 
13h00 – 15h00 
 

 
 
 
 

Intermediário 1 
13h00 – 15h00 
 
 
 

Intermediário 2 - 
Avançado 
13h00 – 15h00 
 
 


