curso e tenham obtido pelo menos 5 ECTS, no presente ano letivo, numa
universidade ou num instituto politécnico). Dá-se preferência a alunos com
conhecimentos de língua alemã (devidamente demonstrados). Na carta de
motivação deve ser justificado o interesse em frequentar um curso com estas
características.

Philologisch- Kulturwissenschaftliche Fakultät

20° Curso de Verão Luso-Austríaco 2022
5 a 18 de agosto de 2022 em Payerbach / Áustria
O Curso de Verão Luso-Austríaco irá realizar-se pela vigésima vez desde 2001. Em
2022 o curso decorrerá em Payerbach, Áustria, e durante duas semanas dez
estudantes austríacos e dez estudantes portugueses terão a possibilidade de
aprofundar os seus conhecimentos sobre a língua, a história e a cultura de ambos
os países. Os estudantes que participarem na edição de 2022 ficam
automaticamente selecionados para a edição seguinte, em 2023, a decorrer em
Portugal.
Coordenação científica e organização
Doz. Mag. Dr. Margit Thir e em. O. Univ.-Prof. Dr. Michael Metzeltin, em
articulação e com o apoio institucional e financeiro do Bundesministerium für
Bildung, Wissenschaft und Forschung da Áustria, e em conjunto com o Prof. Dr.
Pedro Cardim (Universidade Nova de Lisboa / CHAM - Centro de Humanidades).
Inscrição e informações em Portugal
Prof. Dr. Pedro Cardim, CHAM - Centro de Humanidades da Universidade Nova de
Lisboa, Av. de Berna 26C, 1069-061 Lisboa, Portugal. Tel.: +351 962 112 998;
email: pedro.cardim@fcsh.unl.pt
Participantes / condições de candidatura
Podem candidatar-se alunos de qualquer universidade ou instituto politécnico
português e de qualquer área de estudo (desde que estejam a frequentar um

Bolsa / matrícula
Os alunos selecionados para a frequência do curso beneficiarão de uma bolsa do
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) da
Áustria, a qual cobrirá os custos com o curso de língua, as atividades científicas e
culturais associadas ao curso de Verão, o alojamento e, ainda, a viagem. A
matrícula tem o valor de 200€ e deverá ser paga por todos os participantes. Os
alunos selecionados que cancelarem a sua participação depois de terem pago a
matrícula não serão reembolsados. A frequência das duas semanas do curso é
obrigatória para todos os alunos.
Local de realização do curso / alojamento
Hübner’s Hotel Payerbacher Hof
Hauptstraße 2
A-2650 Payerbach / NÖ;Telefon: 0043 2666 / 52430, Fax 0043 2666 / 52430 4
hotel@payerbacherhof.at - www.tiscover.com/payerbacherhof

Alojamento
Todos os estudantes ficarão alojados no mesmo local com o objetivo de promover
a interação entre os dois grupos de participantes. A finalidade é favorecer o
contacto entre as duas culturas e incentivar o desenvolvimento de futuras
parcerias científicas, artísticas e culturais entre Portugal e a Áustria. Pretende-se
também que este curso seja um estímulo para uma mais intensa mobilidade de
estudantes oriundos dos dois países.
Custos com alimentação e seguro
Os participantes beneficiarão de um regime de pensão completa (excetuando
bebidas e a alimentação durante as excursões). A organização do curso não
providencia um seguro para os participantes.
Chegada e partida
Ponto de encontro: aeroporto de Lisboa a 5 de Agosto de 2022 (a hora exata será
anunciada oportunamente, juntamente com o programa detalhado do curso).
Creditação

O Curso de Verão Luso-Austríaco é reconhecido pelo Institut für Romanistik der
Universität Wien como Wahlfach (Lehramt) ou como Alternative Erweiterung
(Bachelor). No final do curso todos os participantes receberão um certificado de
participação.
Programa
Este curso de Verão dirige-se a estudantes de todas as áreas de estudo inscritos em
universidades ou em institutos politécnicos portugueses.
A. Aulas de língua alemã e portuguesa
40 horas de curso de língua alemã ou portuguesa. Durante a manhã (de segunda a
sexta, das 9h00 às 13h00) os alunos dedicam-se à aprendizagem de cada uma das duas
línguas. Para cada um dos idiomas haverá dois níveis de ensino, um introdutório e um
outro avançado. Os professores que lecionam os cursos de língua são oriundos da
Áustria (DaF) e de Portugal (PLE).
B. Programa científico e cultural
a. Conferências/ Seminários sobre língua, literatura, história e cultura da Áustria e de
Portugal. b. Ciclo de cinema, ao serão. c. Excursões:

Para o Prof. Dr. Pedro Cardim
CHAM - Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa, Av. de Berna
26C, 1069-061 Lisboa, Portugal. Email: pedro.cardim@fcsh.unl.pt
CANDIDATURA
ao 20º Curso de Verão Luso-Austríaco 2022 em Payerbach / Áustria
Sr. / Sra.
Título
Nome próprio
Apelido
Data de nascimento
Cidadania

C. Matrícula e dados bancários
A matrícula tem o valor de 200€, montante que deve ser pago através de uma
transferência bancária para a conta da Universidade de Viena. Os alunos que
cancelarem a sua participação depois do pagamento da matrícula não serão
reembolsados. Os dados bancários da Universidade de Viena para a transferência
bancária serão anunciados oportunamente.

Endereço

D. Anexar
- Cópia dos certificados dos cursos frequentados.
- Declaração da inscrição na universidade ou no instituto politécnico.
- Cópia do histórico escolar, incluindo classificações e média de notas obtidas.
- Certificado de conhecimentos de língua alemã ou justificação do interesse na
frequência deste curso de Verão
- Carta de motivação

Nome da Universidade / do
Instituto Politécnico

Declaro que tomei conhecimento de que a minha frequência do conjunto de aulas e
de atividades do curso de Verão é obrigatória. Declaro, também, que tomei
conhecimento de que não serei reembolsado caso desista depois de ter sido
selecionado e pago a matrícula. Por último, declaro que tomei conhecimento de que
a minha participação neste curso de Verão não está coberta por qualquer seguro.

Data

Assinatura

Telefone
E-Mail

Área de estudo
Licenciatura/ Mestrado/
Doutoramento
Número de matrícula
Conhecimentos de língua alemã

sim

não

P r a z o d e c a n d i d a t u r a : 15 de junho de 2022

