APRESENTAÇÃO
O DEFI (Departamento de Ensino do Francês para Estrangeiros) é o centro da
Universidade de Lille 3 que recebe os estudantes estrangeiros que vêm a Lille para
aprender a língua francesa. Seu objetivo principal portanto, é permitir o aprendizado
da língua francesa, do nível básico ao avançado, através da difusão da riqueza da
cultura francesa e da descoberta da metodologia do trabalho acadêmico.
Todos os cursos de Francês Língua Estrangeira (FLE) disponibilizados pelo DEFI
são organizados de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para as
Línguas (QECRL, elaborado pelo Conselho da Europa), em seis níveis (A1, A2, B1,
B2, C1, C2). Nesses cursos, os métodos pedagógicos baseiam-se numa abordagem
comunicativa e intercultural, na qual o aluno é estimulado a cumprir tarefas
autênticas.
Para isso, o DEFI oferece cursos intensivos (Diploma Universitário de Estudos
Franceses – DUEF), que incluem 15 horas semanais, complementados pelo
dispositivo de aprendizagem em autonomia, organizado em sua mediateca e no
Centro de Recursos Multimídia para as Línguas de Lille 3.
Outras formações são propostas para os estudantes estrangeiros da universidade:
– uma formação em FLE para estudantes de graduação;
– cursos intensivo e extensivo para estudantes de programas europeus de
intercâmbio (Erasmus);
– um dispositivo de formação em autonomia acompanhada por tutores para os
estudantes de mestrado;
– um dispositivo específico para os estudantes de doutorado;
– um módulo de preparação ao DELF (Diploma de Estudos de Língua Francesa) e
ao DALF (Diploma Aprofundado da Língua Francesa);
– um módulo FOU (Francês com Objetivos Universitários), que visa preparar os
estudantes estrangeiros para as tarefas acadêmicas de argumentação e de
dissertação.
A inscrição permite ao aluno desfrutar de todos os serviços da universidade
(biblioteca universitária, serviço de orientação e de informação, CROUS, entre
outros) e participar de todas as atividades esportivas, artísticas e culturais de Lille 3,
como, por exemplo, eventos, cinema, KINO, concertos e exposições.
Inscrição:
Para o DUEF, é obrigatório apresentar:
– o diploma de ensino médio;
– uma prova de aprovação em concurso de entrada na universidade (vestibular).
ATENÇÃO: ver modalidades de acesso ao ensino superior de acordo com cada
país.

Devem ser anexados, obrigatoriamente, os seguintes documentos para envio pelos
Correios:
– formulário a ser completado e impresso, pois não é possível preenchê-lo online e
enviá-lo pela internet. Trata-se do formulário de pré-inscrição, disponível em no
seguinte endereço: http://www.univ.lille3.fr/defi/informations/inscription/;
– uma foto 3x4;
– uma cópia do passaporte (válido);
– uma cópia traduzida por tradutor juramentado do diploma de ensino médio;
– uma cópia traduzida por tradutor juramentado de documento que certifique a
entrada na universidade;
– uma cópia traduzida por tradutor juramentado do Diploma Universitário, se for o
caso;
– um cheque nominal a L’Agent comptable de l’Université Lille 3, de 100 € (não
reembolsáveis) correspondentes à taxa de pré-inscrição. Caso seja preferível efetuar
transferência bancária, solicitamos que entre em contato conosco, a fim de obter os
dados bancários da universidade;
– 4 cupons resposta internacional (disponíveis nos Correios), ou 4 selos
autocolantes no valor de 0,80 € (caso se encontre na França).
Atenção: se seus documentos estão redigidos em inglês ou espanhol, não é
necessário traduzi-los.

As taxas de pré-inscrição são válidas apenas para o ano letivo em andamento. Caso
sua permanência esteja prevista para o ano letivo seguinte, será cobrada nova taxa
de 100 €. Nosso calendário pode ser acessado pelo nosso site https://www.univlille3.fr/defi/informations/calendrier/.
Após o recebimento do seu dossiê completo, encaminharemos a seus cuidados o
atestado de pré-inscrição, que lhe permitirá obter o visto de estudante long séjour
(“longa estadia”) ou o visto “D”, junto aos serviços consulares da Embaixada da
França ou pelo site http://www.bresil.campusfrance.org.
Descubra
também
nossa
https://www.facebook.com/DEFI.Lille3/.
Demais contatos:
Université Lille3
DEFI
Domaine universitaire du Pont-de-Bois
BP 60149
59653 Villeneuve d’Ascq Cedex
France

defi@univ-lille3.fr


www.univ-lille3/defi/



+ 33 320 416 383



+ 33 320 416 387
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