
   

   

INSTITUT DE TOURAINE 
Ficha de informações 

 
1. Identidade 

Fundado em 1912, o Institut de Touraine é um instituto privado de ensino superior.  A escola possui uma 

equipe de 30 funcionários em tempo integral, incluindo 18 professores permanentes. A escola é uma 

organização sem fins lucrativos. Nosso conselho diretor inclui a Universidade de Tours, a Prefeitura, a 

Câmara de Comércio, e os conselhos locais e regionais. 

2. Nossa missão 

O objetivo do Institut de Touraine é oferecer cursos de língua e cultura francesa, relevantes e de alta 

qualidade, para alunos de todos os tipos e em todos os níveis, conforme seus objetivos e necessidades. 

Nossa pedagogia é orientada para tarefas. Ensinamos habilidades orais e de escrita/leitura de modo 

equilibrado. Todos os programas são baseados em nossos currículos, considerando o contexto imersivo. 

3. Qualidade 

Desde sua criação, em 2007, o Institut de Touraine recebe o selo Qualité FLE. Alcançamos as melhores 

notas em todos os domínios na última reforma (2015). A escola é membro da Groupement FLE, principal 

associação profissional de escolas de idiomas na França. Nosso acordo de cooperação com a 

Universidade de Tours é uma garantia de excelência acadêmica. Somos um membro do CampusFrance. 

4. A cidade de Tours 

Tours Métropole é uma área urbana de 300 mil habitantes, incluindo 30 mil alunos do ensino superior.  

Esta é a capital de Val de Loire (Vale do Loire), uma região famosa pelos seus castelos renascentistas, 

suas cidades medievais e La Loire à Vélo. A região integra o Patrimônio Mundial da UNESCO.  

A cidade de Tours fica a uma hora de Paris de TGV. Há 30 trens por dia entre Paris e a estação de Tours 

ou Saint-Pierre-des-Corps (a segunda estação em Tours). Os trens diretos circulam entre o aeroporto de 

Paris Charles de Gaulle e Saint-Pierre-des-Corps. Muitas empresas de ônibus oferecem serviços regulares 

entre Paris, seus aeroportos e a cidade de Tours. 

5. Cursos 

Vários cursos são oferecidos ao longo do ano: intensivo, padrão, uma combinação de aulas em grupo e 

particulares, programa de idiomas com atividades culturais, preparação para exames, etc. A idade 

mínima para participar desses programas é 16 anos. Consulte nossos documentos "Cursos oferecidos 

2019" e "Taxas 2019" para informações detalhadas sobre os cursos e taxas. Também organizamos 

grupos fechados para escolas secundárias ou universidades estrangeiras. No verão há disponibilidade de 

programas de formação para professores de Francês. 

 



   

   

 

6. Centro de exames 

O Institut de Touraine é um centro de exame oficial para DELF e DALF. Há 8 sessões por ano.  

7. Localização e instalações 

A escola está situada no centro da cidade de Tours, a poucos minutos da área comercial e do distrito 

medieval, onde vários restaurantes e cafés podem ser encontrados. Com uma área total de 4500 m2 em 

3 prédios (incluindo uma casa monástica do século XVI e uma mansão particular do século XIX, a escola 

possui 30 salas de aula, 6 laboratórios de idiomas e material digital para ensino.  O centro de recursos 

está aberto diariamente para complementar os cursos, com tutores à disposição. Todos os alunos se 

beneficiam da nossa plataforma de aprendizagem on-line para reforçar seus cursos. 

8. Hospedagem 

Nosso departamento de hospedagem pode reservar diferentes tipos de hospedagem mediante 

solicitação: casa de família, residência e hotéis.  A maioria das hospedagens fica próxima da escola. Por 

favor, confira o documento "Hospedagem 2019" para mais detalhes. 

9. Atividades extracurriculares 

Atividades são oferecidas regularmente: exibição de filmes, passeios guiados, degustação de vinhos ou 

oficinas de culinária. A frequência das atividades aumenta de junho a agosto, com a disponibilização de 

atividades diárias e de um amplo programa cultural e social. 

10. Informações e contato 

Nosso site fornece informações abrangentes sobre a escola e seus programas: 
www.institutdetouraine.com  
Publicamos todos os nossos eventos no Facebook: www.facebook.com/institutdetouraine 
 
Para mais informações, por favor entre em contato com a Secretaria do Estudante: 
contact@institutdetouraine.com 
Se você é uma escola secundária, uma universidade ou um agente educacional, entre em contato com 
Elisabeth Catroux, supervisora da Secretaria dos Estudante: elisabeth.catroux@institutdetouraine.com 

 

 
 
Institut de Touraine    www.institutdetouraine.com 
BP72047      contact@institutdetouraine.com 
1, rue de la Grandiere    +33 (0)2 47057683 
37020 Tours Cedex 1    Skype : institut.de.touraine 
França 
 
© Institut de Touraine, 1 de agosto de 2018 



   
   

  

INSTITUT DE TOURAINE 

Cursos oferecidos 2019 

 

1. Curso padrão - 15 horas por semana  

Para aprimorar o seu Francês de modo equilibrado (alternando habilidades orais e de escrita/leitura), 

aulas pela manhã de segunda a sexta-feira, aproveitando as tardes livres para descobrir Tours e 

arredores no seu próprio ritmo. 

o Curso de língua de 2 a 48 semanas 
o Aulas somente pela manhã, 15 horas por semana 
o Disponível a partir de 7 janeiro até 13 de dezembro de 2019 
o Turmas com no mínimo 10 e no máximo 15 alunos 

 Datas de início: todas as segundas-feiras, exceto para iniciantes (veja nota abaixo). 
 

2. Curso intensivo - 21 horas por semana 

Um programa intensivo para aprimorar mais rápido - além do curso padrão, você terá aulas de fonética e 

unidades de curso conforme os seus objetivos e dificuldades, para traçar um plano que atenda às suas 

necessidades e interesses (cultura francesa, preparação para exames, etc.).  

o Curso de língua de 2 a 48 semanas 

o 21h por semana, incluindo: 
 15h de curso de língua (aulas pela manhã), 
 1h30 de fonética, 
 1h30 de tutoriais (habilidades orais e de escrita /leitura), 
 3h de oficinas culturais (história, gastronomia, literatura, artes, etc.), oficinas práticas 

(comunicação, preparação para ensino superior), ou preparação para os exames DELF DALF 
o Disponível a partir de 7 de janeiro até 13 de dezembro de 2019 
o Turmas com no mínimo 10 e no máximo 15 alunos 

 Datas de início: todas as segundas-feiras, exceto para iniciantes (veja nota abaixo). 
 

3. Curso combi - curso padrão + 2 horas de aula particular 

Um curso flexível que combina aulas em grupo pela manhã e aulas particulares, com um programa que 

se adapta aos seus objetivos e necessidades 

o Curso de língua de 2 semanas no mínimo 
o Aulas pela manhã, 15 horas por semana 
o 2 horas de aula particular por semana 
o Disponível a partir de 7 de janeiro até 13 de dezembro de 2019 

 
 

Iniciantes devem começar em um curso padrão (1), intensivo (2) ou combi (3) em uma das datas a seguir: 7 de janeiro, 
4 de fevereiro, 4 de março, 1° de abril, 29 de abril, 27 de maio, 1° de julho, 29 de julho, 26 de agosto, 23 de setembro, 
21 de outubro e 18 de novembro de 2019. 
Datas recomendadas para início dos cursos padrão (1), intensivo (2) ou combi (3), para estudos com duração de           
4 semanas ou mais: 7 de janeiro, 4  de fevereiro, 4 de março, 1° de abril, 29 de abril, 27 de maio, 1° de julho,              
29 de julho, 26 de agosto, 23 de setembro, 21 de outubro e 18 de novembro de 2019. 

 
 



   
   

  

4. Aulas particulares (no Institut ou pelo Skype) 
Um curso totalmente adaptado ao seu perfil e sua expectativa, horário flexível e número de horas de 
acordo com os seus objetivos (exame, trabalho, etc.) e disponibilidade. 
As aulas particulares estão disponíveis a partir de 7 de janeiro até 13 de dezembro de 2019. Elas podem ser 
assistidas separadamente ou combinadas com aulas em grupo. O curso pode ser feito pelo Skype, com 
acesso à nossa plataforma de ensino online.  
 

5. Francês e voluntariado 
Uma combinação de estudo da língua francesa e serviço comunitário na França. Você irá praticar a língua 
e desenvolver suas habilidades interculturais e profissionais enquanto atua como voluntário 
internacional. 

o Curso de língua francesa com duração mínima de 12 semanas 
o Aulas pela manhã, 15 horas por semana  
o Uma tarde de serviço comunitário por semana, com duração de 10 semanas, em uma organização 

parceira – reconhecimento nos seus estudos 
o Nível mínimo de Francês: B1 
o Disponível a partir de 7 de janeiro até 13 de dezembro de 2019 

 
6. Curso descoberta – Francês e atividades e culturais  

Este curso oferece a oportunidade de combinar o aprendizado de Francês e a descoberta do Vale do Loire 
durante o verão, o modo ideal de praticar o seu Francês em atividades selecionadas.  
Um curso padrão (1) ou intensivo (2) incluindo uma inscrição em programa cultural, por 2 ou 4 semanas.  
O programa cultural inclui, a cada 2 semanas: 1 passeio de um dia, 1 passeio de meio turno, 1 oficina de 
culinária e 1 de degustação de vinhos (*), cerca de 15h de atividades no total. (*) Para alunos maiores de 18.  

 
 Datas de início: todas as segundas-feiras a partir de 27 de maio até 13 de setembro de 2019.   

 

7. Língua e cultura no Vale do Loire (50+) 
Uma estadia de uma semana, para maiores de 50 anos, que combina descobertas culturais, curso de 
língua francesa, refeições em grupo e passeios com o (a) professor (a).    
Um curso de 15 horas com aulas pela manhã. Nível mínimo: B1. O programa inclui 12 horas de atividades 
culturais (passeios com guias e degustação de vinho) e 2 almoços com o (a) professor (a).  
 

 Datas de início: segunda-feira 2 de setembro de 2019  
 

8. Formação para professores de Francês como língua estrangeira 
 
8.1 Programa de verão para professores de Francês 

Para professores de Francês que desejam desenvolver seus conhecimentos em metodologia e didática, 
observar diferentes práticas e compreender melhor a França contemporânea. 
Duração do curso de formação para professores de Francês: 1 a 4 semanas, 20 ou 25h por semana: 

o 20 horas de didática e metodologia (Francês oral e escrito, fonética e cultura), 
o 5 horas de fonética e reforço linguístico (opcional). 
o O programa detalhado deste curso está disponível em nosso site. Este curso de formação é elegível 

para o financiamento Erasmus +.  
 

 Este curso está aberto a partir de 1° de julho até 26 de julho de 2019. 
 
 
 



   
   

  

8.2 Programas customizados, na França e no exterior 
Programa de formação de professores para grupos ou organizações de professores, adaptado conforme 
os objetivos e expectativas dos participantes. O programa pode ser realizado no Institut de Touraine ou 
no exterior. Solicite um projeto de programa com orçamento. 

 
9. Estadia Linguística para grupos  

Organizamos programas customizados para escolas técnicas, de ensino médio ou universidades, de 
acordo com os objetivos e expectativas da instituição. Solicite uma proposta, incluindo cursos, 
hospedagem, translados e atividades extracurriculares. 
 
 

Informações gerais 
 

 Número mínimo de alunos: O número de horas de ensino dos programas pode ser ajustado se o 
número de alunos não for suficiente (alunos no mesmo nível). 

 O Institut de Touraine está fechado de segunda-feira 17 de dezembro de 2018 até sexta-feira 4 de 
janeiro de 2019 and de segunda-feira 16 de dezembro de 2019 até sexta-feira 3 de janeiro de 2020.  

 Feriados - Em 2019, Institut de Touraine estará fechado nas seguintes datas: segunda-feira 22/04, 
quarta-feira 01/05, quarta-feira 08/05, quinta-feira 30/05, segunda-feira 10/06, quinta-feira 15/08, 
sexta-feira 01/11 e segunda-feira 11/11.  Nestas datas, aulas não serão lecionadas nem adiadas. Se um 
feriado cair numa segunda-feira, o curso começará na terça-feira. 

 Os cursos são programados de segunda a sexta-feira. O Institut de Touraine está fechado aos 
domingos. 

 O Institut de Touraine é um centro de exame certificado para DELF e DALF. O calendário das sessões 
de exame está disponível em nosso site.  

 Nosso centro de recursos de idioma (biblioteca e centro multimídia) está aberto todos os dias de 
segunda a sexta-feira, das 12h às 18h30, para estudo após a aula, preparação para o DELF, etc. A 
plataforma de ensino online complementa os cursos com recursos adicionais disponíveis para os 
alunos.  

 
 
 
 
Institut de Touraine  
Instituição privada de ensino superior 
Formação profissional 
BP 72047  1, rue Grandière 37020 Tours Cedex 1, França 
Tel. : + 33-2 47 05 76 83 
contact@institutdetouraine.com   

 institut.de.touraine 
www.institutdetouraine.com 
 

     
 
 
© Institut de Touraine 
6 de junho de 2018 



Institut de Touraine

Valores dos Cursos 2019
Válidos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019

01/19/2019

Número de 

semanas
Preço Semana adicional

Número de 

semanas
Preço Semana adicional

2 420 €                  2 590 €                  

3 630 €                  210 €                     3 880 €                  290 €                     

4 840 €                  210 €                     4 1,170 €               290 €                     

5 1,030 €               190 €                     5 1,440 €               270 €                     

6 1,220 €               190 €                     6 1,710 €               270 €                     

7 1,410 €               190 €                     7 1,980 €               270 €                     

8 1,600 €               190 €                     8 2,250 €               270 €                     

9 1,780 €               180 €                     9 2,500 €               250 €                     

10 1,960 €               180 €                     10 2,750 €               250 €                     

11 2,140 €               180 €                     11 3,000 €               250 €                     

12 2,320 €               180 €                     12 3,250 €               250 €                     

13º - 16º semana 170 €                     13º - 16º semana 210 €                     

16 3,000 €               16 4,090 €               

17º - 32º semana 160 €                     17º - 32º semana 190 €                     

24 4,280 €               160 €                     24 5,610 €               190 €                     

32 5,560 €               160 €                     32 7,130 €               190 €                     

33º e seguintes 150 €                     33º e seguintes 180 €                     

Cursos para iniciantes começam a cada 4 semanas  (c) Cursos para iniciantes começam a cada 4 semanas (c)

Número de 

semanas
Preço Semana adicional Preço

2 700 €                  70 € por hora

3 1,045 €               345 €                     65 € por hora

4 1,390 €               345 €                     

5 1,715 €               325 €                     

6 2,040 €               325 €                     

7 2,365 €               325 €                     

8 2,690 €               325 €                     

Preço
Número de 

semanas

padrão 15h  + pacote 

cultural

intensivo 21h  + 

pacote cultural

180 €                  2 560 €                  730 €                  

4 1,120 €               1,450 €               

5. Voluntariado (e)

3. Curso combi
no Institut ou pelo Skype

adicionado ao curso de Francês

15h por semana + 2h de aula particular

total de 17h

6. Curso descoberta (f)

Francês e atividades e culturais

de 27 de maio a 13 de setembro de 2019

4. Aulas particulares (d)

1. Curso padrão (a)

15h por semana

2. Curso intensivo (b)

21h por semana

Número de horas

Número de semanas

De 5 a 20 horas

21 horas ou mais

10



Institut de Touraine

Valores dos Cursos 2019
Válidos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019

Número de 

semanas
20h por semana 25h por semana

530 €                  1 310 €                  350 €                  

2 620 €                  700 €                  

3 910 €                  1,030 €               

4 1,200 €               1,360 €               

NOTAS :

BP 72047

1, rue Grandière

37020 Tours cedex 1, França

Tel.+ 33 - (0)2 4705 7683

contact@institutdetouraine.com

www.institutdetouraine.com

Institut de Touraine

(a) Curso padrão: curso de Francês geral pela manhã, de segunda a sexta-feira, com 15h de aula por semana (1 hora = 60 minutos), e 10 a 15 alunos 

por turma

(b) Curso intensivo: 15h de Francês geral pela manhã, 1h30 de fonética, 1h30 de tutoriais (oral, escrito), programa personalizado com 3h de cultura 

francesa, comunicação, preparação para ensino superior, preparação para exame DELF DALF, etc. - total de 21h, e 10 a 15 alunos por turma

(c) Datas de começo para iniciantes : 07/01,04/02, 04/03, 01/04, 29/04, 27/05, 01/07, 29/07, 26/08, 23/09, 21/10, 18/11 para todos os cursos padrão, 

intensivo e combi

(i) Taxa de inscrição: qualquer alteração após a inscrição custará 40 euros.

(e)  Voluntariado: adicionado ao curso padrão, o serviço comunitário ocorre 1 vez por semana, durante 10 semanas, em uma organização parceira. 

Colocação e monitoramento do voluntário pelo Institut de Touraine. Nível mínimo de Francês : B1

(f)  Curso descoberta: o pacote cultural inclui 1 passeio de um dia, 1 passeio de meio turno, uma oficina de culinária e uma de degustação de vinhos  

(para alunos maiores de 18), para duas semanas de aula.

(l) Institut de Touraine está fechado: de segunda-feira 17 de dezembro de 2018 até sexta-feira 4 de janeiro de 2019, e de segunda-feira 16 de 

dezembro de 2019 até sexta-feira 3 de janeiro de 2020.

(k) Feriados: em 2019, o Institut de Touraine estará fechado nas seguintes datas: segunda-feira 22/04, quarta-feira 01/05, quarta-feira 08/05, quinta-

feira 30/05, segunda-feira 10/06, quinta-feira 15/08, sexta-feira 01/11 e segunda-feira 11/11.Nestas datas, aulas não serão lecionadas nem adiadas. Se 

um feriado cair numa segunda-feira, o curso começará na terça-feira.

(g) Língua e cultura: programa para maiores de 50 anos, 15 horas de língua francesa, atividades culturais e almoços em grupo com o (a) professor (a).

(h) Programa de formação de professores: para professores de Francês, um temática por semana. O programa pode ser realizado de 1 a 4 semanas.

(j) Número mínimo de alunos: o número de horas de ensino dos programas pode ser ajustado se o número de alunos não for suficiente (alunos no 

mesmo nível). 

Número de semanas

(d) Aulas particulares: presenciais ou pelo Skype, curso realizado separado ou adicionado a aulas em grupo

de 2 a 6 de setembro de 2019 

programa para maiores de 50 anos

Taxa de inscrição: 80 Euros (i)

1

8. Programa de formação de professores (h)

de 1º a 26 de julho de 2019

7. Língua e cultura no Vale do Loire (g)



 
 
 
CASA DE FAMÍLIA (DE DOMINGO A DOMINGO) 

 

 

  

Hospedagem 2019 
(27 de julho de 2018)* 

                                                           

 

Meia pensão: café da manhã e jantar 
 
Inclui: meia pensão durante a semana e pensão completa nos fins de semana. 
Lavanderia duas vezes por semana. Toalhas e lençóis, Wi-Fi gratuito. 
Distância da escola: 5- 30 minutos (caminhada) 
Aviso: uma semana 
 
Quarto de solteiro + banheiro compartilhado: 196€ por semana 
Quarto de solteiro + banheiro privativo: 231€ por semana 
Quarto de casal + banheiro compartilhado: 161€ por semana 
Quarto de casal + banheiro privativo: 175€ por semana 
 
Taxa adicional para dieta sem glúten: 15€ por semana 
 
Pousada com acesso à cozinha 
 
Inclui:  café da manhã e uso da cozinha para preparo de suas próprias refeições, 
lavanderia duas vezes por semana, toalhas e lençóis, Wi-Fi. 
Distância da escola: 5- 30 minutos (caminhada) 
Aviso: uma semana 
 
Pousada com acesso à cozinha: 392€ por mês 
 
 

RESIDÊNCIAS PARTICULARES (LÉONARD DE VINCI, ADAGIO E ODALYS) - VEJA MAIS INFORMAÇÕES EM NOSSO PANFLETO 

 

 

Inclui: estúdio mobiliado, toalhas e lençóis, Wi-Fi, lavanderia (extra) 

Distância da escola: 10-20 minutos (caminhada) 
Aviso prévio: um mês 
 
Léonard de Vinci 

 Estadias longas (setembro a maio): 400€ por mês, abertura de conta de luz, 
taxa de inscrição: 240 €  (sem TV, abertura de conta de luz, depósito de 400€)  

 Estadia de 3 meses ou mais: 550€ por mês 
               (sem TV, abertura de conta de luz, depósito de 400€)  

 Estadia de 30 noites a 3 meses:  23.00€ por noite. (TV, cama feita à chegada, luz 
incluída, sem depósito, sem aviso prévio) 

 

Adagio 
 Estadia de 3 meses ou mais: 550€ por mês 

 

Odalys  

 Estadia de 3 meses ou mais: 550€ por mês 

Institut de Touraine 
 



 

ALUGUEL DE APARTAMENTO MOBILIADO - DISPONÍVEL O ANO INTEIRO - VEJA NOSSO PANFLETO 

 

 

 

Inclui: casas, apartamentos ou estúdios mobiliados  
Distância da escola: 5-20 minutos (caminhada) 
Aviso prévio: um mês 
Depósito: um mês de aluguel 
 
Estúdios: 600 a 900€ por mês, dependendo da estadia 
Apartamentos/casas: 800€ a 2000€ por mês, dependendo da estadia 
 

HAMEAU SAINT-MICHEL – DISPONIVEL DE JUNHO A AGOSTO - VEJA NOSSO PANFLETO 

 

 

 

Inclui: Quarto com café da manhã - água e luz, lençóis e toalhas, Wi-Fi, lavanderia 

(extra), limpeza semanal, Wi-Fi e associação. 
Meia pensão é obrigatória para estadias superiores a um mês - 100€ por mês 
Distância da escola: 2 minutos (caminhada) 
Aviso prévio: um mês 
Depósito: 130€ 
Estadias breves disponíveis mediante solicitação 

Quarto de solteiro com banheiro privativo: 598€ por mês 
Quarto de solteiro com banheiro compartilhado: 530€ por mês 
Quarto de casal com banheiro privativo: 470€ por mês 

ALOJAMENTOS UNIVERSITÁRIOS - DISPONÍVEIS DE JUNHO A AGOSTO - VEJA NOSSO PANFLETO 

 

 

 

Inclui: estúdio ou quarto mobiliado, lençóis e toalhas, kit de cozinha e de limpeza,   

Wi-Fi , lavanderia (extra) 

Distância da escola: 20-30 minutos (caminhada) 

Aviso prévio: uma semana 

Depósito: 100 €  

Tonnelé, Boucher, Rabelais (estúdios): 475€ por mês 
Colomb (quarto de solteiro + banheiro privativo): 300€ por mês 

HOTÉIS - DISPONÍVEIS O ANO INTEIRO - VEJA NOSSO PANFLETO 

 

 

 

Inclui: quarto de solteiro ou de casal 

Distância do Institut : 5-10 minutos (caminhada) 

Hotel **: 75-90 € por noite – quarto de solteiro sem café da manhã 
Hotel ***: 95-120 € por noite – quarto de solteiro sem café da manhã 

1, rue Grandière – BP 72047 – 37020 Tours Cedex 1, França Tel. +33 – (0)2 4705 7683  
E-mail: contact@institutdetouraine.com 

Site Internet: www.institutdetouraine.com  
 

*Alguns vistos podem permitir que o aluno tenha acesso a financiamentos 
*Tarifas sujeitas a alterações sem aviso prévio 
*A tarifa real será confirmada no momento da reserva 
*Recomenda-se aos alunos que reservem suas hospedagens quando se inscreverem em um curso 
*O Institut de Touraine sugerirá outras opções se não houver vagas 

 

 


