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BEM-VINDOS AO GOETHE-INSTITUT RIO DE JANEIRO

Prezad@,
Estamos muito felizes com seu interesse pela
língua e cultura alemã, portanto lhe damos
boas-vindas ao Goethe-Institut Rio de Janeiro
nesse primeiro semestre de 2019!
O Goethe-Institut atua em 98 países e,
como Instituto Cultural Oficial da República
Federal da Alemanha, apresenta uma visão
diversificada da vida cultural e social deste
país. É notável que 15,4 milhões de pessoas
no mundo estudem a língua alemã. Nos
orgulha configurar a liderança internacional
na difusão da cultura e no ensino do idioma
alemão. Faça você também parte desta
comunidade internacional!
Aprenda a língua alemã e amplie seus
conhecimentos do idioma nos nossos cursos
superintensivos,
intensivos,
extensivos,
semipresenciais ou especiais! O Goethe-Institut
oferece cursos de alemão em todos os níveis
(A1-C2), de acordo com o Quadro Comum
Europeu de Referência para as Línguas. Nossos
cursos são elaborados seguindo o conceito
de qualidade internacional, e coordenados de
forma que, a qualquer momento, você possa
dar continuidade aos seus estudos em outro
Goethe-Institut. Nossos professores altamente
qualificados recebem formação contínua
e oferecem todo o suporte necessário ao
processo de aprendizagem.

Os exames de proficiência oficiais completam
nossa oferta de ensino: aplicados e avaliados
de forma padronizada no mundo inteiro,
são altamente conceituados e reconhecidos
pela maioria das instituições de ensino e
empresas internacionais.
Você deseja oferecer à sua filha ou ao seu
filho uma maneira divertida de aprender
alemão? Talvez gostaria que ela/ele obtivesse
um aprofundamento do conteúdo escolar de
alemão? Ficaremos felizes em receber sua filha
ou seu filho nos nossos cursos para jovens.
Venha vivenciar um pouco da Alemanha no
Centro do Rio de Janeiro! Escolha o melhor
curso, torne-se leitor/leitora da nossa
Biblioteca e descubra a diversidade da nossa
Programação Cultural.
Seja bem vind@ ao Goethe-Institut! |
Willkommen im Goethe-Institut Rio de Janeiro!
A nossa equipe terá um grande prazer
em orientá-l@.
Robin Mallick
Diretor do Instituto
Susan Zerwinsky
Vice-diretora do Instituto
Diretora do Dep. de Ensino
Almerinda Stenzel
Diretora da Biblioteca

CURSOS REGULARES (64 h/aula)
Após um teste individual de nivelamento, você inicia o seu curso no nível mais
adequado aos seus conhecimentos atuais. Caso não tenha conhecimentos prévios do
idioma, você é automaticamente classificado para o curso de iniciantes nível A1.1.
Para adultos (a partir de 16 anos)
CURSOS SUPERINTENSIVOS
• Duração: três semanas
• Início: janeiro e fevereiro
• Frequência: cinco vezes por semana (180 minutos de aula por dia)
• Carga horária total: 64 horas/aula (de 45 minutos cada)
• Número de alunos por classe: mínimo 8 e máximo 18
• A combinação dos intensivos com os superintensivos possibilita a conclusão de
sete módulos no ano.
CURSOS INTENSIVOS
• Duração: dois meses
• Início: janeiro, março e maio
• Frequência: duas vezes por semana (180 minutos de aula por dia)
• Carga horária total: 64 horas/aula (de 45 minutos cada)
• Número de alunos por classe: mínimo 8 e máximo 18
• Em um ano, podem ser concluídos cinco módulos. Ideal para quem quer
aprender alemão mais rápido.
CURSOS EXTENSIVOS
• Duração: quatro meses
• Início: março
• Frequência: uma vez por semana (180 minutos de aula por dia), duas vezes por
semana (90 minutos de aula por dia)
• Carga horária total: 64 horas/aula (de 45 minutos cada)
• Número de alunos por classe: mínimo 8 e máximo 18

CURSOS SEMIPRESENCIAIS A1 (64 h/aula, 32 presenciais, 32 online)
Estes cursos combinam estudo individual e aulas presenciais. Você estuda no local
onde estiver e em seu próprio ritmo, com acompanhamento individualizado online
pelo tutor. Nas oito aulas presenciais durante quatro meses, você aprofunda os
conhecimentos adquiridos e aperfeiçoa, principalmente, sua pronúncia e conversação.
Os cursos semipresenciais são a oferta ideal para pessoas que têm urgência em
aprender alemão, mas não dispõem de tempo para frequentar cursos presenciais. São
também uma ótima opção para quem mora muito longe do Instituto. Vantagens dos
cursos semipresenciais: o preço do módulo inclui dois níveis (A1.1 + A1.2 + taxa do
exame Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1)
•
•
•
•
•
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Duração: quatro meses
Início: março
Frequência das aulas presenciais: uma a duas vezes por mês
Dia e horário das aulas presenciais: sábados à tarde (13h às 16h15)
Número de alunos por classe: mínimo 8 e máximo 18
nas seguintes datas: 16 e 30/03, 13 e 27/04, 11 e 25/05, 08 e 22/06
06-07 (data do exame Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1)

CURSOS ESPECIAIS (16 ou 32 h/aula)
Em nossos cursos especiais você pode treinar habilidades específicas como ouvir ou
falar, ou melhorar a sua gramática e ampliar o seu vocabulário, aprimorar a leitura e a
escrita, técnicas de tradução, conversação e vocabulário técnico para médicos. A carga
horária é de 16 ou 32 horas/aula. Consulte as páginas 12 e 13.
•
•
•
•

Duração: 8 semanas
Início: março e maio
Frequência: uma vez por semana (90 minutos de aula por dia)
Número de alunos por classe: mínimo 8 e máximo 18

CURSOS PARA JOVENS
Se sua filha, ou seu filho, tem entre 12 e 15 anos de idade e gosta de línguas estrangeiras,
ela/ele pode frequentar nossos cursos de alemão para adolescentes. Ela/ele verá que
aprender alemão pode ser muito divertido!
•
•
•
•
•

Duração: quatro meses
Início: março
Frequência: duas vezes por semana (90 minutos por dia)
Carga horária total: 64 horas/aula (de 45 minutos cada)
Número de alunos por classe: mínimo 8 e máximo 12

CURSOS PREPARATÓRIOS PARA EXAMES (16 OU 32 h/aula)
Em nossos cursos você se prepara para nossos exames internacionais, com professores
qualificados. A preparação baseia-se em simulados, utilizando-se de partes das provas
oral e escrita Goethe-Zertifikat A1, B1, B2, C2 e TestDaF.
•
•
•
•

Duração: 8 ou 16 semanas
Início: março, abril e maio
Frequência: uma ou duas vezes por semana (90 minutos de aula por dia)
Número de alunos por classe: mínimo 8 e máximo 16

CURSOS INDIVIDUAIS OU EM PEQUENOS GRUPOS
Oferecemos cursos de alemão qualificados, ministrados em pequenos grupos ou
individualmente nas dependências do Goethe-Institut.
Informe-se na secretaria : cursos-rio@goethe.de

CURSOS ONLINE
Você gostaria de aprender alemão em grupo, mas não consegue se deslocar até o
Goethe-Institut? Então, temos a solução para você! Trata-se do curso em grupo
DEUTSCH ONLINE do Goethe-Institut, um curso, em ambiente virtual, que se adapta
à sua disponibilidade de horário e pode ser acompanhado independentemente de
onde você estiver. Mesmo assim, você não estará só pois fará parte de um pequeno
grupo com 6 a 16 participantes. A partir de situações cotidianas, você se aproximará do
alemão, treinando a língua de forma bem variada.
Para mais informações e inscrição: www.goethe.de/brasil/deutschonline
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DATAS DE MATRÍCULAS
CURSOS 1° SEMESTRE
03 a 14 de dezembro e 02 a 08 de janeiro
para matrículas em até 6x nos cursos extensivos ou 3x nos cursos intensivos
30 de janeiro a 01 de fevereiro
para matrículas em até 5x nos cursos extensivos ou 3x nos cursos intensivos
25 de fevereiro a 01 de março
para matrículas em até 4x nos cursos extensivos ou 2x nos cursos intensivos
06 a 10 de maio
para matrículas em até 2x nos cursos intensivos

CURSOS 2° SEMESTRE
03 a 07 de junho
Inscrições para os cursos Superintensivos de férias em Julho
Inscrições para os cursos extensivos a partir de agosto em 6x

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
Segunda a quinta-feira:
Sexta:
Sábados*:

das 9h30 às 19h30
das 9h30 às 18h
das 9h30 às 13h30

*Aberta nos seguintes sábados: março 16 e 23 - abril 13 e 27 - maio 11 e 25 - junho
08 e 22 - julho 06
Nos períodos de matrícula, a secretaria funciona das 9h30 às 18h30.

PONTES E/OU FERIADOS (NÃO HAVERÁ AULA)
1° de Janeiro - Ano Novo
02 a 09 de março - Carnaval
19 a 20 de abril - Semana Santa
22 de abril - Ponte
23 de abril - São Jorge
01 de maio - Dia do Trabalhador
18 de maio - evento de professores
20 de junho - Corpus Christi
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CONDIÇÕES GERAIS DE INSCRIÇÕES / TAXAS
Informações sobre as condições, cancelamento ou trancamento de inscrição, responsabilidade do aluno e do Goethe-Institut
Rio de Janeiro e outros itens.
1 Inscrição
1.1 Idade mínima de 16 anos completos.
1.2 A inscrição poderá ser feita pessoalmente ou por terceiros, dentro dos prazos fixados pelo Goethe-Institut Rio de Janeiro.
1.3 Os cursos têm o número mínimo de inscrições de 8 (oito) alunos e o número máximo de 18 (dezoito) alunos.
1.4 O aluno pagará ao Goethe-Institut Rio de Janeiro:
• por cursos extensivos: uma taxa única por módulo à vista ou em até seis parcelas (observando a data limite), sendo a
primeira parcela paga no ato da matrícula e as demais através de cheque, cartão de crédito ou boleto bancário (após a
emissão dos boletos, as datas não serão alteradas);
• por cursos intensivos ou superintensivos: uma taxa única por módulo à vista ou em até duas parcelas (observando a data
limite), sendo a primeira parcela paga no ato da matrícula e as demais através de cheque, cartão de crédito ou boleto bancário
(após a emissão dos boletos, as datas não serão alteradas);
1.5 A inscrição só será considerada efetivada após o pagamento à vista, ou da primeira parcela, e da assinatura do aluno no
respectivo recibo, confirmando o recebimento das Condições Gerais de Inscrição / Taxas do Goethe-Institut Rio de Janeiro. O
recebimento e pagamento do boleto bancário isenta a assinatura no respectivo recibo.
2 Rematrícula
2.1 O aluno que pretende continuar seu curso de alemão deverá observar o prazo determinado pelo Goethe-Institut Rio de
Janeiro para inscrições com desconto. Findado este prazo, o aluno ainda poderá inscrever-se, porém sem desconto.
3 Cancelamento de cursos pelo Goethe-Institut Rio de Janeiro
3.1 O Goethe-Institut Rio de Janeiro reserva-se o direito de proceder ao cancelamento de cursos ou classes que não tenham
atingido número de inscrições igual a 8 (oito) por classe.
3.2 Somente os cursos com o número mínimo de alunos devidamente matriculados até o prazo final de inscrições serão
efetivados.
3.3 Ocorrendo o cancelamento de cursos ou classes na forma do item 3.1, o Goethe-Institut Rio de Janeiro oferecerá ao aluno
outras opções de cursos. Se, por qualquer motivo, não for conveniente ao aluno frequentar algum dos cursos sugeridos, ele
poderá requerer a devolução de todas as parcelas até então pagas, ou optar pela manutenção do crédito para pagamento de
parte ou da taxa completa de outro curso no período/semestre seguinte.
4 Cancelamento ou trancamento da inscrição
4.1 O aluno que, por qualquer motivo, decidir cancelar sua inscrição deverá comunicar o fato imediatamente e por escrito
à Secretaria de Cursos, que procederá a apuração de débito ou crédito do aluno, proporcional ao período de utilização dos
serviços (data de entrada do pedido do aluno na secretaria), em relação aos valores até então pagos. Se apurado débito, fica
o aluno obrigado a liquidá-lo imediatamente. Se apurado crédito, o aluno poderá requerer sua restituição ou a manutenção
do crédito nos termos do item 3.3. Qualquer que seja o motivo do cancelamento da inscrição ou da desistência após o início
dos cursos, o Goethe-Institut Rio de Janeiro cobra do aluno todas as horas-aula dadas até a data de entrada do pedido de
cancelamento, por escrito e retém 20% (vinte por cento) do valor total do curso. Para cancelamento da inscrição antes
do início do curso, o Goethe-Institut Rio de Janeiro cobra uma taxa administrativa, vide valor publicado no encarte taxas
diversas atual.
4.2 Solicitações de trancamento também deverão ser feitas por escrito e encaminhadas à Secretaria de Cursos. Neste caso,
o Goethe-Institut Rio de Janeiro desconta as horas-aula dadas até a data de entrada da solicitação do aluno na secretaria,
ficando o restante do valor pago pelo aluno como crédito para inscrição em um próximo período/semestre. O trancamento
vale por um ano. Nesse caso o aluno não terá mais direito ao crédito.
4.3 Solicitações de trancamento ou cancelamento só poderão ser consideradas enquanto o número de horas-aula ministradas
até a data do pedido do aluno não for superior a 80% (oitenta por cento) da carga horária total de um curso.
4.4 O prazo para o processamento do cancelamento e devolução é de 30 (trinta) dias.
5 Responsabilidade do aluno
5.1 O aluno se compromete a seguir e a cumprir os regulamentos dos cursos e demais regras vigentes do Instituto.
5.2 O aluno com conhecimentos de alemão deve submeter-se a um teste de nivelamento escrito antes de efetivar a inscrição.
5.3 A aprovação em determinado estágio pressupõe que o aluno tenha obtido, no mínimo, o conceito “suficiente” (ausreichend)
e tido 70% (setenta por cento) de frequência. Sendo assim o aluno receberá ao final de cada curso um atestado de frequência.
6 Responsabilidade do Goethe-Institut Rio de Janeiro
6.1 A responsabilidade do Goethe-Institut Rio de Janeiro e de seus funcionários limita-se a faltas intencionais e negligência
grave. O Goethe-Institut Rio de Janeiro não se responsabiliza pela supressão de seus serviços quando ocasionada por motivos
de força maior (por exemplo, catástrofes naturais, incêndio, inundações, determinações governamentais e outros fatos que
fujam ao controle das partes contratantes).
6.2 O Goethe-Institut Rio de Janeiro se obriga a ministrar os cursos de alemão na dimensão e qualidade anunciadas, salvo
no item 3.1.
6.3 O Goethe-Institut Rio de Janeiro se compromete a manter sigilo sobre todas as informações fornecidas pelo aluno quando
do preenchimento de fichas de inscrição e/ou formulários de solicitação de bolsas de estudo.
7 Taxas/Multas
Não é cobrada taxa de matrícula. São cobradas taxas administrativas pelos seguintes serviços:
• transferência de cursos, dias e horários (somente após o início das aulas).
• declarações, histórico, cartas, etc.
• cancelamento de curso antes do início do mesmo.
• provas de segunda chamada
• Após o vencimento dos boletos será cobrada multa de 2% + mora/dia
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MANUAL DO ALUNO
Cursos do Goethe-Institut Rio de Janeiro
• Cursos regulares para todos os níveis, de A1 até C2;
• Cursos semipresenciais de A1 até A2;
• Cursos especiais, como treino de gramática, vocabulário, treino de compreensão auditiva, conversação,
técnicas de tradução, treino de leitura e escrita e com vocabulário específico para médicos;
• Cursos preparatórios para os exames de proficiência, dos níveis A1, B1, B2, C2 e TestDaF.
Os níveis de todos os cursos seguem os objetivos do Quadro Comum Europeu para Línguas.
A oferta dos cursos especiais e dos cursos preparatórios difere de semestre para semestre ou de ano para
ano. Todos os cursos são ministrados em alemão, inclusive o de iniciantes.
Salas de aula
Todas as salas de aula são mobiliadas com mesas e cadeiras, possuem um computador integrado com uma
lousa interativa, mapa da Alemanha e condicionadores de ar. Não é permitido entrar com refeições e bebidas
alcoólicas nas salas de aula.
Carga horária dos cursos
A carga horária dos cursos regulares de A1.1 até C2.4 é de 64 horas-aula (1 hora-aula corresponde a 45
minutos), independente da modalidade.
A carga horária dos cursos especiais e preparatórios varia de 16 a 32 horas-aula.
A carga horária das aulas presenciais dos cursos semipresenciais é de 32 horas-aula.
Na carga horária dos cursos já foram considerados os dias em que não haverá aula por causa de feriados e
pontes.
Corpo docente
Os professores são brasileiros, de outras nacionalidades ou nativos. São altamente especializados, com
formação universitária na área de ensino. Além disso, todos passam por uma capacitação didático-pedagógica
do Goethe-Institut que é internacionalmente reconhecida.
O Goethe-Institut investe na reciclagem constante de seu corpo docente por meio de cursos de especialização
tanto em suas unidades locais como na Alemanha.
O corpo docente tem autonomia para:
• escolher materiais adicionais para suas aulas;
• determinar a sequência das atividades;
• utilizar recursos técnicos, como nossa plataforma online e IPADs, e/ou mídias conforme as necessidades
presentes;
• determinar as formas sociais de atividade: individualmente, em duplas ou em grupos;
• determinar quais os exercícios da lição de casa que serão corrigidos em aula.
Programa dos cursos
O programa dos cursos a ser seguido pelos professores não prevê o trabalho de todas as páginas do livro.
Correções da lição de casa
As lições de casa devem ser corrigidas pelo próprio aluno por meio das respostas do livro, do quadro branco
interativo ou na plataforma online do Meingoethe.de. As dúvidas devem ser anotadas e discutidas em sala
de aula com o professor na aula subsequente. É indispensável fazer as lições de casa e estudar para um bom
rendimento no curso.
Livros didáticos
Os livros didáticos não estão incluídos nos preços dos cursos. O Instituto não vende livros didáticos e não tem
qualquer influência nos preços praticados pelas livrarias sugeridas.
É obrigatória a aquisição dos livros didáticos previstos. Sem eles, o rendimento no curso pode ser prejudicado.
Plataforma online utilizada nos cursos
O acesso à plataforma Moodle faz parte dos cursos. Através dela os alunos podem acessar atividades extras,
matéria dada em sala e tarefas de casa. No início dos cursos, os professores informam o código de acesso a
essa plataforma.
O Goethe-Institut recomenda o acesso frequente à plataforma para que os alunos se mantenham devidamente
informados e aproveitem eventuais atividades extras.
Faltas às aulas
Os alunos que precisarem faltar, devem acessar a plataforma para se informar sobre a matéria dada e fazer
as tarefas. Assim estarão bem preparados para a próxima aula. Reposições de aula em outras classes ou
individuais, seja qual for o motivo, não são possíveis.
Faltas às aulas, atrasos ou saídas antecipadas das aulas prejudicam o rendimento do aluno no curso, podendo
acarretar uma reprovação.
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Aprovação e sistema de avaliação
Nos níveis A1/A2 e B1, para ser aprovado é necessário atingir no mínimo 60 pontos do total de 100, oriundos
de 2 testes, onde todas as habilidades são avaliadas.
Nos níveis B2/ C1 e C2, para ser aprovado, é necessário atingir a média do total de quatro testes escritos e
um teste oral (cada teste vale 10 pontos).
Sistema de notas:
• Nota 1 = muito bom (90–100 pontos)
• Nota 2 = bom (80–89 pontos)
• Nota 3 = satisfatório (60–79 pontos)
• Nota 4 = reprovado (menos de 60 pontos)
Segunda chamada para alunos que faltaram no dia dos testes
As datas dos testes de segunda chamada são agendados pela secretaria e disponibilizadas por meio de
e-mails e afixados nos quadros de avisos das salas de aula e na secretaria.
É necessário se inscrever na secretaria de cursos em uma das datas oferecidas para a avaliação dos testes de
segunda chamada com até 48 horas de antecedência. Será cobrada uma taxa, de acordo com tabela vigente.
Nesta data os alunos podem fazer somente uma prova. Por cada prova é cobrada uma taxa administrativa
vigente à época. No dia da prova de segunda chamada, o aluno deverá apresentar ao professor o recibo de
pagamento feito na secretaria. Caso o aluno tenha um atestado médico da data da realização do exame, o
pagamento será abonado.
Alunos que faltaram no dia dos testes, e que não puderem ou não quiserem fazer a prova de segunda
chamada, aparecem em nosso sistema como sem nota. Nesses casos os alunos podem optar por fazer o
teste de nivelamento online. Obtendo o resultado necessário no teste online, podem continuar seus estudos
no curso subsequente. Lembramos que a realização do teste de nivelamento, não garante a participação no
próximo nível.
Para solicitar o teste online devem escrever para cursos-rio@goethe.de.
Participação de externos nas aulas
Pessoas não matriculadas nos cursos não podem assistir a nenhuma parte de aula, seja qual for o motivo.
Celular, fotos e filme
Os materiais utilizados nos cursos, tais como testes, lousas prontas, etc. não podem ser fotografados. É
proibido gravar ou filmar as aulas ou parte delas, conforme a legislação de direitos autorais e de imagem.
Descontos Especiais
A divulgação para a solicitação de bolsa será feita por meio de avisos afixados nos murais do instituto
e por e-mail, durante o período do curso. Os alunos interessados devem retirar o formulário para bolsas
na secretaria ou recepção, preenchê-lo, anexar os documentos solicitados e entregá-los (formulário e
documentos) ao professor dentro do prazo determinado no formulário. Formulários entregues após o prazo
não serão aceitos. Após a avaliação do professor, o formulário deve ser entregue na secretaria.
Os critérios para a escolha dos bolsistas são:
• Situação financeira;
• Ter obtido nota mínima Gut no curso;
• Ter obtido no mínimo 80% de frequência no curso.
Os pedidos são possíveis, somente a partir do segundo curso, ou seja, somente para alunos. Não é possível
requerer bolsas para iniciantes. A lista com os nomes dos bolsistas selecionados estará disponível na
secretaria de cursos no primeiro dia de rematrícula.
Não é possível transferir o desconto especial concedido para outro período de curso que não seja o solicitado
e nem transferi-la a outra pessoa.

Sugestões, pedidos e reclamações:
Em caso de sugestões, pedidos ou reclamações, pedidos extraordinários, entre em contato com nossa diretora
através do e-mail: ls-rio@goethe.de
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NÍVEIS
Conhecimentos da língua correspondentes a cada nível de acordo com o quadro
europeu comum de referência para línguas

Competente

C2

Elementar

Independente

C1

É capaz de entender. sem esforço. praticamente tudo o que lê ou ouve.
Sabe se expressar com espontaneidade. grande fluência e precisão e.
mesmo tratando-se de assuntos mais complexos, é capaz de exprimir
nuances sutis de significados.

B2

É capaz de entender o conteúdo principal de textos complexos sobre
temas concretos e abstratos e de entender, inclusive, discussões técnicas
em sua própria área de especialização. Consegue se expressar de forma
tão espontânea e fluente, que uma conversa normal com falantes nativos
transcorre sem grandes esforços para ambas as partes. Consegue se
expressar de forma clara e detalhada sobre uma vasta gama de temas.

B1

É capaz de compreender os pontos principais, se a linguagem utilizada
for a linguagem padrão e os temas lhe forem familiares, como: trabalho,
escola, lazer, etc. Consegue lidar com a maioria das situações, com as
quais uma pessoa se depara, quando em viagem, por exemplo. É capaz
de se expressar de forma simples e coerente sobe temas conhecidos e
áreas de interesse.

A2

É capaz de entender frases e expressões utilizadas com frequência e
que estejam relacionadas a questões de relevância imediata. Sabe
se expressar sobre assuntos que lhe são familiares em situações
corriqueiras. Utilizando recursos bem simples, é capaz de relatar sobre
sua origem e formação, seu ambiente e falar sobre coisas relacionadas a
necessidades imediatas.

A1
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É capaz de entender uma variada gama de textos mais extensos e
complexos e de compreender significados implícitos. Sabe utilizar
o idioma de forma eficaz e flexível na vida social e profissional, no
treinamento ou na universidade que frequenta. É capaz de se expressar
de forma clara, estruturada e detalhada sobre assuntos mais complexos.

É capaz de entender e utilizar expressões cotidianas e familiares, assim
como frases bem simples. Sabe apresentar-se e apresentar outras
pessoas, fazer-lhes perguntas sobre a sua pessoa e também responder
a perguntas desse tipo.

LIVROS DIDÁTICOS
ADULTOS
Módulos

Livros Didáticos

Lições

A1.1

Menschen A1.1 + Arbeitsbuch

01 a 12

A1.2

Menschen A1.2 + Arbeitsbuch

13 a 24

A2.1

Menschen A2.1 + Arbeitsbuch

01 a 12

A2.2

Menschen A2.2 + Arbeitsbuch

13 a 24

B1.1

Menschen B1.1 + Arbeitsbuch

01 a 08

B1.2

Menschen B1.1 + Arbeitsbuch
Menschen B1.2 + Arbeitsbuch

09 a 12
13 a 16

B1.3

Menschen B1.2 + Arbeitsbuch

17 a 24

B2.1

Sicher B2.1

01 a 04

B2.2

Sicher B2.1
Sicher B2.2

05 a 06
07 a 08

B2.3

Sicher B2.2

09 a 12

C1.1

Sicher C1.1

01 a 04

Sicher C1.1

05 a 06

Sicher C1.2

07 a 08

C1.3

Sicher C1.2

09 a 12

C2.1

Erkundungen C2 + Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch

01 a 03

C2.2

Erkundungen C2 + Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch

04 a 06

C2.3

Erkundungen C2 + Fit fürs Goethe-Zertifikat C2

07 a 09

C2.5

Fit fürs Goethe-Zertifikat C2

C1.2

-

ADOLESCENTES
A1.1

Beste Freunde A1.1 + Arbeitsbuch

01 a 09

A1.2

Beste Freunde A1.2 + Arbeitsbuch

19 a 27

LIVRARIAS PARCEIRAS
SBS Livraria Internacional

Bahnhof Didática

Rua da Quitanda 99, Centro

Loja online

www.sbs.com.br

www.bahnhofdidatica.com.br
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A1

A2

B1

B2

C1

C2

A 1.1
A 1.2

A 2.1
A 2.2

B 1.1
B 1.2
B 1.3

B 2.1
B 2.2
B 2.3

C 1.1
C 1.2
C 1.3

C 2.1
C 2.2
C 2.3
C 2.4

CURSOS DE ALEMÃO REGULARES (64H/AULA)

CURSOS EXTENSIVOS - 1 módulo em 4 meses
2 X POR SEMANA
Seg e Qua
13/03 - 08/07

09h45 - 11h15
14h00 - 15h30
15h45 - 17h15
17h45 - 19h15
19h30 - 21h00

Ter e Qui
14/03 - 09/07

08h00 - 09h30
17h45 - 19h15
19h30 - 21h00

1 X POR SEMANA
Sex
15/03 - 05/07

08h00 - 11h15
17h45 - 21h00

Sáb
16/03 - 06/07

08h30 - 12h00
13h00 - 16h15

BOTAFOGO (EAC)
Ter
19/03 - 09/07

18h00 - 21h00

ADOLESCENTES
2 X POR SEMANA
Seg e Qua
13/03 - 08/07

09h45 - 11h15
15h45 - 17h15

Ter e Qui
14/03 - 09/07

09h45 - 11h15
15h45 - 17h15

O Goethe-Institut se reserva o direito de cancelar turmas com número insuficiente de alunos

10

A1

A2

B1

B2

C1

C2

A 1.1
A 1.2

A 2.1
A 2.2

B 1.1
B 1.2
B 1.3

B 2.1
B 2.2
B 2.3

C 1.1
C 1.2
C 1.3

C 2.1
C 2.2
C 2.3
C 2.4

CURSOS INTENSIVOS - 1 Módulo em 2 meses
2 X POR SEMANA
Seg e Qua
07/01 - 27/02

14h00 - 17h15
17h45 - 21h00

13/03 - 13/05

08h00 - 11h15
14h00 - 17h15
17h45 - 21h00

15/05 - 08/07

08h00 - 11h15
14h00 - 17h15
17h45 - 21h00

Ter e Qui
08/01 - 28/02

14h00 - 17h15
17h45 - 21h00

14/03 - 09/05

14h00 - 17h15
17h45 - 21h00

14/05 - 09/07

08h00 - 11h15
14h00 - 17h15
17h45 - 21h00

CURSOS SUPERINTENSIVOS - 1 módulo em 3 semanas
Seg a Sex
09/01 - 29/01

08h30 - 12h00
17h45 - 21h00

04/02 - 22/02

08h30 - 12h00
17h45 - 21h00

O Goethe-Institut se reserva o direito de cancelar turmas com número insuficiente de alunos
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A1

A2

B1

B2

C1

C2

A 1.1
A 1.2

A 2.1
A 2.2

B 1.1
B 1.2
B 1.3

B 2.1
B 2.2
B 2.3

C 1.1
C 1.2
C 1.3

C 2.1
C 2.2
C 2.3
C 2.4

CURSO SEMIPRESENCIAL

Sábado
32 h/a online + 32 h/a presenciais + Goethe-Zentifikat A1: Start Deutsch 1
16/03 - 22/06

13h00 - 16h15

Datas das aulas aos sábados: 16 e 30/03, 13 e 27/04, 11 e 25/05, 8 e 22/06 SD1-06/07

CURSOS ESPECIAIS
TRAINING DEUTSCH - Gramática e Vocabulário (16 h/aula) 2 meses, 1 vez por semana.
Seg
17h45 - 19h15

Gramática e vocabulário (Revisão A2)

19h30 - 21h00

Gramática e vocabulário (Revisão B2)

C1

17h45 - 19h15

Gramática e vocabulário (Revisão A2)

B1

19h30 - 21h00

Gramática e vocabulário (Revisão B2)

C1

19/03 - 14/05

17h45 - 19h15

Gramática e vocabulário (Revisão B1)

B2

21/05 - 09/07

17h45 - 19h15

Gramática e vocabulário (Revisão B1)

B2

18/03 - 13/05
20/05 - 08/07

B1

Ter

TRAINING DEUTSCH - Ouvir e Falar (16 h/aula)

2 meses, 1 vez por semana.

Qua
17h45 - 19h15

Ouvir e falar (Revisão A2)

19h30 - 21h00

Ouvir e falar (Revisão B2)

C1

17h45 - 19h15

Ouvir e falar (Revisão A2)

B1

19h30 - 21h00

Ouvir e falar (Revisão B2)

C1

14/03 - 02/05

17h45 - 19h15

Ouvir e falar (Revisão B1)

B2

09/05 - 04/07

17h45 - 19h15

Ouvir e falar (Revisão B1)

B2

13/03 - 08/05
15/05 - 03/07

B1

Qui

TRAINING DEUTSCH - Conversação (16 h/aula) 2 meses, 1 vez por semana.
Seg
19h30 - 21h00

Conversação (Revisão A2)

B1

17h45 - 19h15

Conversação (Revisão B2)

C1

19h30 - 21h00

Conversação (Revisão A2)

B1

17h45 - 19h15

Conversação (Revisão B2)

C1

18/03 - 13/05

19h30 - 21h00

Conversação (Revisão B1)

B2

20/05 - 08/07

19h30 - 21h00

Conversação (Revisão B1)

B2

18/03 - 13/05
20/05 - 08/07
Ter
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O Goethe-Institut se reserva o direito de cancelar turmas com número insuficiente de alunos

TRAINING DEUTSCH - Ler e Escrever (16 h/aula) 2 meses, 1 vez por semana.
Qua
13/03 - 08/05

17h45 - 19h15

Ler e Escrever (Revisão B2)

C1

15/05 - 03/07

17h45 - 19h15

Ler e Escrever (Revisão B2)

C1

14/03 - 02/05

19h30 - 21h00

Ler e Escrever (Revisão B1)

B2

09/05 - 04/07

19h30 - 21h00

Ler e Escrever (Revisão B1)

B2

Qui

TRADUÇÃO (32h/aula) 2 meses, 1 vez por semana.
Qua
13/03 - 03/07

17h45 - 19h15

Tradução

B2

C1

B2

C1

ALEMÃO PARA MÉDICOS (32h/aula) 2 meses, 1 vez por semana.
Qui
14/03 - 04/07

17h45 - 19h15

Alemão para Médicos

*incluindo preparação para o exame B2

PREPARATÓRIOS PARA EXAMES
1 VEZ POR SEMANA (16h ou 32h/aula)
Ter (16h/aula)
02/04 - 28/05

17h45 - 19h15

Goethe-Zertifikat B1

B1

19h30 - 21h00

Goethe-Zertifikat C2 /GDS

C2

A1

Seg (32h/aula)
18/03 - 08/07

2 VEZES POR SEMANA (16h/a)
Ter/Qui
05/02 - 28/02

09h45 - 11h15

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

12/03 - 04/04

09h45 - 11h15

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

14/03 - 08/04

19h30 - 21h00

TestDaF

09/04 - 07/05

09h45 - 11h15

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

A1
B2 C1
A1
B2 C1

25/04 - 21/05

19h30 - 21h00

TestDaF

14/05 - 06/06

09h45 - 11h15

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

A1

TAXAS DE SERVIÇOS
Declarações e cartas

R$ 70,00

2a via do atestado de participação

R$ 60,00

Transferência de curso após o
início das aulas

R$ 70,00

Histórico

R$ 70,00

Segunda chamada

R$ 90,00

Cancelamento do curso antes do
início do mesmo

R$ 350,00

Aplicação de prova de Faculdades
à distância
1-2 horas

2a via de certificado oficial de
exames *

3-4 horas

O Goethe-Institut se reserva o direito de cancelar turmas com número insuficiente de alunos

R$ 120,00

90,- €
120,- €
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PREÇOS DOS CURSOS E FORMAS DE PAGAMENTO
Total
parcelado

intensivos 64h/a

SUPERINTENSIVOS
INTENSIVOS DE
FÉRIAS 64h/a

À vista
Superintensivos JANEIRO ou FEVEREIRO
Para inscrições de 03/12 a 07/12 em 2 parcelas

R$ 2.493,75

R$ 2.625,00

Intensivos JANEIRO ou FEVEREIRO
Para inscrições de 10/12 a 08/01 em 3 parcelas

R$ 2.660,00

R$ 2.800,00

Intensivos MARÇO a MAIO
Para inscrições de 03/12 a 09/02 em 3 parcelas
Para inscrições de 10/02 a 10/03 em 2 parcelas

R$ 3.158,75

R$ 3.325,00

Intensivos MAIO a JULHO
Para inscrições de 10/04 a 10/05 em 3 parcelas
Para inscrições após 10/05 em 2 parcelas

R$ 3.158,75

R$ 3.325,00

R$ 3.158,75

R$ 3.325,00

R$ 2.660,00

R$ 2.800,00

Semi-Presenciais
Para inscrições de 03/12 a 08/01 em 6 parcelas
Para inscrições de 09/01 a 09/02 em 5 parcelas
Para inscrições de 10/02 a 10/03 em 4 parcelas

R$ 3.439,00

R$ 3.620,00

Especiais MARÇO a JULHO
Para inscrições de 03/12 a 08/01 em 6 parcelas
Para inscrições de 09/01 a 09/02 em 5 parcelas
Para inscrições de 10/02 a 10/03 em 4 parcelas

R$ 1.579,38

R$ 1.662,50

Especiais MARÇO a MAIO
Para inscrições de 03/12 a 09/02 em 3 parcelas
Para inscrições a partir de 10/02 em 2 parcelas

R$ 789,69

R$ 831,25

Especiais MAIO a JULHO
Para inscrições de 10/04 a 10/05 em 3 parcelas
Para inscrições até 10/05 em 2 parcelas

R$ 789,69

R$ 831,25

Especiais
32 h/a

Semi-presenciais
32h/a presenciais
32h/a online

Extensivos
(adolescentes)
64h/a

Extensivos
(adultos)
64h/a

* Consulte plano de convênios e descontos

Extensivos MARÇO a JULHO
Para inscrições de 03/12 a 08/01 em 6 parcelas
Para inscrições de 09/01 a 09/02 em 5 parcelas
Para inscrições de 10/02 a 10/03 em 4 parcelas
* Consulte plano de convênios e descontos

Extensivos MARÇO a JULHO
Para inscrições de 03/12 a 08/01 em 6 parcelas
Para inscrições de 09/01 a 09/02 em 5 parcelas
Para inscrições de 10/02 a 10/03 em 4 parcelas
* Consulte plano de convênios e descontos

Especiais/
Preparatórios
Para Exames 16 h/a

* Exceto curso Alemão para Médicos

Aulas Individuais

Alunos

Aula individual

Pacote de 10 aulas de 45‘ cada ou 5 aulas de 1h30

R$ 165,00
R$ 1.540,00

Externos
Aula individual
Pacote de 10 aulas de 45‘ cada ou 5 aulas de 1h30

R$ 170,00
R$ 1.580,00

** Para grupos consulte a secretaria

* com inscrições em dezembro, a partir de janeiro em 2x
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DESCONTOS

10%

Para todos os cursos extensivos A1.1 e intensivos do nível A1.1 de
segunda a sexta das 17h45 às 21h15 e sábados das 08h45 às 12h00
Para os níveis A1.2 ao C2.4 de segunda a sexta das 08h00 às 11h15 e
sábados das 13h00 às 16h15

20%
25%

Em um segundo curso paralelo de 16 ou 32 horas/aula para os alunos
que já estejam inscritos em um curso de 64 horas/aula no mesmo
semestre
Para participantes de programas de Au-pair
Para enfermeiras e enfermeiros, alunas e alunos em enfermagem
(curso nível superior mediante comprovação)

30%

Desconto Fidelidade
Concluiu A1+A2 conosco (no B1.1)
Concluiu B1 conosco (no B2.1)
Concluiu B2 conosco (no C1.1)

40%

Para estudantes, em todos os cursos intensivos de segunda a sexta das
14h00 às 17h15

50%

Para alunos de letras português-alemão que apresentem o comprovante atual da universidade no ato da matrícula (e tenham frequência
mínima de 70% no semestre anterior e obtido nota GUT)
Para professores de alemão como língua estrangeira (DaF) associados
a APA-Rio, mediante comprovação, que comprovem o exercício da
atividade

NENHUM DESCONTO É CUMULATIVO
O Goethe-Institut oferece descontos para instituições conveniadas.
Informe-se na secretaria. Consulte nossa pagina: www.goethe.de/rio/convenios
15
15

Mostre do que
você é realmente
capaz nos
exames oficiais.

TIRE O SEU CERTIFICADO
INTERNACIONAL.
GOETHE-INSTITUT RIO DE JANEIRO
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EXAMES OFICIAIS DE ALEMÃO

Nível Competente

NÍVEIS

C2

C1

EXAMES
DO GOETHE-INSTITUT

PREÇOS
externos

Goethe-Zertifikat
C2 (GDS)

R$ 550,00

R$ 575,00

Módulo do Exame

R$ 140,00

R$ 145,00

Goethe-Zertifikat C1

R$ 470,00

R$ 490,00

Repetição da parte escrita

R$ 360,00

R$ 380,00

Repetição da parte oral

R$ 125,00

R$ 140,00

TestDaF: inscrição e pagamento
através do site: www.testdaf.de

Nível Independente
Nível Elementar

B1

A2

A1

exames

inscrições

13/06
(escrita)
14/06
(oral)

20 a 24/05

10/04

13/02 a
13/03

23/05

28/03 a
25/04

27/04

21/01 a
11/03

145,- €

TestAs: inscrição e pagamento
através do site: www.testdaf.de

B2

DATAS

alunos

95,- €

Goethe-Test Pro

R$ 270,00

R$ 310,00

Goethe-Zertifikat B2

R$ 405,00

R$ 425,00

Repetição da parte escrita

R$ 315,00

R$ 330,00

Repetição da parte oral

R$ 105,00

R$ 110,00

Goethe-Zertifikat B1
(Para jovens e adultos)

R$ 350,00

R$ 360,00

Módulo do Exame

R$ 95,00

R$ 105,00

Goethe-Zertifikat A2

R$ 315,00

R$ 330,00

Fit in Deutsch 2 (para
jovens)

R$ 180,

R$ 195,

Start Deutsch 1

R$ 295,00

R$ 310,00

Fit in Deutsch 1 (para
jovens)

R$ 160,00

R$ 175,00

00

00

Agende sua data na
secretaria

10/06
(escrita)
11/06
(oral)

20 a 24/05

Datas para A1 e A2
Exames: 01/02
Inscrições: 14 a 18/01
Exames: 01/03
Inscrições: 11 a 15/02
Exames: 05/04
Inscrições: 11 a 15/03
Exames: 10/05
Inscrições: 08 a 12/04
Exames: 07/06
Inscrições: 20 a 24/05
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EVENTOS CULTURAIS
Além de cursos e exames de alemão, o Goethe-Institut organiza e apoia um espectro
amplo de eventos culturais que apresenta a cultura alemã no exterior e promove o
intercâmbo entre culturas. Consulte regularmente nosso site ou escreva para info@
goethe.de.
Consulte regularmente nosso site www.goethe.de/rio/eventos
ou escreva para info@goethe.de

FORMAÇÃO CONTÍNUA
Oferecemos também cursos, workshops e seminários para professores de alemão
como língua estrangeira em cooperação com a Associação de Professores de Alemão
do Estado do Rio de Janeiro (APA-Rio).
Para maiores informações, consulte nosso site ou escreva para bkd@goethe.de.

BIBLIOTECA
Nossa biblioteca é de livre acesso e fornece
informações sobre aspectos da vida cultural, social
e política alemã, dispondo, entre outros, de uma
seleção atualizada e variada de materiais didáticos.
Nela você encontrará uma ampla oferta de mídias
em alemão e em português: livros, revistas, filmes,
música, apps e jogos. Informe-se sobre temas e
tendências atuais e ainda conheça a Alemanha.
Além disso a biblioteca promove diversos eventos
e saraus literários.

Horário de funcionamento:
Terça, quarta e quinta

11:00 - 13:00 15:30 - 19:30

Sexta

11:00 - 13:00 15:30 - 18:00

Sábado

10:00 - 13:00

Mais informações: www.goethe.de/rio/biblioteca
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ONLEIHE!
A Onleihe é a biblioteca digital do GoetheInstitut no Brasil. Nela é possível baixar
e-books, arquivos de áudio e de vídeo,
jornais e revistas eletrônicas.
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NOSSA REDE
Aprenda alemão no

GOETHE-INSTITUT

Oferecemos cursos
nas seguintes cidades:
Goethe-Institut
Goethe-Zentrum e
Centro de exames
Institutos Culturais
e Centros de Exames
Centro de Exames
Entre em contato diretamente
com nossos parceiros
licenciados em Juiz de fora e
Belo horizonte:
Cultura Alemã, Belo Horizonte
Werther-Institut, Juiz de Fora
Informe-se na nossa secretaria:
cursos-rio@goethe.de

BOLSAS
PARA UM CURSO
DE ALEMÃO NA
ALEMANHA?
SEJA NOSSO ALUNO!
cursos-rio@goethe.de
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GOETHE-INSTITUT RIO DE JANEIRO

GOETHE-INSTITUT
Instituto Cultural Brasil Alemanha

Rua do Passeio, 62 - 1° e 2° andar
• 20021-290 - Rio de Janeiro - RJ
• Tel: 21 3804 8200/8201
• www.goethe.de/rio
• Acesso com transportes públicos:
• Metrô: Estação Cinelândia
• Ônibus: Todas as linhas que passam pelo
Passeio
• Para informações, por favor, entrar em
contato com a secretaria de cursos do
Goethe-Institut no Centro.

ESCOLA ALEMÃ CORCOVADO
CURSOS EM BOTAFOGO
• Escola Alemã Corcovado
• R. São Clemente, 388 Botafogo

Goethe-Institut Rio de Janeiro
Instituto Cultural Brasil Alemanha
Rua do Passeio, 62 - 1° e 2° andar
20021-290 - Rio de Janeiro - RJ
Fone: 21 3804 8200
21 3804-8201
cursos-rio@goethe.de
www.goethe.de/rio
Visite nosso blog:
www.blog.goethe.de/estacaoalemanha
www.facebook.com/goetherio
www.twitter.com/goetherio
@goetheinstitut_rio

