Exames internacionais de proficiência do Goethe-Institut 2019
Para alunos a partir de 16 anos
Start Deutsch 1

Goethe-Zertifikat B2

Data

Horário

Inscrições até

Data

21 de janeiro

15h00

16 de janeiro

24 de abril

25 de fevereiro

15h00

20 de fevereiro

12 de junho

25 de março

10h00

20 de março

23 de outubro

22 de abril*

09h00

08 de abril

25 de novembro

27 de maio

10h00

22 de maio

10 de junho*

09h00

27 de maio

Data

29 de julho

10h00

24 de julho

24 de abril

26 de agosto

10h00

21 de agosto

12 de junho

30 de setembro

10h00

25 de setembro

23 de outubro

21 de outubro*

09h00

7 de outubro

27 de novembro

09h00

11 de novembro

25 de novembro

Goethe-Zertifikat A2

Horário

08 de abril
09h00

09h00

27 de novembro

27 de maio
7 de outubro
13 de novembro

Data

Horário

Horário

Inscrições até

18 de julho

08 de abril

12 de setembro

21 de outubro
25 de novembro

27 de maio
07 de outubro
11 de novembro

27 de maio
13 de novembro
Inscrições

12 de fevereiro
10 de abril

09h00

09h00

Inscrições até

TestDaf

Goethe-Zertifikat B1 adultos/jovens

10 de junho

09 de outubro
13 de novembro

Horário

08 de abril

22 de abril

27 de maio

Goethe-Zertifikat C2
Data

12 de junho
21 de outubro*
27 de novembro
Data

Inscrições até

08 de abril

22 de abril
09h00

09 de outubro
11 de novembro

Horário

10 de junho

Horário

27 de maio

Goethe-Zertifikat C1

Inscrições até

Data

Inscrições até

09h00

www.testdaf.de

*As incrições para o TestDaf são feitas somente através do
site do TestDaf.

Para adolescentes de 12 a 15 anos
Fit in Deutsch 1
Data

Horário

10 de junho
27 de novembro

09h00

Goethe-Zertifikat A2 /Fit 2
Inscrições até

Data

27 de maio
13 de novembro

12 de junho
27 de novembro

Horário

09h00

Inscrições até

27 de maio
13 de novembro

Preços dos exames
Exame

Alunos

Externos

Exame

Alunos

Externos

Fit 1

R$ 160,00

R$ 175,00

GZ B2 nur Schriftlich

R$ 192,50

R$ 212,50

GZ A2/Fit 2

R$ 180,00

R$ 195,00

GZ C1 nur Sprechen

R$ 225,00

R$ 245,00

Start Deutsch 1

R$ 295,00

R$ 310,00

GZ C1 nur Schriftlich

R$ 225,00

R$ 245,00

GZ A2

R$ 315,00

R$ 330,00

GZ GZ C1

R$ 470,00

R$ 490,00

GZ B1(j)

R$ 350,00

R$ 360,00

GZ C2

R$ 575,00

R$ 590,00

GZ B1(j) por módulo

R$ 95,00

R$ 105,00

GZ C2 por módulo

R$ 150,00

R$ 160,00

GZ B2(j)

R$ 405,00

R$ 425,00

Goethe-Test Pro

R$ 270,00

R$ 280,00

GZ B2 nur Sprechen

R$ 192,50

R$ 212,50

TestDaf

145 euros

145 euros

INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS PARA OS EXAMES INTERNACIONAIS DO GOETHE-INSTITUT SÃO PAULO

1. Os exames são aplicados por professores certificados oficialmente pelo Goethe-Institut.
2. Para fazer o exame, o candidato deverá apresentar documento original com foto (RG, CNH ou Passaporte).
3. Sem a apresentação do documento com foto, o candidato não poderá fazer o exame e a taxa de inscrição não será
devolvida.
4. No dia do exame, o candidato deve chegar com 30 minutos de antecedência.
5. O cancelamento da participação no exame por parte do candidato deve ser feito com pelo menos 24 horas de
antecedência. Neste caso, o candidato poderá solicitar o reembolso da taxa paga ou poderá manter o crédito integral
para a próxima data de exame, conforme o calendário do instituto.
6. Caso o candidato não compareça no dia do exame sem aviso prévio, não há devolução da taxa paga. O candidato terá
que pagar nova taxa para realização do exame, conforme o calendário do instituto.
7. Os resultados serão divulgados em 10 dias úteis após a realização do exame.
8. Os certificados estarão disponíveis para serem retirados na Secretaria de Cursos do Goethe-Institut São Paulo.
9. Caso o candidato não possa retirar pessoalmente o certificado, este poderá ser retirado por terceiro mediante
apresentação de autorização por escrito. Na autorização deverá constar nome e RG da pessoa que retirará o certificado.
10. Para o envio do certificado por SEDEX, dentro do território nacional, será cobrada a taxa de serviço vigente à época.
11. Os candidatos reprovados receberão um atestado de participação no exame.
12. O Instituto não envia os resultados dos exames para as autoridades consulares.
13. Em caso de perda ou dano do certificado, o Instituto não emite 2ª via. Neste caso, o Instituto fará uma declaração
substituindo o certificado, mediante pagamento da taxa vigente à época. A declaração será emitida em até 10 dias
úteis, após a solicitação.
14. O Instituto se reserva o direito de proceder ao cancelamento de exames, caso o número de inscritos seja insuficiente.
15. Ocorrendo o cancelamento do exame pelo instituto, o valor pago será restituído ao candidato ou o candidato poderá
manter o crédito integral para a próxima data de exame, conforme o calendário do Goethe-Institut São Paulo.

O Goethe-Institut agradece pela sua presença em nossos exames e deseja-lhe boas sorte.
A Coordenação

