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W E L T E N  ( M U N D O S )  +  B U M M L E R  ( A N D A R I L H O )

WELTENBUMMLER
Tem gente que gosta de 
visitar lugares específicos. 
E tem gente que gosta de 
simplesmente viajar. Na 
Alemanha, Weltenbummler 
é um viajante que gosta de 
passear concentrando-se 
mais na jornada em si do 
que em alcançar um destino. 
Por se aventurarem em 
diversos lugares e focarem 
na experiência, essas pessoas 
acabam conhecendo muitas 
culturas e ouvindo muitas 
línguas. 

Que tal se identificar com os 
Weltenbummler e aprender o 
alemão?

FALE ALEMÃO
E ENTENDA
A ALEMANHA



Prezad@s,

Estamos muito felizes com seu interesse pela 
língua e cultura alemãs. Com muita alegria Ihes 
damos as boas-vindas ao Goethe-Institut Rio 
de Janeiro nesse primeiro semestre 2020!

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. Alegra-nos saber que 15,4 milhões de 
pessoas no mundo estudam a língua alemã 
e nos sentimos orgulhos@s pela liderança 
internacional na difusão da cultura e no ensino 
do idioma. Façam vocês também parte desta 
comunidade internacional!

Aprendam a língua alemã ou expandam seus 
conhecimentos do idioma nos nossos cursos 
extensivos, intensivos, superintensivos, 
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. Nossos cursos são 
elaborados e padronizados seguindo o conceito 
de qualidade internacional, e coordenados 
de forma que, a qualquer momento, vocês 
possam dar continuidade aos seus estudos em 
outro Goethe-Institut. Noss@s professor@s 
são altamente qualificad@s, com formação 
continuada e oferecem todo o suporte 
necessário ao processo de aprendizagem. Vocês 
gostariam de oferecer ao seu filho ou à sua filha 

uma maneira divertida de aprender alemão? 
Ou gostariam de obter um aprofundamento do 
conteúdo escolar? Ficaríamos muito alegres em 
recebê-l@s nos nossos cursos para jovens. Em 
um atendimento individual, podemos buscar 
juntos o melhor curso para el@s.

Nossos exames oficiais completam as ofertas: 
aplicados e avaliados de forma padronizada no 
mundo inteiro, são reconhecidos e altamente 
conceituados por instituições de ensino e 
empresas internacionais. 

Venham vivenciar um pouco da Alemanha 
no Centro do Rio de Janeiro! Escolham o 
melhor curso, tornem-se leitor@s da nossa 
Biblioteca e descubram a diversidade da nossa 
Programação Cultural.

Sejam bem-vind@s ao Goethe-Institut! | 
Willkommen im Goethe-Institut Rio de Janeiro!

A nossa equipe terá um grande prazer em 
orientá-l@s.

Robin Mallick
Diretor do Instituto

Susan Zerwinsky
Vice-diretora do Instituto

Diretora do Dep. de Ensino

Almerinda Stenzel
Diretora da Biblioteca

BEM-VINDOS AO GOETHE-INSTITUT RIO DE JANEIRO



2

CURSOS REGULARES (64 h/aula)

O Goethe-Institut Rio de Janeiro oferece cursos extensivos, intensivos e superintensivos 
para adultos (a partir de 16 anos). 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.

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)

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)
• Em um ano, podem ser concluídos quatro módulos. Ideal para quem quer 

      aprender alemão mais rápido.

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)
• A combinação dos intensivos com os superintensivos possibilita a conclusão de 

sete módulos no ano.

CURSOS PARA ADOLESCENTES (64 h/aula)

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: uma vez 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
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CURSOS ESPECIAIS (16 h/aula)

Em nossos cursos especiais você pode treinar habilidades específicas como ouvir ou 
falar, melhorar a sua gramática e ampliar o seu vocabulário e aprender técnicas de 
tradução. A carga horária é de 16 horas/aula. Consulte a página 15.

• Duração: 8 semanas
• Início: janeiro, março e maio
•  Frequência: uma vez por semana (90 minutos de aula por dia)

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-Zertifikate B1, B2, C2 e TestDaF. Consulte a página 14.

• Duração: 8 ou 16 semanas 
• Início: abril
• Frequência: uma ou duas vezes por semana (90 minutos de aula por dia)

CURSOS INDIVIDUAIS

Oferecemos cursos de alemão qualificados, ministrados individualmente nas 
dependências do Goethe-Institut.

Informe-se na secretaria através do e-mail: cursos-rio@goethe.de

CURSOS DE ALEMÃO NA ALEMANHA

Aprender alemão em um Goethe-Institut na Alemanha é mais do que um curso de 
línguas. É sua chance de descobrir o país e sua cultura, de conhecer melhor as pessoas 
e seu cotidiano e ter novas experiências. Em resumo: é uma ótima ideia!

Descubra mais sobre cursos de alemão na Alemanha: goethe.de/alemanha.

Marque uma conversa que teremos o prazer em lhe ajudar na escolha da cidade e na 
inscrição em um curso em um dos Goethe-Institut : allan.lima@goethe.de
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CURSOS SEMIPRESENCIAIS (64 h/aulas presencias + 64 h/online)

Os cursos semipresenciais combinam “o melhor de dois mundos”: encontros presenciais 
intensivos e a flexibilidade de aprender alemão online. Você estuda no local onde estiver 
e em seu próprio ritmo, com acompanhamento individualizado online pelo tutor. Nas 
dezesseis aulas presenciais durante quatro meses, você aprofunda os conhecimentos 
adquiridos e aperfeiçoa, principalmente, sua pronúncia e conversação. 

Em pouco tempo é possível atingir um grande progresso no aprendizado do alemão. 
O Curso Semipresencial é indicado quando não se tem tempo para atender a um curso 
duas vezes na semana, mas ainda assim deseja aprender alemão de forma acelerada. O 
curso é oferecido para os níveis completos de A1 e A2.

As etapas online do curso podem ser feitas em praticamente qualquer computador na 
plataforma interativa de aprendizado do Goethe-Institut, a Lernplattform.

O programa do curso abrange o conteúdo de dois cursos presenciais (A1.1 e A1.2 ou A2.1 
e A2.2). As 128 horas-aula se dividem em metade presenciais e metade online.

O preço do curso inclui a taxa do exame de proficiência Goethe-Zertifikat A1: Start 
Deutsch 1 ou Goethe-Zertifikat A2. 

• Duração: 4 meses
• Início: março
• Frequência das aulas presenciais: uma vez por semana
• Dia e horário das aulas presenciais: sábados à tarde (13h00 às 16h30)

CURSOS DEUTSCH 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.

Com esse modelo de curso, você obterá o maior avanço de estudos possível num 
tempo mínimo.

Para mais informações e inscrição: goethe.de/brasil/deutschonline

Para todos os cursos o número mínimo de alunos

 matrículados por classe é de 8 e o máximo de 18.

NOVO
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LERNPLATTFORM
A Plataforma de ensino 
do Goethe-Institut é 
o ambiente virtual 
que se adapta à sua 
disponibilidade e 
horário e pode ser 
acompanhada de 
qualquer lugar.
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ACESSO À LERNPLATTFORM ATRAVÉS DO MEINGOETHE.DE

Cadastre-se na plataforma e tenha acesso ao universo virtual do Goethe-Institut.

Passo a Passo

1. Para acessá-la faça seu cadastro em goethe.de/meingoethe e registre-se na 
plataforma.

Após o cadastro será enviado um e-mail, para o endereço de e-mail fornecido, com o 
título “My Goethe.de / activate access” e remetente “noReply-kdf@goethe.de”

2. Abra o e-mail, clique no link e faça o login.

3. Clique no botão verde no canto superior direito da página e selecione MEINGOETHE.DE

A página aberta é página inicial, na qual é possível administrar seus cursos e provas, 
acessar suas newsletters, acessar comunidades, como a Deutsch für Dich (Alemão Para 
Você) e até mesmo acessar seu cadastro na ONLEIHE, a biblioteca digital do Goethe-
Institut.

Na aba Meu Perfil é possível alterar as informações de seu perfil, como: dados pessoais, 
interesses, telefone, idiomas preferenciais, etc.

Cadastrando Cursos

Para cadastrar seu curso, clique em Meus Cursos e Provas e insira o código fornecido 
pelo professor e clique em enviar.

Resultado de exames

Para cadastrar e acessar o resultado dos seus exames de proficiência, basta inserir no 
campo Meus Cursos e Provas seu número de inscrição, fornecido no momento da sua 
inscrição pela secretaria de cursos, e clicar em enviar. 
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  DATAS DE MATRÍCULAS

CURSOS 1° SEMESTRE 2020

02 a 14 de dezembro de 2019
para matrículas em até 6x nos cursos extensivos ou 3x nos cursos intensivos 

02 a 08 de janeiro de 2020
para matrículas em até 6x nos cursos extensivos ou 3x nos cursos intensivos

27 a 31 de janeiro de 2020
para matrículas em até 5x nos cursos extensivos ou 3x nos cursos intensivos

17 de fevereiro a 05 de março de 2020
para matrículas em até 4x nos cursos extensivos e 3x nos cursos intensivos

04 a 08 de maio de 2020
para matrículas em até 2x nos cursos intensivos 

CURSOS 2° SEMESTRE 2020
 
Pré-Inscrições para os cursos superintensivos de férias de julho
Pré-Inscrições para os cursos intensivos de agosto e outubro em até 3x
Pré-Inscrições para os cursos extensivos de agosto em até 6x

15 a 19 de junho de 2020
29 de junho a 10 de julho de 2020

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 
Segunda a quinta-feira:  das 09h30 às 14h00 e das 15h30 às 19h30
Sexta:  das 09h30 às 14h00 e das 15h30 às 18h00
Sábados*: das 09h30 às 13h30

*Aberta nos seguintes sábados: março 14 e 21 - abril 04 e 18 - maio 09 e 23 

           junho 06 e 20 - julho 04 e 11

Nos períodos de matrícula, a secretaria funciona das 9h30 às 18h30.

 PONTES E/OU FERIADOS (NÃO HAVERÁ AULA)
01 de janeiro   Ano Novo
20 de janeiro  São Sebastião
24 à 29 de fevereiro   Carnaval
10 e 11 de abril    Sexta-Feira Santa e ponte
20 e 21 de abril   ponte e Dia da Inconfidência (Tiradentes)
23 de abril   São Jorge
01 e 02 de maio   Dia do Trabalho e ponte
11 a 14 de junho   Corpus Christi



CONDIÇÕES GERAIS DE MATRÍCULAS

1. Pré-requisitos
Idade mínima para cursos de adultos: 16 anos
Faixa etária dos cursos para adolescentes: de 12 a 15 anos

2. Número de alunos por classe
Número mínimo de alunos por classe: 8   
Número máximo de alunos por classe: 18
O Instituto se reserva o direito de alterar, excepcionalmente, o número mínimo de alunos por classe.

3. Teste de nivelamento
Antes de realizar a matrícula, os novos alunos com conhecimentos de alemão devem se submeter a um teste de nivelamento. 
Assim como ex-alunos do instituto que interromperam seus estudos por mais de um ano.

4. Troca de dias e/ou horários dos cursos
A troca de dias e horários do curso é possível, desde que haja vagas no curso desejado, mediante pagamento de uma taxa 
administrativa vigente à época na secretaria de cursos (vide página 09), e eventual diferença de preço entre os cursos.

5. Atestado de Participação no Curso
Alunos aprovados ao final do curso poderão solicitar o atestado de participação na secretaria de cursos. Os mesmos serão 
emitidos em até 15 dias após o término do curso. Alunos sem nota ou reprovados não recebem o atestado de participação, 
mas podem solicitar uma declaração gratuita de frequência no curso. 

6. Cancelamento de cursos pelo Instituto
O Instituto reserva-se o direito de cancelar classes ou cursos ainda não iniciados, que não tenham atingido um número 
mínimo de matrículas. Somente os cursos com o número mínimo de alunos devidamente matriculados até o prazo final de 
inscrições serão efetivados.
Ocorrendo o cancelamento de cursos ou classes, o Instituto oferecerá aos alunos outras opções de dias e horários. Se por 
qualquer motivo as opções sugeridas pelo Instituto não forem convenientes aos alunos, o valor total do curso lhes será 
reembolsado.

7. Cancelamento do curso pelo aluno
Para cancelamento do curso antes do seu início será cobrada uma taxa administrativa de R$ 125,00 reais.
A solicitação de cancelamento do curso pelo aluno deve ser encaminhada por escrito (carta ou e-mail) à secretaria de cursos: 
cursos-rio@goethe.de. A data de entrada da solicitação de cancelamento, confirmada pela secretaria de cursos, estabelece o 
início do processo de cálculo do reembolso.
O Goethe-Institut Rio de Janeiro cobrará todas as horas-aula ministradas do curso (cada hora-aula corresponde a 45 minutos) 
até a data da solicitação de cancelamento, independentemente se o aluno frequentou ou não essas aulas. 
Além disso, o Goethe-Institut Rio de Janeiro reterá 25% do valor total pago pelo aluno/contratante, a título de taxa 
administrativa. O cálculo final corresponde ao valor a ser ressarcido e será reembolsado dentro do periódo de 15 dias úteis.
Os procedimentos de cancelamento também se aplicam aos cursos extensivos, intensivos, superintensivos e semipresenciais. 
Porém, o cálculo da restituição dos cursos semipresenciais é feito com base na proporcionalidade de tempo corrido do curso 
até o momento do cancelamento. 

8. Segunda Chamada
Para a realização da segunda chamada é cobrada uma taxa administrativa de R$ 95,00 reais. Em caso de desistência, é retida 
uma taxa de R$ 25,00 reais.
Caso o aluno não possa comparecer à prova, as solicitações de devolução somente serão aceitas até a data da prova. Após 
isso, não há possibilidade de reembolso

9. Responsabilidade do Instituto
O Goethe-Institut Rio de Janeiro obriga-se a ministrar os cursos de alemão na dimensão e qualidade anunciadas, ressalvando o 
contido no item 6. O Goethe-Institut Rio de Janeiro não se responsabiliza pela supressão de seus serviços quando ocasionada 
por motivos de força maior como, por exemplo, catástrofes naturais, incêndio, inundações, determinações governamentais, 
manifestações, greves e outros fatos que fujam ao controle do Goethe-Institut Rio de Janeiro. Nesses casos não haverá 
reposição de aulas.
O Goethe-Institut Rio de Janeiro compromete-se 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.

10. Matrículas e rematrículas
Nas datas de matrículas e rematrículas, os alunos obtêm um desconto vigente somente no período informado pelo Instituto.  
Findado este período, a matrícula poderá ser efetuada, desde que haja vagas disponíveis, porém, sem o desconto. A matrícula 
e rematrícula poderá ser feita pessoalmente ou por terceiros autorizados. Estes deverão trazer por escrito os seguintes 
dados dos alunos: nome e endereço completos, data e local de nascimento, CPF, telefones, endereço de e-mail e informações 
sobre o curso, dia e horário desejados e um documento escrito de autorização no caso. As datas de matrículas e rematrículas 
com desconto são divulgadas no site do Goethe-Institut Rio de Janeiro e através de informativos em papel distribuídos em 
classe e por e-mail.

11.    Preços e formas de pagamento
O Goethe-Institut não cobra taxa de matrícula. O aluno pagará, no ato da matrícula, o preço vigente à época para o respectivo 
curso. Formas de pagamento: à vista com dinheiro, cartão de débito ou crédito (Visa, Mastercard, Elo, AMEX e outros sob 
consulta). Parcelamento somente com cartão de crédito (Visa, Mastercard, Elo, AMEX e outros sob consulta) ou cheque em 
até seis vezes. A matrícula só será considerada efetivada após o pagamento do curso e a assinatura do aluno ou responsável. 
A assinatura firma o conhecimento e aceitação das CONDIÇÕES GERAIS DE MATRÍCULA PARA OS CURSOS DE ALEMÃO do 
Goethe-Institut Rio de Janeiro.

Em caso de não pagamento das parcelas serão ennviados avisos de cobrança e caso não haja acordo para pagamento o nome 
do aluno será enviado aos serviços de proteção ao crédito (SPC/Serasa) sem prejuízo de eventual protesto em cartório de 
duplicata alusiva aos serviços.
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CONDIÇÕES GERAIS DE EXAMES DE PROFICIÊNCIA

1. Os exames são aplicados por professores certificados oficialmente pelo Goethe-Institut Rio de Janeiro.

2. Para fazer o exame, o candidato deverá apresentar documento original com foto (RG, CNH ou Passaporte).

2.1. Sem a apresentação do documento com foto, o candidato não poderá  fazer o exame e a taxa de inscrição não será 
devolvida.

3. No dia do exame, o candidato deve chegar com 30 minutos de antecedência e não será permitida a entrada após o início 
da prova.

4. O Goethe-Institut Rio de Janeiro obriga-se a ministrar as provas de alemão na dimensão e qualidade anunciadas. O 
Goethe-Institut Rio de Janeiro não se responsabiliza pela supressão de seus serviços quando ocasionada por motivos de força 
maior como, por exemplo, catástrofes naturais, incêndio, inundações, determinações governamentais, manifestações, greves 
e outros fatos que fujam ao controle do Goethe-Institut. Nesses casos haverá reposição da provas.

5. A Alteração na data do exame de proficiência somente poderá ser realizada uma vez e será admitida exclusivamente 
se solicitada por escrito pelo candidato, com antecedência mínima de 7 dias da data designada para a avaliação, mediante o 
pagamento de taxa prevista para tal finalidade.

6. Cumpridos os requisitos previstos no item anterior, será designada nova data, de acordo com o calendário do Goethe 
Institut.
 
7. Ultrapassado o prazo limite de solicitação do reagendamento de exame, não será possível seu cancelamento, nem o 
reembolso ou devolução de qualquer quantia.

8. Os resultados serão divulgados em 10 dias úteis após a realização do exame.

9. Os certificados estarão disponíveis para serem retirados na Secretaria de Cursos do Goethe-Institut Rio de Janeiro.

9.1. 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 irá retirar o certificado.

9.2. Para o envio do certificado por SEDEX dentro do território nacional será cobrada a taxa de R$ 70,00 reais

9.3. Os candidatos reprovados receberão um atestado de participação no exame, mediante solicitação. 

9.4. Em caso de perda ou dano do certificado, o Instituto não emite 2ª via. Neste caso, será feita uma declaração substituindo 
o certificado, mediante pagamento da taxa de R$ 50,00 reais.  A declaração substitutiva será emitida em até 10 dias úteis após 
a solicitação.

10. O Instituto não envia os resultados dos exames para as autoridades consulares e não divulga resultados por telefone ou 
e-mail. Para recebê-los, o candidato deve se cadastrar na plataforma MeinGoethe.de. (vide página 6).
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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.

A1

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.

A2

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.

B1

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.

B2

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.

C1

NÍVEIS
Conhecimentos da língua correspondentes a cada nível de acordo com o Quadro 
Comum Europeu de Referência para as Línguas.

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.

C2
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      Módulos Livros Didáticos  Lições

A1.1 Menschen A1.1 Kursbuch + Arbeitsbuch 01 a 12

A1.2 Menschen A1.2 Kursbuch + Arbeitsbuch 13 a 24

A2.1 Menschen A2.1 Kursbuch + Arbeitsbuch 01 a 12

A2.2 Menschen A2.2 Kursbuch + Arbeitsbuch 13 a 24

B1.1 Menschen B1.1 Kursbuch + Arbeitsbuch 01 a 08 

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

09 a 12
13 a 16

B1.3 Menschen B1.2 Kursbuch + Arbeitsbuch 17 a 24

B2.1 Sicher B2.1 - Aktuell 01 a 04

B2.2 Sicher B2.1 - Aktuell
Sicher B2.2 - Aktuell

05 a 06
07 a 08

B2.3 Sicher B2.2 - Aktuell 09 a 12

C1.1 Sicher C1.1 01 a 04 

C1.2
Sicher C1.1 

Sicher C1.2

05 a 06
07 a 08

C1.3 Sicher C1.2 09 a 12

C2.1 Erkundungen C2 (Kurs- und Arbeitsbuch) 01 a 04

C2.2 Erkundungen C2 (Kurs- und Arbeitsbuch) 05 a 08

A1.1 Beste Freunde A1.1 + Arbeitsbuch 01 a 09

B1.1 Beste Freunde B1.1 + Arbeitsbuch 37 a 45

  ADULTOS

ADOLESCENTES

SBS Livraria Internacional 
Rua da Quitanda 99, Centro

www.sbs.com.br

Bahnhof Didática  
Loja online

www.bahnhofdidatica.com.br

  MATERIAL DIDÁTICO

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

*Entre os dias 21 e 28/02 não haverá aula devido ao recesso de Carnaval.
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CURSOS REGULARES

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

CURSOS SUPERINTENSIVOS (64h/aula) 1 módulo em 3 semanas

5 X POR SEMANA

Janeiro
Seg a Sex

09/01 - 30/01 08h30 - 12h00

17h45 - 21h00

Fevereiro
Seg a Sex

03/02 - 03/03* 08h30 - 12h00

17h45 - 21h00

CURSOS INTENSIVOS (64h/aula) 1 módulo em 2 meses

3 X POR SEMANA

Janeiro

Seg, Qua e Sex

13/01 - 19/02 08h30 - 11h45

14h00 - 17h15

17h45 - 21h00

2 X POR SEMANA

Março

Seg e Qua

09/03 - 04/05 08h00 - 11h15

14h00 - 17h15

17h45 - 21h00

Ter e Qui
10/03 - 07/05 08h00 - 11h15

14h00 - 17h15

17h45 - 21h00

Maio
Seg e Qua

11/05 - 01/07 08h00 - 11h15

14h00 - 17h15

17h45 - 21h00

Ter e Qui

12/05 - 07/07 08h00 - 11h15

14h00 - 17h15

17h45 - 21h00



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

*Entre os dias 21 e 28/02 não haverá aula devido ao recesso de Carnaval.
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CURSOS REGULARES

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

CURSOS EXTENSIVOS (64h/aula) 1 módulo em 4 meses

2 X POR SEMANA

Seg e Qua
09/03 - 29/06 14h00 - 15h30

17h45 - 19h15

19h30 - 21h00

Ter e Qui
10/03 - 30/06 08h00 - 09h30

17h45 - 19h15

19h30 - 21h00

1 X POR SEMANA

Ter 
17/03 - 07/07 17h45 - 21h00

Sex 
13/03 - 10/07 08h00 - 11h30

17h45 - 21h15

Sáb 
14/03 - 11/07 08h30 - 12h00

13h00 - 16h30

BOTAFOGO (EAC)

Ter

17/03 - 07/07 18h00 - 21h15

CURSOS SEMIPRESENCIAIS

CURSOS SEMIPRESENCIAIS (128 h/aula) 2 módulos em 4 meses 

4h/aula presencias + 4h/aula online por semana

Sáb

14/03 - 11/07 13h00 - 16h15

A1: 64 h/a online + 64 h/a presenciais + Goethe-Zentifikat A1: Start Deutsch 1 

A2: 64 h/a online + 64 h/a presenciais + Goethe-Zentifikat A2

NOVO!



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

CURSOS PARA ADOLESCENTES

A1 A2 B1

A
 1.

1
A

 1.
2

A
 2

.1
A

 2
.2

B
 1.

1
B

 1.
2

B
 1.

3

CURSOS EXTENSIVOS (64h/aula) 1 módulo em 4 meses

1 X POR SEMANA

Sábado

14/03 - 11/07 13h00 - 16h30

14

PREPARATÓRIOS PARA EXAMES

Abril

2 X POR SEMANA (32h/aula)

Ter e Qui

14/04 - 16/06 19h30 - 21h00 Goethe-Zertifikat C2 C2

1 X POR SEMANA (16h/aula) 

Qua

08/04 - 27/05 17h45 - 19h15 Goethe-Zertifikat B2 B2

19h30 - 21h00 Goethe-Zertifikat B1 B1

MATERIAL DIDÁTICO PARA PREPARATÓRIOS

B1 Fit für Goethe-Zertifikat B1 -

B2 Fit für Goethe-Zertifikat B2 -

C2 / GDS Fit für Goethe-Zertifikat C2  -

ESTUDE EM UM DOS 12 GOETHE-INSTITUT                                                 
NA ALEMANHA

goethe.de/alemanha
allan.lima@goethe.de
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CURSOS ESPECIAIS

TRAINING DEUTSCH (16 h/aula) 2 meses, 1 vez por semana.

Janeiro

Qui

09/01 - 20/02 08h30 - 10h15 Gramática e vocabulário B1 (Revisão A2) B1

10h30 - 12h15 Ouvir e falar B1 (Revisão A2) B1

17h30 - 19h15 Gramática e vocabulário C1 (Revisão B2) C1

19h30 - 21h00 Ouvir e falar C1 (Revisão B2) C1

Março

Qua

18/03 - 06/05 17h45 - 19h15 Gramática e vocabulário C2 (Revisão C1) C2

19h30 - 21h00 Ouvir e falar C2 (Revisão C1) C2

Sex

13/03 - 15/05 17h45 - 19h15 Gramática e vocabulário B1 (Revisão A2) B1

17h45 - 19h15 Gramática e vocabulário B2 (Revisão B1) B2

19h30 - 21h00 Ouvir e falar B1 (Revisão A2) B1

19h30 - 21h00 Ouvir e falar B2 (Revisão B1) B2

Maio

Qua

13/05 - 01/07 17h45 - 19h15 Gramática e vocabulário C2 (Revisão C1) C2

19h30 - 21h00 Ouvir e falar C2 (Revisão C1) C2

Sex

22/05 - 10/07 17h45 - 19h15 Gramática e vocabulário B1 (Revisão A2) B1

17h45 - 19h15 Gramática e vocabulário B2 (Revisão B1) B2

19h30 - 21h00 Ouvir e falar B1 (Revisão A2) B1

19h30 - 21h00 Ouvir e falar B2 (Revisão B1) B2

ESTUDE EM UM DOS 12 GOETHE-INSTITUT                                                 
NA ALEMANHA



TIRE O SEU CERTIFICADO 
INTERNACIONAL.
GOETHE-INSTITUT NO RIO DE JANEIRO

MOSTRE 
DO QUE 
É CAPAZ!
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EXAMES DE PROFICIÊNCIA - DATAS E PREÇOS

NÍVEIS
EXAMES

DO GOETHE-INSTITUT
PREÇOS

DATAS

exames inscrições

N
ív

el
 C2

Goethe-Zertifikat C2:
Großes Deutsches Sprachdiplom R$ 620,00

25/06
(escrita)

26/06
(oral)

18 a 22/05Módulo do Exame R$ 170,00

C1 Goethe-Zertifikat C1 R$ 515,00

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

145,- €

13/02 21/11/19 a 
16/01

03/06 08/04 a 
06/05

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

115,- € 25/04 21/01 a 
10/03

Goethe-Test PRO R$ 295,00 Agende sua data na 
secretaria

Goethe-Test PRO Pflege
Exame de Proficiência para enfermeiras (nível B2)

Consulte o valor 
em goethe.de/rio

Agende sua data na 
secretaria

N
ív

el
 

B2
Goethe-Zertifikat B2 R$ 445,00

22/06
(escrita)

23/06
(oral)

18 a 22/05

Módulo do Exame R$ 120,00

B1

Goethe-Zertifikat B1 / B1j
(Para adultos e adolescentes) R$ 380,00

Módulo do Exame R$ 110,00

N
ív

el
 E

le
m

en
ta

r

A2

Goethe-Zertifikat A2 R$ 345,00

Datas para A1 e A2

Exames: 07/02
Inscrições: 02 a 08/01

Exames: 13/03
Inscrições: 03 a 07/02

Exames: 17/04
Inscrições: 02 a 06/03

Exames: 15/05
Inscrições: 27 a 30/04

 Exames: 19/06
Inscrições: 04 a 08/05

Goethe-Zertifikat A2:
Fit in Deutsch (para adolescentes) R$ 205,00

A1

Goethe-Zertifikat A1:
Start Deutsch 1 R$ 325,00

Goethe-Zertifikat A1:
Fit in Deutsch 1 (para adolescentes) R$ 185,00

RESULTADOS

O prazo para emissão dos certificados é de 10 dias úteis.

A consulta de resultado pode ser feita na plataforma my.goethe.de. 

Não informamos resultado por telefone. Para mais informações veja página 9.
17
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PREÇOS DOS CURSOS E FORMAS DE PAGAMENTO

CURSOS SEMI
PRESENCIAL

REGULARES
EXT | INT 

 SUP | ADO 

PREPARATÓRIO 
(C2 - GDS)

ESPECIAIS   E 
PREPARATÓRIOS

128 h/a 64 h/a 32 h/a 16 h/a

Preço 5.985,00 3.325,00 1.662,50 831,25

-  5% 5.685,75 3.158,75 1.579,38 789,69

- 10% n/a 2.992,50 n/a n/a

- 15% n/a 2.826,25 1.496,25 748,13

- 20% 4.788,00 2.660,00 n/a n/a

- 25% 4.488,75 2.493,75 n/a n/a

- 30% n/a 2.327,50 n/a n/a

AULAS INDIVIDUAIS

Alunos

Hora-aula individual de 45‘

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

R$ 165,00

R$ 1.540,00

Externos

Hora-aula individual

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

R$ 170,00

R$ 1.580,00

FORMAS DE PAGAMENTO

cartão de débito | cartão de crédito | cheque | dinheiro

*   Para parcelamentos confirme os valores com a secretaria de cursos
** Parcelamentos somente em cheque ou cartão de crédito

*Nenhum desconto por período é cumulativo com os demais descontos.

TAXAS DE SERVIÇOS

Declarações e cartas R$ 75,00 2a via do atestado de participação R$ 65,00

Transferência de curso após o 
início das aulas

R$ 75,00 Histórico R$ 75,00

Segunda chamada R$ 95,00 Cancelamento do curso antes do 
início do mesmo

R$ 125,00

2a via de certificado oficial de 
exames *

R$ 350,00 Aplicação de prova de Faculdades 
à distância                      

90-120 min.:

121-240 min.:

241-360 min.:   

150,- €

200,- €

250,- €
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      DESCONTOS

Para pagamentos à vista em cima do preço regular.

Para os cursos do nível A1.1, de segunda a sexta, das 17h45 às 21h15 e sába-
dos das 08h30 às 12h00
Para os cursos dos níveis A1.2 ao C2.4, de segunda a sexta, das 08h00 às 
11h15 e sábados, das 13h00 às 16h15
Para alunas e alunos ou profissionais de nível superior em Enfermagem, 
Engenharia, TI, Medicina, Direito
Para cursos na Escola Corcovado Alemã

Para mães e pais de alunos de escolas alemãs (EAC, CCJ, CCR, ESB)

Para os cursos do nível A1.1, de segunda a sexta, das 08h00 às 11h15
Em cursos intensivos de segunda a quinta, das 14h00 às 17h15

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 alunos de cursos especiais ou preparatórios que fizerem a inscrição em 
um curso regular

Desconto Fidelidade

Concluiu A1+A2 conosco (no B1.1)

Concluiu B1 conosco (no B2.1)

Concluiu B2 conosco (no C1.1)

Está retornando após mais de 1 ano sem estudar no Goethe-Institut

Alunos que tiveram o curso cancelado no semestre anterior

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

Para alunos de letras português-alemão que apresentem o comprovante 
atual da universidade no ato da matrícula (frequência mínima de 70% no 
semestre anterior e aprovação com GUT)

Para professores de alemão como língua estrangeira (DaF) associados à 
APA-Rio, que comprovem o exercício da atividade

NENHUM DESCONTO É CUMULATIVO

10%

15%

20%

25%

30%

CONVÊNIOS

O Goethe-Institut também oferece descontos padronizados para instituições 
conveniadas. Informe-se na secretaria ou em nosso site:       goethe.de/rio/convenios

05%



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. 

Por meio de exposições, painéis de discussão, festivais e residências artísticas, o 
Goethe-Institut trabalha em prol do intercâmbio cultural ao redor do mundo. São mais 
de 30 mil eventos por ano. Nossos projetos são sempre desenvolvidos em parceria e 
em estreita cooperação com instituições, iniciativas e artistas dos países anfitriões. O 
Goethe-Institut oferece espaços protegidos e livres, onde os atores da sociedade civil 
podem conduzir um diálogo aberto. Conheça algumas iniciativas:

Talent Press Rio

Jornalistas que têm o português como 
língua materna e que vivem em países 
lusófonos têm a oportunidade de vir ao Rio 
de Janeiro para participar do Talent Press 
Rio. Fruto da parceria entre o Berlinale 
Talents, o Festival do Rio, o Goethe-
Institut e a Fédération Internationale de 
la Presse Cinématographique (FIPRESCI), 
a iniciativa busca contribuir para a 
formação de jovens críticos de cinema 
e gerar oportunidades de intercâmbio 
entre os países de língua portuguesa. Os 
selecionados participam de um workshop 
e da cobertura do Festival Internacional 
de Cinema do Rio

Cineclube Franco-Germânico

O Cineclube Franco Germânico, fruto da parceria entre o Consulado da França/Institut 
Français e o Goethe-Institut Rio de Janeiro, exibe uma dobradinha de filmes das duas 
nacionalidades em torno de uma temática definida para cada encontro. As sessões são 
gratuitas e acontecem na CineMaison, na Casa Europa, ao longo do ano.

Consulte regularmente nosso site goethe.de/rio ou escreva para info-rio@goethe.de.

Para acessar diretamente nossos eventos: bit.ly/eventosGI 
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ALEMÃO

Aperfeiçoamento no Brasil

O Goethe-Institut Rio de Janeiro 
oferece aos professores de alemão, 
em cooperação com a APA-Rio 
(Associação de Professores de 
Alemão do Rio de Janeiro) e a 
AMPA (Associação Mineira de 
Professores de Alemão), uma vasta 
gama de cursos de capacitação e 
aperfeiçoamento

Programa de Bolsas - Aperfeiçoamento na Alemanha

O Goethe-Institut Rio de Janeiro oferece cursos de aperfeiçoamento para professores 
de alemão como língua estrangeira. Para facilitar o acesso de professores de alemão a 
essa oferta, o departamento de Cooperação Pedagógica disponibiliza anualmente um 
programa de bolsas. (prazo para inscrição 15 de Outubro) 

Mais detalhes sobre o programa 
você acessa aqui: 

goethe.de/brasil

Aperfeiçoamento Online 

Uma variedade de cursos online, materiais 
didáticos e dicas para o aperfeiçoamento de 
professores de alemão. 

Aqui você pode se informar sobre os nossos 
cursos de aperfeiçoamento no Brasil e na 
Alemanha: 

www.goethe.de/fortbildungen  
www.goethe.de/dll

Contato

Consulte regularmente nosso site goethe.de/rio. Para maiores informações, consulte o 
departamento de Cooperação Pedagógica: bkd-rio@goethe.de.

21

“Deutsch Digital!” - Deutschlehrertag 2019.



BIBLIOTECA

Instaladas em 95 localidades de 69 países, as 
bibliotecas do Goethe-Institut oferecem quase 
800 mil mídias, entre livros, filmes, revistas, 
jogos e CDs de música. No Rio de Janeiro, são 
cerca de 13 mil mídias, repertório importante 
para quem deseja mergulhar na cultura e na 
sociedade alemãs e aprender seu idioma.

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
Catálogo online: riodejaneiro.bibliothek.goethe.de

Eventos

Nossa Biblioteca promove eventos 
como o Literaturkreis (círculo 
de leitura realizado em parceria 
com a APA-Rio), o Goethe-Kino 
(com exibição de filmes), debates, 
palestras e lançamentos de livros. 

Inscreva-se em nossa mala direta 
e não fique de fora: 
biblioteca-rio@goethe.de

Tecnologia ao alcance das mãos

Nossa biblioteca está equipada com iPads, 
computadores, impressora, TVs e DVD players. 
É possível ainda acessar a internet com 
computadores pessoais e dispositivos móveis, 
utilizando a rede sem fio.

Experimente a Sonic Chair, nossa cadeira-
cápsula que proporciona uma experiência 
musical imersiva sem necessidade de uso de 
fones de ouvido.

Novidade em nossa biblioteca, os óculos 
de realidade virtual tornam a experiência 
com jogos inesquecível. Durante o horário 
de funcionamento, os equipamentos estão 
disponíveis para uso.
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ONLEIHE! 

Você também pode ter 
acesso a muita informação a 
distância. A Onleihe, nossa 
biblioteca digital, possibilita 
o download gratuito de 
mídias digitais, como e-books, 
arquivos de áudio e vídeo, 
revistas e jornais eletrônicos, 
por tempo determinado. 

O serviço está disponível 24 
horas por dia, sete dias por 
semana. Para se cadastrar 
gratuitamente, siga as 
orientações detalhadas 
disponíveis em:

goethe.de/rio/bibliotecadigital



 
GOETHE-INSTITUT NA AMÉRICA DO SUL

NOSSA REDE
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Oferecemos cursos 
nas seguintes cidades:

 Goethe-Institut

 Goethe-Zentrum e 
Centro de exames

 Institutos culturais 
e Centros de exames

 Centro de exames

Eldorado

Resistencia

La Plata

Bahia Blanca

Bariloche

Mendoza
San Juan

Rosario
Paraná

Santa Fé

Rafaela

Córdoba

Temperley

Santa Cruz

Sucre

Cochabamba

La Paz

Concepción

Santiago
Valparaiso 

Temuco

Asunción

Encarnación

Montevideo 

Lima

Arequipa

Cusco

Quito
Guayaquil

Bogotá 
Cali

Medellin

Cartagena Caracas

Curitiba 

Porto Alegre

Rio de Janeiro 

Salvador-Bahia

São Paulo

Brasilia 

Belém

Blumenau

Fortaleza

Joinville

Recife

São Bento do Sul

Belo Horizonte

Itabuna

João Pessoa

Juiz de Fora

Manaus

Riberão Preto

Santa Cruz do Sul

Santa Maria

Buenos Aires

Londrina

Mantelpr_076_SaoPaulo_RZ_L01.indd   15 14.01.14   16:16

Entre em contato diretamente com nossos 
parceiros licenciados em 
Juiz de Fora e Belo Horizonte.

Cultura Alemã (Belo Horizonte)
facebook.com/www.culturaalemabhz.com.br

Werther-Institut (Juiz Fora)
www.werther.com.br



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

GOETHE-INSTITUT RIO DE JANEIRO

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


