
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTAS 1. SEMESTRE 2021 

O Goethe-Institut oferece bolsas parciais (desconto) e bolsas trabalho segundo diversos critérios, 
dentre os quais a situação financeira quando desempenha um papel decisivo. 

1. Modalidades de Bolsa: 
a. Bolsa parcial: concessão de descontos de 20 a 50% sobre o valor regular dos cursos, conforme 

critérios da diretoria do Goethe-Institut Curitiba; Importante: os descontos não são 
cumulativos; 

b. Bolsa trabalho: concessão de bolsa integral (exceto para material didático e taxa 
administrativa); 
 

2. Pré-requisitos: 

 Ter cursado algum semestre letivo no Goethe-Institut e tendo pago pelo menos 1 vez o valor 
integral do curso; 

 Fazer a solicitação no formulário adequado (disponível em nosso site) e respeitar os prazos do 
cronograma. Pedidos entregues fora do prazo não serão aceitos; 

 Anexar toda a documentação solicitada dentro do padrão estabelecido; 
 Rendimento no semestre anterior de no mínimo 8,0 (para alunos até o B1.3) e mínimo 7,0 (para 

alunos acima do B1.3); 
 Frequência mínima de 80% no semestre anterior. 

2.1   Pré-requisitos para bolsa trabalho: 
 Ser maior de 18 anos; 
 Nível acima de A2.2; 
 Ter disponibilidade em algum dos horários estipulados para trabalhar na biblioteca. Veja abaixo 

os horários disponíveis: 
 

BIBLIOTECA 
Segunda-Feira 15h30 às 18h30 Quinta-Feira 15h30 às 18h30 
Segunda-Feira 17h30 às 20h30 Quinta-Feira 17h30 às 20h30 
Terça-Feira 15h30 às 18h30   
Terça-feira 17h30 às 20h30      

 
3. Critérios de Seleção: 

 Comprovação de recursos financeiros insuficientes; 
 Concordância com os pré-requisitos acima citados; 
 Importância do alemão para estudos ou trabalho. Nesse caso é necessário apresentar carta 

de apresentação do orientador ou outro professor. 
 
4. Regulamento: 

 A validade da bolsa é de apenas 01 semestre letivo; e de apenas 01 módulo na 
modalidade regular, intensivo ou superintensivo. 

 Caso o candidato selecionado para bolsa trabalho não possa cumprir nenhum dos horários 
estipulados acima e/ou não consiga em comum acordo com o Goethe-Institut encontrar um 
horário, a bolsa será automaticamente cancelada; 



 Não é ofertada bolsa parcial no superintensivo. 
 

4.1 Renovação da bolsa: 
 A bolsa pode ser renovada por até 03 semestres consecutivos. Havendo interesse em 

renovação da bolsa, o aluno deverá entregar o termo de solicitação e a documentação completa 
nos semestres subsequentes; 

 A renovação será possível se cumpridos os requisitos: 
 Rendimento de no mínimo 8,0 (para alunos até o B1.3) e mínimo 7,0 (para alunos acima 

do B1.3) no semestre; 
 Frequência mínima de 80% no semestre; 
 Ter mostrado bom desempenho como bolsista, assim como participado das atividades 

culturais que o Goethe-Institut promove; 
 Ter sido responsável com o compromisso assumido (pontualidade; aviso antecipado em 

caso de imprevistos, etc.). 
 

CRONOGRAMA 
ATIVIDADE DATA 
Abertura do Edital 4 de novembro 
Período de Divulgação  4 a 18 de novembro 
Prazo Final do Formulário e Documentação 18 de novembro 
Divulgação dos Resultados 20 de novembro 
Período de Rematrícula  21 a 25 de novembro 

 
IMPORTANTE 

 Os formulários estão disponíveis em nosso site; 
 Os formulários preenchidos e a documentação devem ser enviados em um único 

arquivo PDF, para o e-mail contato-curitiba@goethe.de dentro do prazo de entrega. A 
entrega somente é possível de forma digital. Pedidos FORA DA DATA não serão aceitos 
em hipótese alguma;  

 Formulários SEM a documentação necessária não serão aceitos; 
 A divulgação do resultado acontecerá através de e-mail. Os candidatos que não 

receberem o e-mail com o resultado até às 18h00 do dia 20 de novembro devem entrar 
em contato com o Goethe-Institut Curitiba; 

 Os aprovados devem obrigatoriamente fazer suas inscrições no período determinado 
no cronograma e mencionar no ato da inscrição o recebimento de bolsa parcial ou bolsa 
trabalho. 

 

 


