EDITAL PROGRAMA DE BOLSA PRÊMIO DE ESTUDO:
"DEUTSCH ONLINE INDIVIDUAL“
Você quer desenvolver e ampliar as suas competências na língua alemã?
Você quer aprofundar o seu conhecimento em uma plataforma exclusiva e
com um tutor individual?)
Você prefere estudar sem ter de se deslocar?
Se você respondeu essas perguntas com “sim” e se encaixa nos requisitos abaixo,
candidate-se a uma bolsa de estudos para o curso exclusivo "Deutsch Online
Individual" no nível B1, B2 ou C1 conforme o QCERL.
O Goethe-Institut Curitiba concede 2 bolsas de estudos integrais para o curso
"Deutsch Online Individual" para seus alun@s!

Goethe-Institut Curitiba
Instituto Cultural BrasileiroGermânico
R. Reinaldino S. de Quadros, 33
80045-070 Alto da XV
Curitiba-PR Brasil
ls-curitiba@goethe.de
www.goethe.de/curitiba

PÚBLICO-ALVO
Podem participar somente alunas e alunos do Goethe-Institut Curitiba que estejam
inscritas e inscritos regularmente nos cursos dos níveis B1, B2 e C1. A bolsa de
estudos é pessoal e intransferível.

PRÉ-REQUISITOS PARA A CANDIDATURA
A candidatura somente é para alunas e alunos do Goethe-Institut Curitiba que
 estejam cursando atualmente o nível B1, B2 ou C1;
 tenham no mínimo 16 anos;
 tenham frequentado no mínimo 4 cursos no Goethe-Institut Curitiba;
 obtiveram notas muito boas (acima de 8,0) nos últimos semestres;
 não tenham recebido fomento do governo alemão durante os últimos 4
anos para estudar ou pesquisar na Alemanha;
 tenham disponibilidade para uma entrevista online com os responsáveis
da seleção.

CONTEÚDO DO CURSO “ALEMÃO ONLINE INDIVIDUAL”









Curso online de forma individual no nível B1, B2 ou C1;
Teste de nivelamento no início do curso;
Todos os materiais online via plataforma;
Capítulos e exercícios serão liberados depois do término de capítulos
anteriores, conforme o ritmo individual;
Flexibilidade de estudo combinada com 2 encontros virtuais individuais
com o tutor para treinamento da comunicação e expressão oral;
Feedback, acompanhamento e correção das tarefas e exercícios pelo tutor
via e-mail;
Acesso ao conteúdo do curso por 6 meses;
Declaração de participação depois da conclusão do módulo.

CRONOGRAMA





Prazo para candidaturas:
Início das entrevistas online:
Divulgação do resultado:
Início do curso:

09 de maio de 2021
a partir do dia 17 de maio de 2021
31 de maio de 2021
até setembro de 2021

DOCUMENTOS PARA A SUA CANDIDATURA
1.

Currículo completo em alemão, contendo também os seus dados pessoais,
e contato;
2. Carta de apresentação e motivação em alemão (com, no mínimo, 150
palavras, e, no máximo, 250 palavras) contendo informações sobre você, a
importância do idioma alemão na sua carreira, suas atividades e objetivos;
3. Digitalização do último certificado de proficiência de alemão obtido, se
tiver.
Envie a sua candidatura por e-mail até o dia 09 de maio de 2021 para
LS-curitiba@goethe.de
indicando como assunto “Candidatura bolsa prêmio <seu nome>“.
Todos os documentos solicitados devem ser enviados como anexo nos formatos
PDF, WORD ou JPEG. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo endereço de email.

MAIS INFORMAÇÕES
https://www.goethe.de/de/spr/kup/kur/doln/doi.html

