
INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS PARA EXAMES DE PROFICIÊNCIA 
DO GOETHE-INSTITUT 

ONDIÇÕES GRAIS PARA MES DE PROFICIÊNCIA
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). 
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. 
 

4. O Instituto se reserva o direito de 
proceder ao cancelamento de exames 
previstos em nosso calendário, caso o 
número de inscritos seja insuficiente. 
 

5. Ocorrendo o cancelamento do exame pelo 
Instituto, o Instituto restituirá o valor pago 

ao candidato ou o candidato poderá 

manter o crédito integral para a próxima 

data de exame, conforme calendário do 

Instituto. Ocorrendo o cancelamento pelo 
aluno será cobrada uma taxa de 

cancelamento de R$ 80 reais. 

 
6. A Alteração na data do exame de 

proficiência, bem como o cancelamento do 
mesmo, 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. 
 

7. Cumpridos os requisitos previstos no item 
anterior, será designada nova data, de 
acordo com o calendário do Goethe Institut. 
  

8. Ultrapassado o prazo limite de solicitação 
do reagendamento ou cancelamento de 
exame, não será possível seu o reembolso 
ou devolução de qualquer quantia. 
 

9.    Os resultados serão divulgados em 10 
dias úteis após a realização do exame, 
exceto para os alunos que optaram por 
realizar o exame C2 por literatura, cuja 
correção é feita na Alemanha e pode levar 
até 40 dias úteis. 

 
10. Os certificados estarão disponíveis para 

serem retirados na Secretaria de Cursos do 
Goethe-Institut São Paulo. 
10.1. 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. 

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

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

11. O Instituto não envia os resultados dos 
exames para as autoridades consulares. 
 

12. 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. 
 
Declaro estar ciente das Condições Gerais de 
Matrículas aqui enunciadas, das quais recebi 
uma via.  

Autorizo o Goethe-Institut a enviar para a 
sua Central na Alemanha, meus dados, por 
mim informados, para fins cadastrais 
seguindo a Lei de Proteção de Dados no 
Brasil e na Alemanha. 
 
 
 
 
 

 


