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GOETHE-INSTITUT.
SEU PARCEIRO PARA ALEMÃO

O Goethe-Institut é um instituto cultural da República Federal da 
Alemanha e atua em todo o mundo, difundindo o conhecimento 
da língua alemã e promovendo a cooperação cultural internacio-
nal. Com a divulgação de informações sobre a vida cultural, social 
e política na Alemanha, ele também transmite uma abrangente 
imagem do país.

Competência em alemão

O Goethe-Institut conta com mais de 60 anos de experiência 
no ensino de alemão como língua estrangeira, em formação e 
aperfeiçoamento de professores, no desenvolvimento de planos 
de ensino, provas e materiais didáticos. 

Uma rede mundial

Existem 153 Goethe-Institute em 96 países, 12 Goethe-Institute 
na Alemanha e mais de 800 parceiros de cooperação em todo 
o mundo. Os cursos oferecidos na Alemanha e no exterior são 
compatíveis entre si. Cursos a distância e exames completam 
nossa oferta.

Maiores informações sobre o Goethe-Institut podem ser encon-
tradas no site goethe.de 
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BEM-VINDO.
AO GOETHE-INSTITUT NA ALEMANHA 

Aprender alemão em um Goethe-Institut na Alemanha é bem 
mais que frequentar um curso de alemão – é a sua chance de 
descobrir um país e a sua cultura, de conhecer de perto as 
pessoas e o seu dia a dia, e de viver novas experiências.  
Em resumo: é realmente uma excelente ideia. 

Alemão para o trabalho, os estudos e o lazer

No Goethe-Institut você está sempre em boas mãos. Não importa 
se precisa do alemão para o seu trabalho, para os estudos que 
pretende realizar ou simplesmente porque quer falar alemão em 
suas horas de lazer. Nossos Institutos contam com equipes para 
orientá-lo em todo tipo de questões.

Muitos extras relacionados ao curso

Queremos que o seu tempo de estudo conosco seja o mais pro-
veitoso possível, mas também que se sinta muito bem entre nós. 
Por isso, oferecemos paralelamente a cada curso: nivelamento 
individual e constante orientação no percurso de aprendizagem; 
apoio na preparação para exames. A chance de prestar um exame 
e de adquirir um Goethe-Zertifikat. Possibilidade de estudo 
individual na midiateca, com recursos multimídia, e uma atraente 
programação cultural e de lazer – para que você possa, realmen-
te, conhecer a Alemanha.

Ótimos equipamentos

Nossos Institutos são equipados com a mais moderna tecnologia 
de mídia e colocam à sua disposição acesso WLAN, PCs, Beamer e 
whiteboards interativos.
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Você estuda, basicamente, em grupos internacionais, e fala 
alemão desde a primeira aula. No dia a dia e nas horas de lazer, 
você tem a chance de aplicar na prática o que aprendeu em 
classe. Uma forma eficaz e prazerosa de aprender alemão.

Aulas diversificadas

Nossos professores engajados e qualificados se preocupam em 
oferecer aulas estimulantes, com múltiplas formas de exercício. 
Na sala de aulas, em excursões a cidades e projetos de aula. No 
convívio com pessoas de todas as partes do mundo, você desen-
volve sua capacidade de comunicação e aprende mais sobre a 
vida política, cultural e cotidiana na Alemanha. Nós o ajudamos a 
alcançar seus objetivos de aprendizagem e lhe proporcionamos 
um período de estudos intensivo e bem-sucedido.

Exames e certificados reconhecidos

No final do curso, você recebe um atestado de participação. 
Se desejar, também poderá prestar um dos exames do Goethe- 
Institut. Naturalmente, teremos prazer em ajudá-lo pessoalmente 
em sua preparação para o exame. Após obter um Goethe-Zertifikat 
você terá em mãos um certificado reconhecido internacionalmen-
te, que poderá lhe ser útil em sua vida profissional ou acadêmica 
(veja contracapa posterior).

As datas dos exames nos Goethe-Institute na Alemanha podem 
sem encontradas no endereço:  
goethe.de/pruefungen-deutschland 

NOSSAS AULAS.
PRAZER EM APRENDER
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NOSSO SISTEMA DE CURSOS.
SISTEMÁTICO E FLEXÍVEL

Nosso sistema de cursos é estruturado de forma modular. Com 
seus blocos de duração variada – 2, 4 ou 8 semanas – você mes-
mo poderá decidir se prefere estudar por um curto período, ou 
combinar os cursos que desejar para uma formação sistemática 
e completa.

Cursos o ano inteiro e para todos os níveis

Os cursos Intensivo 4, Intensivo 8 e Superintensivo 2, oferecidos 
durante todo o ano, formam uma sequência progressiva e são 
oferecidos a todos os níveis. O programa desses cursos baseia-se 
em detalhados planos de ensino e se orienta pelos níveis do Qua-
dro Europeu Comum de Referência (veja contracapa posterior).

Aprender alemão – a qualquer tempo e em qualquer parte do 
mundo

Nossos cursos e exames são coordenados de tal forma, que, a 
qualquer tempo, você pode dar continuidade aos seus estudos 
em outro Goethe-Institut na Alemanha ou em seu país, ou ainda 
através de um curso a distância. 

ALUNOS DE ALEMÃO NO FACEBOOK
Mais de 500.000 pessoas de todas as partes do mundo já curtem 
nossa página para alunos de alemão no Facebook.  
Lá você recebe muitas dicas e informações interessantes sobre a 
Alemanha e a língua alemã.

 goethe.de/facebook-deutschlernen 
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Bem-vindo às nossas midiatecas – os centros de estudo indivi-
dual do Goethe-Institut*. Aqui você pode aprender sozinho e com 
recursos multimídia – no ritmo que quiser e o quanto desejar. 

Com todas as mídias

Na midiateca você tem acesso à internet para realizar suas 
pesquisas e ainda encontra:

�� livros didáticos e materiais de exercício

�� simulados de exames e materiais de preparação para exames

�� softwares didáticos 

�� obras de consulta

�� informações sobre os locais de cursos e sobre a Alemanha

�� jornais, revistas e literatura

�� filmes

Orientação competente

Seus professores e as funcionárias da midiateca estão habilitados 
a orientá-lo em todo tipo de questões. Eles também o auxiliam 
na escolha e utilização de materiais adequados e dos recursos de 
mídia. 

A MIDIATECA.
APRENDER DO JEITO QUE VOCÊ DESEJA

*  Infelizmente, nossos locais de curso de verão em Heidelberg  
e Viena não dispõem de midiateca no momento.
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EXAMES E CERTIFICADOS.
MOSTRE O QUE VOCÊ SABE

Seja para a sua qualificação profissional, porque pretende 
estudar em uma universidade alemã, ou apenas porque deseja 
obter um certificado confiável do seu nível de conhecimentos 
de alemão: nós lhe oferecemos um sistema de certificação com 
exames para todos os níveis.

Com padrão europeu

Os cursos de alemão do Goethe-Institut se orientam pelos níveis 
de referência do Conselho Europeu. Estes descrevem os conhe-
cimentos adquiridos por você ao término de determinado nível. 
Prestando o exame correspondente, você obtém uma certificação 
oficial do nível alcançado. 

Mundialmente reconhecidos

Os exames e certificados do Goethe-Institut seguem os padrões 
da ALTE – Association of Language Testers in Europe. Eles são 
elaborados, testados e controlados por especialistas credenciados 
e, posteriormente, aplicados e avaliados de forma padronizada 
no mundo inteiro. Esta é a razão pela qual nossos exames e 
certificados são conhecidos e altamente conceituados no mundo 
inteiro por instituições de ensino e empresas comerciais.

Para questões relacionadas a exames e cursos preparatórios, en-
tre diretamente em contato com o Goethe-Institut de sua escolha, 
ou acesse: goethe.de/pruefungen-deutschland 
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É ótimo aprender uma nova língua e conhecer o país onde ela é 
falada. E é por isso que nós lhe oferecemos não apenas um curso 
de alemão, mas também uma empolgante programação cultural 
e de lazer. Em atividades conjuntas, você conhece a respectiva 
cidade em toda a sua diversidade e vivencia cultura, esportes e 
lazer na companhia dos seus colegas de classe.

Sempre um acontecimento

�� Excursões de um dia, ou de fim de semana 

�� Passeios turísticos pela cidade e visitas guiadas 

�� Visitas a museus e exposições 

�� Visitas a teatros, concertos e óperas 

�� Visitas a firmas e a instituições universitárias 

�� Noites de cinema no Instituto

�� Programação esportiva

�� Festas, confraternizações, encontros em barzinhos 

Algumas excursões e alguns eventos são pagos à parte, porém, 
oferecidos aos alunos a preço de custo.

A PROGRAMAÇÃO CULTURAL E DE LAZER.
DESCOBRIR A ALEMANHA
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HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.
SINTA-SE EM CASA

Sabemos como é importante sentir-se em casa, quando se estuda 
uma nova língua num ambiente desconhecido. Por isso, em todos 
os Institutos na Alemanha você também pode reservar hospeda-
gem. 

Opções de Hospedagem

Oferecemos hospedagem em quartos individuais ou duplos nas 
nossas casas de hóspedes, em albergues universitários, ou em 
residências particulares. 

As casas de hóspedes do Goethe-Institut são equipadas de forma 
funcional:

�� quartos com ducha e WC, ou

�� quartos com ducha e WC coletivos, por andar

�� cozinhas coletivas para preparo das próprias refeições

�� sala de TV

�� lavadoras de roupa

�� acesso à internet / acesso WLAN

�� roupas de cama e de banho são fornecidas no local.

As acomodações nos albergues universitários e nas residências 
particulares não são padronizadas. Por favor, informe-se a res-
peito no site dos respectivos Institutos. 

Também podemos providenciar para você uma reserva em apar-
tamentos vulgares ou comunitários. Teremos prazer em indicar-
lhe um hotel, se assim o desejar (preços mediante solicitação). 
Basta nos dizer o que deseja no ato da sua inscrição. Quanto 
mais cedo fizer sua reserva, maior será a chance de encontrar-
mos a hospedagem desejada.

Para informar-se sobre opções e preços de hospedagem, 
consulte: goethe.de/unterkunft

Alimentação

Reserva com café da manhã, unicamente em Dresden, Göttingen 
e Schwäbisch Hall. Reserva incluindo almoço, somente em 
Göttingen e Schwäbisch Hall. 

No início do curso você recebe informações detalhadas sobre 
restaurantes universitários e sobre restaurantes e lojas de preços 
acessíveis nas proximidades do Instituto.
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GOETHE-INSTITUTE  
NA ALEMANHA
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Berlim é a capital da República Federal da Alemanha e a maior metró-
pole continental europeia entre Paris e Moscou. O escritor Jean Paul 
já dizia que “Berlim é mais uma parte do mundo, que uma cidade.” 
A mesma afirmação é hoje mais válida do que nunca: Berlim não é 
apenas o centro político da Alemanha, mas também um imã para a 
vanguarda cultural, um laboratório para formas de vida urbana e pátria 
de interessantes subculturas. 

Cada bairro fascina pelo seu caráter inconfundível e a sua história 
turbulenta. A vida noturna berlinense não tem hora para acabar. A cena 
artística, cultural e festiva borbulha de ideias. Quatro universidades 
e quatro escolas superiores de arte têm sua sede em Berlim. Desde a 
reunificação, um número cada vez maior de empresas de mídia e de 
tecnologias do futuro se instala na capital da Alemanha.

O Goethe-Institut Berlim fica no bairro Berlim Mitte – próximo aos 
Hackeschen Höfe (conjunto de pátios interiores) – que mistura arte, cul-
tura, moradia, comércio e gastronomia. Bem em frente ao Instituto fica 
a estação de metrô Weinmeisterstraße e, a 4 minutos de caminhada, a 
estação de trem expresso S-Bahnhof Hackescher Markt. 
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CONTATO 
Goethe-Institut
Neue Schönhauser Str. 20
10178 Berlin

AEROPORTO
Berlim

Telefone: +49 30 25906-3
Telefax: +49 30 25906-400
berlin@goethe.de

GOETHE.DE/ALEMANHA

CURSOS EM BERLIM PREÇO EM € PÁG.

Intensivo 4 à tarde a partir de 1.095,– 42

Intensivo 8 a partir de 2.190,– 43

Intensivo 2 – Língua e Cultura 795,– 47

Alemão à noite  a partir de 619,– 53

Mais cursos noturnos/cursos extensivos  mediante solicitação 53

Cursos individuais e para pequenos grupos mediante solicitação 60

Treinamento para empresas mediante solicitação 62

Treino de comunicação em alemão  
para médicos  mediante solicitação 67 

Alemão para classes escolares 615,– 72

EXAMES  
O Goethe-Institut Berlim é centro de exames inclusive TestDaF e BULATS 
(Deutsch-Test für den Beruf).

HOSPEDAGEM  
Quartos em residências particulares, apartamentos, hotel
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A antiga capital federal fica no sul da Renânia do Norte-Vestfália. Hoje, 
Bonn é a cidade da ONU às margens do Reno. Só no antigo prédio de 
escritórios dos parlamentares, trabalham atualmente onze órgãos da 
ONU.

Ludwig van Beethoven nasceu aqui em 1770. A casa onde nasceu é 
apenas um dos muitos museus da cidade. O Festival Internacional de 
Música que acontece anualmente na cidade também leva o nome de 
Beethoven. Bonn abriga uma das maiores e mais renomadas univer-
sidades da Alemanha. Seus estudantes e numerosos turistas nacionais 
e estrangeiros desfrutam da vibrante cena teatral local, do verão em 
Bonn, com seus animados concertos ao ar livre e, naturalmente, da 
alegre estação carnavalesca. Uma viagem pelo Reno desvenda o patri-
mônio mundial do Vale Médio do Reno, com seus incontáveis castelos, 
vinhedos e o famoso rochedo da Loreley. 

O Goethe-Institut Bonn fica no centro da cidade, no moderno prédio 
do Centro de Estudos de Línguas da Rheinische Friedrich Wilhelms 
Universität. Aqui, os alunos têm a chance de conhecer em primeira mão 
a vida universitária na Alemanha. 

O Instituto também é equipado para receber portadores de deficiência 
física. 
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CONTATO 
Goethe-Institut
Lennéstr. 6
53113 Bonn

AEROPORTOS
Köln/Bonn, Düsseldorf, Frankfurt/M.

Telefone: +49 228 95756-0
Telefax: +49 228 95756-23
bonn@goethe.de

GOETHE.DE/ALEMANHA

CURSOS EM BONN PREÇO EM € PÁG.

Intensivo 4 a partir de 1.095,– 42

Intensivo 2 625,– 45

Alemão à noite a partir de 550,– 53

Mais cursos noturnos/cursos extensivos mediante solicitação 53

Cursos individuais e para pequenos grupos mediante solicitação 60

Treinamento para empresas mediante solicitação 62

Alemão para juristas 1.455,– 66

Treino de comunicação em alemão para médicos  540,– 67 

Alemão para classes escolares 615,– 72

EXAMES  
O Goethe-Institut Bonn é centro de exames inclusive TestDaF e BULATS 
(Deutsch-Test für den Beruf).

HOSPEDAGEM  
Casas de hóspedes do Goethe-Institut, apartamentos comunitários, quartos 
em residências particulares, apartamentos, hotel
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A Cidade Hanseática Livre é o menor Estado alemão e a décima maior 
cidade da Alemanha. Mas como diz uma expressão popular típica de 
Bremen: “Hamburgo é o portão para o mundo, mas é Bremen que 
tem a chave para ele.” Na Marktplatz (Praça do Mercado) fica a mais 
antiga estátua da liberdade do mundo – a estátua de Rolando, erigida 
em 1404. A cidade, rica em tradição no comércio ultramarino e na 
construção naval, transformou-se nos últimos anos em um importante 
centro de tecnologia aérea e espacial e de ciência. Um grande destaque 
é também o Parque Tecnológico nas proximidades da Universidade de 
Bremen. 

Mas Bremen também é famosa pelo seu centro histórico medieval, pela 
sua arquitetura hanseática de tijolos vermelhos, pelos seus animais 
músicos de Bremen e pela sua cerveja amarga. Em 2004, a imponente 
prefeitura de Bremen e a estátua de Rolando foram declaradas Patri-
mônio Mundial pela UNESCO. 

O Goethe-Institut Bremen fica dentro do campus universitário. Graças 
a isso, os alunos associam, sem qualquer problema, seu curso de 
alemão com a vida universitária. A linha de bonde 6 faz o trajeto da 
estação ferroviária central até a universidade em apenas 14 minutos.
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CONTATO 
Goethe-Institut
An der Universität Bremen
Bibliothekstr. 3
28359 Bremen

AEROPORTOS
Bremen, Hamburgo

 
Telefone: +49 421 36081-0 
Telefax: +49 421 325242 
bremen@goethe.de

GOETHE.DE/ALEMANHA

CURSOS EM BREMEN PREÇO EM € PÁG.

Intensivo 4 a partir de 1.095,– 42

Curso preparatório para o exame TestDaF  1.095,– 44

Cursos individuais e para pequenos grupos mediante solicitação 60

Treinamento para empresas mediante solicitação 62

Treino de comunicação em alemão  
para médicos  1.080,– 67 

EXAMES  
O Goethe-Institut Bremen é centro de exames inclusive TestDaF e BULATS 
(Deutsch-Test für den Beruf).

HOSPEDAGEM  
Apartamentos comunitários, quartos em residências particulares, 
apartamentos, hotel
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Graças à sua suntuosa arquitetura barroca, aos seus tesouros artísticos 
e à sua localização em região de encantadora paisagem, a capital 
do Estado Livre da Saxônia é conhecida como Florença do Elba. Esta 
cidade universitária possui uma das maiores bibliotecas da Alemanha 
e se destaca com sua vibrante cena literária contemporânea. Em 1785, 
Friedrich Schiller escreveu aqui a sua Ode à Alegria. Ao mesmo tempo, 
Dresden é centro da região economicamente mais forte do leste da 
Alemanha. Por isso, ela também é chamada de Silicon Saxony. Uma 
enorme variedade de ofertas de lazer para amantes do dia ou da noite 
torna perfeito o charme urbano de Dresden. 

O Goethe-Institut Dresden fica no centro da histórica cidade nova, 
próximo ao Rio Elba e ao centro barroco. Um pequeno parque com 
um antigo arvoredo faz parte do amplo terreno do Instituto. Com os 
transportes da rede pública, chega-se facilmente ao Instituto e à casa 
de hóspedes.
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CONTATO
Goethe-Institut
Königsbrücker Str. 84
01099 Dresden

Telefone: +49 351 80011-0
Telefax: +49 351 80011-10
dresden@goethe.de

AEROPORTOS 
Dresden, Berlim

GOETHE.DE/ALEMANHA

CURSOS EM DRESDEN PREÇO EM € PÁG.

Intensivo 4 a partir de 1.095,– 42

Intensivo 2 625,– 45

Intensivo 2 – Língua e Cultura 795,– 47

Cursos individuais e para pequenos grupos mediante solicitação 60

Treinamento para empresas mediante solicitação 62

Treino de comunicação em alemão  
para médicos  540,– 67 

Alemão para classes escolares 615,– 72

EXAMES 
O Goethe-Institut Dresden é centro de exames inclusive TestDaF e BULATS 
(Deutsch-Test für den Beruf).

HOSPEDAGEM  
Casas de hóspedes do Goethe-Institut, apartamentos comunitários, quartos 
em residências particulares, apartamentos, hotel
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Düsseldorf – a metrópole do Reno – é capital da Renânia do Norte- 
Vestfália, o Estado mais populoso da Alemanha. Como centro financeiro 
e de feiras internacionais, Düsseldorf se apresenta como uma cidade 
cosmopolita e descontraída. Cerca de 5.000 empresas de todas as partes 
do mundo se estabeleceram aqui, conferindo à imagem da população 
um toque internacional. 

Os ramos da publicidade, da moda e do design geram as maiores recei-
tas no país. O complexo arquitetônico pós-moderno – o Neuer Zollhof de 
Frank Gehry – personifica a criatividade e o prestígio da cidade. 

O filho mais renomado de Düsseldorf é, sem dúvida, Heinrich Heine, que 
dá nome à conceituada universidade local. A Academia de Arte também 
ganhou fama mundial com Josef Beuys. A Düsseldorfer Photoschule 
 (escola de fotografia de Düsseldorf), sob a direção de Bernd e Hilla 
Becher, vem produzindo desde 1976 os mais renomados fotógrafos 
alemães, como Andreas Gursky, Thomas Ruff e Candida Höfer. 

O Goethe-Institut Düsseldorf está instalado em um moderno prédio 
bem ao lado da estação ferroviária central, na saída para a Praça 
 Konrad-Adenauer. Partindo daqui, nossos alunos podem chegar 
rapidamente a qualquer ponto da região do Reno-Ruhr. 
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CONTATO
Goethe-Institut
Immermannstr. 65 B
40210 Düsseldorf 

 
Telefone: +49 211 99299-0
Telefax: +49 211 771084
duesseldorf@goethe.de

AEROPORTO 
Düsseldorf

GOETHE.DE/ALEMANHA

EXAMES 
O Goethe-Institut Düsseldorf é centro de exames inclusive TestDaF e BULATS 
(Deutsch-Test für den Beruf).

HOSPEDAGEM 
Quartos em residências particulares, apartamentos, hotel

CURSOS EM DÜSSELDORF PREÇO EM € PÁG.

Intensivo 4 a partir de 1.095,– 40

Intensivo 2 625,– 45

Alemão à noite a partir de 550,– 53

Cursos individuais e para pequenos grupos mediante solicitação 60

Treinamento para empresas mediante solicitação 62

Treino de comunicação em alemão para médicos  540,– 67 

Alemão para classes escolares 615,– 72
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FRANKFURT AM MAIN
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Interligar cultura e capital já virou tradição na cidade de feiras interna-
cionais. 190 editoras têm aqui a sua sede. Esta cidade de superlativos 
tem ainda um dos maiores aeroportos do mundo, a Bolsa de Frankfurt, 
e a famosa Mainhattan-Skyline – única na Alemanha.

O filho mais famoso de Frankfurt é, incontestavelmente, Johann 
Wolfgang von Goethe. O visitante o encontra onde quer que vá. A casa 
onde nasceu, carinhosamente restaurada, fica no Großer Hirschgarten. 
Seja em concertos, cinemas, teatros ou exposições – a vida cultural 
de Frankfurt é sempre exuberante. Como no bairro dos museus, por 
 exemplo, onde se encontram o Museu de Cinema e Arquitetura, o 
 Museu de Arte Aplicada, o Museu Judaico e o mundialmente famoso 
museu de arte Städel. Uma visita ao bairro dos museus pode ser per-
feitamente combinada com um passeio às margens do Rio Meno e uma 
pausa para descanso em um dos aconchegantes bares de sidra.

O Goethe-Institut Frankfurt fica bem próximo ao bairro dos museus, 
em  Sachsenhausen – o atraente bairro residencial e de intensa vida 
noturna – bem em frente à estação ferroviária do sul de Frankfurt.  
O local dispõe de excelentes conexões de transporte que permitem 
rápido acesso ao centro da cidade.
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GOETHE.DE/FRANKFURT

CONTATO
Goethe-Institut
Diesterwegplatz 72
60594 Frankfurt / Main

 
Telefone: +49 69 961227-0
Telefax: +49 69 9620395
frankfurt@goethe.de

AEROPORTO 
Frankfurt / Main

GOETHE.DE/ALEMANHA

CURSOS EM FRANKFURT PREÇO EM € PÁG.

Alemão pela manhã mediante solicitação 

Alemão à noite a partir de 619,- 53

Mais cursos noturnos/cursos extensivos mediante solicitação 53

PREMIUM - Superintensivo 2 a partir de 1.625,– 56

PREMIUM - Superintensivo 1 a partir de 895,– 58

PREMIUM - Intensivo 4 plus a partir de 1.725,– 59

Cursos individuais e para pequenos grupos mediante solicitação 60

Treinamento para empresas mediante solicitação 62

Treino de comunicação em alemão  
para médicos  mediante solicitação 67 

Alemão para classes escolares 615,– 72

EXAMES 
O Goethe-Institut Frankfurt é centro de exames inclusive TestDaF e BULATS 
(Deutsch-Test für den Beruf).

HOSPEDAGEM  
Quartos em residências particulares, apartamentos, hotel
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FREIBURG

GOETHE.DE/ALEMANHA

A metrópole que fica no extremo sudoeste da Alemanha parece exces-
sivamente privilegiada: ela está situada em uma região fascinante en-
tre a Floresta Negra e o Rio Reno, fica bem perto da França e da  Suíça 
e é abençoada com um clima invejável. O centro histórico com seus 
aconchegantes recantos, a cultura musical, a vinicultura em Kaiserstuhl 
são fatores que contribuem para a qualidade de vida local. A pequena 
metrópole atrai pela sua ampla e variada oferta cultural: oito teatros 
municipais, cinemas, bibliotecas, um sem número de museus e galerias 
disputam a atenção dos visitantes. A famosa Escola Superior de Música, 
o festival de música nos pátios interiores, o festival de música em 
tendas enchem a cidade de sons. 

Mas Freiburg está longe de ser apenas romântica. Sua universidade de 
excelência tem 28.000 alunos, e a cidade verde também é exemplar em 
matéria de política ambiental e novas energias. 

O Goethe-Institut Freiburg é cercado por um jardim. Em cinco minutos 
de caminhada, chega-se à estação ferroviária, ao centro da cidade e 
à universidade e ao restaurante universitário, ou ao bairro estudantil 
Stühlinger, onde também se encontra a casa de hóspedes do Instituto. 
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GOETHE.DE/FREIBURG

CONTATO
Goethe-Institut
Wilhelmstr. 17
79098 Freiburg 

Telefone: +49 761 38671-0
Telefax: +49 761 38671-15
freiburg@goethe.de

AEROPORTOS 
Basel / Mulhouse, Stuttgart, Frankfurt / Main, Zurique

GOETHE.DE/ALEMANHA

CURSOS EM FREIBURG PREÇO EM € PÁG.

Intensivo 4 a partir de 1.095,– 42

Intensivo 8 2.190,– 43

Cursos individuais e para pequenos grupos mediante solicitação 60

Treinamento para empresas mediante solicitação 62

Treino de comunicação em alemão  
para a vida profissional Intensivo  1.095,– 66

Medicina. Competência. Alemão. 2.900,– 66

Treino de comunicação em alemão  
para médicos  mediante solicitação 67 

Alemão para classes escolares 615,– 72

EXAMES 
O Goethe-Institut Freiburg é centro de exames inclusive TestDaF e BULATS 
(Deutsch-Test für den Beruf).

HOSPEDAGEM  
Casas de hóspedes do Goethe-Institut, quartos em residências particulares, 
apartamentos, hotel
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GÖTTINGEN

GOETHE.DE/ALEMANHA

A cidade de 1000 anos de idade situada no coração da Alemanha cativa 
pela beleza do seu pitoresco centro histórico, com suas antigas casas 
de enxaimel agrupadas em torno de praças, suas igrejas e muralhas. 
A Georg-August-Universität fundada em 1737 foi agraciada com o 
prêmio de excelência em 2007. Um quarto dos habitantes da cidade 
são estudantes. E é a estes que Göttingen deve sua atmosfera jovem 
e descontraída, os vários barzinhos de estudantes e sua vibrante cena 
cultura. 

Nos últimos 100 anos, mais de 40 ganhadores do Prêmio Nobel 
viveram e trabalharam em Göttingen. Vários Institutos Max-Planck e 
a Sociedade Alemã de Navegação Aérea e Espacial dão continuidade 
à longa tradição de pesquisa científica desta cidade. Aqui também se 
encontra uma das maiores bibliotecas científicas da Alemanha além de 
várias empresas orientadas para o futuro, de renome internacional. 

O Goethe-Institut Göttingen e sua casa de hóspedes ocupam um 
casarão histórico construído sobre um amplo terreno jardinado e ficam 
a apenas 10 minutos de caminhada do centro histórico e do campus 
universitário.
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GOETHE.DE/GOETTINGEN

CONTATO
Goethe-Institut
Merkelstr. 4
37085 Göttingen

Telefone: +49 551 54744-0
Telefax: +49 551 54744-44
goettingen@goethe.de

AEROPORTOS 
Hannover, Frankfurt / Main

GOETHE.DE/ALEMANHA

CURSOS EM GÖTTINGEN PREÇO EM € PÁG.

Intensivo 4 a partir de 1.095,– 42

Intensivo 2 625,– 45

Curso preparatório para o exame TestDaF 1.095,– 44

Curso preparatório para o exame Goethe C2 1.095,– 44

Cursos individuais e para pequenos grupos mediante solicitação 60

Treinamento para empresas mediante solicitação 62

Treino de comunicação em alemão para médicos  540,– 67 

Alemão para classes escolares 615,– 72

EXAMES  
O Goethe-Institut Göttingen é centro de exames inclusive TestDaF e BULATS 
(Deutsch-Test für den Beruf).

HOSPEDAGEM  
Casas de hóspedes do Goethe-Institut, apartamentos comunitários, 
apartamentos, hotel
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HAMBURG
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Hamburgo é a segunda maior cidade da Alemanha e, simultaneamente, 
um Estado economicamente forte. Ela está situada no curso inferior do 
Rio Elba, a aproximadamente 100 km de distância do Mar do Norte. O 
espírito cosmopolita e de cidadania, bem como o humor dos hambur-
gueses, já são lendários. Graças ao seu porto – o segundo maior da 
Europa – Hamburgo é também conhecida como Portão para o Mundo.

Mais de 1.800 empresas de comércio exterior atuam na cidade hanseá-
tica. O megaprojeto de urbanização HafenCity acentua uma vez mais o 
papel de Hamburgo como cidade que aponta para o futuro. Hamburgo 
também é conhecida como cidade-líder na mídia e na imprensa. A área 
musical e de entretenimento se apoia igualmente em uma robusta 
infraestrutura: cerca de 600 clubes de música, editoras musicais e em-
presas fonográficas cuidam do bom som – o que os Beatles já sabiam 
apreciar nos idos dos anos 60. 

O Goethe-Institut Hamburgo fica no coração da cidade, a pouca distân-
cia do Binnenalster e da Kunstmeile (milha da arte). Ele ocupa os dois 
últimos andares de um imponente prédio da época dos fundadores. A 
localização central, junto à estação ferroviária central, oferece excelen-
tes conexões de transportes. 
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GOETHE.DE/HAMBURG

CONTATO
Goethe-Institut
Hühnerposten 1
20097 Hamburg

Telefone: +49 40 238543-0
Telefax: +49 40 238543-99
hamburg@goethe.de

AEROPORTO 
Hamburgo

GOETHE.DE/ALEMANHA

CURSOS EM HAMBURGO PREÇO EM € PÁG.

Intensivo 4 a partir de 1.095,– 42

Intensivo 2 625,– 45

Alemão à noite a partir de 550,– 53

Cursos individuais e para pequenos grupos mediante solicitação 60

Treinamento para empresas mediante solicitação 62

Treino de comunicação em alemão  
para médicos  mediante solicitação 67 

Alemão para classes escolares 615,– 72

EXAMES  
O Goethe-Institut Hamburgo é centro de exames inclusive TestDaF e BULATS 
(Deutsch-Test für den Beruf).

HOSPEDAGEM  
Quartos em residência particular, apartamentos, hotel, casas de hóspedes do 
Goethe-Institut



32

MANNHEIM

GOETHE.DE/ALEMANHA

Mannheim é uma animada cidade universitária com máxima qualida-
de de vida. Ela é centro da região metropolitana Reno-Neckar. Dois 
milhões de pessoas vivem, trabalham e pesquisam nessa região, sendo 
320.000 só em Mannheim. O incentivo dirigido nas áreas do comércio, 
dos negócios, da ciência e da cultura tem tradição nessa antiga cidade 
residencial dos príncipes-eleitores do Palatinado. 

Hoje, a cidade desfruta da sua reputação de centro da língua alemã. O 
Instituto Bibliográfico (Dudenverlag) e o Instituto para Língua Alemã 
estão sediados na cidade. O Castelo de Mannheim é, depois de Ver-
salhes, a segunda maior construção barroca da Europa. O traçado das 
ruas da cidade é absolutamente singular: obedecendo a princípios de 
ordem clássicos, ele se estrutura em quadrados planos enumerados. E 
quem sentir falta do charme das tortuosas ruelas medievais, pode ir de 
bonde até a cidade vizinha de Heidelberg. 

O Goethe-Institut Mannheim e suas casas de hóspedes ficam no bairro 
verde de Lindenhof, não distante do Reno. Com os transportes da rede 
pública chega-se à estação ferroviária central e ao bairro comercial em 
apenas 10 minutos. 

Local de curso de verão em Heidelberg: O curso é ministrado no  
centro de conferências Chester. Fica hospedado, mesmo ao lado,  
em um confortável quarto duplo para utilização individual no  
Hotel Chester de 4*.
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GOETHE.DE/MANNHEIM

CONTATO
Goethe-Institut
Neckarauer Str. 194
68199 Mannheim

Telefone: +49 621 83385-0
Telefax: +49 621 83385-55
mannheim@goethe.de

AEROPORTO 
Frankfurt / Main

GOETHE.DE/ALEMANHA

CURSOS EM MANNHEIM PREÇO EM € PÁG.

Intensivo 4 a partir de 1.095,– 42

Intensivo 2 625,– 45

Curso preparatório para o exame DSH a partir de 1.095,– 44

Curso de verão em Heidelberg 1.695,– 48

Alemão à noite a partir de 550,– 53

Mais cursos noturnos/cursos extensivos mediante solicitação  53

Cursos individuais e para pequenos grupos mediante solicitação 60

Treinamento para empresas mediante solicitação 62

Treino de comunicação em alemão  
para médicos  1.080,– 67 

Alemão para classes escolares 615,– 72

EXAMES  
O Goethe-Institut Mannheim é centro de exames inclusive TestDaF, DSH  
e BULATS (Deutsch-Test für den Beruf).

TIPOS DE HOSPEDAGEM  
Albergue universitário, apartamentos, hotel
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MÜNCHEN

GOETHE.DE/ALEMANHA

A capital da Baviera é a terceira maior cidade da Alemanha e, sem 
sombra de dúvida, a mais charmosa, aconchegante e segura metrópole 
do mundo. Margeando o Rio Isar, pode-se atravessar a cidade, sem se 
sair do verde. Os pontos turísticos situados entre o Museu Alemão e o 
Castelo Nymphenburg atraem anualmente milhões de turistas. Também 
muito interessante é a região pré-alpina nos arredores de Munique, 
pontilhada de montanhas, lagos e castelos. 

Duas universidades de elite conferem à cidade um poderoso perfil no 
mundo acadêmico. Uma série de setores-chave da economia cunha a 
imagem da moderna Munique: indústria automobilística, seguradoras, 
tecnologia da informação e mídia, feiras internacionais e turismo. Sem 
falar das 250 editoras aí sediadas, que fazem de Munique a maior cida-
de de editoras do mundo, ao lado de Nova York. Desde 1990, Munique 
também impulsiona os setores do design e da publicidade. 

O Goethe-Institut Munique fica no centro da cidade. Bem próximo ao 
Instituto, há várias cafeterias e restaurantes, bem como diversas atra-
ções turísticas. Com os transportes da rede pública, chega-se rapida-
mente à moderna casa de hóspedes em Nymphenburg.
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GOETHE.DE/MUENCHEN

CONTATO
Goethe-Institut
Sonnenstr. 25
80331 München

Telefone: +49 89 551903-0
Telefax: +49 89 551903-35
muenchen@goethe.de

AEROPORTO 
Munique

GOETHE.DE/ALEMANHA

CURSOS EM MUNIQUE PREÇO EM € PÁG.

Intensivo 4 a partir de 1.095,– 42

Intensivo 2 – Língua e Cultura 795,– 47

Curso preparatório para o exame TestDaF 1.095,– 44

Curso preparatório para o exame Goethe C2 1.095,– 44

Alemão à noite a partir de 619,– 53

Mais cursos noturnos/cursos extensivos mediante solicitação 53

PREMIUM – Superintensivo 2 a partir de 1.625,– 56

PREMIUM – Superintensivo 1 a partir de 895,– 58

Cursos individuais e para pequenos grupos mediante solicitação 60

Treinamento para empresas mediante solicitação 62

Treino de comunicação em alemão  
para médicos  mediante solicitação 67 

Alemão para classes escolares 615,– 72

EXAMES  
O Goethe-Institut Munique é centro de exames inclusive TestDaF e BULATS 
(Deutsch-Test für den Beruf).

HOSPEDAGEM 
Casa de hóspedes do Goethe-Institut, quartos em residências particulares, 
hotel
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SCHWÄBISCH HALL 

GOETHE.DE/ALEMANHA

Schwäbisch Hall é história viva: o centro histórico dessa antiga cidade 
imperial de aproximadamente 1000 anos de idade é repleto de casas 
de enxaimel datadas da Idade Média tardia. Uma extensa zona de 
pedestres, aconchegantes restaurantes e bares criam uma atmosfera 
intimista e descontraída. Aqui você pode estudar, trabalhar e viver de 
forma bem informal.

Schwäbisch Hall é considerada como um importante entroncamento 
regional entre Stuttgart e Nurembergue. Companhias de seguros, 
engenharia mecânica e comércio caracterizam a economia dos 37.000 
habitantes. O Kunsthalle Würth (Salão de Arte de Würth), um projeto 
do arquiteto dinamarquês Henning Larsen, desfruta de fama suprarre-
gional. As duas escolas superiores da cidade abrem suas portas para 
alunos do Goethe-Institut que queiram participar de aulas e seminários 
como alunos ouvintes. 

O Goethe-Institut Schwäbisch Hall fica dentro do romântico centro 
histórico, instalado em um amplo edifício histórico modernamente 
equipado. As casas de hóspedes ficam bem perto do Instituto. 
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GOETHE.DE/SCHWAEBISCH-HALL 

AEROPORTOS 
Frankfurt / Main, Stuttgart

CONTATO
Goethe-Institut
Am Spitalbach 8
74523 Schwäbisch Hall

Telefone: +49 791 97887-0
Telefax: +49 791 97887-77
schwaebisch-hall@goethe.de

GOETHE.DE/ALEMANHA

EXAMES 
O Goethe-Institut Schwäbisch Hall é centro de exames inclusive TestDaF e 
BULATS (Deutsch-Test für den Beruf).

HOSPEDAGEM 
Casas de hóspedes do Goethe-Institut, apartamentos comunitários, quartos 
em residências particulares, apartamentos, hotel

CURSOS EM SCHWÄBISCH HALL PREÇOS EM € PÁG.

Intensivo 4 a partir de 1.095,– 42

Intensivo 2 625,– 45

Intensivo 2 – Língua e Cultura 795,– 47

Alemão 50 plus 775,– 50

Mais cursos noturnos/cursos extensivos mediante solicitação 53

Cursos individuais e para pequenos grupos mediante solicitação 60

Treinamento para empresas mediante solicitação 62

Alemão e estágio prático profissional 1.655,– 66

Treino de comunicação em alemão  
para médicos  mediante solicitação 67 

Alemão para classes escolares 615,– 72
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WIEN LOCAL DE CURSO DE VERÃO

GOETHE.DE/ALEMANHA

A capital da Áustria encontra-se geograficamente no coração da Europa.  
Vivem 1,8 milhões de pessoas em Viena, entre elas mais de 170.000 
estu dantes. Viena tem um dos maiores campus universitários de língua 
alemã, sendo também uma das cidades universitárias mais antigas da 
Europa,  
fundada em 1365.

A cultura é onipresente em Viena. O centro histórico da cidade foi 
declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO. Os magníficos edifícios, 
como a Catedral de Santo Estêvão, o Burgtheater, o Palácio Imperial de 
Hofburg com a Escola de Equitação Espanhola e a Biblioteca Nacional 
adornam a paisagem urbana. Viena é considerada uma metrópole mu-
sical de excelência. Muitos compositores influentes, incluindo Mozart, 
Joseph Haydn, Franz Schubert e Johann Strauss viveram e trabalharam 
na cidade.Viena, para além dos inúmeros café tradicionais, tem uma 
vida noturna vibrante, muitos eventos ao vivo e bares da moda orien-
tados para o design. O 7º distrito é conhecido pelo grande número de 
lojas espetaculares, nomeadamente de muitos designers locais.

Para os cursos de verão “Intensivo 2 – Língua e Cultura”, o Goethe-Ins-
titut está hospedado no Instituto Cervantes, no centro de Viena, perto 
da Ópera Estatal e do famoso Museumsquartier (bairro dos museus).
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GOETHE.DE/WIEN 

GOETHE.DE/ALEMANHA

AEROPORTO 
Vienna

EXAMES 
Mediante solicitação

CONTATO
Goethe-Institut Kundenmanagement
Goethestraße 20
80336 München
Alemanha

Telefone: +49 89 15921-200
Telefax: +49 89 15921-202
E-mail: deutsch@goethe.de

OFERTA DE CURSOS VIENA  PREÇO EM €  PÁGINA

Intensivo 2 – Língua e Cultura  795,– 47

HOSPEDAGEM 
Quartos em residências particulares,  
casas de hóspedes, hotéis
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CURSOS INTENSIVOS
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NOSSOS CURSOS INTENSIVOS.
SABER MAIS EM MENOS TEMPO

O programa de cursos Intensivos se concentra inteiramente no 
seu bom êxito nos estudos. São o tipo de curso ideal para quem 
precisa aprender alemão para estudar em uma universidade, 
para o seu cotidiano profissional, ou para o seu futuro pessoal. 
E mais: você não apenas irá aprender alemão de forma intensiva, 
mas também conhecerá a Alemanha e os seus habitantes no dia 
a dia e nas horas de lazer.

�� Desde o primeiro dia, as aulas para classes de, no máximo, 
16 alunos, são ministradas exclusivamente em alemão. 

�� Todos os materiais didáticos estão incluídos no preço do curso. 

�� Os cursos Intensivo 8, Intensivo 4 e Intensivo 2 oferecem, via 
de regra, 25 aulas semanais (h/a) de 45 minutos. 

�� Aulas de segunda a sexta-feira, pela manhã, ou à tarde.

�� Os cursos Intensivo 8 e Intensivo 4 são oferecidos ininter-
ruptamente durante o ano inteiro e os cursos Intensivo 2 em 
várias datas anuais. 

�� Os cursos Intensivo 8 e Intensivo 4 podem ser cursados 
sucessivamente, se você desejar permanecer por mais tempo 
na Alemanha. 

Preste atenção ao seguinte: dias de chegada e de partida, férias 
de natal e feriados não são dias letivos!

Em todos os tipos de curso*, a midiateca fica à sua disposição 
para estudo individual. Nas suas horas vagas, você ainda pode 
participar da nossa interessante programação cultural e de lazer. 

Após terminar seu curso com sucesso, você pode dar continui-
dade aos seus estudos de alemão conosco ou em um Goethe- 
Institut em seu país e ainda pode prestar um dos nossos exames 
mundialmente reconhecidos. 

*  Infelizmente, nossos locais de curso de verão em Heidelberg  
e Viena não dispõem de midiateca no momento.
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h/a = aula de 45 minutos
1 Os cursos são ministrados à tarde.
2 A partir do B1 ou B2, cursos parcialmente à tarde.
7  Aplicação de exames no dia de partida
8 Os cursos do nível C2 são ministrados apenas nos meses 1, 5, 9, e 11.

aprox. 4 semanas
17 dias de aulas

Berlim 1 
Bonn 2

Bremen 2

Dresden 2

Düsseldorf 2

Freiburg 2 

Göttingen 2

Hamburgo 2, 7, 8 
Mannheim 2

Munique 2

Schwäbisch Hall

85 h/a, aprox. 25 h/a por semana

máx. 16 alunos

a partir de € 1.095,–

INTENSIVO 4

Dependendo do Instituto e do nível do seu curso, você terá aulas em 
grupo pela manhã, ou à tarde, por um período de 4 semanas, apro-
ximadamente. Estes cursos têm doze datas de início em intervalos 
periódicos ao longo do ano. 

Dessa forma, você tem a possibilidade de ampliar seus conhecimentos 
e combinar quantos cursos desejar para uma formação sistemática no 
idioma. No início do curso, nós o indagamos sobre as suas metas pes-
soais de aprendizagem e, durante o curso, acompanhamos de perto seu 
processo de aprendizagem, criando assim uma estreita conexão entre 
as aulas, o estudo individual e a aplicação prática.

Em todos os níveis, você tem a possibilidade de prestar um dos nossos 
exames mundialmente reconhecidos. 

Serviços

�� Treino intensivo de alemão, de segunda a sexta-feira 

�� Todos os níveis 

�� Teste de nivelamento antes do início do curso 

�� Avaliação contínua do progresso na aprendizagem e orientação 
sistemática no percurso de aprendizagem.

�� Certificado de participação

�� Possibilidade de prestar exame no final do curso 

�� Todos os materiais didáticos incluídos

�� Estudo individual na midiateca 

�� Abrangente programação cultural e de lazer

CURSOS INTENSIVOS
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Em Freiburg e Berlim estes cursos têm, respectivamente, quatro e seis 
datas de início por ano. 

Maiores detalhes sobre os cursos – como no Intensivo 4 – na pág. 42.

aprox. 8 semanas, no mínimo 34 dias de aulas Berlim 
Freiburg 

170 h/a, aprox. 25 h/a por semana

máx. 16 alunos

a partir de € 2.190,–

INTENSIVO 8 

CURSOS INTENSIVOS
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Se você não tem tempo para fazer um curso completo, pode participar 
de um curso Intensivo 8 ou Intensivo 4 já iniciado, porém, adequado ao 
seu nível de conhecimentos. 

Período mínimo: 5 dias de aulas; admissão: todas as semanas; iniciantes: 
somente no início do curso. Informações a respeito no próprio instituto.

VARIO

CURSOS INTENSIVOS

PREPARATÓRIO PARA O EXAME TestDaF

aprox. 4 semanas, 17 dias de aulas Bremen 3

Göttingen 3

Munique 385 h/a, aprox. 25 h/a por semana

máx. 16 alunos

€ 1.095,– 

CURSO PREPARATÓRIO PARA O EXAME DSH

aprox. 4 semanas, 17 dias de aulas Mannheim 3

85 h/a, aprox. 25 h/a por semana

máx. 16 alunos

€ 1.095,– 

PREPARAÇÃO PARA EXAMES GOETHE C2

aprox. 4 semanas, 17 dias de aulas Göttingen 3

Munique 3
85 h/a, aprox. 25 h/a por semana

máx. 16 alunos

€ 1.095,–

Opção de inscrição a partir de 
5 dias de aulas

Berlim 
Bonn 
Bremen 
Dresden 
Düsseldorf 
Freiburg 
Göttingen

Hamburg 
Mannheim 
Munique 
Schwäbisch Hall

aprox. 25 h/a por semana  
5 h/a por dia

máximo de 16 alunos por 
classe

79,– € por dia de aulas
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h/a = aula de 45 minutos
2 A partir do B1 ou B2, cursos parcialmente à tarde.
3 A taxa do exame não está incluída.
8 Os cursos do nível C2 são ministrados apenas nos meses 1, 5, 9, e 11.

INTENSIVO 2

Se você só tem duas semanas disponíveis para reativar seus conheci-
mentos de alemão, pode frequentar duas semanas de um curso Intensi-
vo 4. Nós o indagamos sobre as suas metas pessoais de aprendizagem 
e acompanhamos de perto seu processo de estudos. Isto propicia uma 
estreita conexão entre a aula em classe, o estudo individual e a prática 
do idioma. 

Se, posteriormente, decidir continuar seus estudos a partir do nível 
anteriormente alcançado, entre em contato conosco. Teremos prazer 
em orientá-lo.

Serviços

�� Treino intensivo de alemão, de segunda a sexta-feira

�� Todos os níveis 

�� Teste de nivelamento antes do início do curso 

�� Certificado de participação

�� Mediante solicitação, possibilidade de prestar exame

�� Todos os materiais didáticos incluídos 

�� Estudo individual na midiateca 

�� Abrangente programação cultural e de lazer

CURSOS INTENSIVOS

aprox. 2 semanas 
9 dias de aulas

Bonn 2

Dresden 2

Düsseldorf 2

Göttingen 2 
Hamburgo  2, 8

Mannheim 2

Schwäbisch Hall

45 h/a, aprox. 25 h/a por semana

máx. 16 alunos

€ 625,–
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CURSOS INTENSIVOS
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*    Infelizmente, nosso local de curso de verão em Viena 
não dispõe de midiateca no momento.

h/a = aula de 45 minutos

Reative seus conhecimentos de alemão! Com nosso programa aberto de 
cursos, podemos levar em conta seus interesses pessoais. A atraente 
programação cultural e de lazer contribui para que você aprenda 
alemão e conheça realmente a Alemanha. O preço do curso inclui uma 
excursão de um dia em um final de semana. 

A escolha é sua: explore conosco as modernas metrópoles de Berlim, 
Munique ou Viena, com suas atrações turísticas, históricas e culturais. 
Descubra em Schwäbisch Hall o charme de uma cidade pequena, com 
seus inúmeros monumentos e belíssimos destinos de excursões, ou 
vivencie a diversidade e a vida estudantil na cidade universitária de 
Dresden. 

Serviços

�� Treino intensivo de alemão, de segunda a sexta-feira

�� Berlim: todos os níveis  
Munique, Schwäbisch Hall: cursos a partir do nível A2  
Dresden: cursos a partir do nível B1 
Viena: cursos a partir do nível A2 até ao nível B2

�� Teste de nivelamento antes do início do curso 

�� Mediante solicitação, possibilidade de prestar exame

�� Certificado de participação

�� Todos os materiais didáticos incluídos

�� Estudo individual na midiateca *

�� Programação cultural e de lazer especialmente moldada para o curso

�� Inclui uma excursão de um dia

INTENSIVO 2 – LÍNGUA E CULTURA

CURSOS INTENSIVOS

2 semanas, 10 dias de aulas Berlim 
Dresden
Munique  
Schwäbisch Hall
Viena

50 h/a, 25 h/a por semana

máx. 16 alunos

€ 795,–
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CURSOS INTENSIVOS

CURSO DE VERÃO EM HEIDELBERG

O curso de verão em Heidelberg o leva a uma das mais belas cidades 
da Alemanha. Neste curso, você associa estudo intensivo de alemão, 
na parte da manhã, com uma variada programação esportiva e de 
lazer, na parte da tarde. O curso é ministrado no moderno centro de 
convenções da Escola Superior Técnica de Heidelberg. As instalações 
para fitness e prática de esportes ficam à disposição dos alunos, sem 
nenhum custo adicional. 

O preço do curso inclui hospedagem em quarto individual com café  
da manhã. Os quartos, muito bem equipados, dispõem de ducha e 
WC, TV e telefone. A inscrição para o curso deve ser feita através do 
Goethe-Institut Mannheim.

Serviços

�� Treino intensivo de alemão, de segunda a sexta-feira

�� Todos os níveis

�� Teste de nivelamento antes do início do curso 

�� Certificado de participação

�� Todos os materiais didáticos incluídos

�� Programação cultural, esportiva e de lazer especialmente moldada 
para o curso (inclusive sob a orientação de treinadores)

�� Duas excursões de um dia estão incluídas no preço do curso

�� Hospedagem no Hotel Chester 4* em quarto duplo para  
uso individual, com café da manhã

�� Seguro saúde e contra acidentes incluído no preço

2 semanas, 10 dias de aulas Heidelberg

40 h/a, 20 h/a por semana

máx. 16 alunos

€ 1.695,–

h/a = aula de 45 minutos
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CURSOS INTENSIVOS
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h/a = aula de 45 minutos

CURSOS INTENSIVOS

Combine as férias que você reservou para estudar alemão com uma 
viagem pelas mais belas regiões da Alemanha. Na companhia de 
pessoas de todas as partes do mundo você conhece o país e o seu 
povo e vivencia as múltiplas facetas da Alemanha. Na configuração do 
curso, levamos em conta os temas que deseja abordar e seus objetivos 
pessoais de aprendizagem. 

Este curso se destina a um grupo de estudo a partir de aprox. 50 anos. 
O curso é ministrado pela manhã. À tarde, os participantes se encon-
tram para diversas atividades, como, por exemplo, para passeios em 
grupo, caminhadas, ou visitas a monumentos e museus. Naturalmente, 
também haverá ocasiões, em que você poderá fazer sua própria pro-
gramação. À noite, organizamos visitas a teatros e concertos, sessões 
de cinema, provas de vinho e encontros com alemães. E, no fim de 
semana, realizamos com vocês uma excursão de um dia.

Maiores informações em: goethe.de/50plus 

Serviços

�� Treino intensivo de alemão, de segunda a sexta-feira

�� Curso a partir do nível B1

�� Teste de nivelamento antes do início do curso 

�� Certificado de participação

�� Todos os materiais didáticos incluídos

�� Estudo individual na midiateca

�� Programação cultural e de lazer especialmente moldada para o curso

�� Inclui uma excursão de um dia

ALEMÃO 50 PLUS

2 semanas, 10 dias de aulas Schwäbisch Hall

40 h/a, 20 h/a por semana

máx. 12 alunos

€ 775,–
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CURSOS INTENSIVOS
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CURSOS NOTURNOS/
CURSOS EXTENSIVOS
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Você vive na Alemanha e deseja aprimorar seu alemão. Em nossos 
cursos “Alemão à noite”, você receberá um treinamento linguístico efi-
ciente e variado, bem como um nivelamento e orientação qualificados. 
Nas aulas comunicativas e dirigidas para os grupos alvo são exercita-
das as habilidades da leitura, compreensão oral, redação e expressão 
oral, dando a máxima importância ao uso da língua.

Em nosso Institutos, você conta com salas de aula modernamente 
equipadas, uma midiateca, que, entre outras qualidades, dispõe de 
uma vasta oferta de materiais de exercício DaF (alemão como língua 
estrangeira).

Os cursos “Alemão à noite” formam uma sequência progressiva e estão 
organizados em função do Quadro Europeu Comum de Referência para 
as Línguas.

Serviços

�� Treino intensivo do idioma

�� Aulas para todos os níveis

�� Teste de nivelamento

�� Certificado de participação

�� Possibilidade de prestar exame

�� Todos os materiais didáticos incluídos

�� Estudo individual na midiateca

MAIS CURSOS NOTURNOS/CURSOS EXTENSIVOS

Berlim, Bonn, Frankfurt/M., Mannheim, Munique, Schwäbisch Hall

CURSOS NOTURNOS/CURSOS EXTENSIVOS

h/a = aula de 45 minutos

ALEMÃO À NOITE

Aprox. 12 semanas, 24 noites Bonn
Düsseldorf
Hamburgo
Mannheim

72 h/a, 6 h/a por semana

máx. 16 alunos

a partir de € 550,–

aprox. 8 semanas, 24 noites Berlim
Frankfurt/M.
Munique72 h/a, 9 h/a por semana 

máx. 16 alunosr

a partir de € 619,–
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CURSOS PREMIUM
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CURSOS PREMIUM.
SOB MEDIDA PARA O SEU SUCESSO

Você já tem seu objetivo claramente definido e espera 
que um curso de alemão possa lhe garantir, acima de tudo, 
grandes progressos no menor espaço de tempo possível, 
além de intenso acompanhamento individual. Neste caso, 
os cursos superintensivos e intensivos em pequenos grupos, 
ou os cursos individuais e treinamentos para empresas, são 
a opção ideal para você.

Nos cursos superintensivos e intensivos em pequenos 
grupos você encontra programas eficazes que o ajudam 
a alcançar máximos resultados em 1, 2 ou 4 semanas. 
O treinamento linguístico é flexível e focado em seus 
interesses e metas pessoais.

�� Desde o primeiro dia, suas aulas são ministradas exclu-
sivamente em alemão, em classes de 5 ou, no máximo, 
8 alunos.

�� O preço do curso inclui todos os materiais didáticos

�� Nos cursos Superintensivos de 40 aulas (h/a) de 45 minu-
tos por semana, você estuda de manhã e à tarde.

�� O curso Superintensivo 2 é oferecido ininterruptamente 
durante todo o ano; o Superintensivo 1, apenas em deter-
minadas datas.

�� Após o término bem-sucedido do seu curso, você pode 
prestar um dos nossos exames mundialmente reconhe-
cidos.

Preste atenção ao seguinte: dias de chegada e de partida, 
férias de natal e feriados não são dias letivos!

Em todos os cursos, a midiateca fica à sua disposição para 
estudo individual. E, nas horas vagas, você pode participar 
da nossa programação cultural e de lazer variada e multi-
facetada. 

Maiores informações na página: 
goethe.de/premium

>  Cursos individuais, cursos para pequenos grupos e  
treinamento para empresas: veja págs. 60 a 63
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Nossos cursos Superintensivos 2 em pequenos grupos lhe oferecem 
um treinamento em tempo integral de elevada intensidade e grande 
eficácia. Nesses cursos, você realiza suas metas pessoais de aprendi-
zagem em tempo recorde e, com a prática diária do idioma, aprimora 
rapidamente sua capacidade de expressão.

Você estuda com um grupo ativo e altamente motivado, de 5 a 8 parti-
cipantes, no máximo. As aulas são voltadas para a prática e levam em 
conta importantes aspectos interculturais da comunicação.

No programa do curso, nós integramos fases de aprendizagem e de 
treinamento individual, durante as quais nossas experientes equipes de 
professores acompanham de perto seu desenvolvimento pessoal. 

Serviços

�� Treinamento superintensivo de segunda a sexta-feira,  
pela manhã e à tarde

�� Frankfurt/M.: todos os níveis

�� Munique: A1 – C1

�� Teste de nivelamento antes do início do curso 

�� Orientação sistemática no percurso de aprendizagem

�� Certificado de participação

�� Possibilidade de prestar exame no final do curso

�� Todos os materiais didáticos incluídos

�� Estudo individual na midiateca 

�� Programação cultural e de lazer selecionada 

2 semanas, 10 dias de aulas Frankfurt / M.
Munique 

80 h/a, 40 h/a por semana

máx. 8 alunos

a partir de € 1.625,–

PREMIUM - SUPERINTENSIVO 2

CURSOS PREMIUM

h/a = aula de 45 minutos
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CURSOS PREMIUM
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Para pessoas, cuja disponibilidade de tempo é de apenas uma semana: 
com um treinamento em tempo integral, de elevada intensidade e 
eficácia, você realiza suas metas pessoais de aprendizagem em tempo 
recorde.

Você participa de um curso Superintensivo 2 de uma semana, na com-
panhia de um pequeno grupo ativo e altamente motivado, composto 
de 5 ou, no máximo, 8 participantes. O curso é voltado para a prática e 
enfoca importantes aspectos interculturais da comunicação.

Se, posteriormente, você quiser retomar o curso a partir do ponto em 
que parou, entre em contato conosco. Teremos prazer em orientá-lo.

Serviços

�� Treinamento superintensivo de segunda a sexta-feira,  
pela manhã e à tarde

�� Frankfurt/M.: todos os níveis

�� Munique: A1 – C1

�� Todos os níveis

�� Teste de nivelamento antes do início do curso 

�� Certificado de participação

�� Mediante solicitação, possibilidade de prestar exame

�� Todos os materiais didáticos incluídos

�� Estudo individual na midiateca 

�� Programação cultural e de lazer selecionada 

1 semana, 5 dias de aulas Frankfurt / M.
Munique 

40 h/a

máx. 8 alunos

a partir de € 895,–

PREMIUM - SUPERINTENSIVO 1

CURSOS PREMIUM
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PREMIUM - INTENSIVO 4 PLUS

Nos cursos de alemão Intensivo 4 plus, você recebe um treinamento 
linguístico intensivo em grupo na parte da manhã. À tarde, você exer-
cita o que acabou de aprender num programa de exercícios montado 
por um de seus professores. Você treina o vocabulário, as estruturas 
e os conteúdos estudados pela manhã, trabalha com as várias opções 
oferecidas, como programas multimídia, atividades criativas, pesquisas 
in loco na cidade, ou, simplesmente, se dedica às suas metas pessoais 
de aprendizagem. Um professor experiente o acompanha e apoia com 
dicas práticas de aprendizagem e correções. 

Serviços

�� Treinamento intensivo de segunda a sexta-feira, aula em grupo pela 
manhã, programa de exercícios (para todas as classes) na parte da 
tarde 

�� Todos os níveis

�� Teste de nivelamento antes do início do curso 

�� Orientação sistemática no percurso de aprendizagem

�� Certificado de participação

�� Possibilidade de prestar exame no final do curso

�� Todos os materiais didáticos incluídos

�� Estudo individual na midiateca

�� Programação cultural e de lazer selecionada

�� Projetos sobre aspectos históricos, sociais e culturais da Alemanha 

h/a = aula de 45 minutos

CURSOS PREMIUM

4 semanas, 20 dias de aulas Frankfurt / M.

80 h/a semanais em grupo, 20 h/a por semana

mais 32 h/a de programa de exercícios,  
8 h/a por semana

máx. 8 alunos

€ 1.725,–
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CURSOS PREMIUM

1 aluno € 60,– por h/a

2 – 3 alunos € 40,– por h/a e por aluno

4 – 8 alunos € 30,– por h/a e por aluno

CURSOS INDIVIDUAIS E PARA PEQUENOS GRUPOS

Você precisa de um treinamento especial que lhe garanta grandes 
progressos no menor espaço de tempo possível. Neste caso, o curso in-
dividual ou para pequenos grupos oferece uma solução individual para 
o caminho rumo aos seus objetivos pessoais de aprendizagem.

O curso é estruturado a partir dos seus conhecimentos prévios e objeti-
vos de aprendizagem, ou dos conhecimentos prévios e objetivos do seu 
grupo. Assim sendo, o professor molda um curso inteiramente dirigido 
para os conteúdos que você deseja abordar e pode atender de forma 
objetiva às suas necessidades, possibilitando-lhe uma aprendizagem 
muito rápida e eficaz. 

Ao mesmo tempo, você decide se deseja desenvolver as habilidades 
básicas da língua alemã (leitura, compreensão oral, expressão oral, re-
dação, estruturas), ou se deseja aprender a linguagem técnica especia-
lizada de áreas como: economia, política, direito, medicina, ou outra de 
sua preferência. Também podemos prepará-lo para apresentações em 
público, ou para exames, reforçando sua capacidade de comunicação.

Serviços

�� Programação individual das datas do curso

�� Todos os níveis

�� Teste de nivelamento antes do início do curso 

�� Orientação individual no percurso de aprendizagem e configuração 
personalizada do programa de estudos

�� Certificado de participação

�� Possibilidade de prestar exame

�� Todos os materiais didáticos incluídos

�� Estudo individual e na midiateca

�� Possibilidade de participar da ampla programação cultural e de lazer

Local de aprendizagem 

O curso é ministrado nas modernas salas de aula dos nossos Institutos, 
ou, mediante acordo prévio, fora do Goethe-Institut, em locais escolhi-
dos por você.*

*  A maior distância a ser percorrida até os locais de curso pode gerar custos 
adicionais

h/a = aula de 45 minutos
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CURSOS PREMIUM
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CURSOS PREMIUM

TREINAMENTO PARA EMPRESAS 

Nossos treinamentos para empresas oferecem uma vasta gama de 
formação linguística para seus grupos de colaboradores. Melhoramos 
de forma objetiva os conhecimentos de alemão e a linguagem técnica 
alemã específica do setor de sua equipe. Simultaneamente também 
fortalecemos a competência intercultural.

Aulas flexíveis de acordo com suas necessidades
Nossos professores profissionais e interculturais experientes provi-
denciam aulas variadas e interativas com exercícios diversificados. Os 
conteúdos do treinamento são sempre orientados para as necessidades 
específicas dos alunos. O idioma utilizado é exclusivamente o alemão.

Aconselhamento individual
Em nossos Institutos você tem uma pessoa de contato pessoal. 
Teremos todo o gosto em trocar regularmente informações com você e 
dar feedback sobre seus resultados de aprendizagem. Em uma sessão 
de aconselhamento detalhada desenvolvemos seu programa com base 
nas necessidades de seus colaboradores. Assim definiremos juntos o 
conteúdo didático e os formatos de treinamento individual.

Local de treinamento
Nas instalações centrais e com equipamento moderno dos 12 Institutos 
Goethe na Alemanha, ou em sua empresa.

Formatos de treinamento
�� Treinamentos de grupo personalizados

�� Treinamentos individuais personalizados

Serviços
�� Análise das necessidades individuais e aconselhamento

�� Treinamentos em todos os níveis

�� Teste de nivelamento antes do início do curso

�� Todos os materiais didáticos incluídos

�� Controles regulares do resultado de aprendizagem

�� Certificado de participação

�� Estudo individual na midiateca

�� Possibilidade de prestar exame

�� Feedback para a sua empresa

Desenvolve sua atividade na Alemanha e está interessado numa oferta 
abrangente para todo o país? Entre em contato conosco em 
firmentraining@goethe.de. 
goethe.de/firmentraining
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CURSOS PREMIUM
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CURSOS ESPECIAIS PARA 
A VIDA PROFISSIONAL
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CURSOS ESPECIAIS  
PARA A VIDA PROFISSIONAL.
ALEMÃO PARA O SEU COTIDIANO 
PROFISSIONAL

Precisa do alemão para o seu cotidiano profissional atual, 
ou para tarefas futuras? Em nossos cursos especiais, você 
pode expandir de forma rápida e efetiva os conhecimentos 
de alemão de que precisa para a sua área profissional, e 
ainda conhecer peculiaridades culturais e modos de 
conduta usuais na Alemanha.

Em todos os cursos, a midiateca fica à sua disposição para 
estudo individual. Todos os materiais didáticos estão 
incluídos no preço. 

No âmbito de nossa programação cultural e de lazer, 
organizamos visitas a empresas e entrevistas com 
representantes da sua área profissional. Dessa forma, você 
ganha uma visão do cotidiano de trabalho na Alemanha e, 
na troca pessoal de experiências, tem a chance de aplicar 
diretamente os conhecimentos adquiridos. 

Informações detalhadas sobre cada tipo de curso, você 
encontra na nossa página na internet  
goethe.de/spezial 

Para maiores detalhes, consulte o respectivo instituto.
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CURSOS ESPECIAIS PARA A VIDA PROFISSIONAL

2 semanas Intensivo, 10 dias de aulas Bonn 

60 h/a, 30 h/a por semana

máx. 16 alunos

€ 1.455,–

ALEMÃO PARA JURISTAS

ALEMÃO E ESTÁGIO PRÁTICO PROFISSIONAL

aprox. 4 semanas de curso intensivo
17 dias de aulas
e 4 semanas de estágio
20 dias de estágio

Schwäbisch Hall 

85 h/a, 25 h/a por semana

15 h/a de preparação/avaliação posterior para 
o estágio
3 dias de aulas

máx. 16 alunos

€ 1.655,–

TREINO DE COMUNICAÇÃO EM  
ALEMÃO PARA A VIDA PROFISSIONAL INTENSIVO

2 semanas Intensivo, 10 dias de aulas Freiburg

60 h/a, 30 h/a por semana

máx. 12 alunos

€ 1.095,–

MEDICINA. COMPETÊNCIA. ALEMÃO.

4 semanas, 17 dias de aulas Freiburg

85 h/a

máx. 12 alunos

€ 2.900,–
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CURSOS ESPECIAIS PARA A VIDA PROFISSIONAL

h/a = aula de 45 minutos

Mais informações em goethe.de/spezial

2 semanas, 8 dias de aulas Bonn
Dresden
Düsseldorf
Göttingen

40 h/a

máx. 16 alunos

€ 540,–

4 semanas, 16 dias de aulas Bremen
Mannheim

80 h/a

máx. 16 alunos

€ 1.080,–

1, 2 ou 4 semanas outros locais de 
curso mediante 
solicitação20, 40 ou 80 h/a

TREINO DE COMUNICAÇÃO EM ALEMÃO PARA MÉDICOS 
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PROGRAMA  
PARA JOVENS
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CURSOS PARA JOVENS, CURSOS PARA 
CRIANÇAS, ALEMÃO PARA CLASSES ESCOLARES.
APRENDER ALEMÃO BRINCANDO

Crianças, adolescentes e jovens adultos do mundo inteiro 
se encontram graças ao nosso programa para jovens na 
Alemanha. Aí, fazem novos amigos, curtem com eles férias 
maravilhosas com muito esporte, criatividade e atividades 
de lazer e ainda descobrem o prazer de aprender alemão 
em conjunto. 

Os alunos são alojados em seletos internatos, escolas de 
esportes e centros de convenções situados nas mais belas 
regiões da Alemanha e com direito a pensão completa. 
Professores experientes conduzem os cursos de diferentes 
níveis para todas as faixas etárias entre 9 e 21 anos. Eles 
podem escolher entre cursos de 2, 3 ou 4 semanas de 
duração. 

�� Desde o primeiro dia, as aulas para grupos de estudo de, 
no máximo, 16 alunos, são ministradas exclusivamente 
em alemão.

�� Todos os materiais didáticos estão incluídos no preço do 
curso. 

�� Geralmente, as aulas acontecem pela manhã. 

�� Em alguns locais, oferecemos cursos intensivos para 
jovens, com aulas pela manhã e à tarde. 

�� No final do curso, o aluno pode prestar um exame inter-
nacionalmente reconhecido.  
Os exames são adequados às diferentes faixas etárias. 

Nossos monitores acompanham os alunos 24 horas por dia. 
Eles organizam e estruturam a programação esportiva e de 
lazer e ficam permanentemente à disposição dos alunos, 
para todo tipo de questões. Os monitores são especialmen-
te selecionados para estes cursos pelo Goethe-Institut e 
dispõem de experiência no trabalho com jovens.

Informações detalhadas sobre os vários tipos de curso 
podem ser encontradas em nossa página na internet:  
goethe.de/jovens
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h/a = aula de 45 minutos

CURSOS PARA JOVENS, CURSOS PARA CRIANÇAS

Numa comunidade internacional, crianças e adolescentes vindos de 
todas as partes do mundo aproveitam juntos suas férias e aprimoram, 
quase brincando, seus conhecimentos de alemão. A variada progra-
mação monitorada de lazer abrange um grande número de atividades 
esportivas e em grupo.

Serviços

�� Treinamento de alemão de segunda a sexta-feira,  
pela manhã e eventualmente à tarde

�� Todos os níveis

�� Teste de nivelamento antes do início do curso 

�� Mediante solicitação, possibilidade de prestar exame

�� Todos os materiais didáticos incluídos

�� Certificado de participação

�� Abrangente programação cultural, de esporte e lazer

�� Acesso gratuito à internet 

�� Seguro saúde e contra acidentes incluído no preço

�� Acompanhamento 24 horas por dia 

�� O preço inclui hospedagem em internato, ou em hotéis,  
para jovens adultos

�� Pensão completa

PROGRAMA PARA JOVENS

Alemão para crianças, 9 – 12 anos

2 semanas, 40 h/a, 20 h/a por semana € 1.710,–

3 semanas, 60 h/a, 20 h/a por semana € 2.530,–

Alemão para jovens, 12 – 15 anos e 14 – 17 anos

3 semanas, 72 h/a, 24 h/a por semana € 2.530,–

Alemão para jovens - curso intensivo, 14 – 17 anos

3 semanas, 90 h/a, 30 h/a por semana € 2.660,–

Alemão para jovens, 14 – 17 anos

4 semanas, 96 h/a, 24 h/a por semana € 3.300,–

Alemão e futebol, 14 – 17 anos

3 semanas, 72 h/a, 24 h/a por semana € 2.530,–

Alemão para jovens adultos, 18 – 21 anos

3 semanas, 72 h/a, 24 h/a por semana € 2.530,–
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PROGRAMA PARA JOVENS
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PROGRAMA PARA JOVENS

ca. 4 Wochen Berlin 1 
Bonn 2

Bremen 3

Dresden
Düsseldorf
Freiburg

Göttingen
Hamburg 
Mannheim
München 4

Schwäbisch Hall

85 UE*, ca. 25 UE pro Woche

max. 16 Teilnehmer

ab € 995,–

h/a = hora/aula de 45 minutos

a partir de 1 semana

a partir de 20 h/a por semana, 5 dias de aulas

para classes escolares a partir de 10 alunos

€ 615,– por aluno

ALEMÃO PARA CLASSES ESCOLARES

Transfira sua sala de aula para a Alemanha! Seus alunos aprofundam 
seus conhecimentos de alemão e progridem rapidamente. Será uma 
experiência motivadora para seus alunos.

Planejamento flexível das aulas
Discutiremos juntos e detalhadamente os conteúdos do curso, para que 
estes complementem suas aulas. A pedido, podemos organizar junto 
com você um projeto adicional acerca da cultura do país.

Programa variado de lazer
Como complemento das aulas, elaboramos um atrativo programa de 
lazer junto com você. A experiência positiva daí resultante para seus 
alunos, terá um impacto positivo sobre a aprendizagem posterior em 
casa.

Aconselhamento individual
Nossos contatos no Goethe-Institut dão um aconselhamento detalhado 
e elaboram, mesmo para estadias de várias semanas, um programa com 
base nas necessidades de seus alunos.

Serviços
�� Treinamento linguístico de segunda a sexta-feira

�� 20 h/a por semana, 5 dias de aulas

�� Aconselhamento individual e planejamento do curso de acordo com 
a escola

�� Aulas para todos os níveis

�� Todos os materiais didáticos incluídos

�� Certificado de participação

�� Teste de nivelamento a pedido

�� Passeio guiado pela cidade e 2 outras 
atividades de lazer em dias úteis

�� Estudo individual na midiateca

�� Mediante solicitação, possibilidade de prestar exame

�� Acesso gratuito à Internet no Instituto
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PROGRAMA PARA JOVENS

Hospedagem

�� Em hostels e pousadas de juventude

�� Quarto com várias camas para alunos

�� Quarto individual para professor acompanhante

�� Café da manhã e almoço

A hospedagem para uma pessoa acompanhante é gratuita.

Opcional 
não incluído no preço

�� 1 projeto acerca da cultura do país (4 a/h por semana),  
complementar às aulas

�� 1 excursão de um dia por final de semana em caso  
de estadia de várias semanas

�� Transfer do aeroporto

�� Passe semanal para os transportes da rede pública

�� Jantar

Tem interesse em nossas instalações em todo o país? Entre em contato 
conosco em schulklassen@goethe.de. Teremos prazer em orientá-lo. 
Download do prospecto e outras informações em 
goethe.de/schulklassen

Os Goethe-Institut na Alemanha têm parceria com as pousadas de 
juventude na Alemanha. 
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INFORMAÇÕES SOBRE A RESERVA DE VAGA PARA CURSO.
TUDO MUITO SIMPLES

Inscrição online

Inscreva-se online no endereço  
goethe.de/anmeldung-deutschland

onde também poderá ver se ainda existem vagas para o curso 
desejado. 

Inscrição por fax, carta ou e-mail

Preencha o formulário anexo a este prospecto. Envie o 
formulário de inscrição preenchido pelo correio, ou por fax, 
à nossa Central de Atendimento ao Cliente (veja abaixo), ao 
respectivo Instituto na Alemanha, ou ao Goethe-Institut mais 
próximo. 

Contato

Goethe-Institute in Deutschland  
Kundenmanagement  
Goethestr. 20  
80336 München, Alemanha

Horários de expediente  
(horários da Europa Central)  
segunda a quinta, das 8h às 17h  
sextas, das 8h às 15h

Visto

Caso seu país esteja sujeito à obrigatoriedade de visto, você deve 
entrar com a solicitação de visto, pelo menos, 4 meses antes do 
início do curso na Alemanha. Informações sobre obrigatoriedade 
de visto, regulamentações de entrada e permanência no país, 
você encontra na internet. Solicite seu visto online no endereço:  
auswaertiges-amt.de/visum

Condições de pagamento

Informações sobre nossas condições de pagamento podem 
ser encontradas no formulário de inscrição, ítem 2 das 
Condições de Participação. 
  Pagamento com cartão de crédito: possibilidade de 
pagamentos online com cartão de crédito, após recebi-
mento da fatura.

Endereço bancário 

Commerzbank  
Código bancário: 700 800 00, nº de conta: 316 006 300  
SWIFT/BIC: DRES DE FF 700  
IBAN: DE 79 7008 0000 0316 0063 00  
Endereço postal:  
Commerzbank, Promenadeplatz, 80273 Munique

Telefone: +49 89 15921–200  
Telefax: +49 89 15921–202  
E-mail: deutsch@goethe.de  
goethe.de/alemanha
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Hospedagem

Teremos prazer em providenciar sua hospedagem em uma das 
nossas casas de hóspedes, em hotéis, ou em residências particu-
lares. Preços e informações sobre os tipos de hospedagem, você 
encontra na planilha de cursos e nas páginas da internet dos 
Institutos na Alemanha: goethe.de/unterkunft

Atenção!  
  O quarto reservado para você pelo Goethe-Institut só poderá 
ser ocupado a partir do dia de chegada. 

  Por norma, no dia de chegada o aluno deverá pagar uma 
caução pelo quarto que irá ocupar.

Seguro saúde 

Sua saúde é muito importante para nós. Por isso, recomendamos 
insistentemente que você contrate um seguro saúde para o seu 
período de permanência na Alemanha. Ou, verifique se o seu 
seguro saúde também oferece cobertura adequada na Alemanha. 

Aliás, você também pode solicitar online a contratação do seguro 
saúde especial fornecido pela seguradora que trabalha em 
parceria com o Goethe-Institut – a Klemmer-Assekuranz – tão 
logo tenha em mãos a sua confirmação de reserva de vaga (preço 
atual: € 1,40 por dia): goethe-travelinsurance.de

A cobertura oferecida obedece às regulamentações legais vigen-
tes na Alemanha, inclusive para uma solicitação de visto, por 
exemplo.

Benefícios

Os cursos do Goethe-Institut têm uma excelente relação custo-
-benefício. Mas também existem possibilidades de reduzir ainda 
mais os seus custos. Nossa dica: informe-se junto à Secretaria da 
Fazenda sobre possíveis benefícios fiscais; junto ao seu empre-
gador, sobre possibilidades de subvenção e liberação do trabalho 
para participar de um curso de alemão em um Goethe-Institut na 
Alemanha; junto à sua escola/universidade, sobre um eventual 
reconhecimento dos cursos de alemão no Goethe-Institut.

Você tem perguntas, sugestões, comentários a fazer?

Nós nos empenhamos para lhe oferecer o máximo de qualidade 
possível, para que o seu período de permanência entre nós seja 
muito bem-sucedido. No entanto, caso surja algum problema no 
decorrer do seu curso, os funcionários do nosso Instituto local 
terão todo prazer em ajudá-lo. 

Para outras perguntas ou sugestões, nossa Central de 
Atendimento ao Cliente se coloca à sua inteira disposição: 
Goethe-Institute in Deutschland, Goethestr. 20, 80336 München, 
Alemanha, E-mail: deutsch@goethe.de
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1. Pré-requisito geral
 O(a) aluno(a) deve ter, no mínimo, 18 anos completos. 

2. Participação no curso e confirmação da inscrição 
2.1 Após a inscrição, o(a) aluno(a) recebe do Goethe-Institut e.V. (doravante desig-

nado simplesmente GI) a confirmação (doravante designada confirmação de ins-
crição) da sua reserva de vaga no curso, bem como da hospedagem solicitada e 
alimentação (designada de um modo geral como: curso). O contrato se concretiza 
no momento em que o(a) aluno(a) recebe a sua confirmação de inscrição. 

2.2 Com a confirmação de inscrição, o(a) aluno(a) também recebe uma fatura contendo 
os custos referentes à taxa do curso, que inclui todos os serviços relacionados no 
item 2.1 (curso, hospedagem, alimentação), além de informações sobre a data de 
pagamento e o número de identificação do aluno.

3. Preços e condições de pagamento
3.1 A lista de preços dos cursos, da hospedagem e da alimentação, vigente no ato da 

inscrição é parte integrante deste contrato.  
Veja: www.goethe.de/anmeldung-deutschland 

3.2 A taxa do curso deve ser paga integralmente ao GI até a data especificada na 
fatura. Considera-se observado o prazo, se o pagamento entrar na conta bancá-
ria do GI informada na fatura até a data de vencimento também especificada na 
mesma. Para pagamento por transferência bancária, o número de identificação 
do aluno deve ser informado. 

3.3  Todos os custos decorrentes de operações bancárias para pagamento da taxa do 
curso correm por conta do aluno.

3.4 Se o pagamento integral da taxa do curso não for realizado até a data especifi-
cada na fatura, o(a) aluno(a) perderá seu direito aos serviços contratados. Neste 
caso, o GI estará autorizado a ceder esses serviços a outras pessoas.

3.5 A não participação no curso reservado, chegada com atraso, partida antecipada, 
desistência do curso, ou faltas de um modo geral (como, por exemplo, em caso 
de doença), não dão direito à restituição da taxa do curso.

4. Alterações
 A alteração de serviços reservados (por ex.: mudança da data do curso) é permi-

tida em casos excepcionais e em comum acordo com o GI. A primeira alteração 
será gratuita.

 Para cada nova alteração será cobrada uma taxa de € 60,-.

5. Desistência
5.1 O(a) aluno(a) poderá cancelar sua reserva de curso sob as seguintes condições
    Para desistência até quatro (4) semanas antes do início do curso, o GI reterá 

€ 160,- a título de taxa administrativa.
   Para desistência até uma (1) semana antes do início do curso, o GI reterá 30% 

da taxa do curso e, no mínimo, € 160,- de taxa administrativa.
   Para desistência até um (1) dia antes do início do curso, o GI reterá 50% da 

taxa do curso e, no mínimo, € 160,- de taxa administrativa. 
   Após o início do curso, o GI reterá 100% da taxa do curso.
 O(a) aluno(a) terá direito a uma declaração comprovando que o valor pertinente 

ao caso concreto é inferior ao originalmente pago.
5.2 O(a) aluno(a) poderá cancelar sua reserva de hospedagem até quatro (4) sema-

nas antes do início do curso. O cancelamento de hospedagem com prazo inferior 
a 4 semanas não será permitido. 

5.3 O cancelamento deve ser justificado por escrito, inclusive por e-mail, perante 
o GI. Esta justificativa deve ser enviada ao endereço para contato constante da 
confirmação de inscrição. Para fins de cancelamento, a data considerada será a 
data de chegada da respectiva solicitação no endereço para contato indicado na 
confirmação de inscrição.

6. Classificação/Número de alunos por classe
6.1 A classificação do(a) aluno(a) para determinado nível é feita no local onde o 

curso será realizado, a partir de um teste de nivelamento.
6.2 Todos os cursos são ministrados em classes de, no máximo, 16 alunos. 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO



77
GOETHE.DE/ALEMANHA

7. Hospedagem
7.1 Mediante solicitação, o GI poderá providenciar a seus alunos hospedagem para 

fins de arrendamento. A reserva de hospedagem deve ser solicitada no ato da 
inscrição. Visitas prévias aos locais de hospedagem não serão permitidas. 

7.2 A reserva de hospedagem vale apenas para o período do curso. O local de 
hospedagem será ocupado pelo(a) aluno(a) unicamente a partir do dia de 
chegada e desocupado no dia de partida publicados.

7.3 O(a) aluno(a) é responsável pela manutenção e limpeza do seu alojamento 
durante o período de duração da relação contratual. Encerrada a relação 
contratual, o local de hospedagem deverá ser limpo e deixado em ordem 
pelo(a) aluno(a). 

7.4 Em caso de hospedagem em uma das casas de hóspedes do GI, a entrega do 
alojamento ao(à) aluno(a) é feita por uma pessoa autorizada pelo GI, o mesmo 
acontecendo por ocasião do encerramento da relação contratual (para visto-
ria das condições do alojamento, fiscalização do inventário, etc.).

7.5 O pernoite de convidados do(a) aluno(a) só será permitido mediante autori-
zação expressa do GI.

7.6 Violações do regulamento interno fixado pelo locador resultarão no 
imediato rompimento da relação contratual, sem direito a indenização ou 
devolução do aluguel.

7.7 A recomendação de um local de hospedagem pelo GI, como por ex.: através 
de um link no site do GI, não caracteriza o GI como locador do alojamento. 

8. Deveres do(a) aluno(a)
8.1 É dever do aluno, certificar-se de que não existem impedimentos legais 

à sua permanência na Alemanha e de que dispõe da eventual autorização 
necessária/visto para entrada e permanência no país. 

8.2 A contratação de um seguro saúde, contra acidentes, de responsabilidade 
civil, ou contra danos a equipamentos domésticos, é de inteira responsabili-
dade do aluno. O GI se isenta de qualquer responsabilidade nessa área. 

8.3 É dever do aluno, observar o regulamento interno e o regulamento dos 
cursos vigentes nos Institutos.

9. Responsabilidade do GI
9.1 O GI só se responsabiliza – independentemente do argumento legal ou 

jurídico – por danos causados intencionalmente ou por negligência grave. 
9.2 Além disso, o GI se responsabiliza – mesmo em caso de negligência leve – por 

danos causados por violação da vida, do corpo, ou da saúde, bem como por 
danos causados por violações culposas de uma obrigação contratual essencial.

9.3 Fica excluído qualquer outro tipo de reivindicação contratual ou de caráter 
delitual por parte do(a) aluno(a) 

10. Força maior
 O GI não assume para si, nem para os seus funcionários, qualquer res-

ponsabilidade pelo não cumprimento das suas obrigações contratuais ou 
por danos ocasionados por motivos de força maior, nomeadamente por 
incêndio, inundação, temporais, ou outros fenômenos naturais, explosões, 
greve, guerra, rebelião, ou quaisquer outras razões que fujam à área de 
responsabilidade/influência do GI.

11. Proteção de dados
 O GI levanta, processa eletronicamente e utiliza dados pessoais dos alunos, 

tanto para realização do contrato entre o GI e o(a) aluno(a), como também, 
no âmbito dos consentimentos legais e da elaboração de uma declaração 
de consentimento ao GI referente à proteção de dados. Maiores detalhes 
podem ser encontrados na Declaração de Proteção de Dados, impressa 
separadamente, cuja leitura recomendamos insistentemente.

12. Direito aplicável
 Direito aplicável a estas condições de participação e a todas as relações 

legais entre o GI e o(a) aluno(a) é o direito da República Federal da Alemanha. 
Munique é o foro competente. 

13. Cláusula de salvaguarda
 Caso partes, ou formulações isoladas destas Condições de Participação 

venham a ser invalidadas, as partes restantes não serão afetadas em seu 
conteúdo, ou em sua validade. A regulamentação invalidada será substituí-
da por outra juridicamente válida que, equivalha ao máximo à regulamenta-
ção invalidada, no que respeita a seu conteúdo e efeito econômico. 

D
es

ta
qu

e 
es

ta
 p

ar
te

. P
or

 f
av

or
, g

ua
rd

e 
es

ta
s 

Co
nd

iç
õe

s 
de

 P
ar

ti
ci

pa
çã

o.



78
GOETHE.DE/ALEMANHA

Edição 

© Goethe-Institut e.V., Junho 2015

Coordenação

Kay Hug, Lena Westerbarkey  
Marketing und Vertrieb Goethe-Institute in Deutschland

Criação e realização

QS2M Werbeagentur GmbH, Munique, www.qs2m.de

Impressão e encadernação

FIBO DRUCK- UND VERLAGS GMBH, Munique

Créditos fotográficos

1, 43, 52, 54, 58)  Masterfile 4) Fotolia, ag visuell 5) Bernhard 
Ludewig 6) Getty Images, E+, TommL 7) Fotolia, Petr Vaclavek  
8) Barbara Eismann 9) Getty Images, Vetta, Luis Alvarez  
10) Getty Images, Caiaimage, Sam Edwards 15) Andreas Lange  
14) iStock/Getty Images Plus, querbeet 16) Fotolia, Otto Durst  
17) A. Hoehner 18) Fotolia, thorabeti 19, 35, 71) Thomas Koy  
20) Fotolia, stockWERK 21) Lothar Sprenger 22) Fotolia, davis  
24) Tourismus Amt Frankfurt 25) Valentin Fanel Badiu 26) iStock, 
peresanz 27, 29, 31, 33, 37) Goethe-Institut 28) Torsten Krüger  
30) Hamburg Tourismus 34) Getty Images, LOOK, Franz Marc Frei 
37) Ufuk Arslan 38/39) Georg Bodenstein, Wien 40) Getty Images, 
Stockbyte, Clerkenwell 45) plainpicture, fStop, Holger Hill  
46) Getty Images, Digital Visions, Chris Tobin 49) Fotolia, sborisov 
51) imago stock&people 57) Getty Images, E+, urbancow  
61) Getty Images, E+, Clerkenwell 63) Getty Images, OJO Images, 
Sam Edwards 64) Getty Images, Brand X Pictures, Westend61  
67) Getty Images, OJO+, Caiaimage/Sam Edwards 68) plainpicture, 
Image Source, Dreampictures 73) Fotolia, Monkey Business

FICHA TÉCNICA



79
GOETHE.DE/ALEMANHA

©
pl

ai
np

ic
tu

re
, P

ho
to

A
lt

o,
 E

ri
c 

A
ud

ra
s



80
GOETHE.DE/ALEMANHA

Sprache. Kultur. Deutschland.

goethe.De/AlemAnhA
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BUlAtS Deutsch-Test für den Beruf 55,– 65,–

C2 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.

Goethe-Zertifikat C2 
Großes Deutsches Sprachdiplom 

220,– 295,– 160 – 
170 h/a
e mais

C1 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.

Goethe-Zertifikat C1 170,– 250,– 160 – 
170 h/a

testDaF 175,– 175,–

B2 É capaz de entender o conteúdo principal de textos com-
plexos sobre temas concretos e abstratos e de entender, 
inclusive, discussões técnicas em sua própria área de espe-
cialização. Consegue se expressar de forma tão espontânea 
e fluente, que uma conversa normal com falantes nativos 
transcorre sem grandes esforços para ambas as partes. Con-
segue se expressar de forma clara e detalhada sobre  
uma vasta gama de temas.

Goethe-Zertifikat B2 150,– 200,– 240 – 
255 h/a

testDaF 175,– 175,–

B1 É capaz de compreender os pontos principais, se a linguagem 
utilizada for a linguagem padrão e os temas lhe forem familiares, 
como por exemplo: trabalho, escola, lazer, etc. Consegue lidar com 
a maioria das situações, com as quais uma pessoa se depara, quan-
do em viagem, por exemplo. É capaz de se expressar de forma 
simples e coerente sobre temas conhecidos e áreas de interesse.

Goethe-Zertifikat B1 120,– 180,– 160 – 
170 h/a

A2 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 do dia a dia. 
Utilizando recursos bem simples, é capaz de relatar sobre 
sua origem e formação, seu ambiente e falar sobre coisas 
relacionadas a necessidades imediatas.

Goethe-Zertifikat A2
Start Deutsch 2

80,– 115,– 160 – 
170 h/a

Goethe-Zertifikat A2
Fit in Deutsch 2 2  

80,–

A1 É capaz de entender e utilizar expressões cotidianas e fami-
liares, 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.

Goethe-Zertifikat A1
Start Deutsch 1

70,– 95,– 80 –  
85 h/a

Goethe-Zertifikat A1
Fit in Deutsch 1 2  

70,–

nÍVeIS e eXAmeS

h/a = aula de 45 minutos
1  Número de h/a por nível, geralmente, necessário para se alcançar determinado nível em um curso intensivo ou superintensivo de um Goethe-Institut na Alemanha e se prestar o exa-

me para obtenção do Goethe-Zertifikat correspondente. Este número pode variar de acordo com fatores individuais, como a experiência no aprendizado de idiomas e a língua nativa.
2  Estes exames são oferecidos exclusivamente para alunos dos cursos para crianças e adolescentes.
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BUlAtS Deutsch-Test für den Beruf 55,– 65,–

C2 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.

Goethe-Zertifikat C2 
Großes Deutsches Sprachdiplom 

220,– 295,– 160 – 
170 h/a
e mais

C1 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.

Goethe-Zertifikat C1 170,– 250,– 160 – 
170 h/a

testDaF 175,– 175,–

B2 É capaz de entender o conteúdo principal de textos com-
plexos sobre temas concretos e abstratos e de entender, 
inclusive, discussões técnicas em sua própria área de espe-
cialização. Consegue se expressar de forma tão espontânea 
e fluente, que uma conversa normal com falantes nativos 
transcorre sem grandes esforços para ambas as partes. Con-
segue se expressar de forma clara e detalhada sobre  
uma vasta gama de temas.

Goethe-Zertifikat B2 150,– 200,– 240 – 
255 h/a

testDaF 175,– 175,–

B1 É capaz de compreender os pontos principais, se a linguagem 
utilizada for a linguagem padrão e os temas lhe forem familiares, 
como por exemplo: trabalho, escola, lazer, etc. Consegue lidar com 
a maioria das situações, com as quais uma pessoa se depara, quan-
do em viagem, por exemplo. É capaz de se expressar de forma 
simples e coerente sobre temas conhecidos e áreas de interesse.

Goethe-Zertifikat B1 120,– 180,– 160 – 
170 h/a

A2 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 do dia a dia. 
Utilizando recursos bem simples, é capaz de relatar sobre 
sua origem e formação, seu ambiente e falar sobre coisas 
relacionadas a necessidades imediatas.

Goethe-Zertifikat A2
Start Deutsch 2

80,– 115,– 160 – 
170 h/a

Goethe-Zertifikat A2
Fit in Deutsch 2 2  

80,–

A1 É capaz de entender e utilizar expressões cotidianas e fami-
liares, 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.

Goethe-Zertifikat A1
Start Deutsch 1

70,– 95,– 80 –  
85 h/a

Goethe-Zertifikat A1
Fit in Deutsch 1 2  

70,–

nÍVeIS e eXAmeS

h/a = aula de 45 minutos
1  Número de h/a por nível, geralmente, necessário para se alcançar determinado nível em um curso intensivo ou superintensivo de um Goethe-Institut na Alemanha e se prestar o exa-

me para obtenção do Goethe-Zertifikat correspondente. Este número pode variar de acordo com fatores individuais, como a experiência no aprendizado de idiomas e a língua nativa.
2  Estes exames são oferecidos exclusivamente para alunos dos cursos para crianças e adolescentes.
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