Termos e condições de matrícula
1. Exigências gerais
Os alunos que quiserem participar dos cursos devem ter a idade mínima de 18 anos.
2. Condições de pagamento
2.1. Logo após o registro, o(a) aluno(a) do curso receberá uma confirmação preliminar.
Nesta confirmação encontra-se a data na qual o pagamento do curso deve ser realizado por
completo.
2.2. Se o pagamento não for efetuado por completo até a data prevista o(a) aluno(a)
perderá o direito de participar.
3. Taxas dos cursos
3.1. A taxa contratual obrigatória é a taxa que se encontra na lista atual de preços no
momento da inscrição. A lista de preços está anexada com o formulário de matrícula.
3.2. A mudança de data do curso é possível quando feita com o mínimo 4 semanas antes
do início do curso (data de chegada no Goethe-Institut).
3.3. Caso o(a) aluno(a) queira mudar sua reserva (mudar a data do curso), a primeira
mudança ocorrerá sem taxas adicionais. Posteriormente, para qualquer nova mudança,
será cobrada uma taxa de 60 Euros.
3.4. Todas as taxas de banco referentes as taxas do curso, deverão ser pagas pelo(a)
aluno(a).
4. Cancelamento e reembolsos
4.1. Caso o(a) aluno(a) não possa participar do curso as condições abaixo serão aplicadas:
•
•
•
•

Em caso de cancelamento efetuado até 4 semanas antes do início do curso, será
cobrada uma taxa administrativa (taxa de curso) de 15%.
Em caso de cancelamento efetuado até uma semana antes do início do curso, será
cobrada uma taxa de 30% da quantia total do curso.
Em caso de não comparecimento ou desistência durante o período das aulas, os alunos
não terão o direito a nenhum tipo de reembolso.
Aconselhamos que seja feito um seguro de reembolso para gastos de viagens no seu
país.

4.2. A data de cancelamento será a data de chegada da notifição ao Goethe-Institut
Salvador-Bahia.
4.3. A reserva para hospedagem deve ser feita diretamente com o fornecedor do serviço
(hotel, pousada, família etc.). Serão aplicadas as regras para desistência e cancelamento do
fornecedor do serviço.
5. Chegada
5.1. Alunos que não puderem comparecer ao local do curso de acordo com a data prevista
deveram informar o Instituto antes do começo do curso o mais rápido possível. Se essa
informação não for fornecida, o Goethe-Institut pode dispor a vaga para outos fins.
6. Designação de nível de curso e tamanho de turmas
6.1. A alocação preliminar em um grupo de nível específico é baseada nos resultados de
teste de nivelamento e nas informações fornecidas no formulário de inscrição do(a)
aluno(a).
6.2. A alocação final em um nível específico é baseada nos resultados do teste de
nivelamento realizado na chegada ao Goethe-Institut.
6.3. Se os resultados do teste final de nivelamento diferirem dos resultados do teste de
nivelamento preliminar o(a) aluno(a) será realocado para uma turma de nível mais
adequado que esteja disponível.
6.4. Em havendo menos de três participantes na ocasião do início do curso em uma
determinada turma, caso haja apenas dois participantes inscritos, a quantidade de horas
semanais será reduzida em 25%; caso haja somente um participante inscrito, a quantidade
de horas semanais será reduzida em 50%.
Neste caso, ao(à) participante é facultado o direito de cancelar o curso na ocasião do início
das aulas, sendo reembolsado(a) do valor integral do curso.
6.5. Todos os cursos terão o número máximo de 6 alunos, exceto em casos explicitados no
programa do curso
7. Responsabilidades do aluno
7.1. É de responsabilidade do(a) aluno(a) garantir que sua estadia no Brasil seja legal. O
Goethe-Institut presume que os alunos possuem todos os papéis legais necessários para sua
entrada e estadia no Brasil durante os seus estudos

7.2. O(A) aluno(a) do curso é responsável por sua própria saúde, suscetibilidade, em casos
de acidente e seguro de propriedade pessoal. O Goethe-Institut não se responsabiliza por
nenhum desses casos.
7.3. O(A) aluno(a) é obrigado(a) a seguir os regulamentos do curso e as regras do GoetheInstitut.
8. Obrigações do Goethe-Institut
A responsabilidade do GI e seus funcionários por danos pessoais e materiais está limitada a
tolo e imprudência grave. Em particular, o GI não se responsabilizará nem por si próprio
nem pelos seus funcionários em casos de força maior, greve, razões de imprudência e
outras pelas quais o GI não seja responsável.

9. Termos de privacidade
O/A aluno(a) permitirá que o Goethe-Institut registre e utilize seus dados de contatos no
seu banco de dados eletrônico, como se encontram no formulário de inscrição. O Aluno
concorde que o GI envie informações para o seu contato.
10. Domicílio legal
10.1. A jurisdição para contrato deve ser do Brasil, e as leis brasileiras deverão ser
aplicadas.
10.2. O domicílio legal é Salvador da Bahia.

