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O Goethe-Institut São Paulo oferece cursos extensivos presenciais e semipresenciais, intensivos e super-
intensivos. Após um teste on-line de nivelamento e um teste oral, você inicia o seu curso no nível mais 
adequado aos seus conhecimentos atuais. Caso não tenha conhecimentos prévios do idioma, você  
é automaticamente classificado para o curso de iniciantes nível A1.1.

PARA ADULTOS (A PARTIR DE 16 ANOS)

 CURSOS EXTENSIVOS PRESENCIAIS (4 MESES)
  Início: março e agosto
    Frequência: uma vez por semana (180 minutos de aula por dia) ou
          duas vezes por semana (90 minutos de aula por dia) 
       Carga horária total: 64 horas-aula (de 45 minutos cada)
       Nr. de alunos por classe: no mínimo 10, no máximo 18
        Em um ano podem ser concluídos dois módulos. 

      CURSOS SEMIPRESENCIAIS (4 MESES)                           
         Início: março e agosto
         Frequência: duas vezes por mês               
  Carga horária total: 64 horas-aula (de 45 minutos cada), 32 horas-aula presenciais / 32 horas-
          aula estudo individual.
  Nr. de alunos por classe: no mínimo 10, no máximo 18
         Em um ano podem ser concluídos dois módulos. 

 CURSOS INTENSIVOS (2 MESES)   
  Início: janeiro, março, maio, agosto e outubro
  Frequência: duas vezes por semana. Em janeiro são três vezes por semana.     
  Carga horária total: 64 horas-aula (de 45 minutos cada)
  Nr. de alunos por classe: no mínimo 10, no máximo 18
    Em um ano podem ser concluídos cinco módulos  

Ideal para quem quer aprender alemão mais rápido.   

 CURSOS SUPERINTENSIVOS (16 DIAS)

  Início: janeiro, fevereiro e julho
  Frequência: cinco vezes por semana (180 minutos de aula por dia)
  Carga horária total: 64 horas-aula (de 45 minutos cada)
  Nr. de alunos por classe: no mínimo 10, no máximo 18
  Em um ano podem ser concluídos três módulos

      A combinação dos intensivos com os superintensivos possibilita a conclusão de sete módulos no 
ano.

  CURSOS DE ALEMÃO

1 



Através da prática de exames simulados, você se familiariza com cada parte das provas escrita 
e oral, além de aprender técnicas específicas de prova.

  Duração: quatro meses 
  Início: março e agosto
   Frequência: uma vez por semana (180 minutos de aula por dia)
  Carga horária total: 32 horas-aula (de 45 minutos cada) 
       Nr. de alunos por classe: no mínimo 10, no máximo 18

   2

PARA ADOLESCENTES (12 A 15 ANOS)
  
 CURSOS EXTENSIVOS PRESENCIAIS (4 MESES)
  Início: março e agosto
  Frequência: uma vez por semana (180 minutos por dia), duas vezes por semana  
          (90 minutos por dia).
  Carga horária total: 64 horas-aula (de 45 minutos cada)
  Nr. de alunos por classe: no mínimo 10, no máximo 18

Com o suporte de um tutor, o curso on-line para grupos do Goethe-Institut oferece flexibilidade 
no aprendizado do idioma alemão adequando-se ao seu horário. Você não estudará sozinho,  
mas sim em um pequeno grupo de 8 a 18 alunos. Você será introduzido no idioma alemão 
através de vários exercícios em situações cotidianas.

Em nossos cursos especiais você pode treinar habilidades específicas como escrita ou conversação, 
adquirir conhecimentos técnicos, etc. A carga horária é de 16, 32 ou 
64 horas-aula. 

           Duração: 8 dias de aula
             16 horas-aula 
             Início: janeiro, fevereiro e julho.
             Frequência: três vezes por semana (90 de aula por dia)

           Duração: 4 meses
             32 ou 64 horas-aula 
             Início: março e agosto
             Frequência: uma vez por semana (90 ou 180 minutos de aula por dia)
   
      Nr. de alunos por classe: no mínimo 10, no máximo 18

  CURSOS ESPECIAIS

CURSOS PREPARATÓRIOS

CURSOS ONLINE



CURSOS REGULARES EXTENSIVOS | 4 MESES
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2ª e 4ª  
11/03 – 29/06 18h45 – 20h15

20h30 - 22h00

 2 x por semana

3ª e 5ª  
05/03 – 30/06 09h00 – 10h30

18h45 -  20h15

20h30 – 22h00

2ª   
16/03 – 29/06 14h00 – 17h15

18h45 - 22h00  

3ª   
10/03 – 30/06 18h45 – 22h00

4ª   
11/03 – 24/06 08h00 – 11h15

18h45 - 22h00  

5ª   
12/03 – 02/07 08h00 – 11h15

18h45 - 22h00   

6ª   
06/03 – 03/07 09h00 – 12h15

14h00 -  17h15   

Sábados   
07/03 – 04/07 09h00 – 12h15

13h30 -  16h45   

 1 x por semana
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EXTENSIVOS

Jovens de 12 a 15 anos
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4 MESES           1 x por semana

6ª  
06/03 a 03/07 14h20 – 17h35

CURSOS PARA JOVENS | 4 MESES

CURSOS REGULARES INTENSIVOS | 2 MESES
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3ª e 5ª  
05/03 – 30/04 09h00 – 12h15

18h45 - 22h00

 2 x por semana

2ª e 4ª  
11/03 – 04/05 18h45 – 22h00

4ª  e 6ª  
06/03 a 03/07 17h00 – 18h30



CURSOS SEMIPRESENCIAIS
                                                                                      A1.1 A1.2 A2.1

Sábado 07/03 a 27/06 
07/03, 21/03, 04/04, 18/04, 02/05, 16/05, 30/05, 27/06 09h00 - 12h15    

Sábado 07/03 – 27/06  
07/03, 21/03, 04/04, 18/04, 02/05, 16/05, 30/05, 27/06  13h30 – 16h45  

Sábado 14/03 a 04/07 
14/03, 28/03, 25/04, 09/05, 23/05, 06/06, 20/06, 04/07 13h30 – 16h45    

CURSOS ON-LINE
Com o suporte de um tutor, o curso on-line para grupos do Goethe-Institut oferece flexibilidade no 
aprendizado do idioma alemão adequando-se ao seu horário. Você não estudará sozinho, mas sim em 
um pequeno grupo de 8 a 18 alunos. Você será introduzido no idioma alemão através de vários 
exercícios em situações cotidianas.

Módulos oferecidos:  A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1 e B1.2

• A duração do curso é de 64 horas-aulas.
• Horário flexível para tarefas mais sessões em grupo pré-agendadas.
• Combinações de exercícios corrigidos automaticamente, atividades em grupo (Ex: Blogs, Forum) 
         
         audios e textos nos quais você receberá um feedback do tutor.

CURSOS PREPARATÓRIOS
32 horas-aula de 45‘

Goethe-Zertifikat B2

Sábados | 07/03 a 04/07 | 15h15 às 16h45

Goethe-Zertifikat C1

Sábados | 07/03 a 04/07 | 13h30 às 15h

Goethe-Zertifikat C2

Sábados | 07/03 a 04/07 | 15h15 às 16h45

Nos cursos preparatórios para os exames de proficiência, os alunos conhecem as partes das provas 
escrita e oral e aprendem técnicas e estratégias de estudo para a realização dos exames através de 
simulados e exercícios.

Goethe-Zertifikat B1

Sábados | 07/03 a 04/07 | 13h30 às 15h
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CURSOS ESPECIAIS  
32 horas-aula de 45‘

GRAMÁTICA E CONVERSAÇÃO A2/B1 

Esse curso treina as habilidades de gramática e conversação para alunos dos níveis A2 e B1. 

Sábados | 07/03 a 04/07 | 9h às 10h30

  6

GRAMÁTICA E CONVERSAÇÃO B2/C1 

Esse curso treina as habilidades de gramática e conversação para alunos dos níveis B2 e C1. 

Sábados | 07/03 a 04/07 | 10h45 às 12h15

CURSOS ESPECIAIS 
64 horas-aula de 45‘

TRADUÇÃO | NÍVEL B2+

Este curso combina treinamento em tradução e na língua alemã para aperfeiçoar o domínio ativo e passivo do 

alemão.

Sábados | 07/03 a 04/07 | 13h30 às 16h45

CURSO ESPECIAL DE HISTÓRIA/LITERATURA | NÍVEL C2

Curso de história da Alemanha, junto com a obra literária referente a cada época, iniciando com os trovadores.

Revisão de pontos gramaticais.

3ª | 10/03 a 30/06 | 8h às 11h15

ALEMÃO JURÍDICO | NÍVEL B2+

Aprenda vocabulário e as estruturas para profissões da área jurídica.

4ª | 11/03 a 24/06 | 18h45 às 22h

Alemão para profissionais da área de saúde | NÍVEL B2+ 

Aprenda a usar em alemão o vocabulário de seu dia-a-dia profissional em situações que simulam
a rotina de enfermeiras/os e médicas/os e outros profissonais da sáude. Para alunos com B2 e C1
concluídos ou com conhecimentos correspondentes.

Sábados | 07/03 a 04/07 | 13h30 às 16h45

CURSOS PREPARATÓRIOS
32 horas-aula de 45‘

MAIO

O informativo com a grade de cursos será divulgado pela Secretaria de Cursos.

CURSOS REGULARES INTENSIVOS | 2 MESES



PREÇOS DOS CURSOS E FORMAS DE PAGAMENTO

VALOR à vista parcelado (com juros) 

Normal R$ 2.999,00 5x R$ 665,60

Com 10% de desconto
Março: matrículas até 22/2 | Maio: matrículas até 24/4

R$ 2.699,00 5x R$ 599,00

Com 20% de desconto
Para todos os cursos com início até às 15h durante a semana (2ª a 6ª feira)

R$ 2.399,00 5x R$ 532,40

VALOR à vista parcelado (com juros)
 

Normal R$ 2.699,00 5x R$ 599,00

 Com 10% de desconto
Agosto: matrículas até 22/2

R$ 2.429,00 5x R$ 539,20

VALOR à vista parcelado (com juros) 

Normal R$ 2.999,00 5x R$ 665,60

Com 10% de desconto
Agosto: matrículas até 22/2

R$ 2.699,00 5x R$ 599,00

VALOR à vista parcelado (com juros)  

Normal R$ 1.499,00 5x R$ 332,60

Com 10% de desconto
Agosto: matrículas até 22/2 | 

R$ 1.349,00 5x R$ 299,40

Com 20% de desconto
Para todos os cursos com início até às 15h durante a semana (2ª a 6ª feira)

R$ 1.199,00 5x R$ 266,00
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VALOR à vista parcelado (com juros) 

Normal R$ 2.999,00 5x R$ 665,60

Com 10% de desconto
Agosto: matrículas até 22/2

R$ 2.699,00 5x R$ 599,00

Cu
rs

o
s 

o
m

-l
in

e
M

ar
ço

7



LIVROS DIDÁTICOS 

Módulos    Livros Didáticos     Lições

R
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R
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 A
D

U
LT

O
S 

D
E 

64
 H

O
R

A
S-

A
U

LA

A 1.1 
A 1.2

Studio 21 (A1) Deutschbuch e Intensivtraining - 
Cornelsen

1 a 6

7 a 12

A 2.1

A 2.2

Studio 21 (A2) Deutschbuch e Intensivtraining - 
Cornelsen 

1 a 6 

7 a 12

B 1.1 

B 1.2

Studio 21 (B1) Deutschbuch e Intensivtraining - 

Cornelsen

1 a 5 

6 a 10

B 1.3 Sicher! (B1+)  KB e AB Hueber Verlag 1 a 8

B 2.1 Sicher! (B2.1) Integriertes KB e AB Hueber Verlag 1 a 4

B 2.2 Sicher! (B2.2) Integriertes KB e AB Hueber Verlag 5 a 6

B 2.3 Sicher! (B2.2) Integriertes KB e AB Hueber Verlag 7 a 9

C 1.1 
C 1.2 
C 1.3

Sicher! C1 KB + AB Hueber Verlag
1 a 4

5 a 8 

9 a 12

C 2.1 
C 2.2 
C 2.3
C 2.4 

Erkundungen C2

1 e 2 

3 e 4 

5 e 6

7 e 8

O material didático não está incluído no preço do curso. O mesmo deve ser adquirido pelos alunos.  
O Goethe-Institut não vende livros didáticos. Nos dias de matrículas e início dos cursos, o Goethe-
Institut disponibiliza espaço para a livraria Bücherstube a fim de facilitar a aquisição dos livros.  
O Goethe-Institut não tem qualquer influência no trabalho e nos preços aplicados pela livraria.

SUGESTÃO PARA COMPRA DE LIVROS

Livraria Bücherstube www.livrariaalema.com.br

Livraria Bahnhof Didática www.bahnhofdidatica.com.br

MATERIAL DIDÁTICO

Prof. da Saúde Menschen im Beruf Medizin B2/C1 a definir

JO
V

EN
S A 1.1 

A 1.2 

A 1.3

Deutsch Echt einfach A1.1

Deutsch Echt einfach A1.1 + A1.2

Deutsch Echt einfach A1.2 + material extra

1 a 4

5 a 8

9 a 10
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O Goethe-Institut reserva-se o direito de cancelar datas dos exames.  
Pagamento dos exames somente à vista e com cartões VISA ou MASTERCARD.

EXAMES INTERNACIONAIS DE PROFICIÊNCIA

DATAS          INSCRIÇÕES          PREÇOS ALUNOS         PREÇOS EXTERNOS              

Goethe-Zertifikat A2

 

Goethe-Zertifikat A2                         
Fit in Deutsch (12 a 15 anos)                             

   
   

   
   

  A
2

  Goethe-Zertifikat A1:                
SStart Deutsch 1

  

 

Goethe-Zertifikat A1                         
(Fit in Deutsch 1 (12 a 15 anos)                          

   
   

   
   

   
   

   
A

1

  Goethe-Zertifikat C2 - GDS

  Goethe-Zertifikat C2 - GDS                                           
(por módulo)

   
   

   
  C

2

   Goethe-Zertifikat C1  C
1   

            
        

  TestDaf (www.testdaf.de) 

     
B

2/
C1

  Goethe-Zertifikat B1 (J)

  Goethe-Zertifikat B1  (J)                       

(por módulo)

   
   

   
  B

1

15/06

15/06

    até   01/06          R$ 600,00                        R$  620,00

   até   01/06          R$ 150,00                        R$   170,00

 22/06

 27/04

 até   08/06          R$ 495,00                        R$  515,00
 

13/02  inscrição             145 euros                         145  euros

 on line 

13/04
15/06                    

até 30/03

           17/02           até 12/02            R$ 305,00                        R$  325,00           

 23/03           até 18/03            R$ 305,00                       R$  325,00  

 27/04           até 13/04           R$ 305,00                        R$  325,00  

 18/05           até 13/05            R$ 305,00                        R$  325,00  

 22/06          até  08/06           R$ 305,00                        R$  325,00

Goethe-Test-Pro Sob Consulta                            R$ 275,00                         R$   95,00

22/04    

  Goethe-Zertifikat B2 (J)

  Goethe-Zertifikat B2  (J)                       

(por módulo)

   
   

   
  B

2

13/04           até  30/03          R$ 425,00                         R$ 445,00

15/06           até  01/06           R$ 425,00                         R$ 445,00

13/04           até  30/03          R$ 100,00                         R$  120,00

15/06           até  01/06           R$ 100,00                         R$  120,00

27/04          até   13/04          R$ 360,00                         R$ 380,00

22/06          até   08/06          R$ 360,00                        R$  380,00

27/04           até 13/04           R$   90,00                         R$  110,00

22/06           até 08/06           R$   90,00                         R$  110,00

                           R$  325,00                        R$ 345,00
  até   01/06          R$  325,00                        R$ 345,00

15/06     até  01/06           R$ 185,00                         R$  205,00

22/06     até  08/06           R$ 165,00                        R$  185,00

   até 13/04            R$ 495,00                        R$  515,00 
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  SERVIÇOS

PRATIQUE ALEMÃO GRATUITAMENTE

goethe.de/praticaralemao

O site apresenta uma seleção de aplicativos e jogos para todos os níveis e diferentes faixas etá-
rias, onde você pode praticar a língua alemã no smartphone, tablet ou computador, em módulos 
complementares ou flexíveis.

O Goethe-Institut São Paulo oferece exclusivamente a seus alunos o plantão de dúvidas,              
um serviço gratuito para esclarecimento de dúvidas e obtenção de dicas que irão ajudar no       
aprendizado.         .

A Onleihe é a biblioteca digital do Goethe-Institut no Brasil. Por meio desta biblioteca é possível 
baixar documentos digitais como e-books, arquivos de áudio e de vídeo, jornais e revistas eletrô-
nicas diretamente para um computador ou e-reader pessoal, por um tempo limitado

   até 13/04            R$ 495,00                        R$  515,00 

PLANTÃO DE DÚVIDAS

ONLEIHE
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  SERVIÇOS

CAPACITAÇÃO INTERCULTURAL
Você tem contato com pessoas de outras nacionalidades em seu trabalho ou em seu cotidiano? Já 
percebeu que às vezes ocorrem mal-entendidos, e não apenas por causa do idioma? 

Se você respondeu positivamente a essas perguntas e gostaria de entender e superar essas situações, 
o Goethe-Institut pode ajudá-lo. A partir deste ano estamos oferecendo cursos de comunicação inter-
cultural – principalmente entre brasileiros e alemães. Os cursos são oferecidos sob vários formatos: 
individual, em grupo ou workshop. 

Entre em contato com a Secretaria de Cursos para cursos sob medida em 2020.

MÓDULOS

1
Percepção

2
Comunicação

3 
Cooperação

4
Agir /
Atuar de 
forma intercultural-
mente competente

ESTRUTURA DOS TREINAMENTOS INTERCULTURAIS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Participantes conscientizam-se 

de seus próprios padrões de 

percepção e dos padrões de 

outras culturas.

Participantes aprendem a 

diferenciar elementos dos 

diferentes processos e estilos 

de comunicação e a empregá-

los proativamente.

Participantes aprendem a 

refletir sobre as diferentes cul-

turas de trabalho e a cooperar 

competentemente no âmbito 

intercultural.

Participantes aprendem a 

empregar efetivamente em 

seu contexto de trabalho os 

conhecimentos apreendidos 

nos módulos Percepção, Comu-

nicação e Cooperação.

TEMAS CENTRAIS

Reflexão sobre a percepção de sua 

própria cultura e da outra cultura; 

vivenciar e aplicar a mudança de 

perspectiva.

Refletir sobre o potencial e desa-

fios da comunicação face a face 

e virtual; aprender a desenvolver 

uma comunicação efetiva; con-

hecer os estilos de comunicação 

intercultural.

Empregar e refletir sobre estilos 

de liderança, team building, 

técnicas de negociação, gestão do 

tempo, gestão de conflitos e estra-

tégias de resolução de problemas

Empregar e fortalecer estratégias 

de ação através de jogos de repre-

sentação (RPG), estudos de casos 

e simulações; construir sinergias e 

explorar as diversidades.

MÓDULOS
1 e 2

16 horas/
aula

MÓDULOS
3 E 4

16 horas/
aula
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INTERKULTURELLE TRAININGS
Sie haben in Ihrem Arbeitsalltag oder täglichen Leben Kontakt zu Menschen anderer Nationalitäten? 
Allzu oft treten im Zuge dieser Interaktion Herausforderungen auf und dabei geht es nicht nur um 
sprachliche Hürden.

Wenn Sie diese Frage mit Ja beantworten und dieser Situation gern auf den Grund gehen wollen, 
dann hat das Goethe-Institut für Sie eine Antwort. Wir bieten Kurse für Interkulturelle Kommuni-
kation - vor allem zwischen Brasilianern und Deutschen - an.  Die Kurse werden in verschiedenen 
Kursarten angeboten: Einzel-, Gruppenkurse oder in Workshops.

Kontaktieren Sie das Sprachkursbüro für maßgeschneidete Kurse 2020.

MÓDULOS

1
Warnehmen

2
Kommunizieren

3 
Kooperieren

4
Agieren / 
Interkulturell 
kompetentes 
Handeln

AUFBAU VON INTERKULTURELLEN TRAININGS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Die Teilnehmenden werden sich 

eigener und fremder Wahrneh-

mungsmuster bewusst.

Die Teilnehmenden können Ele-

mente verschiedener Kommunika-

tionsprozesse und -formen unter-

scheiden und proaktiv umsetzen.

Die Teilnehmenden können 

Arbeitskulturen reflektieren und 

interkulturell kompetent koope-

rieren.

Die Teilnehmenden können den 

Wissensinput und das Gelernte 

aus den Modulen Wahrnehmung, 

Kommunikation, und Kooperation 

in ihrem Arbeitskontext aktiv 

umsetzen.

TEMAS CENTRAIS

Reflexion der Eigen- und Fremd-

warnehmung, Perspektivwechsel 

erfahren und anwenden.

Stärken und Herausforderungen 

der face-to-face und virtuellen 

Kommunikation reflektieren, ef-

fektive Kommunikation gestalten 

lernen, interkulturelle Kommuni-

kationsformen kennenlernen.

Führungsstile, Teambuilding, 

Verhandlungstechniken, Zeitma-

nagement, Konfliktmanagement, 

Problemlösungsstrategien reflek-

tieren und anwenden.

Handlungsstrategien durch 

Rollenspiele, Fallbeispiele und 

Simulationen anwenden und 

stärken, Synergien bilden und 

Diversität als Chance nutzen.

MODULE
1 UND 2

16 UE 

MODULE
3 UND 4

16 UE
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  CONDIÇÕES GERAIS DE MATRÍCULA

1.Pré-requisitos

Idade mínima para cursos de adultos: 16 anos

Faixa etária dos cursos para adolescentes: de 12 a 15 anos

2. Número de alunos por classe

Número mínimo de alunos por classe: 10   

Número máximo de alunos por classe: 20

O Instituto se reserva o direito de alterar, excepcionalmente, o número de alunos por classe.

3. Teste de classificação 

Antes de realizar a matrícula, os novos alunos com conhecimentos de alemão devem se submeter a um teste de classifi-
cação oral e escrito. Assim como ex-alunos do instituto que interromperam seus estudos por mais de um ano. 

4. Troca de dias e/ou horários dos cursos 

A troca de dias e horários do curso é possível desde que haja vagas no curso desejado mediante pagamento de uma taxa 
administrativa de R$ 60,00 na secretaria de cursos, e eventual diferença de preço entre os cursos.

5. Certificado de Participação no curso 

Alunos aprovados ao final do curso poderão solicitar o Certificado de Participação na Secretaria de Cursos. Os mesmos 
serão emitidos em até 15 dias após o término do curso. Alunos sem nota ou reprovados não recebem o Certificado de 
Participação, mas podem solicitar uma declaração gratuita de frequência no curso.

6. Cancelamento de cursos pelo Instituto 
O Instituto reserva-se o direito de cancelar classes ou cursos ainda não iniciados, que não tenham atingido um número 
mínimo de matrículas. Somente os cursos com o número mínimo de alunos devidamente matriculados até o prazo final 
de inscrições serão efetivados.
Ocorrendo o cancelamento de cursos ou classes, o Instituto oferecerá aos alunos outras opções de dias e horários. Se 
por qualquer motivo as opções sugeridas pelo Instituto não forem convenientes aos alunos, o valor total do curso lhes 
será reembolsado.

7. Cancelamento do curso pelo aluno

Para cancelamento do curso antes do seu início será cobrada uma taxa administrativa de R$ 80,00 reais. 

Cancelamentos podem ser solicitados a qualquer momento, entretanto só terão direito a reembolso alunos cujos cursos 
não tiverem ultrapassado 25% da carga horária total. 

A solicitação de cancelamento do curso pelo aluno deve ser encaminhada por escrito (carta ou e-mail) à secretaria de 
cursos. A data de entrada da solicitação de cancelamento, confirmada pela secretaria de cursos, estabelece o início do 
processo de cálculo do reembolso.

O Goethe-Institut cobrará todas as horas-aula ministradas do curso (cada hora-aula corresponde a 45 minutos) até a data 
da solicitação do cancelamento, independentemente se o aluno frequentou ou não essas aulas. 

Além disso, o Goethe-Institut reterá 30% do valor total do curso como taxa administrativa. O cálculo final corresponde 
ao valor a ser ressarcido e será reembolsado dentro do período de 15 dias úteis. 
Os procedimentos de cancelamento também se aplicam aos cursos semipresenciais, porém, o cálculo da restituição é 
feito com base na proporcionalidade de tempo corrido do curso até o momento do cancelamento.

8. Testes substitutivas

Para a realização do teste substitutivo é cobrada uma taxa administrativa de R$ 100,00 reais. Em caso de desistência, 
será descontada uma taxa de R$ 25,00 reais.

Caso o aluno não possa comparecer à prova, as solicitações de devolução somente serão aceitas até a data da prova. 
Após isso, não há possibilidade de reembolso

9. Responsabilidade do Instituto: , O Goethe-Institut obriga-se a ministrar os cursos de alemão na dimensão e qualidade 
anunciadas, salvo no caso previsto no item 6. O Goethe-Institut não se responsabiliza pela supressão de seus serviços quan-
do ocasionada por motivos de força maior como, por exemplo, catástrofes naturais, incêndio, inundações, determinações 
governamentais, manifestações, greves e outros fatos que fujam ao controle do Goethe-Institut. Nesses casos não haverá 
reposição de aulas.
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 INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS PARA EXAMES DE PROFICIÊNCIA

10. Matrículas e rematrículas Nas datas de matrículas e rematrículas, os alunos obtêm um desconto vigente somente para 
período informado pelo Instituto.  Findado este período, a matrícula poderá ser efetuada, desde que haja vagas disponíveis, 
porém, sem o desconto. A matrícula e rematrícula poderá ser feita pessoalmente ou por terceiros autorizados. Estes deverão 
trazer por escrito os seguintes dados dos alunos: nome e endereço completos, data e local de nascimento, CPF, telefones, 
endereço de e-mail e informações sobre o curso, dia e horário desejados. As datas de matrículas e rematrículas com de-
sconto são divulgadas no site do Goethe-Institut e através de informativos em papel distribuídos em classe e por e-mail.

11.    Preços e formas de pagamento: O Goethe-Institut não cobra taxa de matrícula. O aluno pagará, no ato da matrícula, 
o preço vigente à época para o respectivo curso. Formas de pagamento: à vista com dinheiro, cartão de débito ou crédito 
(Visa ou Mastercard). Parcelamento somente com cartão de crédito Visa ou Mastercard em até cinco vezes. A matrícula só 
será considerada efetivada após o pagamento do curso e a assinatura do aluno ou responsável. A assinatura firma o conhe-
cimento e aceitação das condições gerais de matrícula para os cursos de alemão do Goethe-Institut São Paulo.

1. Os exames são aplicados por professores certificados oficialmente pelo Goethe-Institut..

2. Para fazer o exame, o candidato deverá apresentar documento original com foto (RG, CNH ou Passaporte)..

   2.1. Sem a apresentação do documento com foto, o candidato não poderá  fazer o exame e a taxa de inscrição não 

será devolvida..

3. No dia do exame, o candidato deve chegar com 30 minutos de antecedência.

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

de inscritos seja insuficiente..

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

poderá manter o crédito integral para a próxima data de exame, conforme calendário do Instituto. 

Ocorrendo o cancelamento pelo aluno será cobrada uma taxa de cancelamento de R$ 80 reais.

6. A Alteração na data do exame de proficiência, bem como o cancelamento do mesmo, somente poderá ser realizada 

uma vez e será admitida exclusivamente se solicitada por escrito pelo candidato, com antecedência mínima de 7 dias da 

data designada para a avaliação, mediante o pagamento de taxa prevista para tal finalidade.

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

Institut.

8. Ultrapassado o prazo limite de solicitação do reagendamento de exame, não será possível seu cancelamento, nem o 

reembolso ou devolução de qualquer quantia.

9. Os resultados serão divulgados em 10 dias úteis após a realização do exame, exceto para os alunos que optaram por 

realizar o exame C2 por literatura, cuja correção é feita na Alemanha e pode levar até 40 dias úteis.

10. Os certificados estarão disponíveis para serem retirados na Secretaria de Cursos do Goethe-Institut São Paulo.

     10.1. Caso o candidato não possa retirar pessoalmente o certificado, este poderá ser retirado por terceiro mediante 

apresentação de autorização por escrito. Na autorização deverá constar nome e RG da pessoa que irá retirar o certi-

ficado.

    10.2. Para o envio do certificado por SEDEX dentro do território nacional

será cobrada a taxa de R$ 70,00 reais

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

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

12. Em caso de perda ou dano do certificado, o Instituto não emite 2ª via. Neste caso, será feita uma declaração subs-

tituindo o certificado, mediante pagamento da taxa de R$ 50,00 reais.  A declaração substitutiva será emitida 10 dias 

úteis após a solicitação. .
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  CONDIÇÕES DE MATRÍCULAS CURSOS ON-LINE 
 

 

 1. PRÉ-REQUISITOS

 O aluno do curso em grupo Deutsch online deve ter idade mínima de 16 anos.

 2. INSCRIÇÃO/ADMISSÃO AO CURSO

 2.1 A matrícula de alunos que ainda não completaram a maioridade será efetuada pelos seus representantes legais. 
Alunos maiores de idade fazem a matrícula por si mesmos. A matrícula ocorre pelo envio do formulário pelo site. No 
formulário, o aluno deve especificar de que curso deseja participar.

 2.2 O Goethe-Institut envia ao aluno confirmação do recebimento do formulário de inscrição. 

 2.3 A partir dos dados no formulário de inscrições ocorre uma aprovação preliminar para determinada turma do 
curso online. Depois de analisados se os dados no formulário correspondem aos conhecimentos necessários de língua, 
o aluno receberá um código de acesso para um teste on-line

 3. NÚMERO DE ALUNOS POR TURMA

 3.1  As turmas do curso em grupo DEUTSCH online têm no mínimo 8 e no máximo 18 alunos. 

 3.2 O Goethe-Institut se reserva o direito de cancelar cursos com número de alunos insuficiente. 

 4. PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

 4.1 O valor do curso é de R$ 2.999,00 (R$ 3.328,00 em até 5x).

 4.2 O pagamento é feito por boleto bancário ou cartão de crédito (Visa ou Mastercard, pagamento presencial).

 4.3 Para alunos residentes em países fora do Brasil, a taxa do curso deve ser paga integralmente antes do início do 
curso, é obrigatório um número de CPF para efetuar a inscrição. 

 4.4 Para alunos residentes no Brasil, a taxa do curso pode ser parcelada e paga em até 5 parcelas. O pagamento da 
primeira parcela deve ocorrer assim que a turma estiver confirmada.

 4.5. Em caso de atraso no pagamento serão cobrados juros de mora de 0,0333% por dia e multa de 10 (dez) por cento. 

 4.6. Tarifas bancárias e eventuais custos adicionais relacionados a pagamentos de valores de curso são de respon-
sabilidade do aluno. 

 4.7. Nos casos de pagamento parcelado, se o pagamento das parcelas não ocorre até as datas determinadas, o aluno 
não terá mais acesso ao curso.

 5. SERVIÇOS DO GOETHE-INSTITUT 

 5.1  Os valores de curso incluem todos os serviços para a participação do aluno em aula: o material de curso, cor-
reções e comentários de tarefas e testes, acompanhamento profissional, assim como a emissão de atestados de 
participação e conclusão. 

 5.2 Não inclusos no valor de curso estão custos relacionados a materiais adicionais, tais como hardware e software 
para computadores, obras de referência, custos pessoais de telefone, correio e transmissão de dados. 

 5.3 O Goethe-Institut não se responsabiliza por problemas técnicos nos computadores dos alunos. 
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6. DURAÇÃO DE CURSO E CANCELAMENTO

6.1 A duração do curso em grupo Deutsch online é de 16 semanas.

6.2 A primeira semana do curso destina-se a ajustes necessários nos computadores dos alunos e é considerada 
semana de teste. 

6.3 Após o término do curso não será possível enviar correções para os professores ou obter orientações, 
esclarecimento de dúvidas, ou qualquer outra comunicação relacionada ao curso. O acesso à plataforma de 
aprendizado continuará franqueado por, no máximo, mais um mês.

6.4 Pedidos de cancelamento podem ser feitos a qualquer momento, entretanto só terão direito a reembolso 
se forem solicitados até o final da 4ª semana do curso. Para fins de cálculo de parcelas em aberto ou reembolso 
parcial, será calculado o valor proporcional ao período que o aluno cursou, valor este que será acrescido de 
uma taxa administrativa de 30% (trinta por cento) do valor total do curso.

6.5 Rescisões deste contrato requerem a forma escrita. Precisam ser enviadas para o e-mail 

curso-saopaulo@goethe.de.

7. FORÇA MAIOR

A responsabilidade do Goethe-Institut e dos seus funcionários limita-se a faltas intencionais e negligência gra-
ve. O Goethe-Institut não se responsabiliza pela supressão de seus serviços, quando ocasionada por motivos 
de força maior como catástrofes naturais, incêndio, inundações, determinações governamentais e outros fatos 
que fujam ao controle das partes contratantes.

8. POLÍTICA DE PRIVACIDADE

O Goethe-Institut recolhe, processa e utiliza dados pessoais do aluno exclusivamente para fins de emissão de 
atestados e cumprimento do serviço.
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  MANUAL DO ALUNO 

Cursos do Goethe-Institut São Paulo

Os níveis de todos os cursos seguem os objetivos do Quadro Comum Europeu para Línguas.

A oferta dos cursos especiais e dos cursos preparatórios difere de semestre para semestre ou de ano para ano. Todos 
os cursos são ministrados em alemão, inclusive o de iniciantes.

Salas de aula

Todas as salas de aula são mobiliadas com mesas e cadeiras, possuem um computador integrado com uma lousa inte-
rativa, mapa da Alemanha e ventiladores. Não é permitido entrar com refeições e bebidas alcoólicas nas salas de aula.

Carga horária dos cursos

A carga horária dos cursos regulares de A1.1 até C2.4, é de 64 horas-aula (1 hora-aula corresponde a 45 minutos), inde-
pendente da modalidade.

A carga horária dos cursos especiais e preparatórios varia de 32 a 64 horas-aula.

A carga horária das aulas presenciais dos cursos semipresenciais é de 32 horas-aula.

Na carga horária dos cursos já foram considerados os dias em que não haverá aula devido a feriados e pontes.

Corpo docente

Os professores são brasileiros, de outras nacionalidades ou nativos. São altamente especializados, com formação uni-
versitária na área de ensino. Além disso, todos passam por uma capacitação didático-pedagógica do Goethe-Institut que 
é internacionalmente reconhecida. O Goethe-Institut investe no aperfeiçoamento constante de seu corpo docente por 
meio de cursos de especialização tanto em suas unidades locais, como na Alemanha.

O corpo docente tem autonomia para:

• escolher materiais adicionais para suas aulas;

• determinar a sequência das atividades;

• utilizar recursos técnicos e/ou mídias conforme as necessidades presentes;

• determinar as formas sociais de atividade: individualmente, em duplas ou em grupos;

• determinar quais os exercícios da tarefa de casa que serão corrigidos em aula.

Aos professores ficam vedadas a ministração de aulas particulares a alunos e ex-alunos do Goethe-Institut e a execução 
de tarefas não concernentes à atividade docente, como traduções particulares, preenchimento de formulários e outros. 
Também é vedado aos professores fazer parte de qualquer grupo de alunos no WhatsApp.

Programa dos cursos

O programa dos cursos a ser seguido pelos professores não prevê o trabalho de todas as páginas do livro.

Correções das tarefas de casa

As tarefas de casa devem ser corrigidas pelo próprio aluno por meio das respostas no livro ou no E-Book. As dúvidas 
devem ser anotadas e discutidas em sala de aula com o professor na aula subsequente. É indispensável fazer as lições 
de casa e estudar para um bom rendimento no curso.

Livros didáticos

Os livros didáticos não estão incluídos nos preços dos cursos. O Instituto não vende livros didáticos e não tem qualquer 
influência nos preços praticados pelas livrarias sugeridas. É obrigatória a aquisição dos livros didáticos previstos. Sem eles, 
o rendimento no curso pode ser prejudicado.
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Plataforma online utilizada nos cursos

O acesso à plataforma Moodle é exigido para a participação no curso. Através dela os alunos podem acessar atividades 
extras, matéria dada em sala e tarefas de casa. No início dos cursos, os professores informam o código de acesso a essa 
plataforma. O Goethe-Institut recomenda o acesso frequente à plataforma para que os alunos se mantenham devidamente 
informados e aproveitem eventuais atividades extras.

Faltas às aulas 

Os alunos que precisarem faltar, devem acessar a plataforma para se informar sobre a matéria dada e fazer as tarefas. 
Assim estarão bem preparados para a próxima aula. Reposições de aula em outras classes ou individuais, seja qual for o 
motivo, não são possíveis. Faltas às aulas, atrasos ou saídas antecipadas das aulas prejudicam o rendimento do aluno no 
curso, podendo acarretar uma reprovação.

Aprovação e sistema de avaliação

Para ser aprovado, é necessário atingir no mínimo 60 pontos do total de 100, oriundos de três testes escritos e um teste 
oral (cada teste vale 25 pontos). As datas dos testes são agendadas pelos professores logo no início do curso para que os 
alunos possam se programar e se preparar com antecedência.

Sistema de notas:

• Nota 1 = muito bom (88–100 pontos)

• Nota 2 = bom (74–87 pontos)

• Nota 3 = satisfatório (60–73 pontos)

• Nota 4 = reprovado (menos de 60 pontos)

Teste substitutivo para alunos que faltaram no dia dos testes

As datas dos testes substitutivos serão informadas pelos professores dos cursos. Por teste é cobrada uma taxa administra-
tiva vigente à época. No dia do teste substitutivo, o aluno deverá apresentar ao professor o recibo de pagamento feito na 
secretaria. Nenhum motivo abona o pagamento da taxa. Alunos que deixarem de fazer apenas um teste (dos 4 previstos 
para cada curso), mas que tenham obtido um total de 60 pontos, serão aprovados com a nota mínima e, se desejarem, não 
precisarão fazer um teste substitutivo. Alunos que faltaram no dia dos testes, e que não puderem ou não quiserem fazer 
o teste substitutivo, aparecem em nosso sistema como sem nota. Nesses casos os alunos podem optar por fazer o teste 
de classificação online gratuito. Obtendo o resultado necessário no teste online, podem continuar seus estudos no curso 
subsequente. Para solicitar o teste online devem escrever para cursos-saopaulo@goethe.de.

Participação de externos nas aulas

Pessoas não matriculadas nos cursos não podem assistir a nenhuma parte de aula, seja qual for o motivo.

Celular, fotos e filme

Os materiais utilizados nos cursos, tais como testes, lousas prontas, etc. não podem ser fotografados.  É proibido gravar 
ou filmar as aulas ou parte delas, conforme a legislação de direitos autorais e de imagem.

Descontos Especiais

A divulgação para a solicitação de bolsa será feita por meio de avisos afixados nos murais do instituto durante o período 
do curso. Os alunos interessados devem retirar o formulário para bolsas na secretaria ou recepção, preenchê-lo, anexar 
os documentos solicitados e entregá-los (formulário e documentos) ao professor dentro do prazo determinado no formu-
lário. Formulários entregues após o prazo não serão aceitos. A secretaria e a recepção não recebem quaisquer solicitações 
de bolsas. Os critérios para a escolha dos bolsistas são:

• Situação financeira;

• Ter obtido nota mínima de 2 no curso;

• Ter obtido no mínimo 80% de frequência no curso.

A lista com os nomes dos bolsistas selecionados estará disponível na secretaria de cursos no primeiro dia de rematrícula.

Não é possível transferir o desconto especial concedido para outro período de curso que não seja o solicitado e nem 
transferi-la a outra pessoa.

Sugestões e/ou reclamações

Entre em contato conosco através do e-mail cursos-saopaulo@goethe.de
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  HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CURSOS 

Março a junho

2ª e 6ª: das 9h - 13h e 15h - 20h
3ª, 4ª e 5ª: das 8h - 13h e 15h - 20h
Sábados: das 8h30 - 14h

10/11 de abril - Sexta-feira Santa

21 de abril - Tiradentes

1º de maio - Dia do Trabalho

11/12/13 de junho - Corpus Christi

  PONTES E/OU FERIADOS (NÃO HAVERÁ AULA)

  TESTE DE NIVELAMENTO

Alunos que interromperam seu curso por mais de um ano e novos alunos com conhecimentos de 
alemão devem solicitar o teste de nivelamento online gratuito para cursos-saopaulo@goethe.de
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O Goethe-Institut São Paulo localiza-se em Pinheiros, próximo à rua Henrique Schaumann, praça Benedito 
Calixto e a rua Cardeal Arcoverde.

Acesso com transporte público:

Metrô é a maneira mais fácil, as estações mais próximas são as estações Clínicas, Sumaré, Oscar Freire e 
Fradique Coutinho.

Se vier de carro, você poderá estacionar na própria rua Lisboa ou no estacionamento da Igreja do Cal-
vário, com entrada pela Henrique Schaumann.  

  ACESSO

  EVENTOS CULTURAIS, BIBLIOTECA E APOIO A PROFESSORES DE ALEMÃO

Alem de cursos e exames de alemão, o Goethe-Institut São Paulo organiza e apoia um espectro amplo 
de eventos culturais que apresenta a cultura alemã no exterior e promove o intercâmbio entre culturas. 
Consulte regularmente o nosso site ou escreva para cultura-saopaulo@goethe.de. Oferecemos tam-
bém cursos, workshops e seminários para professores de alemão como língua estrangeira. Para mais 
informações consulte nosso site ou escreva para bkd-saopaulo@goethe.de. 

A biblioteca do Goethe-Institut São Paulo (biblioteca-saopaulo@goethe.de) fornece informações 
atualizadas sobre aspectos da vida cultural, social, e política alemã. Seu acervo oferece uma ampla e 
diversificada coleção de livros e outras mídias a todos os interessados na Alemanha, às pessoas que já 
aprendem ou mesmo que ainda desejam aprender alemão. Acesse Onleihe, a biblioteca Digital.

Informationen auf Deutsch: 

https://www.goethe.de/ins/br/de/sta/sap/kur/all.html



   

Goethe-Institut  São Paulo
Rua Lisboa 974
Pinheiros
05413-001 São Paulo, SP
 
Fone: + 55 11 3296-7000

cursos-saopaulo@goethe.de 
goethe.de/saopaulo 


