CURSOS DE ALEMÃO
PRESENCIAIS E ONLINE
Agosto a dezembro de 2022

goethe.de/curitiba

POR QUE O GOETHE-INSTITUT?

METODOLOGIA E
FORMAÇÃO

CURSO ONLINE LIVE

TECNOLOGIA PARA AULAS
EM FORMATO HÍBRIDO

Instrutores(as) com formação
na Alemanha e metodologia
própria de ensino de alemão
reconhecida mundialmente.

Com dia e horário determinados,
para você se sentir como
se estivesse na sala de aula.

Salas de aula equipadas para a
transmissão e interação entre alunos
presenciais e os que assistem a aula online.
Saiba quais turmas estão em formato híbrido
através da Secretaria de Cursos.

FERRAMENTAS DE
APRENDIZADO

CERTIFICADOS DE
PROFICIÊNCIA

ASSESSORIA PARA
TRABALHO NA ALEMANHA

Apps, games e vídeos para auxiliar
no seu aprendizado. Aproveite a Onleihe,
plataforma que permite acessar ﬁlmes,
música e livros didáticos em alemão.

O Goethe-Institut é um dos institutos
oﬁciais para aplicação de exames
de alemão e prepara você para obter
os certiﬁcados que você precisa.

Se você tem planos de trabalhar
na Alemanha, aproveite esse
serviço gratuito que te ajuda
a planejar a vida no novo país.
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CURSOS EXTENSIVOS PRESENCIAIS
São 2 encontros no Instituto por semana de 90 minutos ou 1 encontro de 180 minutos aos sábados. Neste formato é possível
avançar 1 módulo (64h-a) em 4 meses. Os encontros acontecem no Instituto, com atenção às medidas de proteção e higiene.
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2x por semana (64h-a)
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16h30 – 18h00
18h30 – 20h00
20h15 – 21h45

1x por semana (64h-a)
sábado
20/08 - 03/12

09h00 – 12h15
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H: curso em formato Híbrido, disponível no formato Online e Presencial.
Atenção: a realização das aulas presenciais está sujeita às medidas de prevenção e decisões estipuladas pelas autoridades
sanitárias da cidade de Curitiba. Em caso de impossibilidade de realização de aulas presenciais (por exemplo, em virtude de
Decretos Municipais), as aulas acontecerão em formato online, via Zoom.
Valores e condições de parcelamento disponíveis no ﬁnal deste documento.
Mais informações podem ser obtidas no site: www.goethe.de/curitiba
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CURSOS EXTENSIVOS ONLINE LIVE
Com 2 encontros virtuais por semana de 90 minutos ou 1 encontro de 180 minutos aos sábados. Neste formato é possível
avançar 1 módulo (64h-a) em 4 meses. Os encontros acontecem através do aplicativo Zoom com apoio do livro didático e
feedback na plataforma Mein Goethe.
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H: curso em formato Híbrido, disponível no formato Online e Presencial.
Valores e condições de parcelamento disponíveis no ﬁnal deste documento.
Mais informações podem ser obtidas no site: www.goethe.de/curitiba
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CURSOS INTENSIVOS ONLINE LIVE
Com 2 encontros virtuais por semana de 180 minutos, neste formato é possível avançar 1 módulo (64h-a) em apenas 2 meses.
Os encontros acontecem através do aplicativo Zoom com apoio do livro didático e feedback na plataforma Mein Goethe.
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AGOSTO
2 MESES
2x por semana (64h-a por módulo)
2ª e 4ª
15/08 - 17/10

18h30 – 21h45

3ª e 5ª

18h30 – 21h45

2 MESES
2x por semana (64h-a por módulo)
2ª e 4ª
19/10 - 14/12

18h30 – 21h45

3ª e 5ª
13/10 - 08/12

18h30 – 21h45

Valores e condições de parcelamento disponíveis no ﬁnal deste documento.
Mais informações podem ser obtidas no site: www.goethe.de/curitiba
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OUTUBRO

A 1.2

16/08 - 11/10
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HORÁRIO PROMOCIONAL PARA UNIVERSITÁRIOS
TURMAS PRESENCIAIS
Você sabia que as universidades na Alemanha oferecem uma ampla variedade de programas de pesquisa e intercâmbio para
estudantes estrangeiros? Naturalmente, o requisito é dominar o idioma. Por isso, oferecemos um horário promocional para
estudantes universitários, matriculados em uma instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. A aula acontece uma vez por
semana no Instituto e tem duração de 180 minutos. Assim, é concluído um módulo (64h-a) em 4 meses.
Conﬁra na tabela os horários e módulos disponíveis.
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4 MESES
1x por semana (64h-a por módulo)
2ª
15/08 - 05/12

14h30 – 17h45

4ª
17/08 - 21/12

14h30 – 17h45

Atenção: a realização das aulas está sujeita às medidas de prevenção e decisões estipuladas pelas autoridades sanitárias da
cidade de Curitiba. Em caso de impossibilidade de realização de aulas presenciais (por exemplo, em virtude de Decretos
Municipais), as aulas acontecerão em formato online, via Zoom.
Saiba mais sobre oportunidades de trabalho e estudos na Alemanha visitando www.goethe.de/ins/br/pt/spr/lad.html
Valores e condições de parcelamento disponíveis no ﬁnal deste documento.
Mais informações podem ser obtidas no site: www.goethe.de/curitiba
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CURSO FLEX PLATAFORMA

50% encontros virtuais com instrutor e 50% aprendizagem autônoma
Aproveite a ﬂexibilidade dos estudos online através da Lernplattform (plataforma de aprendizado
exclusiva do Goethe-Institut) junto com os encontros entre instrutor e alunos, para solução de dúvidas
e prática de conversação.
Avanço de um módulo em 3 meses
9 aulas virtuais com instrutor
Plataforma online exclusiva
Autonomia e ﬂexibilidade de estudos
Acompanhamento didático individual
Atividades de comunicação falada e escrita
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3 MESES 1 encontro por semana
3ª
14/09 - 16/11

18h30 – 21h00

Valores e condições de parcelamento disponíveis no ﬁnal deste documento.
Mais informações podem ser obtidas no site: www.goethe.de/curitiba
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CURSO PRESENCIAL PARA JOVENS
A agilidade para aprender novos idiomas é notável durante a infância e adolescência. Nos primeiros anos de vida, a
aquisição da língua estrangeira acontece de maneira mais natural e lúdica. Por isso, em nosso curso para jovens são
utilizadas diferentes ferramentas para despertar o interesse, tais como material adequado à faixa etária, jogos
diferenciados e também integra a tecnologia. O resultado são aulas dinâmicas e interativas. Com 2 aulas semanais de 90
minutos, é realizado um módulo (64h-a) em 4 meses. A idade mínima para a participação neste curso é 11 anos.

A 2.3

A 2.2

A2
A 2.1

A 1.2

A 1.1

A1
4 MESES
2x por semana (64h-a por módulo)
3ª e 5ª
16/08 - 08/12

14h30 – 16h00

Atenção: a realização das aulas está sujeita às medidas de prevenção e decisões estipuladas pelas autoridades sanitárias da
cidade de Curitiba. Em caso de impossibilidade de realização de aulas presenciais (por exemplo, em virtude de Decretos
Municipais), as aulas acontecerão em formato online, via Zoom.

Valores e condições de parcelamento disponíveis no ﬁnal deste documento.
Mais informações podem ser obtidas no site: www.goethe.de/curitiba
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CURSOS ESPECIAIS
Você já fala alemão e deseja aprofundar os seus conhecimentos em algum assuntou gramatical, se preparar para um Exame Oﬁcial
ou então melhorar sua habilidade de comunicação oral? Conﬁra nossas ofertas de Cursos Especiais, na medida certa para você!

CURSO DE CONVERSAÇÃO PARA TODAS AS IDADES
Se você já estuda alemão, mas ainda não está conﬁante para conversar no idioma, o Curso de Conversação vai ajudar você. Com foco na
fonética e interação, este curso não tem custo de material, pois os assuntos e conteúdos abordados são apresentados semanalmente pelo
instrutor. Entre os assuntos abordados estão: cultura da Alemanha, situações cotidianas e atualidades. As aulas acontecem em formato
presencial no Goethe-Institut Curitiba.
4 MESES
1x por semana (32h-a)

Segunda-feira
15/08 - 05/12

das 18h30
às 20h00

O nível mínimo indicado para a participação neste curso é o B1

CURSO PREPARATÓRIO PARA EXAMES
Durante o semestre são ofertados diferentes cursos com o objetivo de preparar futuros candidatos aos Exames Goethe-Zertiﬁkat ou
Test-DaF. Nestes cursos, são abordados temas como habilidades de gramática, expressão escrita, leitura, apresentação oral, sempre com foco
no atual formato destes Exames. Com material exclusivo, o instrutor orienta os alunos de acordo com as necessidades percebidas em sala.
Os cursos preparatórios acontecem em formato Online Live.
Prep. Start Deutsch 1

Segunda e quarta-feira - 18h30 às 21h45

de 20/07 à 10/08

R$ 840

Prep. Goethe-Zertiﬁkat B2

Quarta-feira - 18h30 às 21h45

de 10/08 à 31/08

R$ 840

Valores e condições de parcelamento disponíveis no ﬁnal deste documento.
Mais informações podem ser obtidas no site: www.goethe.de/curitiba
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NOSSOS CURSOS
NO DETALHE
Extensivos
Online ou Presencial

Intensivos
Online Live

Flex Plataforma
Online Live

Horário promocional
para Universitários

Curso Especial
de Conversação

Início

Agosto

Agosto e outubro

Setembro

Agosto

Agosto

Participantes

8 - 16 alunos

8 - 16 alunos

8 - 16 alunos

8 - 16 alunos

8 - 16 alunos

Duração

4 meses

2 meses

3 meses

4 meses

4 meses

Horas-aula

64 h-a

64 h-a

64 h-a

64 h-a

32 h-a

4 horas-aula por
semana, presenciais ou
via Zoom e acompanhamento pelo livro
didático, vendido
separadamente.

8 horas-aula por
semana. Com 2
encontros via Zoom e
acompanhamento pelo
livro didático, vendido
separadamente.

1 encontro online
semanal e conteúdos
disponíveis na
plataforma. Sem custo
de material.

4 horas-aula por
semana, em encontros
presenciais e
acompanhamento pelo
livro didático, vendido
separadamente.

1 encontro semanal,
online e presencial.
Conteúdo especial,
conforme o perﬁl da
turma. Sem custo de
material.

A1, A2, B1, B2, C1, C2

A1, A2, B1, B2

A1, A2

A2, B1

B1, B2, C1, C2

4x R$ 795
ou R$ 3.085 à vista

3x R$ 1.008
ou R$ 2.930 à vista

3x R$ 1.008
ou R$ 2.930 à vista

4x R$ 438
ou R$ 1.696 à vista

4x R$ 438
ou R$ 1.696 à vista

Perﬁl

Níveis oferecidos
Plataforma de
ensino virtual
Valor*

*Parcelamento sujeito à data de inscrição. Valor do material não incluso no valor do curso.
Consulte as condições de matrícula site: www.goethe.de/ins/br/pt/sta/cur/kur/kue.html
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MATRÍCULAS

NIVELAMENTO

Rematrículas
01 de junho
a 08 de julho de 2022

Se você já estudou alemão ou tem conhecimento
prévio do idioma, solicite o teste de nivelamento
antes de realizar a matrícula. Ex-alunos do
Goethe-Institut que interromperam seus estudos
por mais de um ano também devem realizar o
teste. O teste online é gratuito e sugere o módulo
de acordo com a atual metodologia dos nossos
cursos.

Período Promocional
09 a 23
de julho de 2022
Período Regular
A partir de 24 de julho de 2022
Formas de pagamento
Boleto bancário (à vista)
ou cartão de crédito

Goethe-Institut Curitiba
R. Reinaldino S. de Quadros, 33
80045-070 - Curitiba - PR - Brasil
Tel. +55 41 3262 8244 | +55 41 99685 0779
www.goethe.de/curitiba
contato-curitiba@goethe.de
facebook.com/GoetheCuritiba

SECRETARIA
E INFORMAÇÕES
Nossa Secretaria de Cursos auxilia e orienta você
sobre os cursos ofertados pelo Goethe-Institut.
Também fornece informações sobre os exames de
proﬁciência do idioma alemão. Para agendar
atendimento individual entre em contato por
telefone ou e-mail.
Tel. 41 3262 8244
Cel. 41 9 9685 0779
contato-curitiba@goethe.de
Para saber mais sobre os nossos serviços, calendário
e outras informações, visite nosso site:
www.goethe.de/curitiba

