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EDITORIAL
Fale a Língua do Sucesso
Sprich die Sprache des Erfolgs
Olá!
É um prazer escrever-lhe estas linhas.
Todo ano preparamos com muito carinho as vivências
que você vai experimentar aqui no Goethe-Zentrum
Brasília. As aulas, os eventos, cantina, tudo… Para nós
é um grande prazer reunir estudantes, professores e
colaboradores em torno desse grande encontro que é a
língua alemã, sua cultura e a rica amizade com o Brasil
e seu povo.
Em 2018 ministramos 2.144 aulas, participamos de 15 eventos e atendemos mais de 10.000
visitantes em nossa secretaria, nos estandes e na internet. É uma enorme alegria perceber
o interesse das pessoas pelo idioma alemão. Isso nos dá ânimo para realizar cada vez mais
e cada vez melhor.
Sabemos o quanto as realizações nos transformam. Aprender uma língua é ganhar uma
alma novinha em folha. A gente começa meio hesitante, mas dia após dia começa a ver
novas nuances, novas cores e possibilidades e, de repente, percebemos toda uma nova
perspectiva que se abriu.
Isso acontece aqui no Goethe Brasília há mais de 20 anos. E nossa missão é perpetuar esse
ciclo de transformação que passa pelo aprendizado do alemão. Já vimos muitos estudantes
tornarem-se fluentes, viajarem o mundo, conquistarem vagas importantes em universidades e empresas no Brasil e no exterior. Prova de que o alemão move e é hoje uma língua
de realização, seja ela pessoal, acadêmica ou profissional.
Por isso adotamos a realização como norte para o próximo ano. Estamos muito felizes
com o que já realizamos e queremos convidar você a nos acompanhar nessa trajetória de
descobertas e realizações.
Vamos fazer em conjunto?
Se você acredita que pode e quer realizar mais nesse ano de 2019, conte conosco!
Sabine Plattner
Gerente Executiva
Goethe-Zentrum Brasília
WWW.GOETHEBRASILIA.ORG.BR
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6 MOTIVOS PARA ESTUDAR
ALEMÃO NO GOETHE BRASÍLIA
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QUALIDADE
DOS CURSOS

Nossos cursos de alemão têm a garantia de qualidade do Goethe-Institut internacionalmente reconhecida. O sistema de cursos é modular,
permitindo a alternação entre cursos extensivos e intensivos, presenciais e online.

EXCELÊNCIA
NO ENSINO

Nosso corpo docente tem formação superior e recebe treinamento
especial e contínuo em didática dentro do método comunicativo com
enfoque intercultural. Os docentes são nativos da língua alemã ou brasileiros com o mais elevado domínio do alemão (C2). Além de altamente qualificados, são profundamente motivados e possuem experiência
mínima de dois anos.

MÉTODO
MODERNO

Nosso método de ensino é o mais moderno, preocupado em tornar os
alunos agentes ativos do seu processo de aprendizagem e em capacitá-los em agir com êxito em situações comunicativas reais.

SALAS DE
AULA

Nossas salas de aula são equipadas com SMART boards e, com frequência, usamos iPads e celulares para fins didáticos. Isso torna a aula mais
dinâmica e interessante, especialmente para os alunos mais novos.

PLATAFORMA
DIGITAL

Nossos alunos têm acesso à plataforma de aprendizagem do GoetheInstitut, onde acompanham o conteúdo dado em aula, as tarefas de casa,
o desempenho, a frequencia nas aulas e muito mais.

OUTRAS
OFERTAS

Oferecemos não somente aulas de alemão: Aqui você pode obter
também todos os certificados do Goethe-Institut e participar de diversos
cursos especiais (p. ex. cursos preparatórios para os exames, cursos de
literatura, clube de conversação, etc.).

Goethe-Zentrum Brasília • Informativo 01/2019

NOSSAS
ATIVIDADES

WWW.GOETHEBRASILIA.ORG.BR
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CURSOS ESPECIAIS
DEUTSCH ONLINE
Aprenda alemão com situações cotidianas
em um curso em grupo com 6 a 16 participantes em ambiente virtual que se adapta
à sua disponibilidade de horário e pode ser
acompanhado independentemente de onde
você estiver.
Saiba mais em:
www.goethe.de/brasil/deutschonline

CLUBE DE CONVERSAÇÃO
Sprichst du Deutsch?
Então venha praticar no Clube de Conversação!
É uma excelente oportunidade para praticar
a conversação em alemão com uma pessoa
nativa – e melhor – quase de graça!
Saiba mais em:
www.goethebrasilia.org.br/cursos-e-exames-de-alemao/cursos-de-alemao/clube-de-conversacao

ESTUDAR ALEMÃO NA ALEMANHA
Aprender alemão em um Goethe-Institut na
Alemanha é mais do que fazer um curso de
línguas. É sua chance de descobrir o país e
sua cultura, de conhecer melhor as pessoas
e seu cotidiano e ter novas experiências. Em
resumo: é uma ótima ideia! São oferecidos
cursos para iniciantes, avançados, e também
para jovens.
Saiba mais em:
www.goethe.de/alemanha

CURSOS ESPECIAIS
Sob demanda, oferecemos cursos especiais
sobre temas variados, tais como cursos
preparatórios para os exames oficiais do
Goethe-Institut, cursos para empresas e
repartições, cursos de literatura ou tradução.
Para mais informações, dirija-se à nossa
secretaria de cursos ou envie um e-mail
para:
info@goethebrasilia.org.br
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SECRETARIA
Em nossa secretaria, orientamos você na escolha de um curso no Goethe Brasília ou em uma
das filiais do Goethe-Institut na Alemanha, e informamos sobre os nossos exames oficiais.
Para dúvidas e informações, envie um e-mail para: info@goethebrasilia.org.br

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
Segunda a quinta

09h - 12h e 14h - 20h

Sexta

09h - 13h

Sábado*

08h30 - 11h30

*Somente durante os cursos semestrais

Mais informações em:
www.goethebrasilia.org.br/quem-somos/secretaria/horarios-para-atendimento-geral

ENDEREÇO
Goethe-Zentrum Brasília
Av. W5 Sul, SEPS-EQS 707/907
Conjunto F, 1º andar
Tel. + 55 61 3244 6776
Cel. + 55 61 9 9962 1043
info@goethebrasilia.org.br

COMO CHEGAR
Transporte público:
Metrô: Estação 108 Sul
Ônibus: Entrequadras Sul 507/508 e 707/708
W3 Sul parada da Escola Parque

WWW.GOETHEBRASILIA.ORG.BR
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DESMISTIFICANDO O ALEMÃO
HALLO LEUTE!
Sabe aquele tema cabeludo de gramática em alemão?
Ou aquela dúvida de como estudar para a prova?
Ou como aumentar o vocabulário?
Então, no blog do “DESMISTIFICANDO O ALEMÃO” a
gente tenta responder a todas essas perguntas e ainda
fala sobre a Alemanha, as diferenças culturais e indica
material para estudo e entretenimento em alemão.
Vale a pena conferir!
E se você quiser sugerir um tema para o blog, envie uma mensagem para:
teresa.cavalcante@goethebrasilia.org.br
Vamos adorar tirar suas dúvidas!
WWW.GOETHEBRASILIA.ORG.BR/BLOG/DESMISTIFICANDO O ALEMÃO
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CULTURA E BIBLIOTECA
EVENTOS
O Goethe-Zentrum Brasília não oferece apenas cursos de alemão!
Em cooperação com a Embaixada da Alemanha e com parceiros locais, o Goethe Brasília
promove o intercâmbio cultural entre Brasil
e Alemanha, enriquecendo a cena artística
com espetáculos de cultura alemã.
Durante todo o ano trazemos uma programação variada e gratuita, que inclui, entre
outros, concertos, shows, exposições, mostras de cinema, simpósios e eventos gastronômicos.
Você pode descobrir os melhores eventos de
cultura alemã na cidade na Agenda Cultural
em nosso site.
É só clicar na data para saber mais e se programar!

BIBLIOTECA
Em nossa biblioteca, você encontra não somente grandes clássicos da literatura alemã
mas também obras de autores contemporâneos importantes.

cultura@goethebrasilia.org.br
www.goethebrasilia.org.br/cultura

Se você ainda não domina o idioma alemão
tem a opção de conhecer grandes obras traduzidas para o português. Descubra o mundo dos principais filósofos e pensadores de
língua alemã e os materiais didáticos que escolhemos cuidadosamente para ajudar você
no aprendizado.
Com um acervo de cerca de 6.000 títulos,
entre eles uma coleção de filmes alemães
em DVD dos principais diretores do cinema
alemão, a biblioteca é aberta ao público em
geral para leitura e consulta.

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
Segunda a quinta

16h30 - 20h30

Venha nos visitar!

Terça e quarta

08h30 - 11h

biblioteca@goethebrasilia.org.br
www.goethebrasilia.org.br/biblioteca

Sábado*

08h30 - 12h30

*Somente durante os cursos semestrais

WWW.GOETHEBRASILIA.ORG.BR
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GRADE HORÁRIA
CURSOS EXTENSIVOS • 64 h-a • 1 NÍVEL EM 15 OU 16 SEMANAS
MARÇO A JULHO

A1.1

A1.2

A1.3

A2.1

A2.2

B1.1

B1.2

B2.1

B2.2

B2.3

C1.1

C1.2

C2

1 VEZ/SEMANA
SÁB • DE 09/03 A 22/06/2019
09h 12h30
2 VEZES/SEMANA
SEG/QUA • DE 11/03 A 01/07/2019
07h3009h
16h4518h15
18h3020h
20h1521h45
2 VEZES/SEMANA
TER/QUI • DE 07/03 A 02/07/2019
07h3009h
16h4518h15
18h3020h
20h1521h45
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GRADE HORÁRIA
CURSO SUPERINTENSIVO • 64 h-a • 1 NÍVEL EM 3 SEMANAS
JANEIRO

A1.1

A1.2

A1/A2
GRAMÁTICA E
CONVERSAÇÃO

B1/B2
GRAMÁTICA E
CONVERSAÇÃO

5 VEZES/SEMANA
SEG A SEX • DE 17/01 A 06/02/2019
18h30-21h45
18h30-20h
20h15-21h45
CURSO SUPERINTENSIVO • 64 h-a • 1 NÍVEL EM 3 SEMANAS
FEVEREIRO
5 VEZES/SEMANA
SEG A SEX • DE 07 A 26/02/2019
18h30-21h45

WWW.GOETHEBRASILIA.ORG.BR
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CALENDÁRIO/1o SEMESTRE 2019
INSCRIÇÕES
CURSOS

Superintensivos/
Extensivos

Plantão

PERÍODO

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

19/11 a 07/12/2018

Segunda a quinta: 09h-12h e 14h-20h
Sexta: 09h-13h
Sábado: 08h30-11h30

10 a 12/12/2018

Segunda a quarta: 09h-12h

14 a 20/01/2019

Segunda a quinta: 14h-20h
Sexta: 09h-13h

21/1 a 01/03/2019

Segunda a quinta: 09h-12h e 14h-20h
Sexta: 09h-13h

A partir de 07/03/2019

Segunda a quinta: 09h-12h e 14h-20h
Sexta: 09h-13h
Sábado: 08h30-11h30

• 27/02/2019 (quarta)
• 07/03/2019 (quinta)

08h-20h (sem intervalo)

PERÍODO DE CURSOS
CURSOS

DIAS DA SEMANA

INÍCIO

FIM

Superintensivos/
Janeiro

Segunda a sexta

17/01/2019

06/02/2019

Superintensivos/
Fevereiro

Segunda a sexta

07/02/2019

26/02/2019

Segundas/quartas

11/03/2019

01/07/2019

Terças/quintas

07/03/2019

02/07/2019

Sábados

09/03/2019

22/06/2019

Extensivos
1o Semestre

FERIADOS E RECESSOS
04 e 05/03/2019
06/03/2019

Segunda e terça
Quarta (até 14h)

Carnaval

18-20/04/2019

Quinta a sábado

Semana Santa

01/05/2019

Quarta

Dia do Trabalho

20/06/2019

Quinta

Corpus Christi
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INVESTIMENTO
CURSOS
Cursos

Extensivos
(64 h-a)

Preço
normal

Matrícula de

23/01/2019

-15% À VISTA
-10%
À VISTA
R$ 2.494,75
R$ 2.641,50

À VISTA -5%
R$ 2.788,25

R$ 2.935,00

À VISTA:
R$ 2.494,75
R$ 2.935,00

-15%

5 x R$ 557,65

À VISTA:
R$ 2.641,50

-10%

3x R$ 413,00

-5%

R$ 2.788,25

-5%
3 x R$ 929,50

-15% À VISTA: -10%
À VISTA:
R$ 1.169,60
R$ 1.238,40
R$ 1.376,00

5 x R$ 587,00

-10% À VISTA:

-10%
3x R$ 880,50

Intensivo Gramática e
conversação
(30 h-a)

-5%

-10%
5 x R$ 528,30

Superintensivos
(64 h-a)

Matrícula a partir de

Matrícula de

19/11 a 12/12/2018 14 a 22/01/2019

3 x R$ 978,00

À VISTA: -5%
R$ 1.307,20

-5%
3x R$ 436,00

3x R$ 459,00

Condições de pagamento: Página 19, cláusula 7.

TAXAS
Cancelamento de matrícula*

20% sobre o preço normal (preço sem desconto)

Prova de 2ª chamada

R$ 60,00

Prova de 3ª chamada

R$ 120,00

Transferência de turma**

R$ 60,00

*Válido, exclusivamente, entre o início do curso e o final da 2ª semana de aula.
**Taxa cobrada somente após o início do semestre
WWW.GOETHEBRASILIA.ORG.BR
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MATERIAL DIDÁTICO
NÍVEL

LIVROS DIDÁTICOS

A1.1

Menschen A1 - KB, AB e CD*

A1.2

Menschen A1 - KB, AB e CD

A1.3

Menschen A1 - KB, AB e CD

A2.1

Menschen A2.1 - KB, AB e CD

A2.2

Menschen A2.2 - KB, AB e CD

B1.1

Menschen B1.1 - KB, AB e CD

B1.2

Menschen B1.2 - KB, AB e CD

B2.1

Sicher! B2.1 - KB, AB e CD

B2.2

Sicher! B2.1 e B2.2 - KB, AB e CD

B2.3

Sicher! B2.2 - KB, AB e CD

C1.1

Sicher! C1.1 - KB, AB e CD

C1.2

Sicher! C1.1 e C1.2 - KB, AB e CD

C2/
Literatura

GRAMÁTICAS RECOMENDADAS

• Klipp und klar
Übungsgrammatik Grundstufe
Deutsch | Buch mit Lösungen
Ed. Klett
• Grammatik – ganz klar!
Übungsgrammatik mit CD-ROM A1–B1
Ed. Hueber

• Klipp und klar
Übungsgrammatik Mittelstufe B2/C1
Buch + Audio-CD
Ed. Klett
• Sicher! Deutsch als Fremdsprache
Übungsgrammatik
Ed. Hueber

• Material próprio
• http://www.gutenberg.org/files/34811/34811-h/34811-h.htm

*KB, AB e CD = Kursbuch, Arbeitsbuch e CD
14
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EXAMES OFICIAIS DE ALEMÃO
FALE A LÍNGUA DO SUCESSO!
Se você quer fazer um curso de graduação
ou pós-graduação na Alemanha, ou viver e
trabalhar por lá, comprovar seus conhecimentos na língua alemã ou ainda obter um
certiﬁcado oﬁcial de alemão reconhecido
internacionalmente, você precisa prestar um
de nossos exames de proﬁciência.
Confira na tabela abaixo as datas e os
valores.

DATAS

INVESTIMENTO

EXAME

INSCRIÇÃO

PROVAS

ALUNOS

NÃO-ALUNOS

Goethe-Zertifikat A1
Start Deutsch 1

10-13/06/2019

28/06/2019

R$ 295,00

R$ 310,00

Goethe-Zertifikat A2

10-13/06/2019

28/06/2019

R$ 315,00

R$ 330,00

Goethe-Zertifikat B1

10-13/06/2019

01/07/2019

Goethe-Zertifikat B2

10-13/06/2019

01/07/2019

Goethe-Zertifikat C1

10-13/06/2019

01/07/2019

Goethe-Zertifikat C2

20-23/05/2019

10-11/06/2019

Desconto especial para

E S TA M O S AT E N D E N D O

ALUNOS GOETHE

Listas Escolares

+ Livros Didáticos + Literatura
+ Dicionários
+ Gramáticas
COMPRAS ACIMA DE R$ 150,00 EM ATÉ 3X SEM JUROS E CONDIÇÕES
ESPECIAIS DE PAGAMENTO. ACEITAMOS CARTÕES VISA E MASTER.

Fale conosco!
SBS

R$ 350,00

R$ 95,00/módulo

R$ 405,00

R$ 360,00

R$ 105,00/módulo

R$ 425,00

R$ 105,00/módulo

R$ 115,00/módulo

R$ 470,00

R$ 490,00

R$ 575,00

R$ 150,00/módulo

R$ 590,00

R$ 160,00/módulo

Esperamos sua visita:
Águas Claras
(61) 99597-7923
aguasclaras@sbs.com.br

Asa Sul
(61) 99267-5431
asasul@sbs.com.br

Asa Norte
(61) 98656-9311
asanorte@sbs.com.br

Asa Norte UNICEUB
(61) 99501-3264
uniceub@sbs.com.br

Taguatinga Sul
(61) 99112-5452
atendimentolidf@sbs.com.br

ACESSE NOSSO SITE:

www.sbsbrasilia.com.br

WWW.GOETHEBRASILIA.ORG.BR

SIGA-NOS:

@sbsbrasilia
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QUADRO EUROPEU COMUM DE REFERÊNCIA
Conhecimentos da língua correspondentes a cada nível de acordo
com o Quadro Europeu Comum de Referência

NÍVEL

COMPETENTE

INDEPENDENTE

ELEMENTAR

A1

16

A2
B1
B2
C1
C2

A1.1
A1.2
A1.3

Compreende e utiliza expressões cotidianas e frases simples, que objetivam a realização de necessidades concretas. Pode se apresentar e apresentar outras pessoas, fazer perguntas sobre as pessoas – por ex., onde
moram, quais pessoas conhecem ou quais coisas possuem – pode-se
responder a perguntas desse tipo, quando o interlocutor falar devagar e
de forma clara e estiver disposto a ajudar.

A2.1
A2.2

Compreende frases e expressões usuais que sejam relacionadas com
situações conhecidas (por ex. informações sobre a pessoa e a família,
compras, trabalho, ambiente próximo). Pode se fazer compreender em
situações simples e rotineiras, nas quais se trata de um intercâmbio
direto e simples de informações sobre coisas conhecidas e comuns. Pode-se descrever por meios simples a própria origem e profissão, o meio
ambiente próximo e coisas relacionadas a necessidades imediatas.

B1.1
B1.2

Compreende as informações principais se for utilizada uma linguagem
básica e se tratarem de coisas corriqueiras. Você consegue se sair bem
na maioria das situações de viagem a países de língua alemã. Pode se
fazer entender de forma simples e concatenada sobre temas conhecidos
e no âmbito de seus interesses pessoais. Pode relatar sobre experiências e acontecimentos, descrever sonhos, esperanças e objetivos bem
como articular pequenos motivos ou esclarecimentos.

B2.1
B2.2
B2.3

Compreende o conteúdo principal de textos complexos sobre temas
concretos e abstratos e pode compreender debates de sua área profissional. Se faz entender de forma tão espontânea e fluente que uma
conversa com um nativo é possível sem grandes esforços para ambas
as partes. Consegue se expressar sobre um amplo espectro de temas de
forma clara e detalhada, esclarecer um ponto sobre questões atuais e
apresentar as vantagens e desvantagens de diferentes opções.

C1.1
C1.2
C1.3

Compreende um amplo espectro de textos longos e complexos e consegue compreender significados implícitos. Pode se expressar de forma
espontânea sem precisar procurar muito pelas palavras. Pode utilizar a
língua em situações sociais, universitárias e profissionais de forma eficaz e flexível. Pode se expressar de forma clara, estruturada e extensiva
em situações complexas.
Compreende sem dificuldade praticamente tudo o que lê ou escuta. Pode
resumir informações de diferentes fontes escritas e orais e paralelamente expor explicações e motivos de forma coerente. Se expressa de forma
espontânea, muito fluente e precisa e pode perceber nuances sutis de
significado em situações complexas. Este certificado dá aos estudantes
estrangeiros o acesso às universidades alemãs e, em muitos lugares, é
um comprovante linguístico para dar aulas de alemão.
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Spannende Lernkrimis für
Deutsch als Fremdsprache
▶ spannende Krimis für die Niveaustufen A1 und A2
▶ mit vierfarbigen Illustrationen und Wortschatzerklärungen
▶ Übungen zum Leseverstehen im Anhang
▶ kostenlose MP3-Downloads mit der Hörfassung des

Textes zum Training des Hörverstehens
▶ alternativ zum Buch auch erhältlich als kostenpflichtige

Downloads im Format PDF und EPUB
▶ Leseproben unter https://shop.hueber.de

Du findest mich nicht!
Lektüre mit MP3-Download
ISBN 978-3-19-208580-2
Schatten über der Vergangenheit
Lektüre mit MP3-Download
ISBN 978-3-19-128580-7
Überfall in Mannheim
Lektüre mit MP3-Download
ISBN 978-3-19-168580-5
Erscheint im Februar 2019

© murika - stock.adobe.com

Rätsel um die chinesische Vase
Lektüre mit MP3-Download
ISBN 978-3-19-068580-6

Hueber Verlag
Information und Beratung:
Lilian Berloffa

Mobil: (0 11) 999 10 76 75
E-Mail: berloffa@hueber.de
www.hueber.com.br

Hue Anzg_128x182mm_4c_Lernkrimis DaF_301018_.indd 1

30.10.18 12:16

CONDIÇÕES DE CONTRATO
E DE PARTICIPAÇÃO

Curso de alemão: Condições gerais de contrato e de participação
Posição: 12.11.2018

1. Idade mínima
O aluno deve ter, no mínimo, 14 anos completos.
2. Teste de nivelamento e promoção de nível
2.1 Antes de realizar a matrícula, alunos novos com conhecimentos de alemão devem se
submeter a um teste de nivelamento.
2.2 Ex-alunos do instituto que interromperam seus estudos por mais de seis meses precisam fazer o teste de nivelamento.
2.3 A passagem do nível B1 para o B2, do nível B2 para o C1 e do nível C1 para o C2
se dá ou por aprovação nos respectivos exames oficiais (Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat B2 e Goethe-Zertifikat C1, respectivamente) ou por participação com êxito na
simulação gratuita, durante a aula, desses mesmos exames.
2.4 Para poder se matricular no nível subsequente, o aluno precisa ter sido aprovado
com nota mínima de 7 (sete), caso o curso desejado seja regular, e com nota mínima de
8 (oito), caso o curso desejado seja intensivo.
3. Dos cursos
3.1 Os cursos têm, no máximo, 18 alunos por turma.
3.2 O Goethe-Zentrum Brasília reserva-se o direito de cancelar, até o final da segunda
semana do semestre letivo, cursos (exceto intensivos) que não tenham atingido um número de matrículas igual a 12 (doze) por turma para cursos de nível A1 a B1, ou a 10 (dez)
por turma para cursos de nível B2 a C2. Caso a turma seja fechada, o aluno poderá optar
por ser transferido para outro curso do mesmo nível, caso exista, ou receber de volta a
taxa já paga.
3.3 Salvo quando anunciado de outra forma, os cursos têm uma carga horária de 64
horas-aula (1 hora-aula = 45 minutos).
3.4 As datas das provas de primeira e segunda chamada e os critérios das notas são comunicados aos alunos no primeiro dia de aula, pelos seus professores. O respectivo documento, devidamente assinado pelo aluno, vale como aditivo ao presente documento.
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 da taxa administrativa vigente à época na secretaria de cursos e
eventual diferença de preço entre os cursos.
5. Certificado de Participação no Curso
5.1 No interesse da economia de papel, certificados de participação no curso são emitidos apenas por requerimento informal por e-mail.
5.2 Alunos sem nota ou reprovados não recebem o Certificado de Participação, mas podem solicitar uma declaração gratuita de frequência no curso.
6. Desistência
6.1 Valerão as seguintes condições de desistência: Quando ela ocorrer antes do início do
curso, a taxa paga será restituída. Em caso de desistência nas primeiras duas semanas
18

Goethe-Zentrum Brasília • Informativo 01/2019

após o início das aulas, em curso extensivos, serão retidos 20 % da taxa do curso. Em
caso de desistência fora desse prazo, não será possível nem restituição da taxa paga
nem a transferência para um próximo semestre, independentemente de já se ter assistido alguma aula ou não. Não há possibilidade de trancamento.
6.2 A declaração de desistência deve ser entregue por escrito e dentro do prazo na
secretaria do Goethe-Zentrum Brasília, sendo válida a data do recebimento.
6.3 A desistência de um curso intensivo, após o seu início, implica na cobrança integral
da taxa do curso.
6.4 Não há a possibilidade de transferir valores contratados para outros cursos ou semestres.
6.5 O não comparecimento do contratante às aulas não o exime do pagamento do débito
dentro do prazo e demais condições aplicáveis, bem como não implicará na devolução
da(s) quantia(s) paga(s).
7. Condições de pagamento
7.1 No ato da inscrição, em caso de pagamento integral com desconto, a taxa do curso
deve ser paga em espécie, boleto ou nos cartões de crédito (em parcela única) ou débito
(Visa ou Mastercard).
7.2 No caso do pagamento parcelado, a primeira parcela deve ser paga em espécie ou
nos cartões de crédito ou débito (Visa ou Mastercard).
7.2.1 Caso as demais parcelas não sejam quitadas a 30, 60, 90 e 120 dias da assinatura do contrato respectivamente, o aluno perderá qualquer desconto; e as parcelas
do valor normal serão cobradas acrescidas de juros de mora de 0,0333% por dia e
multa de 10 (dez) por cento.
7.3 Não aceitamos pagamento em cheque.
7.4 Em hipótese alguma, aceitamos desconto sobre desconto.
7.5 A partir de 23/1/2019, haverá desconto de 10% sobre a taxa do curso integral para o
2º membro da família.
8. Preços
Os preços aplicados são os válidos no momento da inscrição, constantes no prospecto
atual de cursos do Goethe-Zentrum Brasília.
9. Obrigações dos alunos
9.1 O aluno obriga-se a respeitar as regras vigentes no curso e na instituição.
9.2 Está terminantemente proibida a gravação das aulas em áudio ou vídeo bem como
fotografar provas.
10. Responsabilidade do Goethe-Zentrum Brasília / força maior
10.1 A responsabilidade do Goethe-Zentrum Brasília e de seus funcionários se restringe à
premeditação e ao desleixo grave. O Goethe-Zentrum Brasília não se responsabiliza pela
não-realização da prestação de serviços por motivo de força maior (p.ex. catástrofes
naturais, fogo, enchente, guerra, ordem oficial e outras circunstâncias que estejam fora
do controle das partes contratadas).
10.2 O Goethe-Zentrum Brasília se obriga a ministrar os cursos de alemão na dimensão
e qualidade anunciadas, salvo no caso previsto no item 3.2.
10.3 O Goethe-Zentrum Brasília se compromete a manter sigilo sobre todas as informações fornecidas pelo aluno, quando do preenchimento de fichas de inscrição e/ou
formulários de solicitação de bolsas de estudo.
WWW.GOETHEBRASILIA.ORG.BR
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