EDITAL
PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO DO GOETHE-INSTITUT NO BRASIL:
CURSO DE LÍNGUA ALEMÃ ONLINE “DAF B1 FÜR LEHRKRÄFTE “




Você quer se desenvolver profissionalmente e ampliar as suas competências na
língua alemã?
Você quer tornar as suas aulas mais eficazes?
Você prefere decidir quando estudar sem ter de se deslocar?

Se você respondeu essas perguntas com “Sim” e preencher os requisitos abaixo,
candidate-se a uma bolsa de estudos para o curso de língua alemã online “DaF B1 für
Lehrkräfte“ do Goethe-Institut no Brasil.
O Goethe-Institut no Brasil concede 40 bolsas de estudos integrais para o curso online
“DaF B1 für Lehrkräfte“!
PÚBLICO ALVO
• Professoras e professores de língua alemã em escolas, centros de ensino de línguas,
cursos de extensão e em cursos superiores no Brasil
• Estudantes na área de „Letras-Alemão/Licenciatura“ no Brasil

Goethe-Institut São Paulo
Centro Cultural
Brasil-Alemanha
Rua Lisboa, 974
05413-001 São Paulo-SP

PRÉ-REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO
Você pode se candidatar a uma bolsa de estudos do Goethe-Institut, se:
• tiver um diploma de curso superior (Bacharel/Mestrado/Licenciatura) –
preferentemente na área de Humanas/Letras e for professor/a de língua alemã;
• estiver fazendo um curso superior na área de Letras-Alemão/Licenciatura;
• comprovar conhecimentos de alemão equivalentes ao nível A2 conforme o QCERL;
• puder disponibilizar entre 5 a 7 horas por semana para estudo autônomo e online,
durante todo o curso (20 semanas de duração);
• tiver a possibilidade de, semanalmente, participar de um encontro virtual de 60
minutos, durante todo o curso (20 semanas de duração);
• contar com internet veloz e possuir um endereço de e-mail próprio;
• garantir as demais exigências técnicas necessárias para a participação do curso;
• enviar todos os documentos de candidatura exigidos até a data limite de 15.03.2020.

Brasil

Parte essencial do curso online são os encontros virtuais, pois possibilitam o diálogo
direto com as/os outra/os participantes do curso e com o/a tutor/a, para esclarecer as
suas dúvidas e, acima de tudo, treinar a sua competência oral e aprimorar a sua
pronúncia. Para a participação nos encontros virtuais são necessários a instalação do
Abode-Flash-Player, bem como utilização de um “headset” (fone de ouvido com
microfone acoplado).

Informação e Biblioteca
biblioteca-saopaulo@goethe.de

Durante o curso online “DaF B1 für Lehrkräfte“, os encontros virtuais ocorrerão em dois
dias da semana específicos e previamente definidos, às 12:30h ou às 19:00h
respectivamente. As/Os inscritas/os no curso deverão participar semanalmente de um
desses encontros, no entanto, terão a possibilidade de sempre definir os dias com
flexibilidade.
DURAÇÃO E EXIGÊNCIAS
O curso de língua alemã online “DaF B1 für Lehrkräfte“ terá a duração de 20 semanas
corridas e será realizado integralmente online na plataforma digital do Goethe-Institut.
Para a conclusão do curso em nível B1, você terá de contar com empenho de
aproximadamente 150 horas, ou seja, aproximadamente 7 horas por semana.

T: +55 (11) 3296 7000
Fax: +55 (11) 3296 7013
info-saopaulo@goethe.de

Departamento de Ensino
Cursos e exames
cursos-saopaulo@goethe.de
Cooperação Pedagógica
bkd-saopaulo@goethe.de
Departamento Cultural
cultura-saopaulo@goethe.de

www.goethe.de/saopaulo

CRONOGRAMA
• Prazo para candidaturas: 15 de março de 2020
• Divulgação dos resultados das candidaturas: até 18 de março de 2020
• Início do curso: 23 de março de 2020
• Final do curso: 09 de agosto de 2020
FINANCIAMENTO
O Goethe-Institut no Brasil concede bolsas de estudo integrais para esse curso, que
englobam o material do curso na plataforma do Goethe-Institut, correções e comentários
de tarefas e testes, acompanhamento profissional, bem como a emissão de atestado de
participação e conclusão.
A bolsa de estudos concedida pelo Goethe-Institut no Brasil será confirmada
definitivamente até o final da primeira semana de curso. Havendo posterior interrupção
do curso por parte da/do inscrita/o, será solicitado o reembolso proporcional do valor do
curso (R$ 3.595,00).
CERTIFICAÇÃO
Após conclusão com aprovação no curso, as/os inscritas/os recebem um atestado de
participação e conclusão, bem como a possibilidade de participação no exame de
proficiência “Goethe-Zertifikat B1” nas quatro habilidades.
Às/Aos cinco participantes com os melhores resultados no curso será concedida bolsa de
estudos integral para realização da prova “Goethe-Zertifikat B1”.
DOCUMENTOS PARA A SUA CANDIDATURA
1. Currículo completo (em português), incluindo os seus dados pessoais, de identificação
e contato;
2. Carta de apresentação e motivação em alemão (com, no mínimo, 150 palavras, e, no
máximo, 250 palavras) contendo informações sobre você, suas atividades e
objetivos;
3. Digitalização de seu diploma de curso superior com a graduação mais avançada ou
atestado de matrícula em curso superior na área „Letras-Alemão/Licenciatura“;
4. Comprovante digitalizado de conhecimentos de alemão equivalentes ao nível A2
conforme o QCERL, por meio de certificado de proficiência oficial e
internacionalmente reconhecido. Na falta desse, encaminhe declaração emitida e
assinada por docente de curso superior ou coordenador de curso com a avaliação de
seus conhecimentos de alemão, também em formato digital. Nesse caso, você deverá
realizar o teste de nivelamento online do Goethe-Institut antes da matrícula.
5. Caso seja professor/a de alemão, encaminhe em formato digital comprovante ou
atestado de sua instituição de ensino, de que lá atua como professor/a de alemão.
Por favor, envie a sua candidatura por e-mail até o dia 15 de março de 2020 ao endereço
profdaf-saopaulo@goethe.de, indicando como assunto “DaF B1 für Lehrkräfte“. Todos os
documentos solicitados devem ser enviados como anexo nos formatos PDF, WORD ou
JPEG.
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo endereço de e-mail: profdaf-saopaulo@goethe.de
PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE:
https://www.goethe.de/ins/br/pt/spr/unt/for/gia.html

