Você é…
• estudante da Universidade Justus-Liebig ou da Escola Técninca Superior de Mittelhessen?
• candidato a uma vaga em uma dessas instituições de ensino superior?
• doutorando?
• pesquisador convidado?
• ...?
E você procura um curso de língua alemã?
O Departamento de Cooperação Acadêmica Internacional da Justus-Liebig-Universität
Gießen (doravante JLU) oferece uma ampla opção de cursos.
CURSOS INTENSIVOS
Oferecemos em Gießen seis níveis diferentes de cursos intensivos de alemão. Concluindo
seis níveis num período total de seis meses, você que é iniciante poderá fazer as provas DSH ou
TestDaF que são indispensáveis para estudar na Alemanha. Essas provas correspondem ao Nível
C1.2 do Quadro Europeu Comum de Referências para Línguas.
Esses cursos são destinados a candidatos a uma vaga na Universidade de Gießen, mas
também a doutorandos, estudantes de programas de intercâmbio, pesquisadores e seus
acompanhantes. Todos podem iniciar um de nossos cursos em qualquer época do ano.
Nível
A1
A2
B1
B2
C1.1
C1.2

Duração
7 semanas, 140
horas
7 semanas, 140
horas
8 semanas, 160
horas
6 semanas, 120
horas
7 semanas, 140
horas
8 semanas, 160
horas

Prova
teste interno

Valor
aprox. 360,- €

teste interno

aprox. 360,- €

teste interno

aprox. 400,- €

teste interno

aprox. 310,- €

teste interno

aprox. 360,- €

TestDaF ou DSH

aprox. 400,- €

Os cursos têm um total de 20 horas semanais. Serão concedidos 6 Créditos-ECTS.
Taxas das provas:
DSH 70,- €
TestDaF 175, - €
INSCRIÇÃO POR ESCRITO PARA CANDIDATOS EM GERAL
Para a admissão em um curso universitário é necessário apresentar uma carta de
solicitação de vaga à Uni-assist. Na lista a seguir encontram-se enumerados outros documentos
que devem ser enviados à Uni-assist.
• Formulário para admissão em curso universitário para candidatos estrangeiros. Este formulário
encontra-se em: (www.daad.de/de/download/zulassungsantrag_dt.pdf)
• Cópia autenticada e tradução juramentada em alemão do diploma escolar
• Cópia autenticada e tradução juramentada em alemão de certificados ou diplomas universitários
• Cópia autenticada e tradução juramentada em alemão de certificados de proficiência em língua
alemã.

Endereço para envio:
Justus-Liebig-Universität
Uni-assist
Helmholzstraße 2-9
10587 Berlin
A Uni-assist controlará a veracidade dos documentos enviados e cobra por este serviço
uma taxa (68,- € / 43,- € para membros da UE). No seguinte link encontram-se os dados da conta
para a transferência bancária:
http://www.uni-assist.de/bankverbindung.html
Uma vez efetuada a transferência você receberá da Uni-assist uma confirmação por
escrito. Envie esta confirmação para o Departamento de Cooperação Acadêmica Internacional da
JLU (endereço segue abaixo) e informe qual curso de alemão você gostaria de freqüentar. Você
receberá uma confirmação da sua inscrição em um curso de alemão. Com este documento você já
poderá dar entrada no visto.

INSCRIÇÃO POR ESCRITO PARA CANDIDATOS A UMA VAGA EM MEDICINA,
ODONTOLOGIA E MEDICINA VETERINÁRIA PROCEDENTES DE PAÍSES DA
UNIÃO EUROPÉIA
Esses cursos possuem acesso limitado em toda a Alemanha, ou seja, nem todos que se candidatam
a uma vaga podem ser admitidos. As vagas nesses cursos são distribuídas pela Central de
Distribuição de Vagas para Estudos Universitários, cuja sigla em alemão é Hochschulstart. Você
pode se candidatar por correio (Hochschulstart.de, Sonnenstraße 171, D-44128 Dortmund) ou pela
internet (www.hochschulstart.de).
Uma vez realizada a candidatura junto a esta Central você pode se inscrever para um curso de
alemão no Departamento de Cooperação Acadêmica Internacional da JLU (endereço segue
abaixo).

DOUTODANDOS, ESTUDANTES CONVIDADOS, ESTUDANTES DE ALGUM
PROGRAMAS DE INTERCÂMBIO, FUNCIONÁRIOS DA UNIVERSIDADE E
ACOMPANHANTES
Você pode se inscrever por escrito e sem nenhum tipo de burocracia.
O endereço do Departamento de Cooperação Acadêmica Internacional da Justus-LiebigUniversität Gießen é:
Akademisches Auslandsamt der JLU
Deutsch als Fremdsprache
Gutenberstr. 6
D-35390 Gießen
Tel.: 49 (0) 641 9912148 / 9912175
Fax: 49 (0) 6419912133
Indo pessoalmente até este endereço você também poderá realizar sua inscrição.
CURSO PARA REPETENDES DO DSH
Aqueles que realizaram a Prova de Alemão para Acesso à Universidade (DSH) e que não
alcançaram o nível “DSH-2” podem freqüentar gratuitamente durante o semestre letivo um curso
de alemão preparatório para a próxima Prova DSH. Este curso tem aproximadamente 260 horas
de aula (20 horas por semana).

CURSO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL DE VERÃO (HSK)
O Curso Universitário Internacional de Verão acontece sempre antes do início do semestre
de inverno e oferece durante quatro semanas (aprox. 95 horas) aulas de alemão com ênfase no
ensino de gramática, cultura, produção de textos e comunicação.
O diferencial do Curso Universitário Internacional de Verão é a orientação dada aos
participantes pelos monitores-estudantes. Assim, você poderá conhecer não só a nossa
Universidade, mas também nossa cidade e as redondezas. Além disso, oferecemos durante os
cursos excursões, como por exemplo, para Frankfurt e Heidelberg, e Workshops com os seguintes
temas: vídeo, jornalismo, teatro, dança e culinária. Ao final do curso você poderá receber um
certificado com os créditos ECTS adquiridos.
O valor deste curso é de 600,- € (e de 400,- € para estudantes do Programa Erasmus / Socrates ou
para estudantes de uma universidade associada à Universidade de Gießen ou à Escola Técnica
Superior de Mittelhessen.

CURSO DE PRIMAVERA
Sempre antes de cada semestre de verão (março/abril) é oferecido um curso intensivo de três
semanas de duração (aprox. 60 horas). Podem participar desse curso todos os estudantes de
programas de intercâmbio (Socrates, Erasmus, ISEP etc.) que começam a estudar no semestre de
verão. Nesse curso preparatório para o curso universitário há um enfoque no ensino de gramática,
vocabulário e produção de textos. Além disso, todos os participantes têm a oportunidade de
conhecer a vida universitária em Gießen ao lado de nossos monitores-estudantes. O valor deste
curso é de 330,- € (e de 150,- € para estudantes do Programa Erasmus / Socrates ou para
estudantes de uma universidade associada à Universidade de Gießen ou à Escola Técnica Superior
de Mittelhessen.

CURSOS NOTURNOS
No turno da noite são oferecidos cursos de alemão de diferentes níveis (4 horas por
semana) para os estudantes que participam de um programa de intercâmbio (Socrates, Erasmus,
ISEP etc.), doutorandos ou pesquisadores convidados e seus acompanhantes. Estes cursos
acontecem durante o semestre, às terças e quintas, das 18h15 às 19h45.
Para os estudantes que participam de um programa de intercâmbio o curso é gratuito.
Doutorandos, pesquisadores e acompanhantes pagam 100,- € no semestre de inverno e 90,- € no
semestre de verão. Os participantes desses cursos podem adquirir 3 créditos ECTS.

DIAS DE PROJETO
Em dois sábados durante o semestre organizamos projetos para todos os estudantes
estrangeiros e para os funcionários da Universidade. Esses cursos duram um dia e tratam de temas
como cultura, redação de textos científicos e conversação. Um dia de projeto abarca seis horas de
aula e custa aproximadamente 10,- €.

CONHECER A ALEMANHA: EXCURSÕES
Se você deseja conhecer a cultura não só em sala de aula, mas também viajando e
conhecendo novas pessoas, venha conosco! O Departamento de Estudantes Internacionais
organiza excursões com preços muito acessíveis a diferentes lugares na Alemanha (de Hamburgo
até Munique). Para maiores informações e inscrições entre em contato com a senhora Hapelt
(Goethestr. 58, Oficina 37, Tel.: ..49 (0) 641 / 99 12142).

CONTATO E ORIENTAÇÃO
Departamento de Cooperação Acadêmica Internacional da Justus-Liebig-Universität Gießen
(Akademisches Auslandsamt der Justus-Liebig-Universität Gießen)
Departamento de alemão como língua estrangeira
Gutenbergstr. 6 (Sala 011ª)
35390 Gießen
Tel.: + 49 (0) 641 99 12148 / 12175
Fax: + 49 (0) 641 99 12133
E-Mail: auslandsamt-kurse@admin.uni-giessen.de
http://www.uni-giessen.de/cms/sprachkurse

