ALEMÃ0
Cursos (Super)Intensivos

em

Janeiro de 2019

 Cursos para iniciantes e níveis básicos*
 Cursos intensivos e superintensivos**
(01 ou 02 semestres em 02 a 04 semanas)
 Preços promocionais + material para matrículas até 20/11/2018
 Instituição reconhecida pelo Governo alemão com certificados oficiais
(para vistos de Au pair, permanência, trabalho e intercâmbios acadêmicos)
Períodos
Horários

07 a 19/01/2019

07 a 30/01/2019

(2ª a sábado)

(2ª a 5ª)

(2ª a sábado)

Cursos superintensivos

Cursos intensivos

Cursos superintensivos

Manhã
08:30 às 13:00 h
A1.1 iniciantes

A1.1 iniciantes
A1.2

(+)

Tarde
14:30 às 17:45 h

21/01 a 02/02/2019

A1.1 iniciantes
(14/01 a 01/02, 2ª a 6ª)

Noite
18:30 às 21:45 h

A1.1 iniciantes
A1.2
A2.1
A2.2

* mínimo de 08 pessoas para formação de uma turma, ** cursos intensivos (04 semanas) e superintensivos (02 semanas)

Preços e formas de pagamento*
Preços promocionais + material didático
para matrículas até 20/11/2018*

Preços regulares após 20/11/2018

A1.1 (iniciantes)

A1.1 (iniciantes)

Matrícula: R$ 285,00 (à vista)
+ 01 x R$ 885,00 (30/01/2019) ou
+ 02 x R$ 487,00 (30/01 e 28/02/2019) ou
+ 03 x R$ 325,00 (30/01, 28/02 e 30/03/2019)

Matrícula: R$ 299,00 (à vista)
+ 01 x R$ 930,00 (30/01/2019) ou
+ 02 x R$ 510,00 (30/01 e 28/02/2019) ou
+ 03 x R$ 340,00 (30/01, 28/02 e 30/03/2019)

(Desconto de 20% + material no A1.2 do curso A1.1 + A1.2)

(Desconto de 20% + material no A1.2 do curso A1.1 + A1.2)

A1.2, A2.1, A2.2

A1.2, A2.1, A2.2

Matrícula: R$ 295,00 (à vista)
+ 01 x R$ 895,00 (30/01/2019) ou
+ 02 x R$ 492,00 (30/01 e 28/02/2019) ou
+ 03 x R$ 335,00 (30/01, 28/02 e 30/03/2019)

Matrícula: R$ 310,00 (à vista)
+ 01 x R$ 940,00 (30/01/2019) ou
+ 02 x R$ 515,00 (30/01 e 28/02/2019) ou
+ 03 x R$ 375,00 (30/01, 28/02 e 30/03/2019)

* Preços promocionais + material didático exclusivamente para pagamento da taxa de matrícula com cheques
pré-datado ou à vista; desconto de 5% no pagamento do total de cada curso à vista ou com cheque pré-datado até
20/12/2018.

Mais informações sobre cursos, certificados e intercâmbio: christoph@ccba.org.br

