
ALEMÃO: PREPARAÇÃO PARA INTERCÂMBIO (2015/2) 
 
O Setor de Proficiência Linguística da DRI e a Faculdade de Letras informam que as inscrições para o curso de 
extensão “Alemão para Fins Acadêmicos” serão nas seguintes datas: 
 
Início: 10 de julho de 2015 
Término: 28 de julho de 2015 
 
Esclarecemos que esse curso será ofertado pela Faculdade de Letras em parceria com a DRI como 
atividade de extensão gratuita em 2015/2 para alunos que estão regularmente matriculados na UFMG e 
que tenham o objetivo de se prepararem linguisticamente para a participação em programas de 
intercâmbio (Ciência sem Fronteiras ou Minas Mundi). 
 
Serão aceitos estudantes com conhecimentos do nível B1 e B2 que desejam desenvolver suas habilidades de 
Alemão para o contexto acadêmico. Os conhecimentos deverão ser comprovados por um certificado OnDaF 
de 2014 ou 2015 (com um mínimo de 55 pontos para o curso B1 e de 80 pontos para o curso B2) ou por 
outro certificado oficial (Instituto Goethe, TestDaF). O próximo teste OnDaF será aplicado no dia 31/07/2015 
entre às 12h e às 15h em local a ser confirmado.  
 
A inscrição para o curso deve ser feita através do link abaixo: 
 http://goo.gl/forms/08sTJmCvMX 
 
 
A inscrição para o OnDaF deve ser feita separadamente através do link: www.ondaf.de  
 
 
Caso já tenha o resultado do OnDaF, Instituto Goethe ou TestDaF, encaminhe-o para 
proficiencia@dri.ufmg.br até 28 de julho de 2015. Alunos que já cursaram o AFA nível B1 e foram aprovados 
podem se inscrever no nível B2 enviando um e-mail para proficiencia@dri.ufmg.br até a mesma data. 
 
 
A matrícula ocorrerá nos dias 30 e 31 de julho de  9:00 às 12:00 e de 15:00 às 18:00 na Faculdade de Letras 

no gabinete 4044. 

 

Horário das turmas 

Nível B2: Segunda-feira e quarta-feira de 13:30 às 15:10   

Nível B1: Segunda-feira e quarta-feira de 13:30 às 15:10  
  
O curso terá início em 03 de agosto de 2015.  
 

Datas importantes 

Inscrição para os cursos (site DRI) 10 de julho até 28 de julho de 2015 

Teste de nivelamento (OnDaF) 31 de julho de 2015 

Matrícula 30 e 31 de julho de 2015 

Início das aulas 03 de agosto 

 
Os locais do teste e das aulas serão divulgados no site da DRI oportunamente. 
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