INSTITUT FÜR
INTERNATIONALE
KOMMUNIKATION
(IIK)
ÍNDICES & FATOS

N Localidades atrativas em Düsseldorf (IIK Düsseldorf) e Berlim (IIK berlinerID) com mais de 4.000 participantes anuais
N Criado em 1989 como ramificação da Universidade
Heinrich-Heine Düsseldorf
N Programas de intercâmbio para universidades e entidades
governamentais a nível mundial
N Non-Profit-Institution (e.V.), instituição sem fins lucrativos
que concede bolsas de estudos e mantém serviços online
gratuitos de ensino da língua alemã, como, por exemplo,
deutsch-als-fremdsprache.de
N Contribuição em numerosos projetos da CE e em associações especializadas
N Centro licenciado de provas para alemão e inglês com
mais de 4.000 candidatos anuais (TestDaF, telc, WiDaF,
TOEFL, TOEIC, GMAT, entre outros.)
N Cursos rápidos de integração para alunos rápidos
N Palestras, publicações e programas de aperfeiçoamento
demonstram a especialidade focada no alemão universitário e no mundo profissional

BERLIM –
UMA DIVERSIDADE ENRIQUECEDORA
A capital multicultural de 3,5 milhões de habitantes é o centro
político da Alemanha. A sua mistura excitante de cultura,
moda, festas e criatividade faz Berlim brilhar no rol das
metrópoles internacionais mundiais. No nosso Centro de
treinamento, instalado numa antiga fábrica tombada e completamente reformada, situado no bairro Berlin-Mitte, nota-se
claramente o charme especial de Berlim.

DÜSSELDORF –
PLATAFORMA INTERNACIONAL
Rankings internacionais sempre confirmam: com os seus
600.000 habitantes, Düsseldorf é a metrópole com o maior
índice de qualidade de vida em todo o mundo. Os nossos
participantes adoram as ruas de Düsseldorf com o seu
amplo leque de atividades de lazer, cultura e formação com
universidades na cidade e na região, e também por causa do
excelente acesso internacional. O Instituto está localizado no
coração do badalado bairro de Pempelfort, e a dez minutos
do centro histórico ou da universidade de Düsseldorf.

CONTATO

2018

INSTITUT FÜR INTERNATIONALE
KOMMUNIKATION E.V. (IIK)
EM DÜSSELDORF E BERLIM
N Línguas estrangeiras
N Aperfeiçoamento profissional e treinamento complementar
N Serviços a empresas
N Provas internacionalmente reconhecidas

INSCRIÇÕES ONLINE

iik-deutschland.de/registration

LOCALIDADE EM DÜSSELDORF
IIK Düsseldorf

Eulerstr. 50
40477 Düsseldorf / Alemanha
Tel. +49 211 566 22-0
info@iik-duesseldorf.de
iik-duesseldorf.de
f facebook.com/iikduesseldorf
l twitter.com/iikduesseldorf
n flickr.com/photos/iik-duesseldorf
HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
lunes a viernes: 8 a 19 h

LOCALIDADE EM BERLIM
IIK berlinerID

Oudenarder Str. 16
13347 Berlin / Alemanha
Tel. +49 30 46 30 39 59
info@iik-berlinerid.de
iik-berlinerid.de/es
f facebook.com/berlinerID
HORARIO DE APERTURA
lunes a viernes: 8 a 19 h

CONTAMOS COM A SUA VISITA!
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INSTITUT FÜR INTERNATIONALE
KOMMUNIKATION E.V. (IIK)
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O parceiro certo a nível universitário e econômico.
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ALGUMAS BOAS RAZÕES
PARA ESCOLHER O IIK

PROGRAMA
DE CURSOS

ALOJAMENTO
& LAZER

APRENDIZAGEM MODERNA

CURSOS INTENSIVOS DE ALEMÃO

ALOJAMENTO

NWhiteboards interativos
NiPads e Apps na sala de aula
NOfertas adicionais em e-learning com moodle
NMateriais de curso digitais e atuais
NWiFi rápido e gratuito para todos

QUALIDADE & SERVIÇOS

N10 níveis diferentes de cursos (A1 - C1),
possibilidade de início em qualquer nível
NProfessores de língua nativa com formação em DaF e
experiência de longa data
NRápido avanço no aprendizado e testes periódicos
NGrupos internacionais heterogêneos

ESTUDAR & TRABALHAR NA ALEMANHA
NPrograma preparatório desenvolvido na medida certa:
3 – 10 meses (incl. curso de línguas)
NApoio no requerimento do visto
NAcompanhamento individualizado até o início do curso
universitário
NCursos de alemão técnico (por ex.: alemão para tecnólogos)
Consulte os nossos preços

NInício todo mês em 10 níveis de curso diferentes (A1 – C1)
NDuração total: 1 – 10 meses
Ninclusive testes de classificação e final com certificado
NAprox. 100 horas de aula / 4 semanas
NAtividades adicionais, como acompanhamento individual de lição de casa / assessoria de estudo
a partir de 475 €

PACOTE DE TESTES:
C1 + TESTDAF OU DSH OU TELC C1 HOCHSCHULE

NAprox. 150 horas de aula / 4 semanas
NCurso intensivo de alemão C1
a partir de 475 €
NTreinamento para prova,
incluindo simulado de prova
a partir de 350 €
NProva: TestDaF/DSH/telc C1 Hochschule a partir de 185 €

VÁRIOS OUTROS ITENS
NCursos de verão
NAlemão para carreira
NAlemão para a área médica e de cuidados
NTreinamentos para professores

4 semanas durante a fase de cursos
NQuarto de solteiro
NQuarto de casal

495 €
375 €

PROGRAMA DE LAZER
DURANTE O ANO INTEIRO

NAtrações turísticas
NArte & Cultura
NFestas
NExcursções para capitais europeias
NRodadas de conversação, entre outras
Atividades parcialmente gratuitas
ou mediante uma pequena taxa
Programas elaborados à medida e descontos especiais para grupos e universidades!
Entre em contato conosco para obter uma proposta
individual:
info@iik-deutschland.de

Informações & Inscrições online: iik-deutschland.de
Preços sujeitos a alterações / data: outubro 2017

