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Curso de Idioma na Alemanha
l Curso intensivo de alemão em todos os níveis
l Cursos de línguas estrangeiras em todos os idiomas e níveis
l Idioma especializado e em geral
l Centro de teste para provas de idioma internacionalmente 
 reconhecidas 

Viagens para aprender um idioma  e estágios no mundo inteiro
l Para jovens profissionais, estudantes, adolescentes, 
 especialistas, executivos e pessoas ativas apartir dos 
 50 anos

Programas Escolares Internacionais
l High School Year e Boarding School Program para EUA, 
 Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda e Inglaterra
l High School Year na Alemanha

Estudar na Alemanha
l Competente assessoria e intermediação de vagas 
 universitárias para estudantes estrangeiros
l Execução de programas acadêmicos especializados a 
 pedido da universidades estrangeiras
l Prep2University - preparação em cursos especializados para  
 estudos na Alemanha Treino Intercultural

l Treino especializado em cultura, Cultural Awareness, 
 comunicação intercultural e gerenciamento de projetos
l Treino e assessoria para executivos
l Intercultural escolha de pessoal, times multi-culturais

Programas de Treino Profissionais
l Para especialistas e executivos estrangeiros
l Programas curtos ou longos
l Na Alemanha e no exterior, em universidades públicas e 
 particulares, em centros de treinamento da indústria 
 Alemã e em centros de formação adicional reconhecidos
l Trabalho conjunto com parceiros e clientes em organizações
 e firmas alemãs e internacionais.
l Seminários, Workshops, excursões especializadas, viagens 
 de estudo e treinamento prático em empresas alemãs.

Consultoria Internacional
l Análise de necessidades, estudos de setor e viabilidade
l Desenvolvimento de programas, execução e avaliação no 
 pedido de organizações internacionais de desenvolvimento 
 e governos estrangeiros
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Carl Duisberg Centren
7 Cidades na Alemanha e outras no Mundo!

Head Office:
Carl Duisberg Centren
Vertrieb Ausland (Vendas) l Hansaring 49–51 l 50670 Köln
Tel. +49 (0)221/16 26-251 l Fax +49 (0)221/16 26-256 l info@cdc.de l www.cdc.de

Os internacionais cursos de Alemão da Carl Duisberg Centren 
realizam-se o ano inteiro em:

Carl Duisberg Centrum Berlin
Jägerstraße 64 l 10117 Berlin 
Tel. +49 (0)30/20 88 644-0
Fax +49 (0)30/20 88 644-29
berlin@cdc.de 

Carl Duisberg Centrum Köln
Hansaring 49–51 l 50670 Köln 
Tel. +49 (0)221/1626-213
Fax +49 (0)221/1626-314 
registration-koeln@cdc.de 

Carl Duisberg Centrum München
Pfänderstraße 6–10 l 80636 München 
Tel. +49 (0)89/12 66 46-0
Fax +49 (0)89/12 66 46-46 
muenchen@cdc.de 

Carl Duisberg Centrum Radolfzell
Fürstenbergstraße 1 l 78315 Radolfzell 
Tel. +49 (0)7732/9201-0
Fax +49 (0)7732/9201-92 
radolfzell@cdc.de

Carl Duisberg Centrum Hannover
Rathenaustraße 9 l 30159 Hannover 
Tel. +49 (0)511/36 39 04
Fax +49 (0)511/32 58 88 
hannover@cdc.de 

Carl Duisberg Centrum Saarbrücken
Mecklenburgring 1 l 66121 Saarbrücken 
Tel. +49 (0)681/819 09-0
Fax +49 (0)681/819 09-113 
saarbruecken@cdc.de 
Carl Duisberg Training Center 

Rhine-Main
Frankfurter Str. 99 l 63263 Neu-Isenburg 
Tel. +49 (0)6102/32 92 98
Fax +49 (0)6102/32 78 45
rhein-main@cdc.de

Nessas Carl Duisberg Centren pode-se reservar cursos individuais ou 
cursos para grupos fechados.

Locais internacionais da Carl Duisberg:
Pequim (China) l Jacarta (Indonésia) l Istambul (Turquia) l Kuala Lumpur (Malásia) l Moscou (Rússia)

A Carl Duisberg Centren é uma destacada organização sem fins lucrati-
vos, na área internacional de formação e qualificação. Todos os anos, 
intermediamos pessoas do mundo inteiro, com conhecimento da língua e 
competência intracultural, experiência estrangeira e conhecimentos pro-
fissionais internacionais. Além disso gerenciamos projetos internacionais 
de instrução para economia e instituíções públicas.

A matriz da Carl Duisberg Centren está localizada em Colônia e tem mais 
seis sedes nas cidades Berlim, Hannover, Munique, Radolfzell no Lago de 
Constança, Saarbrücken e na região Rhein-Main. 

Localizações próprias na China, Indonésia, Malásia, Rússia e na Ucrânia 
asseguram conexão com vários parceiros em todo o mundo mostrando a 
capacidade de ação da Carl Duisberg Centren.

O nome da firma vêm do empresário e patrono alemão Carl Duisberg 
(1861–1935), que nos anos 20 deu um importante impulso na qualifica-
ção internacional de gerentes e jovens profissionais, criando a base de 
nosso engajamento, oferecido desde várias decadas.
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Aprender Alemão com Sucesso na Carl Duisberg Centren 

Em nossos 50 anos ativos como internacional prestador de serviços na 
área de idiomas, formando cursos de idiomas, Alemão como língua estran-
geira um importante ponto principal.

Os cursos de alemão são realizados em Berlim, Colônia, Munique e 
Radolfzell no Lago de Constança.

Junto a Carl Duisberg Centren você será instruido por experientes 
professores, com um correspondente nível universitário. A grande ênfase 
em aulas é o treino na habilidade de comunicação. Os progressos de 
aprendizagem são orientados pelo Quadro Europeu Comum de Referência 
para Idiomas. Um teste de nivelamento antes do início do curso detectará 
seu atual nível de conhecimento. Ao término do curso, recebe-se um cer-
tificado de participação. Também o seu desempenho, atráves de diferentes 
estágios do programa do curso poderá ser documentado pela reconhecida 
internacionalmente prova telc.

Naturalmente há nos 4 locais de curso da Carl Duisberg Centren á disposi-
ção, uma Mediateca com materiais de ensino e aprendizagem atualizados 
e com programas em computador para a auto-aprendizagem. Todos os 
livros e materiais usados em aulas são gratuítos e no final do curso ficam 
em seu poder. Não a custos extras para inscrição, teste de nivelamento e 
testes semanais.

Quem aprende um idioma, a onde o idioma é falado, aprende-se também 
a cultura, hábitos e costumes dos habitantes locais. Naturalmente, o 
mesmo se aplica no seu curso na Alemanha.

Através de um diversificado programa de cultura e lazer há a possibilidade 
de aplicar, de uma forma confortável e direta, o conhecimento do idioma 
adquirido em situações reais do dia-a-dia. Com isso recebe-se ao mesmo 
tempo uma visão da cultura e mentalidade alemã.

Bem-vindos a Carl Duisberg Centren

O sólido conhecimento da lingua alemã é hoje em dia, um pré-requisito importante para suceso 
nos estudos ou profissionalmente. O melhor de aprender uma língua estrangeira é, no local onde 
é falada, no caso, Alemanha. Com isso aprende-se sobre o país e seu povo, exercitando assim, o 
conhecimento da língua adquirida diretamente no dia-a-dia. Suas experiências pessoais e positivas 
proporcionam eficaz sucesso na aprendizagem.
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Com a Carl Duisberg Centren poderá combinar um curso de longa 
duração com um tour pela Alemanha. Depois do prazo minímo de 
4 semanas em um local do curso, há a possibilidade de trocar para 
outro local de curso da Carl Duisberg Centren. A uniformidade do 
sistema de curso torna-a possível. Reserva-se os locais diferen-
tes de cursos (e se precisar a hospedagem) com antecedência e 
mínimo de 4 semanas, e paga-se somente o custo de passagem 
para o próximo local de curso.
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Carl Duisberg Curso de Alemão

Os cursos da Carl Duisberg Centren são oferecidos em quatro diferentes 
locais: na capital Berlim; em Colônia, a cidade metropolitana do Reno; 
em Munique, a capital do estado de Bavária e na cidade charmosa no 
Lago de Constança – Radolfzell. Cada local tem em si um próprio charme 
e qualidade.

Nas quatro unidades da Carl Duisberg Centren tem-se a opção de escolher 
entre o curso em grupo Intensivo Plus, um Curso “Crash“ ou um sobre 
medida treino individual.

Durante o ano todo, os programas de cursos são voltados para partici-
pantes apartir de 18 anos; No verão há também cursos para jovens apartir 
de 16 anos. Muito grupos de treinamento se preparam em cursos de longa 
duração para estudo universitário ou uma qualificação na Alemanha. Ou- 
tros, em contrapartida desenvolvem o conhecimento do idioma em duas 
ou três semanas de curso, assim aproveitar profissionalmente ou privado. 
Especialistas e executivos de empresas internacionais ou organizações 
reservam em particular, nossos cursos individuais e Curso “Crash”, em 
ambos apresenta-se uma forma  intensiva e individual de aprender.

Módulos e Programas Extras, podem ser reservados somente em combina-
ção com Intensivo Plus, completando o sucesso na aprendizagem.

Um ponto principal são os Módulos de preparação para cursos universtários 
na Alemanha, preparando em combinação com o curso Intensivo Plus para 
a prova de idioma para estudantes estrangeiros. A Carl Duisberg Centren 
tem a liçenca da TestDaF como centro da prova.

Há também a escolha de módulos orientados para o idioma geral ou com-
ercial como o Alemão na Área Profissional, o treino para candidatar-se ao 
um emprego ou melhoramento da habilidade de comunicação. Para atingir 
seus interesses pessoais, há programas extras que poderão ser reserva-
dos, como a História Alemã, Mito Rei Ludwig II ou Especial de Natal.

Programas de cursos para crianças apartir de 10 anos e adolescentes como 
Escola de Futebol ou Curso de Férias de Verão completam as opções.

O sistema de cursos da Carl Duisberg baseia-se no Quadro Europeu Comum 
de Referência para Idiomas: Seis níveis do idioma de A1 até C2, oferecidos 
nas quatro unidades da Carl Duisberg Centren, Berlim, Colônia, Munique 
e em Radolfzell no Lago de Constança. Um teste de nivelamento será efe-
tuado no início do curso, para verificar o nível de conhecimento do idioma 
e assim oferecendo a classe adequada. Para iniciantes, o início do curso 
geralmente é possível a cada três a seis semanas e para participantes com 
um conhecimento há a possibilidade de iniciar o curso toda segunda-feira.

O Curso Intensivo Plus é a base do sistema dos cursos da Carl Duisberg. 
O curso abrange 24 unidades de treinamento por semana em grupos e 
assim como livre acesso á Medioteca. Uma unidade de treinamento (UT) 
tem a duração de 45 minutos. O Curso Intensivo Plus oferece um
completo, sistemático e organizado programa de aprendizagem.

O Curso Intensivo de Alemão Comercial só será oferecido em determinadas 
épocas. O pré-requisito para os participantes é um bom conhecimento 
geral da língua alemã (C1).

Com 5 ou 10 unidades adicionais de treinamento individual pode-se am-
pliar o Curso Intensivo Plus para Curso “Crash”. O Treino individual Alemão 
na Área Profissional e Aprender e morar na residência do professor trata-se 
de aulas individuais e é sob medida ao desejo do participante.

Os módulos de Idioma Geral e Comercial assim como programas extras de 
atividades culturais ou esportivas são complementos do Curso Intensivo 
Plus e somente com ele, poderá ser reservado. Assim os participantes têm 
a possibilidade de expandir o Curso Intensivo Plus para atingir seus obje-
tivos pessoais. Na maioria dos casos há, dependendo do tema, condições 
sobre o nível de conhecimento de idioma.

Sistema dos Cursos

Quadro Europeu Comum de Referência para Idiomas 
... entender praticamente 
tudo que se lê ou escuta, 
e facilmente expressar-se 

fluente e exatamente.

... entender de
uma ampla gama de exigentes 

e longos textos, e fazer uso 
eficiente e flexível do idioma 
na vida social e profissional 

ou formação e estudos.

... entender o principal con-
teúdo de textos complexos e 
comunicar-se espontâneo e 
fluentemente, possibilitando 
a conversação normal com 

uma pessoa de língua nativa.

... superar a maioria das 
situações encontradas numa 
viagem, e expressar-se em 
frases simples e coerentes 

sobre temas que se tem con-
fiança e pronunciar-se sobre 

interesses pessoais.
... entender frases e ex-

pressões de uso frequente
e comunicar-se 

em situações rotineiras. 

... familiarizar-se com 
expressões do dia-a-dia  e 

comunicar de maneira 
simples quando se conversar 

devagar e claro.

6 semanas 6 semanas 6 semanas 8 semanas 8 semanas 8 semanas

A 1 A 2 B 1 B 2 C 1 C 2

Ao final de cada nível, um participante do Curso Intensivo Plus da 
Carl Duisberg poderá...
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Ao seu desejo, pode-se atráves da Carl Duisberg Centren reservar a aco-
modação, que será cuidado pelo time de serviço da Carl Duisberg Centrum. 
Há possibilidade de escolher entre casa de família, um quarto em uma 
república, acomodações para hóspedes ou apartamentos. Nem todos os 
tipos de hospedagem são oferecidos em todos os locais de cursos.
Para todos os tipos de hospegam trata-se de quartos individuais. A 
pedido, a Carl Duisberg Centren intermedia quartos de casais em uma 
quantidade limitada.

Os quartos estão disponíveis de domingo antes do início do curso (ida 
de tarde/no horário do jantar) até o sábado depois do curso (saída de 
manhã/depois do café da manhã). Dias adicionais são possivéis,  a pedido 
e com pagamento extra.

Com exceção de um quarto em uma república são geralmente com roupa 
de cama, limpeza semanal (não em Colônia) assim como, limpeza final 
incluídos já no preço. Em regra geral é possível, através de pagamento, 
utilização de máquina de lavar, secar e ferro de passar roupa. Há a possibi-
lidade de cozinhar, como também está disponível, utensílios de cozinha, 
louças, talheres e copos. No caso as acomodoções que oferecem telefone, 
conexão para TV ou computador, as taxas para isso não estão incluídas no 
preço.

Familia Anfitriã
Em todos os locais de cursos pode-se hospedar em casas de famílias. Neste 
caso trata-se de, nem sempre uma clássica família, poderá ser uma pessoa 
só ou pai/mãe solteiros. As casas de famílias tanto podem ser no centro 
quanto em bairros próximos de centro. Quando moram mais hóspedes na 
mesma casa, prestamos a atenção, que todos não falem o mesmo idioma. 
Em casas de famílias pode-se reservar com alimentação: café da manhã 
ou meia-pensão (café da manhã e jantar). As refeições corresponde aos 
costumes de alimentação alemã.

Quarto em uma República
Se desejar dividir uma moradia com outros estudantes, escolha a opção 
Quarto em uma república em Berlim ou Colônia. É um quarto individual e 
com os outros moradores dividi-se a cozinha e banheiro. Todos os mora-
dores mutuamente são responsáveis pela limpeza. Os moradores podem 
preparar sua própria refeição.

De casas de famílias ou república, a duração de viagem com transporte 
público para Carl Duisberg  Centrum poderá ser de até  60 minutos.

Hospedagem
Os quartos são simples e apropriados. Em todo os andares há banheiros, 
assim respectivamente de uso conjunto, uma sala com TV e cozinha.
Em Munique, pode-se morar na hospedagem da Carl Duisberg, que é no 
mesmo prédio da escola. Em Radolfzell, a Carl Duisberg aluga hospeda-
gem para a utilização dos participantes dos cursos. Em Berlim dispõe de 
vários quartos em diferentes alojamentos para estudantes. Em Colônia 
não há essa forma de acomodação.

Apartamentos        Apartamentos-Business
Apartamentos oferecem mais conforto do que um quarto em alojamentos 
para estudantes. Aqui cada quarto é um conjunto fechado com banheiro e 
cozinha própria. A oferta é válida em Berlim, Colônia e Munique.
Business-Apartamentos dispõem um elevado requinte. Oferecem conexão 
para TV/Computador (as taxas não estão incluídas no preço), rede sem 
fio (Wi-Fi) e TV a cabo ou satélite. Business-Apartamentos são somente 
oferecidos em Colônia e Munique.

Acomodação

50–001

50–004

50–005

50–007 50–008
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Berlim

Berlim é uma metrópole, a capital do país e sede do governo, uma mistura criativa de culturas. Dificilmente 
uma cidade atrai tantas pessoas atualmente, encantando com a nova e antiga capital alemã.

A   P R I M E I R A   V I S T A
A Cidade

l 3,5 milhões de habitantes

l Capital e sede do governo da Alemanha

l Muro de Berlim, Festival internacional do    
 filme de Berlim, Portão de Brandemburgo

A Carl Duisberg Centrum Berlim

l Local tranquilo no coração de Berlim

l 9 classes

l Mediateca

l Rede sem fio «Wi-Fi»

l Lan-house

Berlim espelha a impressionante forma de mu-
dança e unificação européia. Desde da queda do 
Muro de Berlim e a reunificação da Alemanha em 
outubro de 1990, desenvolve-se a cidade como im-
portante metrópole do mundo, com muitas faces: 
sede do governo, criativo centro cultural da arte 
moderna, cidade da Mídia e Feiras assim como faci-
nante lugar de ciências e pesquisas. Larga escala 
de famosas instituições de ensino superior e uma 
universidade de elite atraem todo ano estudantes 
do mundo inteiro.

A capital com o rasante crescimento tem uma 
população de 3,5 milhões e 800 anos de história, 
mostrada nos testemunhos históricos:o Portão de 
Brandemburgo, o Palácio de Charlottenburg, o novo 
Parlamento Federal ou a famosa avenida Unter den 
Linden. Uma atração não inferior é a privilegiada 
região de museus e as ultra-modernas construções 
em volta da praça Potsdamer Platz.

A variação cultural de Berlim oferece o ano inteiro 
atrativos eventos: p.ex. o Festival internacional 
do filme de Berlim, que atrai todo ano estrelas 
internacionais do cinema e dando um toque de 
Hollywood para a cidade. O encontro anual dos 
teatros, o Carnaval das Culturas, o Christopher Street 
Day e muitos outros eventos em salas de concertos 
e óperas são internacionalmente conhecidos.
Também vale a pena visitar, as encantadoras 
imediações de Berlim. Sobretudo a cidade de Pots-

dam com único conjunto de castelos e “Sanssouci“ 
com seus jardins.

Além da cultura, no verão pode-se fazer passeios 
de barco nos canais de Berlim, passeiar nos vários 
parques ou relaxar nos barzinhos na beirada do 
rio Spree. O inverno atrai a fazer sauna e spa, e nas 
casas de café e chá encontra-se um ótimo ambiente 
para aprender, ler e bater um papo.

A Carl Duisberg Centrum Berlim

A Carl Duisberg Centrum Berlim está situada no 
bairro „Mitte“, no coração da capital e em um tipíco 
pátio interior e tranquilo. Em poucos minutos a 
pé, alcança-se muitos monumentos da cidade. A 
vibrante rua „Friedrichstraße“, que desde a queda 
do muro revigorou o brilho dos anos 20,  convida 
a passeiar. Nas próximidades encontra-se o con-
servatório musical “Hanns Eisler“ e a universidade 
“Humboldt”. Em virtude da boa ligação entre os 
transportes públicos, é a Carl Duisberg Centrum 
fácil e rápido de se chegar de todos os pontos da 
cidade. A escola tem 9 classes, uma mediateca, 
um pequeno Lan-house e um ponto de encontro 
querido entre os participantes dos cursos.
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Colônia

“Colônia é um sentimento“, assim comos seus habitantes gostam de descrever a sua cidade, que são conhe-
cidos pela maneira aberta e tolerante de ser. Sempre há algo para todos os gostos: Seja um passeio nas 
margens do Reno ou em um original barzinho para estudantes no bairro da Universidade Quartier Latin – em 
volta da Catedral de Colônia, de fama mundial,  pulsa a vida.

Colônia tem 1 milhão de habitantes e é um centro 
cultural e econômico na região do Reno. O flair in-
ternacional atrai tanto turistas quanto estudantes 
do mundo todo para frequentar as universidades 
de Colônia. Devido a grande oferta de lazer, Colô-
nia é simplesmente bem popular entre os jovens. 
Assim atrai o ano inteiro atrativos eventos como o 
Carnaval de Colônia, chamada pelos seus habitan-
tes de a 5ª estação do ano, os fogos de artifício no 
Reno, a Christopher Street Day (desfile dos gays) 
como também uma numerosa quantidade de fes-
tivais de música e teatro. Os importantes museus 
e a filarmonia dão a impressão completa da oferta 
cultural. O principal monumento e símbolo da 
cidade é naturalmente, a Catedral de Colônia, que 
desde 1996 é Patrimônio da Humanidade. Fundada 
pelos romanos, Colônia tem mais de 2000 anos de 
história, com seus vestígios conservados, que se 
encontram por todos os lados da cidade.

Como importante centro da mídia na Alemanha, 
hospeda a cidade no Reno uma das maiores emis-
soras de tv e rádio e também, emissoras privadas 
de tv, produtoras de filmes e programas de tv. Im-
portantes empresas como, Ford, Bayer e Microsoft 
têm a sede em Colônia. Na Köln Messe (a feira de 
Colônia) anualmente tem-se a possibilidade de 
visitar feiras internacionais e importantes, como p. 
ex. a Art Cologne (feira internacional de arte). 

No final do dia com muitas impressões culturais, a 
cidade também oferece uma rica vida noturna, com 
seus típicos restaurantes no centro histórico ou 
no Reno, deliciando uma Kölsch (cerveja típica de 
Colônia)

Extensos parques e áreas-verdes, em parte as mar-
gens do Reno, oferecem várias possibilidades de 
descanso e atividades esportivas. Não muito longe, 
convida o romântico Reno com seus castelos e for-
talezas, à um passeio de barco. Um passeio no rio 
Mosela combina bem com uma degustação de vin-
ho. E também como ponto de partida para passeios 
de final de semana em Paris, Bruxelas  ou Amsterdã, 
é Colônia simplesmente ideal.

A Carl Duisberg Centrum Colônia

Em Colônia, próximo ao centro está situada a ma-
triz da Carl Duisberg Centrum. Em um curto pas-
seio chega-se na Catedral ou no pitoresco centro 
histórico. Com meios de transporte alcança-se 
rapidamente o local de sua hospedagem, a estação 
de trem e o aeroporto. A Carl Duisberg Centrum 
Colônia dispõe de classes, na maioria, aclimatiza-
das e uma Mediateca. Se não quiser tomar o café 
da manhã ou almoçar em nossa Cafeteria, há na 
redondeza uma numerosa quantidade de restau-
rantes a preços acessíveis. 

A   P R I M E I R A   V I S T A
A Cidade

l 1 milhão de habitantes

l Metrópole dos estudantes na Alemanha

l Catedral de Colônia, Carnaval, 
 romântico Reno

A Carl Duisberg Centrum Colônia

l Situado próximo ao centro

l Maioria das classes aclimatizadas

l Mediateca 

l Rede sem fio «Wi-Fi»

l Cafeteria
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Munique

Munique é considerada uma cidade mundial e ao mesmo tempo uma “vila” com 1 milião de habitantes. 
A terceira grande cidade da Alemanha é uma arquitetônica obra de arte: da gótica Peterskirche (igreja São 
Pedro) na Marienplatz (praça da Maria) e do barroco Palácio de Nymphenburg até a modernissíma torre da 
BMW.

A metrópole da alegria de viver enfeitiça com a 
ligação entre tradição e moderno: „Laptop e Le-
derhose (a tradicional calça de couro)“, expressão 
popular muito usada na descrição da cidade. 
Não pode-se pensar em Munique sem a famosa 
Oktoberfest ou o FC Bayern München com o seu des-
lumbrante estádio “Allianz-Arena”. E naturalmente 
não pode-se esquecer da famosa Hofbräuhaus 
(cervejaria mais famosa).

Museus de calibre como a antiga e nova pinacoteca 
e a Pinacoteca Moderna, o Deutsches Museum (mu-
seu alemão) com grandes exposições de ciências e 
tecnologia completam a imagem de Munique como 
Highlight cultural da Alemanha.

Capital do estado Bavária é simultâneamente uma 
forte  metrópole econômica com várias impor-
tantes universidades e centros de pesquisa de 
fama internacional. Munique e a região como local 
de estudos é muito apreciado pelos estudantes, 
não só por causa das enumeras opções de lazer 
oferecidos.
 
Munique é o portão dos Alpes bávaros. Caminhar, 
escalar, fazer paraquedismo, esquiar e andar de 
Snowboard: Em todas as estações do ano oferece 
esta cadeia européia de montanhas várias possi-
bilidade de emoção e esportes. Com muito lagos e 
rios, a região dos Alpes é um convite para esportes 
aquáticos.

Famosos monumentos culturais como o castelo de 
contos de fada Neuschwanstein, com o Mito perpe-
tuado Rei Ludwig II, está situado num âmbito
de 100 quilômetros.

Também as importantes cidades Augsburg e Re-
gensburg (UNESCO-Patrimônio da Humanidade) e o 
Hallertau, a maior plantação de Lúpulo do mundo, 
encontra-se quase na porta de casa. Depois de 
tantas atividades, nada mais gostoso que tomar 
a refrescante “Hefeweizen” nas várias Biergärten 
(cervejarias ao ar livre) da cidade.

A Carl Duisberg Centrum Munique

A Carl Duisberg Centrum Munique está localizada 
próxima ao centro da cidade, que se alcança 
através do ótimo sistema de meios de transporte 
público. Bem próximo acha-se Schwabing, o bairro 
dos estudantes, com a universidade e o Englischer 
Garten ( jardim inglês). A Carl Duisberg Centrum 
dispõe de 10 classes, uma medioteca e um espaço 
para festas, e uma hospedagem própria para 
estudantes.

Máquinas automáticas de bebidas (quentes e frias) 
assim como uma Cafeteria, que de manhã são 
servidas pequenas refeições, zelam pelo bem-estar 
dos participantes dos cursos.

A   P R I M E I R A   V I S T A
A Cidade

l 1,3 milhões de habitantes

l Portão dos Alpes bávaros

l Antiga e nova Pinacoteca, Oktoberfest, 

 FC Bayern

A Carl Duisberg Centrum Muniqu

l Próxima ao centro da cidade

l 10 classes

l Mediateca 

l Rede sem fio «Wi-Fi»

l Hospedagem própria
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Radolfzell no Lago de Constança

Radolfzell está localizada na região de férias mais bonitas no sul da Alemanha, próximo a divisa com a Suíça. Por causa 
da ligação direta com o lago oferece muitas possibilidade de passeios e esporte. O centro histórico (com trânsito fecha-
do) no meio da grande praça do mercado e a igreja gótica, aconchegantes restaurantes e cafés, modernas lojas assim 
como um longo passeio público ao redor do lago, dão a pequena cidade um toque mediterrâneo. 

Seja uma fantástica redondeza ou 1300 anos de 
história, fazem de Radolfzell um empolgante local 
de férias. A impressionante cidade no Lago de 
Constança tem cerca de 30.000 habitantes 
amigáveis e abertos, e as distâncias são curtas.

Radolfzell no Lago de Constança é um ponto de 
partida para muitos passeios e atividades es-
portivas. Para quem gosta de aventura há muita 
diversão e movimentação. Há várias possibili-
dades: velejar, surfar, jogar golfe ou tênis, vôlei de 
praia, futebol, escalar e cavalgar. Além disso, no 
verão há os concertos ao ar live no lago e a aca-
demia do verão com cursos para músicos jovens do 
mundo inteiro oferecendo diversão cultural. Uma 
experiência especial são as festas tradicionais du-
rante o ano: o Alemannische Fasnacht (o carnaval 
tradicional do local) no inverno, a Hausherrenfest 
(festa tradicional), a procissão marítima (Mooser 
Wasserprozession) em julho ou a Bülle-Fest (festa 
com comida tradicional) no outono.

Graças ao ótimo sistema de transportes é possível 
fazer excursões de um dia para Freiburg e Stuttgart 
ou Floresta Negra assim como, o Europa-Park na 
cidade Rust. Mas também, não muito longe as ci-
dades suíças de Schaffhausen e Zurique. A cidade 

universitária de Constança com suas pitorescas ru-
elas oferecem ao interessados em arte e história 
cultural, excelentes museus. Uma visita a ilha das 
flores Mainau é inesquecível não só para amantes 
da natureza. Em virtude da fantástica região e do 
tamanho da cidade, Radolfzell é ideal para apren-
der um idioma. 

A Carl Duisberg Centrum Radolfzell

A Carl Duisberg Centrum Radolfzell fica direto 
no Stadtgarten (parque) com vista para o centro 
histórico. O edifício foi construído em 1903 no 
estilo típico da época. Aqui pode-se rapidamente 
se sentir bem e achar amigos do mundo inteiro. 
Pequena e muito individual, a  escola dispõe de 8 
classes,  uma pequena Cafeteria, uma sala de com-
putação assim como um espaço para festas.

Muitos participantes moram em grupos pequenos 
na hospedagem da própria escola. Ou outra alter-
nativa é morar em casa de famílias na cidade ou 
em bairros próximos. Especialmente para jovens 
participantes a Carl Duisberg Centrum oferece um 
ótimo aconselhamento e acompanhamento.

A   P R I M E I R A   V I S T A
A Cidade

l 30.000 habitantes

l Região de férias no Lago de Constança

l Natureza, Lago, Montanhas

A Carl Duisberg Centrum Radolfzell

l No centro histórico

l 8 classes

l Mediateca 

l Uso de internet livre

l Ideal para jovens participantes
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Curso de Alemão para Adultos

Curso Intensivo Plus
O Curso Intensivo Plus o prepara para o uso da língua alemã no ambiente 
profissional, particular ou para estudos. Em cursos de curto espaço de 
tempo, apartir de 2 semanas você poderá adquirir os primeiros conheci-
mentos da língua alemã ou dirigidamente aumentá-los. Principalmente 
os futuros estudantes ou participantes, que desejam se preparar para uma 
boa qualificação profissional na Alemanha, poderão em cursos de longa 
duração construir sistematicamente o conhecimento da língua alemã e 
dentro de um período razoável, atingir seguramente o nível necessário.

O ponto principal do Curso Intensivo Plus é junto ao treinamento em 
grupo, a auto-aprendizagem: Nas Mediatecas da Carl Duisberg Centren á 
disposição para todos os participantes dos cursos, material de apren-
dizagem gratuíto,  programas de computação para a auto-aprendizagem. 
Experientes orientadores que ajudam os participantes, na utilização dos 
diversos materiais da Medioteca de maneira efetiva.

Treino em grupo com acompanhamento de professores e orientação no 
programa de auto-aprendizagem
l 24 UT por semana, normalmente de manhã
l minímo de 5, máximo 15 participantes
l Reservas o ano todo; minímo de 2 semanas
l Reservas em Berlim, Colônia, Munique ou Radolfzell (Lago de 
 Constança)  

Curso Intensivo de Alemão Comercial
No treino em grupo de Alemão Comercial ocupa-se com temas de alto nível 
do idioma na área comercial e profissional. No programa treina-se a apre-
sentação pessoal ou da firma e situações variadas, como p. ex. conversas 
telefônicas com clientes, redigir relatórios ou execução de reuniões e 
negociações.
Neste curso você pode se preparar para Prova Alemão Comercial Internacio-
nal (PWD) e no final do curso fazer o exame.

Treino em grupo com acompanhamento de professores de alemão 
comercial e orientação no programa de auto-aprendizagem
l apartir do nível C1
l 24 UT por semana
l minímo de 5, máximo 15 participantes
l Reservas de diferentes datas (verificar tabela de preços atual); 
 respectivamente para 4 semanas
l Reservas em Berlim, Colônia, Munique ou Radolfzell (Lago de Constança)

10–001 10–002
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Curso “Crash” 5        Curso “Crash” 10
No Curso “Crash” pode-se combinar a aula em grupo com as possibilidades 
especiais de aula individual: Aproveita-se a diversidade de comunicação 
em grupo e colocar seus próprios pontos principais na aula individual. 
Pode-se escolher aulas individuais de 5 ou 10 UT por semana

Curso Intensivo Plus – treinamento em grupo, adicional treinamento 
individual
l 24 UT por semana, adicional 5 ou 10 UT treinamento individual por 
 semana
l minímo de 5 e máximo de 15 participantes em treinamento em 
 grupo/individual
l Reservas o ano todo; minímo 1 semana
l Reservas em Berlim, Colônia, Munique ou Radolfzell (Lago de 
 Constança)

Aprendizagem Individual - Alemão na Área Profissional
Antes do treinamento individual haverá uma análise, levando em con-
sideração suas necessidades específicas e finalidades. Se desejar o seu 
próprio material poderá ser integrado nas aulas. O treino individual o dia 
inteiro (40 UT por semana) e almoço junto com o professor, contribuem 
para o sucesso da aprendizagem. 

Treino individual sobre medida
l 20 ou 40 UT por semana
l Reservas o ano todo; minímo 1 semana
l Reservas em Berlim, Colônia, Munique ou Radolfzell (Lago de Constança) 
 assim como, adicional em Hannover ou Saarbrücken

Aprender e Morar na Casa do Professor   
Aprender e morar debaixo do mesmo teto – O treinamento individual 
acontece diretamente na casa do professor. Este curso é uma ótima possi-
bilidade de se aprender rápido, eficiente e agradável modo de melhorar o 
idioma alemão, assim garantindo um treino individual e imersão na língua 
e cultura alemã. O volume do curso será uma desição particular.

Treino individual sobre medida na residência do professor
l Quantidade de UT por semana dentro do acordo
l Hospedagem junto ao professor com pensão completa
l Reservas o ano todo; minímo 1 semana
l Reservas em Berlim, Colônia, Munique ou Radolfzell (Lago de Constança)  
 assim como, adicional em Hannover, região Rhein-Main ou Saarbrücken

Provas

Seus avanços na aprendizagem serão verificados atráves de testes 
semanais. Com isso o seu nível de conhecimento será comprovado e 
assim têm-se do professor um direto retorno do sucesso na apren- 
dizagem. No decorrer do curso adicionalmente, pode-se fazer pro-
vas de alemão como língua estrangeira, reconhecidas internacional-
mente, assim documentando o seu desenvolvimento a outros, p. ex. 
sua firma ou fornededor de bolsas de estudos, através de padrões 
reconhecidos. Para alunos com curso de longa duração pago, as 
provas B1 e B2, pertencem ao curso (o nível precisa ser atingido) e 
já estão incluídas no preço. Se deseja estudar na Alemanha, com a 
prova TestDaF preenche-se as condições do conhecimento da língua 
alemã, para começar os estudos na universidade. Em todas as Carl 
Duisberg Centren é possível fazer as seguintes provas:

Prova Realizável após o nível

Certificado Alemão (“telc Deutsch B1”) B1

telc Alemão B2 (“telc Deutsch B2”) B2

telc Alemão C1 (“telc Deutsch C1”) C1

TestDaF B2 até C1

Prova Alemão Comercial 
Internacional (PWD)

C1

Teste Alemão como língua estrangeira 
comercial (WiDaF)

todos os níveis 
apartir de A2

70–003

70–004

70–005

70–006

70–007

70–008

10–003

10–006

10–007

10–004
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Preparação para Cursos Universtários na Alemanha

Para a admissão de um curso universtário na Alemanha, precisa-se preencher duas condições:

  Precisa-se possuir uma autorização válida para admissão 
  Se deseja estudar em universidades na Alemanha, vigoram 
  diferentes condições. Candidatos as vagas dos países 
  pertencentes á Comunidade Européia têm geralmente, através 
  do vestibular adquirido na terra natal, a autorização para estudar 
  na Alemanha. Para estudantes de outros países precisam 
  comprovar que, no seu país de origem, adquiriu o vestibular e 
  frequentou alguns semestres numa universidade no país natal 
  ou depois do encerramento escolar que absolveu um curso 
  prepraratório universitário na Alemanha, antes de poder iniciar 
  os estudos em uma universidade alemã.

  Informe-se antecipadamente da condições válidas. 
 As duas importantes provas do idioma para candidatos a vaga 
 são: Prova de língua alemã para o acesso ao ensino superior de 
 estudantes estrangeiros  (DSH) e Prova de língua alemã como 
 língua estrangeira (TestDaF). Para ambas, é necessário o nível 
 C1 de conhecimento do idioma.

1 2

Você deseja estudar na Alemanha e preprarar-se para a prova de acesso? 
Ou precisa de assistência na escolha da disciplina ou a universidade 
adequada?

A Carl Duisberg Centren ajuda-lhe com o Serviço Completo, para começar 
seus estudos na Alemanha sem dificuldades: curso de alemão, auxílio na 
solicitação de vagas na universidade, treino das provas, a prova TestDaF 
na sua sede da Carl Duisberg Centrum ou a inscrição para DSH em uma 
universidade.

l Depois da chegada da sua inscrição e pagamento da taxa do Curso 
 Intensivo Plus na Carl Duisberg, emitimos o atestado como partici- 
 pante do curso de idiomas. E ele é necessário para requerer o seu visto, 
 junto a Embaixada/Consulado Alemão no seu país.

l Atenção-Importante: Em muitos países recebe-se o visto para estudar,
 somente mostrando o comprovante de acesso para uma universidade 
 alemã. Neste ponto ajudamos com nosso ACCESS Intermediação na 
 procura de vagas na universidade

l Se desejar candidatar-se a vaga depois da chegada na Alemanha para 
 fazer um curso de idiomas, nós aconselhamos com informações gerais 
 sobre as suas possibilidades de começar os estudos. Também ajudamos 
 por exemplo, com o preenchimento de registro de solicitação, junto ao 
 contato da futura universidade na Alemanha. Antes da viagem, 
 informe-se antecipadamente, se há a possibilidade de se alterar o visto 
 do curso de idiomas para visto de estudos.

l Para a preparação dos estudos em música ou artes, colocamos a sua 
 disposição salas para treinamento ou interdiamos locais especial-
 izados para possível treino ou aula.

Todas as Carl Duisberg Centren na Alemanha são reconhecidos centros da 
prova TestDaF. Você poderá prestar a prova TestDaF direto junto a nós. A 
prova realize-se 6 vezes por ano, dando-lhe a possibildade de escolher a 
época ideal.

O Curso Intensivo Plus é a base para o curso de alemão. Através da escolha 
de módulos, o programa de aprendizagem poderá ser adaptado ao seus 
interesses e necessidades.
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Propedêutica – Preparação de cursos 
universtários na Alemanha
Junto a um bom conhecimento do idioma, o candidato a vaga precisa 
muitas vezes de ajuda no entendimento do sistema universitário alemão e 
com preenchechimento os requistos.

O Módulo de preparação para cursos universtários na Alemanha prepara 
você muito bem para inicío dos estudos: de acordo com a disciplina esco- 
lhida recebe-se informações úteis e treinamento prático sobre os se-
guintes temas:
 
l Como me orientar em uma universidade alemã e seu sistema de estudos?
l Quais as diferenças nos estudos na Alemanha e país natal?
l Como escrever textos relacionados com o estudo, como relatórios, 
 protocolos e seminários e como trabalhar com textos cientifícos?
l Excursões a uma escola superior no seu local de curso

Complemento do Curso Intensivo Plus
l apartir do nível B2
l 4 semanas a 6 UT
l minímo 4 e máximo de 8 participantes
l reservas em Berlim, Colônia, Munique, Radolfzell (Lago de Constança)

A pedido, intermediação de um curso de preparação especial para 
estudantes de música ou artes:
l Para estudantes de música: introdução a teoria e terminologia da música 
l Para estudantes de artes: compilação de pastas de apresentações

Treino para as provas: TestDaF e DSH
Para as provas TestDaF ou DSH prepramos você em um treinamento 
suplementar com foco no formato das provas, depois de ter adquirido 
as condições no Curso Intensivo Plus. No treino das provas aprende-se, 
através de exemplos, como lidar com a prova e as técnicas necessárias 
para resolver as tarefas de maneira eficaz e com sucesso.

Muitos dos nossos professores são corretores da  TestDaF, que dão-lhe a 
indicação através da análise, de erros e correção.

Complemento do Curso Intensivo Plus
l apartir do nível C1
l 4 semanas a 4 UT
l minímo 4 e máximo de 8 participantes
l reservas em Berlim, Colônia, Munique, Radolfzell (Lago de Constança)

ACCESS Intermediação na procura de vagas na 
universidade 
Para um minucioso e individual aconselhamento nos estudos, a análise da 
sua documentação e intermediação na vaga de desejada matéria em uma 
universidade alemã, está disponível o serviço de ajuda a vagas universi-
tárias ACCESS da Carl Duisberg Centren. Se é técnica, música, economia 
ou medicina ajudamos a realizar seus desejos nos estudos. Com o ACCESS 
ajudamos a um ótimo planejamento e assim economizando tempo com a 
preparação dos estudos e um rápido inicío.

Nós temos cooperação com universidades estatais e particulares em toda 
a Alemanha. Se você cumprir as condições para entrar em uma universi-
dade, poderá escolher entre muitas disciplinas diferentes e mais do que 
350 universidades na Alemanha. 

Prestação de serviços
l Avaliação na autorização de acesso para estudos na Alemanha, 
 aconselhamento sobre as possibilidade de estudos e intermediação 
 de vagas.

20–101

20–102

20–103
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Módulo de Idioma Geral e Comercial

Em pequenos grupos prepara-se no melhoramento de pronúncia 
e aptidão da comunicação, treino relacionado com o exercer 
de uma profissão ou preparação de uma prova ou treino para 
candidatar-se ao um emprego.

Fonética
Uma pronúncia compreensível é um pré-requisito para um sucesso na 
comunicação e é frequentemente subestimado. Qual a vantagem de um 
extenso vocabulário e bom conhecimento de gramática, se no final há 
dificuldade de se entender?
No módulo Fonética consolida e amplia o fundo básico fonético já ad-
quirido em aula com um trabalho dirigido na eliminação das dificuldades 
de pronúncia. Exercícios práticos melhoram continuamente a pronúncia 
e entoação. Com isso irá melhorar a habildade na compreensão auditiva e 
conversação.

Complemento do Curso Intensivo Plus
l apartir do nível A1
l 4 semanas a 4 UT
l minímo 4 e máximo de 8 participantes
l reservas em Berlim, Colônia, Munique, Radolfzell (Lago de Constança)

Treino de Habilidade de Comunicação 
Para você a expressão oral é muito importante? Uma ativa habilidade de 
comunicação oral no dia-a-dia ou profissionalmente e uma grande varia-
ção nas atividades para os participantes, estão em primeiro plano neste 
módulo. Treina-se a realização da comunicação oral e a reação adequada 
em diversas situações, como p. ex. reclamar, pedir ajuda ou resolver con-
flitos. Pode-se melhorar a participação ativa em uma conversação ou em 
uma conferência explanando gráficos ou estatísticas. O objetivo é, reduzir 
o inibição em falar e treinar uma variadade de expressões e assim agindo 
com mas firmeza em um ambiente alemão. Tanto faz se a necessidade é a 
conversa do dia-a-dia, profissional ou preparação para estudos.

Complemento do Curso Intensivo Plus
l apartir do nível A2
l 4 semanas a 4 UT
l minímo 4 e máximo de 8 participantes
l reservas em Berlim, Colônia, Munique, Radolfzell (Lago de Constança)

Alemão na Área Profissional
Neste módulo treina-se a habilidade profissional como apresentar sua 
empresa, os produtos e serviços, apresentação pessoal e capacidade pro-
fissional, ativa e bem-sucedida participação em  reuniões ou negociações 
comerciais. A temática do módulo Alemão na área profissional está voltada 
para diferenças culturais, tal qual maneiras e comportamento do dia-a-
dia numa área de trabalho na Alemanha.

Complemento do Curso Intensivo Plus
l apartir do nível B1
l 4 semanas a 6 UT
l minímo 4 e máximo de 8 participantes
l reservas em Berlim, Colônia, Munique, Radolfzell (Lago de Constança)

Preparação para a prova telc-certificados  B1, B2 e C1
A Carl Duisberg Centren é parceira da telc (The European Language Cer-
tificates) oferecendo módulos de preparação para as provas B1, B2 e C1. 
Trabalhando com autênticos modelos dos testes, familiarizar-se com o 
formato da prova. Assim recebe-se dicas sobre as propriedades individuais 

dos exercícios da prova e aprende-se evitar os erros típicos desenvolvendo 
novas estratégias para obter um melhor possível resultado. Treina-se com 
exemplos dos ítens da prova oral, p.ex. se apresentar ou comentar um 
gráfico.

Complemento do Curso Intensivo Plus
l apartir do nível B1 até C1 (dependendo da prova escolhida)
l 4 semanas a 6 UT
l minímo 4 e máximo de 8 participantes
l reservas em Berlim, Colônia, Munique, Radolfzell (Lago de Constança)

Preparação para a prova Alemão Comercial Internacional 
(PWD)
Em cooperação com o Instituto Goethe e a Câmara de Comércio e Indústria 
Alemã (DIHK) oferece a Carl Duisberg Centren, a prova de Alemão Comercial 
Internacional. Com isso os candidatos comprovam a habilidade de se 
comunicar na área de alemão comercial com sucesso, como p. ex. 
apresentar a empresa ou escutar e resumir textos comerciais. Baseados 
em autênticos modelos de testes, e com a simulação de desempenho de 
papéis treina-se a prova oral, assim criando as condições para fazer a 
prova com sucesso.

Complemento do Curso Intensivo Plus
l apartir do nível C1
l 4 semanas a 6 UT
l minímo 4 e máximo de 8 participantes
l reservas em Berlim, Colônia, Munique, Radolfzell (Lago de Constança)

Treino para Candidatar-se ao um Emprego
Em uma entrevista é bom que, haja concentração no assunto e não 
constantemente procurar as palavras certas. No módulo Treino para 
candidatar-se ao um emprego exercita o candidato não somente em dife-
rentes situações de uma entrevista, cujo através de videos  e juntamente 
com o professor serão analisados. O módulo também familiariza-se com 
o modelo padrão alemão de documentação, com a esperada qualidade e 
por conta própria, poderá produzir currículo, carta de motivação e demais 
documentações.

Complemento do Curso Intensivo Plus
l apartir do nível B2
l 4 semanas a 6 UT
l minímo 4 e máximo de 8 participantes
l reservas em Berlim, Colônia, Munique, Radolfzell (Lago de Constança)

Intermediação em um Estágio
Fazer um estágio no exterior é uma vivência especial e importante no 
desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Ao mesmo tempo 
adquirir o conhecimento do país e melhorar o conhecimento da língua 
alemã. Este programa está aberto para participantes que desejam na Ale-
manha, fazer um estágio. Após a conclusão do Curso Intensivo Plus, depois 
de adquirido e comprovado um bom conhecimento da língua alemã, a Carl 
Duisberg Centren ajuda candidatos qualificados na procura de estágios 
em muitas áreas. Com isso dispomos de muitos anos de experiência e 
contatos com empresas em toda a Alemanha.

Prestação de serviços
l apartir do nível B2
l a intermediação de uma vaga para estágio
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Programas Extras com Atividades Culturais e Esportivas

Muitas pessoas aprendem mais fácil e eficaz quando se mantêm 
ocupado com temas de especial interesse. Porisso a Carl Duisberg 
Centren prepara programas extras com temas culturais e esporti-
vos como pontos principais, para adquirir conhecimento melhor 
da Alemanha e do local do seu curso. Assim mantêm-se a pos-
sibilidade, de ao seu modo, estimular e aprofundar os conhe-
cimentos da língua alemã e conhecer um novo lado do país. Os 
programas extras são um complemento dos cursos de alemão da 
Carl Duisberg Centren, que poderão ser reservados, independente 
de se ficar 2 semanas ou 6 meses.

História Alemã
Em nenhum lugar vive-se a história alemã tão próxima quanto na sua capi-
tal, Berlim. O século 20 é a marca do programa extra: mergulhar no brilho 
da „Swingin’ Twenties” e encontrar-se com o testemunho da época nascista 
e a divisão e reunificação da Alemanha. Você visita lugares de lembranças 
como o legendário „Checkpoint Charlie“ e o munumento Muro de Berlim. Na 
exposição permanente A história de Berlim (The Story of Berlin) vive-se in-
terativa e emocionamente a história do século 20. Uma visita ao Museu da 
DDR completa o programa. Aqui têm-se o conhecimento como era a vida 
na ex-Alemanha Oriental.

Programa Extra
l 2 excursões em Berlim por semana com preparação do tema e 
 vocabulário.
l 6 horas por semana, reserva semanal
l minímo de 3 participantes
l reservas em Berlim

Mito Rei Ludwig II
Há muitas lendas em volta do rei bávaro Ludwig II. Com uma vida exces-
siva e sua morte misteriosa, dão asas á imaginação até hoje. Em um 
variado programa passeia-se por vestígios do romântico e depressivo rei, 
como num contos de fadas. Na aula á tarde, lê e escuta-se muito sobre ele 
e assim prepara-se para visitas. As excursões conduzem aos importantes 
locais da sua vida: o quarto de nascimento no castelo Nymphenburg, a 
residência em Munique, os castelos de Neuschwanstein e Herrenchiemsee  
como também, o local de falecimento do rei no lago Starnberg. Encante-se 
com o romântico passado da bavária.

Programa Extra
l 3 excursões nas imediações e 4 visitas em Munique com 
 preparação do tema e vocabulário.
l Reservas de 12 UT em 2 semanas
l minímo de 2 participantes
l reservas em Munique

20–301
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Programas Extras com Atividades Culturais e Esportivas

Colônia - Cidade das Artes
Obviamente há no programa a visita ao mundialmente conhecido museu 
Romano-Germânico, e os museus „Wallraf-Richartz“ e „Ludwig“. Além disso 
oferecemos a visita na gótica Catedral de Colônia e nas igrejas românicas, 
com sua interessante arquitetura sacra. Percebe-se a importância de 
Colônia na idade média tanto na religião quanto politicamente na 
Europa.

Programa Extra
l 2 excursões em Colônia por semana com preparação do tema e 
 vocabulário.
l 6 horas, reserva semanal
l minímo de 3 participantes
l reservas em Colônia

Munique - Cidade das Artes 
Uma numerosa quantidade de museus em Munique e no sul de Bavária 
oferecem coleções expressionistas de grande significado: O famoso grupo 
de artistas „Der blaue Reiter“ (“O cavaleiro azul”) estreitamente vincu-
lado com Munique, Murnau e outras localidades no sul de Bavária. Com 
o programa Munique - Cidade Cultural ganha-se através da preparação do 
tema e vocabulário para visitas em museus como p. ex. “Lenbachhaus“ e 
excurções  (p. ex. Murnau am Staffelsee, Kochel am See). Impressões da 
vida e obras dos pintores como, Franz Marc, Wassily Kandinsky e Gabriele 
Münter. Se você adora arte e interessase por arte moderna, este programa 
extra é uma vivência especial e o complemento ideal para o seu treino do 
idioma.

Programa Extra
l 3 excursões nas imediações e 4 visitas em Munique com preparação 
 do tema e vocabulário.
l Reservas de 12 UT em 2 semanas
l minímo de 2 participantes
l reservas em Munique 

Música Clássica
Alemão era a língua materna de Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebas-
tian Bach e Ludwig van Beethoven. O programa extra Música Clássica une 
aprendizagem da língua com a emoção musical de uma forma especial. En-
quanto a permanência, visita-se eventos noturnos em escolhidos lugares 
de concerto (“Philharmonie”, “Deutsche Oper”, “Staatsoper unter den 
Linden“, „Komische Oper“, „Konzerthaus“).  As entradas para as apresen-
tações serão reservadas de acordo com a disponibilidade. Através da Carl 
Duisberg Centrum você será preparado com o tema e vocabulário sobre 
concertos e óperas.

Programa Extra
l 1 evento noturno por semana e com preparação do tema e vocabulário
l reservas semanais
l minímo de 1 participante
l reservas em Berlim
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Vinicultura no Reno
Os romanos trouxeram o vinho para o Reno. Até mesmo Colônia, uma 
antiga colônia romana, foi plantada com as videiras. Na medida de um es-
pecial programa de lazer aprendese com a Carl Duisberg Centrum Colônia 
a conhecer um dos mais antigos bens, a vinícula. Passeios na região de 
vinículas e visita a museu do vinho estão assim no programa como, uma 
visita a adega. Lá pode-se convencer em primeira mão da qualidade dos 
vinhos alemães.

Programa Extra
l visita a um museu do vinho em Colônia e 1 excursão a uma região 
 vinícula com visita a adega e degustação de vinho, e respectivamente 
 com preparação do tema e vocabulário.
l reservas para 2 semanas
l mínimo de 4 participantes
l reservas em Colônia

Especial de Natal
Natal na Alemanha: iluminação festiva e árvores de natal, confeitos 
natalinos e tradicional artesanato. A Carl Duisberg Centren o convida a 
conhecer a tradicional festa natalina na Alemanha. Seja um passeio pela 
feira de fama mundial „Christkindlmarkt“ em Nürnberg ou umas das mais 
antigas feiras de natal em Dresden, deixe-se seduzir com o tradicional 
artesanato, as bolachas de natal e decoração festiva natalina. Somente 
em Colônia há 5 feiras de natal para se descobrir, e sendo que uma delas é 
no estilo medieval, e transportar-se ao um antigo tempo. Em  Radolfzell, 
você aprenderá a como fazer as bolachinhas e cantar as músicas natalinas 
alemãs.

Programa Extra
l reservas semanalmente, apartir do final de novembro
l mínimo de 3 participantes
BERLIM
l visita a uma feira de natal em Berlim e 1 excursão em Dresden na 
 famosa feira de natal “Strietzelmarkt”, passeio através do centro 
 festivamente iluminado e festa de natal com a preparação do 
 vocabulário e conteúdo
COLÔNIA
l visita a uma feira de natal de Colônia, excursão para ver presépios em 
 várias igrejas, Festa de natal na Carl Duisberg Centren com a preparação 
 do vocabulário e conteúdo
MUNIQUE
l visita a uma feira de natal em Munique e 1 excursão para feira 
 „Christkindlmarkt“ em Nürnberg  com a preparação do vocabulário 
 e conteúdo
RADOLFZELL
l visita a uma feira de natal em Radolfzell e 1 atividade á tarde 
 (p. ex. fazer as bolachinhas e cantar as músicas natalinas) com a 
 preparação do vocabulário e conteúdo

Atividades ao Ar Livre em Radolfzell 
(Lago de Constança)
Procura um curso de alemão com, também um desafio esportivo? Muitas 
pessoas preferem atividades ao ar livre, porque gostam da natureza e de-
sejam ficar em forma. A região do Lago de Constança oferece o ano inteiro 
muitas possibilidades de ser ativo, por mar ou terra. Se é velejar, remar 
ou canoagem: Desfrute da primavera até outono das belezas do Lago de 
Constança, com vista para os Alpes suíços. Andar de Skate ou bicicleta e 
fazer cooper a margem do lago na ilha de “Reichenau” ou experimentar a 
aventura de praticar o arborismo. 

Programa Extra
l preparação e acompanhamento da denominada atividade através 
 de um treinador pessoal
l cerca de 4 horas á tarde ou no final de semana; reservas por atividade
l mínimo de 1 participante
l reservas em Radolfzell no Lago de Constança

Especial de Inverno
Entre janeiro e março, em Munique e Radolfzell no Lago de Constança, 
gira tudo em torno da neve. Com programa extra Especial de Inverno 
pode-se ir aos finais de semanas, aos Alpes: equipamentos de esqui ou 
snowboard pode ser alugados no local. Tudo o que precisa trazer é bom 
humor e vontade de andar na neve. Para todos os principiantes, há cursos 
de esqui ou snowboard a disposição. Com os cuidados de um guia tem-se a 
certeza “de voltar inteiro para casa”.

Programa Extra
l viagem de ida e volta a uma região de esqui, passe para esquiar. 
l reservas com pagamento extra: fornecimento do equipamento e 
 vestimenta para esquiar, curso de esqui
l 1 dia (sábado ou domingo)
l mínimo de 1 participante
l reservas em Munique e Radolfzell no Lago de Constança

Mais informações sobre os atuais programas extras e atividades, 
encontra-se através de: www.cdc.de
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Programa Complemento para Crianças e Adolescentes

Com o lema „ Aprender um idioma e aproveitar as férias” a Carl 
Duisberg Centrum oferece em Radolfzell no Lago de Constança, 
para crianças e adolescentes variados e completos cursos de 
férias. Junto ao curso de alemão em grupos com várias nacio-
nalidade e atividades de lazer, a aprendizagem da língua alemã 
torna-se rapidamente uma verdadeira aventura.

Programas de Idioma para Adolescentes
l O local do curso é na atrativa cidade de Radolfzell no Lago de 
 Constança
l São os „cursos tudo inclusive“ com aulas de alemão, hospedagem, 
 alimentação, programas de atividades, etc
l possibilitam o contato com alunos do mundo inteiro
l oferecem empolgante e variado programa de lazer e esportes
l abrange uma cuidadosa escolha de hospedagem com 
 acompanhamento 24 horas

Curso de Férias de Verão para Adolescentes apartir 
de 15 anos        
O Curso de férias Verão é o ideal para achar amigos do mundo inteiro. 
Aqui encontram-se jovens apartir de 15 anos, com motivação para 
aprender a língua alemã e adicionalmente praticar esportes, fazer pas-
seios ou outras atividades individuais. Além de natação, vôlei de praia, 
patinar, consta no programa escalar ou andar de bicicleta. Aos sábados há 
excursões o dia inteiro para Freiburg, Stuttgart, Munique ou no parque de 
diversões em Rust.

Programa completo para Adolescentes
l Para todos os níveis
l 24 UT aulas de alemão por semana 
l Minímo 5 e máximo de 15 participantes
l Alojamento em hospedarias da Carl Duisberg ou em casa de familias 
 escolhidas
l Pensão completa durante os dias de curso, Meia-pensão nos finais de 
 semanas
l Reservas no verão em Radolfzell no Lago de Constança; verifique o 
 início dos cursos através da atual lista de preços

30–001
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Escola de Futebol para Crianças de 10 até 15 anos         
O mundo entre amigos em Radolfzell – Gooool! A internacional escola de 
futebol da Carl Duisberg Centren está localizada no clube de futebol “FC 03 
Radolfzell”. 

Passes, dribles, bate-bola, e naturalmente fazer gols: entusiasmados 
jovens por futebol do mundo inteiro treinam duas semanas, através de 
competente técnico, a arte da bola. 

Nesta escola, aprendem os jovens a língua alemã não somente numa aula 
mas como, o uso da língua em outros ambientes. Junto ao treino de fute-
bol, os jovens têm uma atuação ativa em conjunto e aprendem a construir 
um espírito de equipe e social competência.

Programa completo para crianças
l Não para iniciantes; conhecimento mínimo necessário apartir do nível A1
l 20 UT aulas de alemão por semana
l minímo 8 e máximo de 15 participantes
l Alojamento no clube de futebol “FC 03 Radolfzell“
l Pensão completa durante os dias de curso, Meia-pensão nos finais de 
 semanas
l Reservas no verão em Radolfzell no Lago de Constança; verifique o início 
 dos cursos através da atual lista de preços

Especial de Inverno para Adolescentes apartir de 15
Também nos meses de inverno o Lago de Constança tem muito a oferecer. 
O curso de alemão e um final de semana, esquiando ou andando de snow-
board perto dos Alpes, é uma perfeita combinação. A neve transforma a 
paisagem do Lago de Constança em contos de fada. Esquiando em pistas e 
no final encontrando com outras pessoas, os jovens aplicam sem demora, 
novos conhecimentos de alemão. A Carl Duisberg Centrum organiza trans-
porte, passe para esquiar, aluguel do equipamento e roupas esportivas. 
Um acontecimento especial na região é Fasnachtstage (carnaval local), no 
final da temporada.

Programa completo para adolescentes
l Para todos os níveis
l 24 UT aulas de alemão por semana
l minímo 5 e máximo de 15 participantes
l Alojamento em Hospedarias da Carl Duisberg ou em casa de famílias 
 escolhidas
l Pensão completa durante os dias de curso, Meia-pensão nos finais de 
 semanas
l Reservas de janeiro até março em Radolfzell no Lago de Constança; 
 verifique o início dos cursos através da atual lista de preços
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Programa para Classes Escolares ou Grupos

Em lugar nenhum pode-se aprender a língua alemã, história e 
cultura, tão intensivo e com vida como na própria Alemanha: para 
classes escolares, universidades e outros grupos a Carl Duisberg 
Centren oferece cursos de idiomas feito à medida para públicos-
alvos.

Deixe-se entusiasmar com a capital Berlim, com a metrópole no Reno – 
Colônia, com a beleza da natureza em Radolfzell no Lago de Constança 
ou a região onde os três paises (Alemanha, França e Luxemburgo) se en-
contram. Planeje uma viagem de instrução com lugares interessantes que 
sempre desejou ver, nós cuidamos da organização. Em aula, em excursões 
e com uma família alemã recebe-se um conhecimento vivo da cultura e 
história do país.

A oferta inclui:
l Dirigida aula de alemão para melhoramento da língua
l Escolha de várias excursões e visita a museus
l Aprendizagem viva da língua, cultura e história alemã.
l O conhecimento do país e seu povo

Para grupos apartir de 15 participantes um acompanhante é isento do 
pagamento; a pedido o início do curso poderá ser marcado o ano inteiro. 
Peça uma oferta individual para seu grupo.

Berlim
Berlim é uma viagem que sempre vale a pena. Viajando para a capital 
como turma, os alunos tem a possibilidade de conhecer os lados mais 
interessantes da Alemanha. Pode-se fazer contatos com jovens alemães e 
melhorar o conhecimento do idioma. O curso de línguas é acompanhado 
de diversos e interessantes programas de lazer. Se é um passeio guiado 
através de Berlim e Potsdam, uma visita ao Parlamento Federal ou uma 
noite jogar boliche: A Carl Duisberg Centrum combina para seus alunos um 
informativo e divertido programa, para descobrir de forma empolgante a 
história e um presente pulsitante na metrópole da cultura.

Colônia
Colônia nunca é tediosa: fundada a 2000 anos pelos romanos, importante 
centro do poder religioso e secular na idade média e atualmente uma das 
cidades universitárias mas procuradas.
Não pode-se esquecer dos inúmeros museus e eventos culturais – aqui 
há de tudo para todos. Sem falta deve-se vivenciar um passeio de barco 
no romântico Vale do Reno, com suas fortalezas e castelos no meio da 
vinicultura. O curso de idioma na modernamente equipada Carl Duisberg 
Centrum é acompanhado por diversos programas em cultura e lazer: uma 
volta pela cidade, a ascensão da Catedral de Colônia ou ser guiado na Casa 
da História em Bonn.

Radolfzell no Lago de Constança 
No Lago de Constança é o endereço certo para quem procura aventura e 
diversidade. Próximo da Floresta Negra e da Suíça e seus Alpes sentem-se 
os participantes em clima de férias, na água ou natureza assim como 
cultura, história, tradição e hospitalidade. Radolfzell é ideal ponto de 
partida para atrativas excursões como p. ex. as cidades de Freiburg e 
Stuttgart, as cachoeiras em Triberg ou Europapark Rust. Para apreciadores 
dos locais históricos não ficará nenhum desejo aberto: Radolfzell tem 
um maravilhoso centro histórico e próximo, a cidade universitária de 
Konstanz com suas ruelas e ampla possibilidade de fazer compras. Em 
Meersburg pode-se admirar como era a vida na idade média e apreciar na 
montanha Hohentwiel o castelo feudal.

Saarbrücken
No encontro dos 3 países Alemanha (o estado de Saarland), Luxemburgo 
e França têm várias possibilidade para passear. Fazer caminhadas sobre os 
vestígios romanos ou celtas, descobrir numerosos testemunhos da cultura 
industrial, vivenciar as cidades com o coração e o gosto francês de viver.

10–005
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Frequentar Escolas na Alemanha

Muitos pais desejam através da vantagem de uma visita a escola 
pública ou um internato na Alemanha durante meio-ano ou o ano 
inteiro, proporcionar à seus filhos, a perspectiva de fazer uma car-
reira ou estudar na Alemanha. Para isso, a Carl Duisberg Centren 
se apresenta como um parceiro experiente e confiável.

Intermediação na procura de Escolas Públicas e Internatos na 
Alemanha        
A Carl Duisberg Centren intermedia nos programas High School na 
Alemanha para alunos estrangeiros. Para isso é oferecido níveis escolares 
em toda a Alemanha, por meio ou o ano inteiro. Em caso de necessidade a 
Carl Duisberg Centren escolhe uma casa de familia durante a permanên-
cia. Ao seu desejo há durante a permanência, acompanhamento por um 
conselheiro individual em todos os assuntos escolares. A pedido especial 
há intermediação em escolas internacionais ou escolas com Baccalaureat 
Internacional (IB) bem como seletos internatos. No início do ano escolar 
será testado, se conhecimento de alemão é suficiente para se estudar 
numa escola. Se o conhecimento do idioma não é suficiente, há a possibi-
lidade participar no programa de preparação Pronto para a Escola na Carl 
Duisberg Centrum em Radolfzell no Lago de Constança.

Prestação de Serviço
l Intermediação  meio-ano ou o ano inteiro dos níveis escolares 
 na Alemanha
l Em caso de necessidade intermediação com a casa de família
l A pedido intermediação de um conselheiro individual
l Teste do conhecimento da língua alemã

Pronto para a Escola – Programa de preparação para frequentar 
escolas na Alemanha          
Há muitos anos o Programa de preparação para frequentar escolas da Carl 
Duisberg Centrum Radolfzell recebe alunos apartir dos 15 anos do mundo 
inteiro. Lá prepara-se os jovens, na linguagem e interação cultural para 
frequentar escolas na Alemanha. Para jovens abaixo de 15 anos a Carl 
Duisberg Centrum Radolfzell oferece um treino individual na preparação 
do idioma. Assim as aulas se adaptam com os alunos obtendo um ótimo 
ritmo de aprendizagem.

O curso de idioma oferece todas as vantagens de uma só vez: acomodação 
e acompanhamento em uma casa de família alemã, alimentação, aulas, 

programas de lazer e também contato com escolas ou internatos. A ex-
celente infraestrutura da cidade possibilita aos jovens, se adaptarem rapi-
damente. Os alunos residem junto a famílias alemãs. Com isso favorece-se 
não somente o idioma, mas especialmente a integração cultural e social.

A duração do curso depende do conhecimento prévio e da aptidão para as 
línguas do aluno. Os cursos são organizados numa sequência sistemática. 
Os alunos aprendem a língua alemã em geral, melhorando sua compreen-
são oral e auditiva, bem como a gramática. Assim adquirem a habilidade 
oral e escrita, que é importante para frequentar uma escola. A oferta 
Pronto para a Escola inclui pequenos grupos de treinamento de Inglês para 
escolas e melhoramento do idioma nas áreas de matemática e ciências.

Programa Completo para Adolescentes
l Não para iniciantes; mínimo conhecimento necessário nível A1 
l 30 UT de aulas por semana
l Mínimo de 5 e máximo de 15 participantes nas aulas da língua alemã;
 treinamento de inglês e no melhoramento do idioma nas áreas de 
 matemática e ciências mínimo de 3 participantes
l Acomodação junto a famílias alemãs escolhidas.
l Pensão completa
l Reservas o ano inteiro em Radolfzell no Lago de Constança; verifique o 
 início dos cursos através da atual lista de preços
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Programa Cultural e Lazer
A Carl Duisberg Centren complementa gratuitamente os cursos oferecendo 
um extenso programa em cultura, esporte e lazer. Somente os valores 
para ingressos, custos com transporte e consumo não estão incluídos no 
preço. Muitas vezes será oferecido excursões extras nos finais de semana à 
preços módicos.

Ajuda junto a Autoridades Alemãs
Evidentemente consta esse serviço em todas as Carl Duisberg Centren, 
participantes dos cursos junto a execução de questões administrativas, 
como p. ex. serviços para estrangeiros, consulta ao médico ou ajuda em 
caso de emergência.

Acesso a E-Mail e Internet
Em todas as Carl Duisberg Centren têm os participantes, acesso gratuíto 
de E-Mail e a Internet, sendo que na maioria das localizações têm rede 
sem fio «Wi-Fi», possibilitando ao participante, o uso  do seu próprio 
laptop.

Traslado Aeroporto        
A pedido a Carl Duisberg Centrum organiza a sua chegada, com a busca em 
aeroporto ou estação de trem e o leva ao local de hospedagem reservado. 
Preste atenção na hora de planejar sua viagem, qual o aeroporto ou esta-
ção de trem está localizada próxima a escola do seu curso e comunique-se 
a tempo o time de serviços da Carl Duisberg Centrums com todos os dados 
relevantes. Também para a saída, a Carl Duisberg Centrum põe a sua 
disposição o serviço de traslado.

Contratos de Seguros
Condição para participar no curso é uma comprovação válida na Ale-
manha, com seguros de saúde, responsabilidade cívil e acidentes. Veri-
fique sua cobertura do seguro!
Nós pedimos que, junto a ida para o curso, comprove-se que possui o 
seguro. Se não tiver, pode-se fechar um contrato através da Carl Duisberg 
Centrum.

Créditos
Para os participantes dos cursos de alemão da Carl Duisberg Centren, 
através de pagamento de taxas, pode-se intermediar créditos em uma 
universidade americana.

Requisitos para Vistos – Ajuda na Aquisição do Visto
Em todo caso, preste a atenção nos requisitos para entrar na Alemanha.
Cidadãos dos países da Comunidade Européia não precisam de visto para 
entrar na Alemanha. Cidadões de muitos outros países também podem 
entrar no país por até 3 meses sem visto, p. ex. com o visto de turista. Par-
ticipantes de muitos países não pertecentes a Europa, precisam de visto 
para entrar na Alemanha. Se deseja ficar mais que 3 meses na Alemanha 
precisa-se eventualmente, um visto especial para frequentar um curso de 
idiomas ou para estudar.

Sobre aquisição do visto informe-se a tempo na Embaixada/Consulado 
Alemão no seu país. Através da página do Ministério do Exterior da 
Alemanha (www.auswaertiges-amt.de), acha-se todas as informações 
relevantes. Para o requerimento a tempo do visto, são os participantes 
responsáveis.

A Carl Duisberg Centren ajuda-o junto ao requerimento do visto através 
de uma confirmação da reserva do curso e eventualmente, outros serviços 
reservados, p. ex. hospedagem.

Uma assistência adicional para a solicitação do visto é o serviço do visto da 
Carl Duisberg:     Logo após do pagamento integral e uma pequena 
extra taxa, a Carl Duisberg Centrum emite um atestado para apresentar a 
Embaixada/Consulado Alemão, confirmando todos os serviços reservados 
e o pagamento. Com pagamento suplementar a Duisberg Centrum envia a 
documentação pelos serviços de correios.

Informe a Carl Duisberg Centrum, onde foi feita a reserva do curso sem 
falta,  sobre um eventual retardamento ou problemas com o concessão do 
visto. Se no caso o visto for recusado, após a apresentação da confirmação 
escrita  do Embaixada/Consulado alemão, o valor pago será restituido, 
descontando uma taxa administrativa.
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60–002

60–003

60–004

70–009

          Como uma das primeiras empresas de formação pessoal na 
          Alemanha, a Carl Duisberg Centren tem o sistema de 
          qualidade de management, verificada por um instituto 
          independente. Como sinal visível, o certificado „TÜV“ 
          atesta desde 1997 a conformidade com as exigências do 
modelo mundial de qualidade ISO 9001 no setor empresarial de cursos de 
idiomas, viagens para aprender um idioma e programas escolares interna-
cionais.
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para Adultos e Adolescentes

Conteúdo

Cursos de Alemão - Sistema dos Cursos

Acomodação

Locais dos Cursos da Carl Duisberg 

Curso de Alemão para Adultos   

Preparação para Cursos Universtários na 
Alemanha

Módulo de Idioma Geral e Comercial

Programas Extras com Atividades Culturais 
e Esportivas 

Programa Completo para Crianças e 
Adolescentes 
Programas para Classes Escolares e 
Grupos 
Frequentar Escolas na Alemanha
 

Serviços Extras/Informações  
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Carl Duisberg Centren
7 Cidades na Alemanha e outras no Mundo!

Head Office:
Carl Duisberg Centren
Vertrieb Ausland (Vendas) l Hansaring 49–51 l 50670 Köln
Tel. +49 (0)221/16 26-251 l Fax +49 (0)221/16 26-256 l info@cdc.de l www.cdc.de

Os internacionais cursos de Alemão da Carl Duisberg Centren 
realizam-se o ano inteiro em:

Carl Duisberg Centrum Berlin
Jägerstraße 64 l 10117 Berlin 
Tel. +49 (0)30/20 88 644-0
Fax +49 (0)30/20 88 644-29
berlin@cdc.de 

Carl Duisberg Centrum Köln
Hansaring 49–51 l 50670 Köln 
Tel. +49 (0)221/1626-213
Fax +49 (0)221/1626-314 
registration-koeln@cdc.de 

Carl Duisberg Centrum München
Pfänderstraße 6–10 l 80636 München 
Tel. +49 (0)89/12 66 46-0
Fax +49 (0)89/12 66 46-46 
muenchen@cdc.de 

Carl Duisberg Centrum Radolfzell
Fürstenbergstraße 1 l 78315 Radolfzell 
Tel. +49 (0)7732/9201-0
Fax +49 (0)7732/9201-92 
radolfzell@cdc.de

Carl Duisberg Centrum Hannover
Rathenaustraße 9 l 30159 Hannover 
Tel. +49 (0)511/36 39 04
Fax +49 (0)511/32 58 88 
hannover@cdc.de 

Carl Duisberg Centrum Saarbrücken
Mecklenburgring 1 l 66121 Saarbrücken 
Tel. +49 (0)681/819 09-0
Fax +49 (0)681/819 09-113 
saarbruecken@cdc.de 
Carl Duisberg Training Center 

Rhine-Main
Frankfurter Str. 99 l 63263 Neu-Isenburg 
Tel. +49 (0)6102/32 92 98
Fax +49 (0)6102/32 78 45
rhein-main@cdc.de

Nessas Carl Duisberg Centren pode-se reservar cursos individuais ou 
cursos para grupos fechados.

Locais internacionais da Carl Duisberg:
Pequim (China) l Jacarta (Indonésia) l Istambul (Turquia) l Kuala Lumpur (Malásia) l Moscou (Rússia)

A Carl Duisberg Centren é uma destacada organização sem fins lucrati-
vos, na área internacional de formação e qualificação. Todos os anos, 
intermediamos pessoas do mundo inteiro, com conhecimento da língua e 
competência intracultural, experiência estrangeira e conhecimentos pro-
fissionais internacionais. Além disso gerenciamos projetos internacionais 
de instrução para economia e instituíções públicas.

A matriz da Carl Duisberg Centren está localizada em Colônia e tem mais 
seis sedes nas cidades Berlim, Hannover, Munique, Radolfzell no Lago de 
Constança, Saarbrücken e na região Rhein-Main. 

Localizações próprias na China, Indonésia, Malásia, Rússia e na Ucrânia 
asseguram conexão com vários parceiros em todo o mundo mostrando a 
capacidade de ação da Carl Duisberg Centren.

O nome da firma vêm do empresário e patrono alemão Carl Duisberg 
(1861–1935), que nos anos 20 deu um importante impulso na qualifica-
ção internacional de gerentes e jovens profissionais, criando a base de 
nosso engajamento, oferecido desde várias decadas.
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Fotos: 
Getty Images, Central de Turismo Alemão (DZT) e participantes dos cursos
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Cursos de Alemão 
para Adultos e Adolescentes

cdc.de

Cursos de Alemão

Carl Duisberg Centren gemeinnützige GmbH
Vertrieb Ausland (Vendas)
Hansaring 49–51 l 50670 Köln
Tel. +49 (0)221/16 26-251
Fax +49 (0)221/16 26-256
info@cdc.de l www.cdc.de

Curso de Idioma na Alemanha
l Curso intensivo de alemão em todos os níveis
l Cursos de línguas estrangeiras em todos os idiomas e níveis
l Idioma especializado e em geral
l Centro de teste para provas de idioma internacionalmente 
 reconhecidas 

Viagens para aprender um idioma  e estágios no mundo inteiro
l Para jovens profissionais, estudantes, adolescentes, 
 especialistas, executivos e pessoas ativas apartir dos 
 50 anos

Programas Escolares Internacionais
l High School Year e Boarding School Program para EUA, 
 Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda e Inglaterra
l High School Year na Alemanha

Estudar na Alemanha
l Competente assessoria e intermediação de vagas 
 universitárias para estudantes estrangeiros
l Execução de programas acadêmicos especializados a 
 pedido da universidades estrangeiras
l Prep2University - preparação em cursos especializados para  
 estudos na Alemanha Treino Intercultural

l Treino especializado em cultura, Cultural Awareness, 
 comunicação intercultural e gerenciamento de projetos
l Treino e assessoria para executivos
l Intercultural escolha de pessoal, times multi-culturais

Programas de Treino Profissionais
l Para especialistas e executivos estrangeiros
l Programas curtos ou longos
l Na Alemanha e no exterior, em universidades públicas e 
 particulares, em centros de treinamento da indústria 
 Alemã e em centros de formação adicional reconhecidos
l Trabalho conjunto com parceiros e clientes em organizações
 e firmas alemãs e internacionais.
l Seminários, Workshops, excursões especializadas, viagens 
 de estudo e treinamento prático em empresas alemãs.

Consultoria Internacional
l Análise de necessidades, estudos de setor e viabilidade
l Desenvolvimento de programas, execução e avaliação no 
 pedido de organizações internacionais de desenvolvimento 
 e governos estrangeiros


