
 
 
 
 
 
 

Programa de bolsas “PROFür Deutsch“ 

DaF-Exzellenz-Praktikum 
Estágio supervisionado com prática de ensino do Goethe-Institut para 
estudantes de licenciatura em Alemão como Língua Estrangeira na 
América do Sul 

 
 Você gostaria de explorar o campo profissional do ensino do alemão e se preparar 

melhor para esta profissão? 

 Você gostaria de adquirir experiências de ensino pedagógico e didático-metodológico 
no campo do Alemão como Língua Estrangeira (DaF)? 

 Você gostaria de obter um comprovante de que realizou um estágio de prática de ensino 
para estudantes em um Goethe-Institut e assim ampliar suas oportunidades 
profissionais? 

 
Se você respondeu “SIM“ às perguntas e atende aos requisitos listados abaixo, candidate- 
se ao “DaF-Exzellenz-Praktikum” do Goethe-Institut na América do Sul. O “DaF-Exzellenz- 
Praktikum” será oferecido de forma online ou híbrida de acordo com as disponibilidades 
locais. 

 
Público-alvo: 
Estudantes de licenciatura em Letras-Alemão, mestrado em Alemão como Língua 
Estrangeira, como também de outras áreas de estudo voltadas ao ensino-aprendizagem 
em universidades na América do Sul e que tenham conhecimentos de língua alemã 
equivalentes ao nível C1 conforme o QCERL. 

Em casos excepcionais devidamente justificados, podem ser aceitas inscrições de 
candidatas/os que não preencham todos os pré-requisitos. Neste caso, por favor entrar em 
contato diretamente com o Goethe-Institut pelo endereço profdaf-saopaulo@goethe.de. 

 
Pré-requisitos para participação: 
Você pode se candidatar ao “DaF-Exzellenz-Praktikum” se: 

 pretende se tornar um/a professor/a de alemão como língua estrangeira; 

 estiver matriculada/o em curso superior de licenciatura em Letras-Alemão, mestrado 
em Alemão com Língua Estrangeira, como também de outras áreas de estudo voltadas 
ao ensino-aprendizagem de universidades na América do Sul e, no segundo semestre 
de 2022, puder disponibilizar de, no mínimo, cinco horas por semana para o estágio; 

 tiver conhecimentos de língua alemã equivalentes ao nível C1 conforme o QCERL; 

 pretende  comprovar  seus  conhecimentos  de  língua  alemã  através  do  exame  de 
proficiência Goethe-Zertifikat C1, reconhecido internacionalmente; 

 conhecer a Grade Europeia de Competências para Professores de Idiomas (EPG) – link 
aqui. 

 
Conteúdos e duração: 
O “DaF-Exzellenz-Praktikum” será realizado, de agosto a novembro de 2022, de acordo 
com o currículo do Goethe-Institut na América do Sul. 

A duração mínima do estágio totaliza 100 horas-aula (1 hora-aula = 45 minutos), sendo: 

 40 horas-aula: observação de aula supervisionada 

 20 horas-aula: reuniões preparatórias para a observação e discussões acerca das aulas 
observadas sob orientação do/a professor/a mentor/a designado/a 

 30 horas-aula: “Micro-/”Team-Teaching” (microensino e ensino compartilhado) 

 10 horas-aula: treinamento para o exame Goethe-Zertifikat C1 para a realização do 
exame em um Goethe-Institut na América do Sul 

mailto:profdaf-saopaulo@goethe.de
https://egrid.epg-project.eu/de?language=de


 
 
 
 
 
 

Cronograma: 
 Prazo para envio de candidaturas: 03.07.2022 

 Divulgação dos resultados das candidaturas (por e-mail): até 31.07.2022 

 Duração: de agosto a novembro de 2022 (As datas exatas serão decididas em conjunto 
com o Goethe-Institut local responsável pelo seu estágio.) 

 
Financiamento: 
O Goethe-Institut na América do Sul concede 20 bolsas de estudo para o “DaF-Exzellenz- 
Praktikum”. Além da cobertura total dos custos do estágio supervisionado com prática de 
ensino, as bolsas de estudo englobam ainda os custos da prova de proficiência. 

 
Documentos para candidatura: 
 Carta de motivação em alemão (entre 300 e 500 palavras) contendo sua apresentação 

pessoal, seus objetivos e considerações dos resultados da autoavaliação EPG sobre sua 
carreira como professor/a de alemão; 

 Currículo completo (em alemão e na língua oficial de seu país, ou seja, português ou 
espanhol) contendo também os seus dados pessoais, de identificação e contato (e-mail, 
telefone celular, endereço); 

 Digitalização de comprovante de matrícula em curso superior ou pós-graduação, isto é, 
em curso superior de licenciatura em Letras-Alemão, mestrado em Alemão com Língua 
Estrangeira, como também em curso de outras áreas de estudo voltadas ao ensino- 
aprendizagem em universidade na América do Sul; 

 Digitalização do último certificado de proficiência de alemão obtido; 

 Comprovante digitalizado de seus conhecimentos de alemão equivalentes ao nível C1 
(por exemplo, C1.2, C1.3) conforme QCERL, por meio de declaração emitida e assinada 
por docente ou coordenador/a de curso superior ou pelo Goethe-Institut local 
responsável pelo apoio ao ensino de alemão em seu país com a avaliação de seus 
conhecimentos de língua alemã. 

 
Por favor, envie seus documentos de candidatura até o dia 03.07.2022 ao endereço de e- 
mail profdaf-saopaulo@goethe.de com o assunto: DaF-Exzellenz-Praktikum + „seu nome“. 

 
Antes da divulgação dos resultados das candidaturas em 31.07.2022, as/os candidatas/os 
consideradas/os para o “DaF-Exzellenz-Praktikum” serão convidadas/os por e-mail para 
uma entrevista pessoal (via ZOOM). 

 
Após definição das/os participantes, as datas exatas para a realização do estágio 
supervisionado com prática de ensino serão decididas em conjunto com o Goethe-Institut 
local responsável pelo seu estágio. 

 
Aguardamos sua candidatura! 

 
Equipe do Projeto PROFür Deutsch na América do Sul 
Goethe-Institut 

 
 

Mais informações: 
www.goethe.de/brasil/aperfeicoamento 
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