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Cursos de Idiomas em Heidelberg
Alemão, árabe, búlgaro, chinês, croata, espanhol, húngaro, inglês,
italiano, francês, grego, japonês, holandês, polonês, português, português brasileiro, romeno, russo, sueco, tcheco, turco, dentre outros.
Centro Internacional de Provas
TestDaF, TELC, TOEFL, TOEIC, LCCI, ECDL, OnDaF, TestAS, dentre
outros
Escola Profissionalizante para profissões ligadas a idiomas,
reconhecida pelos orgãos oficiais
Secretariado Executivo Bi- e Trilíngue, Correspondente em Comércio
Exterior, Tradutor(a).
Viagens para praticar idiomas
Inglaterra, Irlanda, Malta, EUA, Canadá, Austrália, França, Itália,
Espanha, Portugal, América Central e América do Sul, Rússia, Japão,
China, dentre outros países.
Academia Internacional de Profissionalização (Berufsakademie)
Estudo no sistema “dual“.
Centro Escolar Privado de Heidelberg (Heidelb. Privatschulcentrum)
Ensino médio (“Gymnasium“ e “Realschule“), Escola Técnica Profissionalizante (“Berufskollegs“).
Faculdades Técnicas (Fachschulen)
Educadores / Instrutores para Centro de Recuperação de Jovens
(“Arbeitserzieher/in, Jugend-/Heimerzieher/in“), dentre outros.
Faculdade de Ciências, Técnica e Cultura
Centro de Formação de Gestores de Empresas
(Betriebswirtschaftliches Fortbildungszentrum)
Administração de empresas (“Fach-, Betriebswirt/in“), dentre outros.
academy24
Cursos profissionais complementares.

Cursos de Idiomas · Cursos Profissionalizantes · Viagens de idiomas · Centro de
Provas para Certificados · Acomodações
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Cursos de idiomas: Inglês, alemão, chinês, francês, japonês, português, espanhol,
dentre outros.
Escola Profissionalizante reconhecida pelos orgãos oficiais: Secretariado
Executivo Bi- e Trilíngue, Tradução, dentre outros
Centro de Provas para os Certificados: TOEFL, TestDaF, TOEIC, LCCI, TELC,
TestAS, dentre outros.
Acomodações: Repúblicas, apartamentos, famílias, etc.
Viagens de idiomas: Austrália, China, Inglaterra, França, Irlanda, Itália, Japão, Malta,
Rússia, Espanha, EUA e muito mais.
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Heidelberg - Cidade do Romantismo e das Ciências

F+U - Centro Internacional
de Idiomas

Heidelberg está localizada
no encantador vale do Rio
Neckar e caracteriza-se
por seu clima ameno.

A escola de idiomas F+U
encontra-se no centro da
cidade universitária, a poucos metros do Rio Neckar.

A Universidade de Heidelberg, Ruprecht Karl, é a mais antiga
da Alemanha e pertence hoje ao rol de universidades alemãs
de elite.

A F+U Academy of Languages está entre as maiores escolas de
idiomas na Alemanha. Nossos cursos de idiomas em Heidelberg são visitados anualmente por mais de 6.500 estudantes,
oriundos de mais de 120 países.
Nossas instalações incluem 45 salas multimídia (no verão podendo chegar até 70 salas), três salas de acesso à Internet com
50 computadores, acesso gratuito à Internet, W-LAN e uma
pequena biblioteca.
Diversas repúblicas estudantis com aproximadamente 300
quartos e apartamentos, um hotel pertencente à nossa escola e
diversas famílias oferecem durante o ano todo várias opções de
acomodações aos nossos estudantes do mundo inteiro.
A F+U Academy of Languages é uma dos principais escola de
idiomas do mundo que oferecem cursos de alemão como língua
estrangeira, tanto nos cursos intensivos em tempo integral
quanto nos cursos noturnos.
Os cursos de inglês também ocupam um papel central, sendo
que os preparatórios para os Certificados (TOEFL, TOEIC e
LCCI) são visitados por alunos do mundo inteiro.
Além de inglês e alemão, oferecemos aulas em árabe, chinês,
francês, italiano, japonês, português, russo, espanhol, turco e
em muitos outros idiomas.
Nossa Escola Profissionalizante de Idiomas, fundada em 2004,
também é de grande relevância. Nela são formados profissionais em cursos em tempo integral, reconhecidos pelos orgãos
públicos, tais como: Secretário(a) Bi- e Trilíngue, Correspondente de Comércio Exterior e Tradutor(a). F+U é a única escola da
Alemanha que oferece cursos profissionalizantes de idiomas
em japonês, reconhecidos pelos orgãos competentes. Outros
cursos profissionalizantes reconhecidos são para os idiomas
chinês, ingles, francês, espanhol e russo.
A gama de serviços da Academy of Languages é complementada pela organização de viagens para praticar o idioma escolhido.

A proximidade aos aeroportos de Frankfurt e Stuttgart (respectivamente a somente 80 km e 130 km de distância) permitem aos
visitantes do mundo inteiro um fácil e rápido acesso à cidade.
A beleza de Heidelberg sempre atraiu diversos poetas, pintores e cientistas ao longo do tempo. No começo do século XIX,
a bela cidade às margens do Neckar tornou-se o foco mais
importante do romantismo alemão. Os poetas Arnim, Brentano
e Eichendorff estão intrinsicamente ligados ao nome da cidade.
Segundo pesquisas realizadas em 2012, as famosas ruínas do
Castelo de Heidelberg estão entre os pontos turísticos preferidos da Alemanha, figurando antes mesmo de outras famosas
atrações como o Castelo Neuschwanenstein e a Catedral de
Colônia. O Centro Histórico da cidade, com seu pontos centrais
Praça do Mercado (Marktplatz), Igreja do Espírito Santo (Heiliggeistkirche) e a construção renascentista do Hotel e Restaurante “Zum Ritter”, também figuram entre os primeiros colocados.
A Ponte Velha (Alte Brücke) é uma das pontes de pedra mais
bonitas em toda a Alemanha. E do Caminho dos Filósofos (Philosophenweg) tem-se a vista mais deslumbrante de Heidelberg.
Heidelberg também se caracteriza por ser um moderno pólo
econômico e de pesquisas científicas da região, gozando de
fama internacional nestes setores.
Também é considerada um centro
de diversificada e rica vida
cultural, apresentando vários
museus e teatros.
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Sua escolha pela F+U - os critérios mais importantes:
• Ampla competência educacional: Fazem parte da Organização F+U: uma Faculdade de Tecnologia, Negócios e Cultura, uma instituição profissionalizante, uma escola de ensino
médio e várias escolas profissionalizantes nas áreas técnica e
de idiomas.
• Centro de Provas para os Certificados: TOEFL, TestDaF,
TestAS, TOEIC, LCCI, OnDaF, ECDL, assim como outros
testes e provas.
• Escola Profissionalizante para profissões ligadas a idiomas, reconhecida pelos orgãos oficiais.
• Membro e Cooperações: FaDaF; VDP; Eurohodip; DRV;
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dentre outros.
• Garantia de realização de todos os cursos de idiomas.
• Ampla oferta de acomodações (mais de 300 quartos) em
república própria , apartamentos, casas de família ou no hotel
da F+U, ”Bayrischer Hof“.
• Atmosfera internacional (6500 estudantes oriundos de mais
de 120 países).
• Localização central em uma das mais belas cidades da
Alemanha.
• Excelente custo / benefício.

F+U - Centro Internacional
de Provas
Certificado

Idioma(s)

TestDaF
Test Deutsch als Fremdsprache (alemão como
língua estrangeira)

Alemão

TestAS
Test for Academic Studies

Alemão ou inglês

OnDaF
Online Test Deutsch
(teste online de alemão
como língua estrangeira)

Alemão

TELC
The European
Language Certificates

Inglês, espanhol, francês, alemão, italiano,
russo, dentre outros

TOEFL
Test of English as a
Foreign Language

Inglês

TOEIC
Test of English for International Communication

Inglês

LCCI
London Chamber of
Commerce and Industry

Inglês

DELF
Diplôme d’Études en
Langue Française
DALF
Diplôme Approfondi de
Langue Française

Francês
(aplicado pelo IF2)

DELE
Diploma de Español como
Lengua Extranjera

Espanhol
(aplicado pela F+U
Teneriffa)

TRKI
Test Russkogo Kak
Inostrannogo
(aplicado pela Universidade de Heidelberg a pedido
da Universidade de Halle)

Russo

Secretário(a) Bilingue

Inglês, espanhol, francês, japonês, chinês,
russo, dentre outros.

Secretário(a) Trilingue

Inglês, espanhol,
francês

Correspondente em
Comércio Exterior

Secretária Trilingue +
quarto idioma

Tradutor(a)

Inglês, espanhol, francês, dentre outros

ECDL
European Computer
Driving Licence

Processamento de
Dados

TRKI

reconhecido pelos
orgãos
oficiais

Informações, cultura
e lazer
• Horário de funcionamento da escola: Seg. à sexta, das
07:30 às 21:00 horas; sábados: das 10:00 às 16:00 horas;
domingos: sob consulta.
• Horário de funcionamento da administração: Seg. à sexta,
das 07:30 às 20:00 horas; sábados: das 10:00 às 16:00 horas.
• Impostos sobre serviços: Como uma instituição educacional sem fins lucrativos, a F+U está isenta de impostos sobre
serviços.
• Uma hora-aula corresponde a 45 minutos.
• Os cursos de idiomas estão relacionados ao âmbito profissional ou são preparatórios para os estudos e conduzem à
aquisição de diplomas reconhecidos internacionalmente.
• Idade mínima: 16 anos (cursos Júnior: 7 anos).
• Apenas trabalhamos com profissionais experientes e nativos.
• Garantia de realização, quantidade mínima de participantes:
Os cursos também serão realizados, mesmo que o número
mínimo de participantes (4 pessoas) não seja alcançado.
Neste caso, a quantidade de horas contratadas se reduzirão
em 25%. A fins de compensação, outros cursos em grupo
poderão ser visitados.
• Férias individuais: (as aulas contratadas se estenderão além
do período de férias requerido. Requerimento por escrito a
languages@fuu.de):
Cursos Intensivos: a cada trimestre (12 semanas), férias de
até duas semanas (segunda a sexta); requerimento deve ser
feito no máximo até às 14:30 horas da quarta-feira anterior ao
começo das férias,.
Cursos noturnos: requerimento deve ser feito no máximo até
às 14:30 horas da sexta-feira anterior ao começo das férias,.
Aulas individuais ou em dupla: férias a qualquer momento;
requerimento deve ser feito no máximo até às 14:30 horas do
dia anterior ao começo das férias,
• Desistências dos cursos sem ônus são possíveis até duas
semanas antes do início do curso. Após este prazo, serão
cobradas taxas de estorno.
• Após o início do curso, o término do contrato ou redução
das horas contratadas são possíveis apenas para os casos
previstos em lei.
• A rescisão do aluguel das acomodações alugadas pela
F+U é possível mediante notificação com duas semanas de
antecedência.
• A escola possui acesso livre a deficientes físicos, assim
como banheiro adaptado.
• A F+U oferece durante todo o ano, cinco vezes por
semana, uma diversificada programação cultural
e de lazer. Durante os meses de julho e agosto
oferecemos dois programas diários, de segunda a sexta, assim
como um programa aos finais de
semana.
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