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Formulário de Inscrição
Curso da Língua Alemã

Foto

DADOS PESSOAIS
Nome completo:

_________________________________

Data de Nascimento: _________________________________
Nacionalidade:

_________________________________

Email: ______________________________________ Contato:_________________________
Como tomou conhecimento dos cursos de alemão: ___________________________________
Porquê quer aprender alemão: ___________________________________________________
Qual é a sua modalidade de contato preferida? Marca com um X.
Whatsapp

Mensagem

Correio electrónico

Chamada

Outros:_________________

TABELA DE PREÇOS *(A taxa de exame não está inclusa no preçário)

Modalidade

Intensivo

Extensivo

Nível

Duração

Alemão A1
Alemão A2
Alemão B1
Alemão A1.1
Alemão A1.2
Alemão A2.1

Unidades Dias previsto
de ensino
(45 min)

Valor Total [em MZN]
Marca
com X o
À partir de
curso que
8 alunos
pretende
fazer

Horário

4 Semanas
4 Semanas
7 Semanas
7 Semanas
7 Semanas
7 Semanas
Alemão A2.2 7 Semanas

115
115
175
36
46
36
46

2ª à 6ª
2ª à 6ª
2ª à 6ª
3ª e 5ª
3ª e 5ª
2ª e 4ª
2ª e 4ª

09:00 - 13:00
09:00 - 13:00
09:00 - 13:00
17:30 – 20:00
17:30 – 20:00
17:30 – 20:00
17:30 – 20:00

14 500
14 500
19 000
7 000
8 500
7 000

Alemão B1.1 10 Semanas
Alemão B1.2 10 Semanas

90
90

2ª, 3ª e 5ª
tbc

17:30 – 20:00
tbc

11 500
11 500

8 500

* A inscrição só fica efetivada após o pagamento de pelo menos metade do montante do curso
Se houver menos participantes, você será informado sobre o suplemento ou o reembolso.
Aceito as Condições Gerais (pagina 2)

______________________________________________
Local, Data, Assinatura

Dados Bancários:
Nome do banco
Standard bank

Número da conta
1256778511008

NIB
000301250677851100815

SWIFT
SBICMZMX

Moeda
Metical
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CONDIÇÕES GERAIS
1. Condições Gerais de Admissão
Para o curso extensivo e intensivo o aluno deve ter no mínimo 18 anos de idade.
2. Condições de Pagamento
2.1. Feito registo o aluno receberá informação de confirmação de reserva da vaga e do prazo de pagamento da propina.
2.2. Em caso de incumprimento do prazo de pagamento, o aluno perde o direito de participação no curso. Mesmo assim o CCMA-Goethe
Zentrum Maputo (adiante designado CCMA) reserva-se o direito de reclamar o pagamento da propina em atraso.
2.3. O pagamento na totalidade do curso deve ser feito até a metade do tempo de duração do curso, caso não seja efectuado, o
cursante fica imediatamente interdito de assistir as aulas e perde o direito de reaver o valor já pago.
3. Preços
3.1. Os preços vigentes na altura da inscrição para e que constam neste formulário, são parte integrante do presente contrato/acordo
3.2. Caso o aluno queira solicitar a alteração da inscrição (p. ex. alteração da data ou mudança do curso) não pagará nenhuma diferença
sempre que se tratar da primeira vez. Mas, para os adiamentos subsequentes deverá pagar uma taxa de 10 % do valor da inscrição.
4. Adiamento/ Desistência
4.1. Para os casos em que o aluno estará impedido de participar no curso por adiamento ou desistência ser-lhe-ão aplicadas as seguintes
condições:
Desistência até 4 semanas antes do início do curso, o CCMA vai cobrar apenas a taxa administrativa de 10 % sobre o valor da
inscrição.
Desistência até 1 semana antes do início do curso, o CCMA cobrará a taxa de 30 % sobre o valor da inscrição.
Desistência até 3 dias úteis antes do início do curso, o CCMA vai cobrar 50 % da taxa de inscrição.
Após o início do curso o CCMA, reserva-se o direito de não reembolsar nem emitir vale, mesmo que o aluno
o tenha frequentado alguns dias.
4.2 A declaração de desistência deve ser por escrita e entregue ao CCMA, sendo esta determinante para a validação da desistência. E, a
mesma terá efeito a partir da data da entrada/recepção no CCMA.
5. Critérios de admissão
5.1. A admissão para o curso ou nível será determinada através da realização de um teste diagnóstico para o efeito.
5.2. Para que o curso se realize é necessário um número mínimo de oito (8) e, um máximo de 12 participantes caso se verifique que
até a data prevista para o início do curso o número mínimo de participantes ainda não foi alcançado, este poderá ser adiado.
Neste caso o aluno pode optar pela transferência para um outro curso ou anular a sua inscrição, sendo que se o aluno optar
pela desistência o reembolso será feito na totalidade.
Note que só terão início os cursos para os quais até a data limite das inscrições tenham se inscrito participantes em número de
oito (8) o mínimo exigido pelo nosso regulamento de modo a evitar que um determinado curso fique cancelado/adiado por
insuficiência de participantes, pedimos para que caro aluno efectue a inscrição do prazo estabelecido.
Nos casos em que não foi possível atingir o número mínimo de participantes exigido pelo CCMA este, admite negociação para
o aumento do valor da propina aos interessados, com vista a fazer cobertura as despesas administrativas do curso.
6. Obrigações do aluno
O aluno é obrigado a cumprir as normas que regem o funcionamento do CCMA e todas regras vigentes do curso.
7. Responsabilidade do CCMA-Goethe Zentrum Maputo
A Responsabilidade do CCMA e dos seus funcionários limita-se a actos maliciosos ou negligência grave.
O CCMA também não se responsabiliza pelos incumprimentos dos seus serviços devido a incidentes de força maior (p.ex.
catástrofes naturais, incêndios, inundações, guerra, ordem governamental e outras situações que não estão ao alcance do
controle do contraente).

Para mais informações, contacte: +258 84 55 72 818 | 84 838 58 48
EMAIL: lingua@ccma.co.mz | info@ccma.co.mz
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