
QQuueemm  ppooddee  ppaarr tt iicc iippaarr??  
 
Dos cursos de integração podem partici-

par estrangeiros, descendente de mino-

rias alemãs dos países europeus do sul e 

do leste exilados e refugiados. Os/as par-

ticipantes são via de regra isentos das 

despesas pela Administração de Migra-

ção e Refugiados. 

 

QQuuaannddoo  ccoommeeççaamm  ooss    
ccuurrssooss??  
 
As datas de início são: 

www.zib-online.net 

 

QQuuaall   éé  aa  dduurraaççããoo  ddooss    
ccuurrssooss??  
 
O curso de língua (600 horas) e o curso 

de orientação (60 horas) acontecem 5 

dias por semana, respectivamente, com 

5 horas de aula.  

 

AA  qquueemm  ssee  ddii rr iiggii rr??  
 
Elke Rick 

ZIB – Zentrum für Integration und Bildung  
fon  0212 / 222 94-18  
 

OOnnddee  ssee  llooccaall iizzaa  aa  ZZIIBB??  

ZIB – Standort Solingen-Innenstadt  
Goerdelerstr. 47, 42651 Solingen 
 

 
 
ZIB – Standort Solingen-Merscheid  
Merscheider Busch 7, 42699 Solingen 
 

 
 

Stand: 05/15 

 
 
 
 

 
 

Cursos de 
Integração 

 

Curso de Língua e 
Curso de Orientação 

 

 
 

ZIB  - Zentrum für Integration und Bildung 
Goerdelerstr. 47 - 42651 Solingen 

fon 0212 / 222 94 18 
www.zib-online.net 



 

 

 

 

 

OOss  CCuurrssooss  

 
Os cursos de integração dirigem-se a 

estrangeiros, descendente de minorias 

alemãs dos países europeus do sul e do 

leste exilados e refugiados. Nos cursos 

os/as participantes aprendem a língua 

alemã e são orientados a respeito das 

condições de vida na Alemanha. 

 

A meta é fazer com que os imigrantes 

possam dominar seu cotidiano de manei-

ra autônoma. Assim, visa-se em prol dos 

participantes a melhoria das perspectivas 

de vida e as chances no mercado de tra-

balho.  

 

Para começar, a ZIB oferece o curso de 

línguas básico e, em seguida, o curso de 

estrutura da língua e o curso de orien-

tação (num total de 645 horas). 

 
 

CCoonntteeúúddoo  

  
No curso de língua são ministrados con-

hecimentos fundamentais da língua 

alemã, através do emprego de assuntos 

cotidianos. 

  

TTeemmaass  ddoo  CCuurrssoo  ddee  LLíínngguuaa  

 

• Relações pessoais e contatos 
• Compras 
• Moradia 
• Dinheiro 
• Saúde – Doença  
• Escola – Profissão – Mundo do  

Trabalho 
• Lazer 
• Atualidades 

 

CCoommoo  vvooccêê  aapprreennddee??  

 

• Aula em grupo de conhecimento  
nivelado 

• Estudo individual em laboratório 
de informática 

 
 
 

CCoonntteeúúddoo  

 
O curso de orientação proporciona con-

hecimentos complementares sobre as-

suntos sociais importantes. 

 

Através do curso de orientação os/as 

participantes devem aprender a se orien-

tar melhor no país e na sociedade. 

 

TTeemmaass  ddoo  CCuurrssoo  ddee  OOrr iieennttaaççããoo  

 

• Ordem jurídica 
•  História – formação e desenvol-

vimento da República Federal 
Alemã 

• Vida cultural na Alemanha 
 

 

TTeemmaass          CCuurrssoo  ddee  LLíínngguuaa      CCuurrssoo  ddee  OOrr iieennttaaççããoo  


