ICAB e Instituto Goethe-RJ
estabelecem parceria institucional e
descontos em mensalidades
As duas instituições firmaram acordo que prevê a
realização de ações em parceria e descontos em cursos
de capacitação
O Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros (ICAB) e o Instituto
Goethe - Rio de Janeiro assinaram um convênio com o objetivo de
promover a cooperação entre as duas entidades. A partir da
intregração entre o audiovisual e a cultura dos dois países, os
institutos visam a disseminação cultural, bem como estimular
atividades educacionais, socio-culturais, técnicas e científicas

O ICAB e o Instituto Goethe, considerada uma das mais importantes instituições que
promovem a língua alemã no exterior e o intercâmbio cultural entre nações, firmaram nesta
semana um convênio que garante a promoção e cooperação entre os institutos. O acordo
garante parceria em atividades de capacitação e especialização, além de descontos nas
mensalidades e atividades de ambas as entidades.
A partir do engajamento da língua alemã, o Goethe oferece cursos regulares do idioma,
preparatórios para exames e provas, pedagogias para o ensino da língua e o intercâmbio
de alunos para a Alemanha. Para o instituto, os valores e a cultura alemã oferecem
inúmeras possibilidades de ampliação do conhecimento e oportunidades profissionais.
Visando os avanços tecnológicos, midiáticos e as novas facilidades e tendências da
comunicação, os cursos desenvolvidos pelo instituto se adequam a realidade da interação
multilíngue. A aproximação entre o Brasil e a Alemanhã é um dos princípios do Instituto
Goethe que realiza diversãs ações ao longo do ano.
Além da parceria institucional, o convênio estabelece desconto de 20% na mensalidade
dos cursos do idioma, cursos preparatórios, cursos extras e cursos especiais oferecidos
pelo Goethe para associados ICAB.
Em contrapartida, o ICAB concede 20% de desconto em sua afiliação aos alunos
matriculados, funcionários e colaboradores do Instituto Goethe-RJ.
A intenção é que, em breve, a parceria seja ampliada em âmbito nacional.
Saiba mais sobre o Instituto Goethe aqui.
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