


 

 

 

  " A difusão da língua e da cultura italiana no mundo é o 
papel que nos propusemos a desenvolver a cada dia, com 
perseverança e coerência, construindo e antecipando a 
linguagem e os costumes das novas gerações. Nosso 
compromisso e nosso trabalho podem ser resumidos na 
palavra “realizar”  
 Trabalhamos com a ambição e objetivo de olhar para um 
futuro distante e sermos úteis para os jovens, que, com 
seriedade e perseverança, irão construir a nova sociedade. A realidade da formação e o ensino 
fazem parte do nosso dia-a-dia há muitos anos. Andamos lado a lado com os estudantes, e 
nos sentimos privilegiados em sermos os atores e protagonistas de uma importante parte do 
grande processo da vida que muda e 
evolui... " 

 

 Director: 
 Russi dott. Michele 
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   O ISTITUTO ITALIANO®  foi fundado em 1959.  
É localizado no coração do centro histórico de Florença, entre 
o Duomo e a Ponte Vecchio, em um antigo palácio de origens 
renascentistas, com vista para a Loggia del Porcellino. Prestígio, 
competência e profissionalismo, há muitos anos fazem da nossa 
escola o centro de referência para os estrangeiros que querem 
aprender a língua italiana, cultura, arte, culinária, música e 
técnicas em geral.  O ISTITUTO ITALIANO® , graças ao 
trabalho e colaborações com empresas estrangeiras, italianas e 
Órgãos Públicos , aperfeiçoou suas habilidades de ensino e de 
formação , que permitem aos alunos alcançarem altos níveis de 
aprendizagem da língua italiana. As visitas guiadas, as 
experiências dos alunos com a realidade italiana, a didática, 
dedicação e o entusiasmo a ensinar, fazem da nossa escola a 
líder no setor de formação linguística. 
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  ISB - ex art. 10 n.20 DPR n. 
633/1972  su parere dell’USR del                                               

Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della      

Ricerca  
 

50123 FIRENZE - Italy 
Via Calimala,1 

 
Tel. +39 055 214086 
Fax +39 055  210442 

 
info@istitutoitaliano.it 
www.istitutoitaliano.it 

 
FILINS  

Associata alla Casa d’Europa  

ISTITUTO ITALIANO®     

       
 ...aprender a falar ita

liano 

   visita
ndo a Itália !! 
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 CURSOS COMBINADOS 
para CELI, CERT.IT, CILS 

   Os cursos combinados oferecem aulas 
pela manhã e à tarde, com o início às 
14:10, e são dedicados a estudantes que 
pretendem intensificar e aprender 
rapidamente a língua italiana. A 
característica destes cursos é a sua 
combinação com aulas em grupo e aulas 
individuais sobre assuntos e temas 
escolhidos pelo aluno. Desta forma, as 
aulas em grupo são realizadas na parte da 
manhã, enquanto as aulas individuais são 
oferecidas durante a tarde, ou a pedido, 
na parte da noite ou nas manhãs de 
sábado.  
Este tipo de curso é particularmente 
adequado para a preparação dos exames 

 CURSO 
COD. 

LIÇÕES SEMANAS de 
segunda a 

sexta  
TOTAL      
LIÇÕES 

ATIVIDADES 
EXTRA  

CURRICULARES 

€uro 

 CA-1 20+5 1 
semana             

20 + 5 
individuais  

10 345 

CA-2 20+5 2  
semanas                     

40+ 10 
individuais  

20 590 

CA-3 20+5 3  
semanas                 

60 +15 
individuais  

30 865 

CA-4 20+5 4  
semanas                  

80+20 
individuais  

40 1020 

 CB-1 20+10 1 
semana                 

20 + 10 
individuais   

10 470 

CB-2 20+10 2  
semanas                 

40+ 20 
individuais   

20 830 

CB-3 20+10 3  
semanas                  

60 + 30 
individuais   
(intensivo) 

30 1210 

CB-4 20+10 4  
semanas                   

80+ 40 
individuais   
(intensivo) 

40 1460 

CO
MB

IN
AD

O 
A 

CO
MB

IN
AD

O 
B 
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CURSOS de LÍNGUA 
ITALIANA em GRUPOS 

  O ISTITUTO ITALIANO®  coloca à  
disposição dos alunos seus próprios 
métodos de ensino, oferecendo às 
turmas uma ampla realidade italiana que, 
com o apoio dos professores e materiais 
de estudo, permitem que o aluno  tenha 
um rápido aprendizado e conhecimento 
da língua, através de estruturas 
gramáticais,  vocabulário, sintaxe e 
conversação. Dedicamos especial 
atenção para pronúncia, expressão, 
treinamento e uso das frases. Os cursos 
decorrem de segunda a sexta-feira; eles 
começam às 09h10 da manhã e uma 
pausa de 20 'está prevista para meados 
da manhã. As lições são 45' 

A nossa sede em Florença  permite a 
vivência escolástica típica italiana,  com 
troca de experiências entre os alunos 
estrangeiros e italianos, favorencendo o 
aprendizado e ajudando os estudantes 

 CURSO 
COD. 

LIÇÕES SEMANAS de 
segunda a 

sexta 

TOT.  
LEC 

ATIVIDADES 
vespertinas 

PROGRAMA €uro 

 S-1 30 1 semana                 30 10 gramática 
conversação 

270 

S-2 30 2 semanas                 60 20 gramática 
conversação 

520 

S-3 30 3 semanas                 90 30 gramática 
conversação 

700 

S-4 30 4 semanas                 120 40 gramática 
conversação 

840 

S-6 30 6 semanas                180 60 gramática 
conversação 

1200 

S-8 30 8 semanas                 240 80 gramática 
conversação 

1600 

 V-1 20 1 semana                 20 10 gramática 
conversação 

220 

V-2 20 2 semanas                 40 20 gramática 
conversação 

350 

V-3 20 3 semanas                 60 30 gramática 
conversação 

520 

V-4 20 4 semanas                 80 40 gramática 
conversação 

580 

V-6 20 6 semanas                 120 60 gramática 
conversação 

850 

 D-1 10 1 semana                10 10 gramática 
conversação 

140 

D-2 10 2 semanas                 20 20 gramática 
conversação 

220 

D-3 10 3 semanas                 30 30 gramática 
conversação 

290 

D-4 10 4 semanas                 40 40 gramática 
conversação 

350 

LC-1 20+6 1 semana                 20+6 10 gramática  
conversação 

cultura 

450 

LC-2 20+6 2 semanas                 40+12 20 gramática  
conversação 

cultura 

670 

LC-3 20+6 3 semanas                 60+18 30 gramática  
conversação 

cultura 

800 

LC-4 20+6 4 semanas                 80+24 40 gramática  
conversação 

cultura 

920 
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a compreenderem melhor os hábitos e estilo de vida 
dos jovens italianos. Está prevista uma aula juntamente 
com os estudantes da escola italiana, colaborando 
ainda mais na integração de culturas. 
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    Estudantes provenientes de países fora da UE precisam de um visto de entrada para fins de estudo. 
ISTITUTO ITALIANO® é ativado para fornecer ao aluno a certificação de inscrição necessária para o 
atendimento dos cursos escolhidos. 
Para obter a certificação, você deve preencher e enviar por correio, e-mail ou fax o mod. de registro, cópia 
do passaporte válido, recibos de pagamento na íntegra do curso escolhido. Todas as remessas e 
despesas relacionadas incorridas pelo Instituto serão debitadas ao Estudante, incluindo os custos do seguro, 
quando este foi solicitado 

CERTIFICADOS E CERTIFICADOS 

    No final de cada curso, o Instituto emitirá o Certificado de participação no curso com indicação do nível 
de estudo atendido. O Certificado de Participação é gratuito 

     CURSOS DE LÍNGUA ITALIANA PARA A CIDADANIA ITALIANA E PARA A 
PERMISSÃO DA CE 
ISTITUTO ITALIANO®, em colaboração 
com as Universidades de Perugia e Roma 
TRE, é o site das certificações CELI e 
CERT.IT da língua italiana. A escola organiza 
aulas noturnas 3 vezes por semana para um 
total de 9 aulas semanais e dura 4 semanas 
para um total de 36 aulas de preparação do  
exame.O custo é de 480 euros e ocorre com 
a presença de pelo menos 3 membros. No 
final do curso é possível fazer os exames 
CELI e CERT.IT. Além disso, a escola é 
parceira do Instituto Calamandrei, centro 
credenciado do exame CILS da Universidade 
para Estrangeiros de Siena. 

ATIVIDADES ESCOLARES E LAZER  
Para incentivar a comunicação e socialização entre alunos do ISTITUTO 
Italiano® com a vida social dos italianos,  são organizadas diversas atividades 
semanais. As atividades são realizadas a partir da participação mínima de 3 
alunos. Os alunos que participam das atividades devem arcar com os custos e 
taxas relacionadas ao transporte, alimentação, taxas de entrada aos museus e 
ingressos em geral.  

VISA PARA ESTÚDIO 
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CURSOS DE  LINGUA      
ITALIANA -

INDIVIDUAIS 

CURSO 
COD. 

.LIÇ SEMANAS 

Manhã e tarde   

TOTAL      
LIÇÕES 

ATIVIDADES 

VESPERTINAS 

PROGRAMA €uro 

DV-1 10 1 semana  2-lições por dia  10 10 A pedido do estudante  320 

DV-1A 20 1 semana  4-lições por dia  20 10 A pedido do estudante  640 

DV-2 10 2 semanas  2-lições por dia  20 20 A pedido do estudante  620 

DV-2A 20 2 semanas  4-lições por dia  40 20 A pedido do estudante  1200 

DV-3 10 3 semanas  2 lições por dia  

   

30 30 A pedido do estudante  870 

DV-6 20 3 semanas  4-lições por dia  60 30 A pedido do estudante  1740 

DV-4 10 4semanas  2 lições por dia  40 40 A pedido do estudante  1140 

DV-8 20 4semanas  4-lições por dia  80 40 A pedido do estudante  2240 

HL-1  Lição individual 32 

          São cursos desenvolvidos para atender às necessidades 
específicas de cada aluno. Em geral, atendem aos requisitos de 
profissionais como  professores, empresários, pesquisadores 
universitários e gestores que desejam aprender a língua italiana, 
com necessidades e exigências pessoais exclusivas. Os cursos 
tratam de diversos temas e tópicos diferentes, como medicina, 
arquitetura, engenharia, arte, pesquisa.Os cursos gozam de 
autonomia absoluta e se adaptam aos tempos e ritmos solicitados pelo aluno. Cada lição é 45 Também são 
muito úteis para aqueles que desejam superar a prova do  Diploma di Stato Italiano.  
 As lições individuais podem ser combinadas com qualquer outro curso complementar escolhido entre 
literatura, música, arte, iIustração de moda, fashion, escultura e informática.  

 
 

CURSOS DE LÍNGUA ITALIANA 
PARA A CIDADANIA ITALIANA E 
PARA A PERMISSÃO DA CE

CERTIFICADOS E CERTIFICADOS

ATIVIDADES ESCOLARES E LAZER

VISA PARA ESTÚDIO

L’ISTITUTO ITALIANO® em colaboração
com as Universidades para certificações 
em língua italiana.  A escola organiza aulas 
noturnas 3 vezes por semana para um total 
de 9 aulas semanais e dura 4 semanas para 
um total de 36 aulas de preparação do 
exame.O custo é de 480 euros e ocorre 
com a presença de pelo menos 3 membros. 
No final do curso é possível fazer os exames
CELI e CERT.IT. Além disso, a escola é 
parceira do Instituto Calamandrei, centro 
credenciado do exame CILS da Universidade
para Estrangeiros de Siena.

Para incentivar a comunicação e socialização entre alunos do 
ISTITUTO ITALIANO® com a vida social dos italianos, são 
organizadas diversas atividades semanais. As atividades são 
realizadas a partir da participação mínima de 3 alunos. 
Os alunos que participam das atividades devem arcar com os 
custos e taxas relacionadas ao transporte, alimentação, taxas de 
entrada aos museus e ingressos em geral.

No final de cada curso, o Instituto emitirá o Certificado de participação no curso com indicação do nível
de estudo atendido. O Certificado de Participação é gratuito

Estudantes provenientes de países fora da UE precisam de um visto de entrada para fins de estudo. 
L’ISTITUTO ITALIANO® é ativado para fornecer ao aluno a certificação de inscrição necessária para o 
atendimento dos cursos escolhidos.
Para obter a certificação, você deve preencher e enviar por correio, e-mail ou fax o mod. de registro, 
cópia do passaporte válido, recibos de pagamento na íntegra do curso escolhido. Todas as remessas e 
despesas relacionadas incorridas pelo Instituto serão debitadas ao Estudante, incluindo os custos do 
seguro, quando este foi solicitado.
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  Sobrenome                                                      Nome   

Chegada em Florença: 
data        ______________________        
hora         ______________________ 
Estaçao   ______________________ 
 Deseja o serviço de transfer, 
para chegar até o alojamento, no 
valor de 5 euros?               

NO SI 

Possui intolerâncias alimentares 
e alergias de qualquer tipo? Espe-
cificar quais: 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 

INSCRIÇÃO 

Local de nascimiento                                        Data                                                                     

Endereço 

Cidade                                                               Estado 

Celular                                                   e-mail 

Mr. Ms. 

Sex M F 

Alojamiento COD quar-
to 

Total 
Week 

Apartamento individual  
(Excluso água, luz e gás) APP 

  

Apartamento com outros estu-
dantes - uso da cozinha (incluso 
água, luz e gás)  

AP-S solteiro  

AP-D duplo  

Família+café da manhã     
(incluso água, luz e gás)   

FM-S solteiro  

FM-D duplo  

Família+café da manhã+jantar 
(incluso água, luz e gás)  

CN-S solteiro  

CN-D duplo  

Hotel categoria 1  - com café 
da manhã (por dia) 

H1-S solteiro  

H1-D duplo  

Hotel categoria 2 - com café da 
manhã (por dia) 

H2-S solteiro  

H2-D duplo  

Pensão - com café da manhã 
(por dia) 

PN-S solteiro  

PN-D duplo  

Marca  
(X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se você escolheu “sim”, preencha os dados:   

Deseja que o Istituto encontre alojamento?    NO SI 

Como você conheceu o ISTITUTO ITALIANO®  ? 

Em caso de emergência contatar:  

Endereço em Florença: 
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 Come Iscriversi 
 
A) Lo studente per iscriversi e partecipare ai corsi dell’ISTITUTO ITALIANO®  deve compilare il 

modello di iscrizione ed inviarlo alla segreteria dell’Istituto per posta, fax o via E-mail. 
B) Versare 55,00€ per l’iscrizione; questa sarà valida per 12 mesi.   

     I pagamenti possono essere effettuati con bonifico bancario  
(senza spese per l’ISTITUTO ITALIANO® ) intestato a:  

ISTITUTO BIANCASPINA 
ISTITUTO ITALIANO 

Via Calimala,1 - 50123 Firenze 
Beneficiario: 

BANCA CRF - FIRENZE 
IBAN:  IT91 N061 6002 8461 0000 0006 199 

BIC: CRF ii T3F 
Ag. n. 146 p.zza della Repubblica,20R - 50122 Firenze 

Regolamento 
I. Lo studente all’atto dell’iscrizione si impegna ad osservare il presente regolamento. 
II. Lo studente può accedere al corso previa iscrizione; le iscrizioni devono pervenire, possibilmente trenta giorni 

prima dell’inizio del corso 
III. Il saldo del corso deve avvenire entro il primo giorno di inizio del corso  e non è previsto il rimborso tranne nei 

casi di seguito specificati. 
IV. In caso di rinuncia al corso l’iscrizione e il relativo costo del corso versato  non verranno rimborsati 
V. Lo studente che ha saldato l’intero corso e intende rinunciare alla frequenza o si ritira prima della fine di questo 

non ha diritto ad alcun rimborso 
VI. I corsi si svolgono dal lunedì al venerdì e lezioni hanno durata di 45’ 
VII. I corsi individuali su specifica richiesta possono svolgersi anche di sabato e domenica; in questo caso è da 

prevedersi un aumento del 20% sul costo del corso 
VIII. I pagamenti di uno studente non possono essere trasferiti ad altro studente 
IX. Lo studente all’atto dell’iscrizione accetta i programmi dei corsi dell’ISTITUTO ITALIANO® questi potranno 

essere soggetti ad aggiornamenti qualora le necessità didattiche lo suggeriscano 
X. Lo studente è assicurato contro i rischi da responsabilità civile; l’ISTITUTO ITALIANO® non risponde di 

eventuali oggetti smarriti all’interno dei locali 
XI. Lo studente può usufruire delle strutture dell’Istituto, di fotocopie, materiale illustrativo, dispense, rete internet e 

wi-fi gratis 
XII. L’ISTITUTO ITALIANO® è Partner di altre realtà scolastiche fiorentine pertanto i corsi potranno essere svolti 

anche in altre sedi 
XIII. I corsi sono svolti rispettando le festività Italiane: le lezioni non vengono recuperate tantomeno rimborsate 
XIV. L’Istituto si riserva di non iniziare i corsi, ad eccezione di quelli individuali, qualora vi fossero meno di 3 studenti 

iscritti 
XV. Coloro che hanno frequentato già un corso presso il nostro Istituto avranno uno sconto del 10% sul costo del 

nuovo corso scelto 
XVI. E’ previsto il rimborso per intero qualora il corso non venga svolto o per situazioni che l’ISTITUTO 

ITALIANO® si riserva di valutare caso per caso. 
XVII. Non è previsto il rimborso in caso di negazione del visto di espatrio a meno che non ne venga data prova con 

esibizione del documento dell’Ambasciata ove si specifica che “la mancata accoglienza” del visto è dovuta al 
“vizio” del certificato rilasciato dall’Istituto Italiano. 

XVIII. In caso di restituzione dell’importo versato saranno trattenute 100€ per spese di segreteria. Le spese di rimborso 
con bonifico sono da computarsi a parte. 

 

  

CELI CERTIFICATIONS 
 
The CELI is the Certificate of knowledge of the Italian language, 
recognized all over the world attesting the knowledge of the 
Italian language of a non-native speaker. 
In particular, CELI certification is a recognized certification at-
testing the level of linguistic and communicative knowledge and 
the ability to use the Italian language. 
To request the CELI exam, we suggest to enroll in our combined 
courses: "A" and "B". With these courses, you have the opportunity, during the afternoon 
classes, to test your abilities with test and exam simulations. 
 
 
 
CERT.IT CERTIFICATIONS 
 
Cert.it is the Certificate of knowledge of the Italian language, rec-
ognized by the Ministries of Foreign Affairs, Education, University 
and Research, of a non-native speaker. 
In particular, Cert.it certification is a certification attesting the 
degree of linguistic and communicative knowledge and the ability 
to use the Italian language. 
To request the Cert.it exam, we suggest to enroll in our com-
bined courses: "A" and "B". With these courses, you have the opportunity, during the after-
noon classes, to test your abilities with test and exam simulations. 
 
 
CILS CERTIFICATIONS 
The CILS certification is a recognized certification attesting the level of linguistic and com-
municative knowledge and the ability to use the Italian language. 
The CILS certification adopts the system of 6 levels of compe-
tence, from the CEFR - Common European Framework of the 
Council of Europe, and it also realizes specific certification mod-
ules for workers of foreign origin. This  kind of certificates can be 
used in the work and study context. 
At the end of at least 2/4 weeks course the student - depending 
on the level required - can access the written and oral tests for the CILS certification - Cer-
tification of Italian as a Foreign Language: officially recognized certification attesting the de-
gree of competence linguistic - communicative in Italian. The exam sessions take place in 
Florence at our partner school "Istituto Paritario Calamandrei" and follow the academic 
calendars of the University of Siena. 
. 
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tification of Italian as a Foreign Language: officially recognized certification attesting the de-
gree of competence linguistic - communicative in Italian. The exam sessions take place in 
Florence at our partner school "Istituto Paritario Calamandrei" and follow the academic 
calendars of the University of Siena. 
. 
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CERTIFICAZIONE
CERT.IT

CERTIFICAÇÒES CELI 

CERT.IT CERTIFICAÇÒES 

CERTIFICAÇÒES CILS

O CELI é o Certificado de conhecimento da lingua italiana, reconhecido em todo o mundo, 
atestando o conhecimento da lingua italiana, de um falante nao-nativo. Em particular, a 
certificaçao CELI é urna certificaçao reconhecida que atesta o grau de conhecimento 
linguistico e comunicativo e a capacidade de usar a lingua italiana. Para quem quiser 
solicitar o exame CELI, sugerimos que voce registre para nossos cursos combinados: “A” 
e “B”. Com esses cursos, voce tem a oportunidade durante as aulas da tarde também 
testar-se com testes e simulaçoes de exames.

O Cert.it é o Certificado de conhecimento da lingua italiana, reconhecido pelos 
Ministérios de Relaçoes Exteriores, Educaçao Universitaria e Pesquisa, de um falante 
nao-nativo. Em particular, a certificaçao Cert.it é urna certificaçao que atesta o grau de 
conhecimento linguistico e comunicativo e a capacidade de usar a lingua italiana. Para 
quem quiser solicitar o exame Cert.it, sugerimos que voce registre para nossos cursos 
combinados: “A” e “B”. Com esses cursos, voce tem a oportunidade durante as aulas da 
tarde também testar-se com testes e simulaçoes de exames.

A certificaçao CILS é urna certificaçao reconhecida que atesta o grau de conhecimento 
linguistico-comunicativo e a capacidade de usar a lingua italiana. A certificaçao CILS adota 
o sistema de 6 niveis de competencia, proposto pelo CEFR - Quadro Europeu Comum 
do Conselho da Europa(CEFR), e também realiza formularios de certificaçao especificos 
para trabalhadores de origem estrangeira. Os certificados podem ser gastos no contexto 
do trabalho e estudo. No final de um curso de pelo menos 2/ 4 semanas, o al uno - 
dependendo do nivel exigido - pode acessar as provas escritas e orais para a certificaçao 
CILS - Certificaçao de italiano corno lingua estrangeira: certi:ficaçao o:ficial que certifica 
o grau de competencia linguistica - comunicativa em italiano. As sessoes de exame sa.o 
realizadas em Florença na nossa escola parceira “Istituto Paritario Calamandrei” e seguem 
os calendarios.
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Como se inscrever: 
A)O estudante para se inscrever e participar dos cursos do INSTITUTO ITALIANO deve preencher o 
formulário de inscrição e enviá-lo ao secretariado do Instituto por correio, fax ou e-mail. 
B) Pague € 55,00 para inscrição; Este será válido por 12 meses. 
C) Os pagamentos podem ser feitos por transferência bancária (sem despesas da ISTITUTO ITALIANO®) a 
pagar a: 

ISTITUTO BIANCASPINA 

ISTITUTO ITALIANO 

Via Calimala,1 - 50123 Firenze 

Beneficiario: BANCA CRF - FIRENZE 

IBAN:  IT91 N061 6002 8461 0000 0006 199 

BIC: CRF ii T3F 

Regulamento: 
1.  O aluno no momento do registro, compromete-se a respeitar este regulamento. 

2. Os alunos podem acessar ao curso só depois do registro ; os registros devem ser recebidos, 
possivelmente, trinta dias antes do início do curso. 

3. O saldo do curso deve ser pago no primeiro dia do início do curso e nenhum reembolso é fornecido, 
exceto nos casos especificados abaixo 

4. Em caso de cancelamento do curso, o registro e o custo relativo do curso pago não serão 
reembolsados 

5. Um estudante que tem soldado todo o curso e abandona a frequência ou se retira antes do final do 
curso não tem direito a qualquer reembolso. 

6. As aulas são ministradas de segunda a sexta-feira e as horas/aulas tem duração de 45′ . 

7. Cursos individuais, na solicitação específica, também podem ser efetuados no sábado e domingo; neste 
caso, deve-se considerar um aumento de 20% sobre o custo do curso. 

8. Pagamentos do aluno não podem ser transferidos para outro aluno. 

9. No momento da inscrição o aluno aceita os programas educacionais dos cursos do INSTITUTO 
ITALIANO que podem ser objeto a atualização no caso seja necessário a fim do ensino. 

10. O aluno é coberto pelo seguro contra riscos de responsabilidade civil; o INSTITUTO ITALIANO não se 
responsabiliza por quaisquer itens perdidos no interior das instalações. 

11. O aluno pode utilizar as instalações do Instituto, fotocópias, livros, ilustrações, acesso gratuito à 
internet e Wi-fi. 

12. O INSTITUTO ITALIANO é parceiro de outras escolas florentinas, portanto os cursos poderão 
também ser realizados em outros lugares. 

13. Os cursos são realizados respeitando os dias feriados italianos : as aulas não são recuperadas nem 
reembolsadas. 

14. O Instituto se reserva o direito de não iniciar cursos, exceto aqueles individuais, se houver menos de 3 
alunos matriculados. 

15. Aqueles que já frequentaram um curso em nosso Instituto terão 10% desconto sobre o custo do novo 
curso. 
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Corsos  Complementares  (pag. 15) 

CURSO Codigo curso Data de início Total 

Musica  e Canto    /       /  

Arte e Pintura   /       /  

Escultura e Desenho    /       /  

Industrial Design  /       /  

Interior Design  /       /  

Moda    /       /  

Informatica    /       /  

Cursos de culinária 
e Degustação de 

vinhos 

 /       /  

CAD   /       /  

Os cursos complementares podem ser combinados com cursos de língua italiana; ou se você já 
conhece a língua italiana, pode participar individualmente. Se você combina um curso 
complementar com um curso de lingua  italiana "Standard - Intensivo - Semi-Standard", você 
receberá um desconto de 15%. Cada aluno pode tirar o trabalho realizado.     

Declara ter lido as regras e aceitar incondicionalmente os artigos nela contidos.  

Data                                                     Assinatura 

Declara inscriver-se  nos seguintes cursos: 

Cursos de Lingua Italiana - em grupo 

Codigo curso Data de início Total 

           /       /  

          /       /  

Cursos de Lingua Italiana Combinados 

Codigo curso Data de início Total 

           /       /  

          /       /  

Cursos de Lingua Italiana - individuais (pag.7) 

Codigo curso Data de início Total 

                   /       /  

                 /       /  
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 Come Iscriversi 
 
A) Lo studente per iscriversi e partecipare ai corsi dell’ISTITUTO ITALIANO®  deve compilare il 

modello di iscrizione ed inviarlo alla segreteria dell’Istituto per posta, fax o via E-mail. 
B) Versare 55,00€ per l’iscrizione; questa sarà valida per 12 mesi.   

     I pagamenti possono essere effettuati con bonifico bancario  
(senza spese per l’ISTITUTO ITALIANO® ) intestato a:  

ISTITUTO BIANCASPINA 
ISTITUTO ITALIANO 

Via Calimala,1 - 50123 Firenze 
Beneficiario: 

BANCA CRF - FIRENZE 
IBAN:  IT91 N061 6002 8461 0000 0006 199 

BIC: CRF ii T3F 
Ag. n. 146 p.zza della Repubblica,20R - 50122 Firenze 

Regolamento 
I. Lo studente all’atto dell’iscrizione si impegna ad osservare il presente regolamento. 
II. Lo studente può accedere al corso previa iscrizione; le iscrizioni devono pervenire, possibilmente trenta giorni 

prima dell’inizio del corso 
III. Il saldo del corso deve avvenire entro il primo giorno di inizio del corso  e non è previsto il rimborso tranne nei 

casi di seguito specificati. 
IV. In caso di rinuncia al corso l’iscrizione e il relativo costo del corso versato  non verranno rimborsati 
V. Lo studente che ha saldato l’intero corso e intende rinunciare alla frequenza o si ritira prima della fine di questo 

non ha diritto ad alcun rimborso 
VI. I corsi si svolgono dal lunedì al venerdì e lezioni hanno durata di 45’ 
VII. I corsi individuali su specifica richiesta possono svolgersi anche di sabato e domenica; in questo caso è da 

prevedersi un aumento del 20% sul costo del corso 
VIII. I pagamenti di uno studente non possono essere trasferiti ad altro studente 
IX. Lo studente all’atto dell’iscrizione accetta i programmi dei corsi dell’ISTITUTO ITALIANO® questi potranno 

essere soggetti ad aggiornamenti qualora le necessità didattiche lo suggeriscano 
X. Lo studente è assicurato contro i rischi da responsabilità civile; l’ISTITUTO ITALIANO® non risponde di 

eventuali oggetti smarriti all’interno dei locali 
XI. Lo studente può usufruire delle strutture dell’Istituto, di fotocopie, materiale illustrativo, dispense, rete internet e 

wi-fi gratis 
XII. L’ISTITUTO ITALIANO® è Partner di altre realtà scolastiche fiorentine pertanto i corsi potranno essere svolti 

anche in altre sedi 
XIII. I corsi sono svolti rispettando le festività Italiane: le lezioni non vengono recuperate tantomeno rimborsate 
XIV. L’Istituto si riserva di non iniziare i corsi, ad eccezione di quelli individuali, qualora vi fossero meno di 3 studenti 

iscritti 
XV. Coloro che hanno frequentato già un corso presso il nostro Istituto avranno uno sconto del 10% sul costo del 

nuovo corso scelto 
XVI. E’ previsto il rimborso per intero qualora il corso non venga svolto o per situazioni che l’ISTITUTO 

ITALIANO® si riserva di valutare caso per caso. 
XVII. Non è previsto il rimborso in caso di negazione del visto di espatrio a meno che non ne venga data prova con 

esibizione del documento dell’Ambasciata ove si specifica che “la mancata accoglienza” del visto è dovuta al 
“vizio” del certificato rilasciato dall’Istituto Italiano. 

XVIII. In caso di restituzione dell’importo versato saranno trattenute 100€ per spese di segreteria. Le spese di rimborso 
con bonifico sono da computarsi a parte. 



 

 PROGRAMAS 

Literatura: Dante Alighieri: La Divina 
Commedia, Boccaccio: Decamerone; A. 
Manzoni: I Promessi Sposi, U. Foscolo; G. 
Leopardi: A Silvia, L’Infinito; G. D’Annunzio: 
La Pioggia nel Pineto, La Sera Fiesolana;  G. 
Verga; L. Pirandello; E. Montale;  
História: O Império Romano, Renascimento 
italiano,  1ª e a 2ª Guerra Mundial, História 
Contemporânea, etc.  
História da Arte e Arquitetura - Arte Grega, 
Arte Etrusca, Arte Romana,  Arte Bizantina: 
Ravenna, Arte Romanica: Battistero di S. 
Giovanni e S. Miniato al Monte; Arte 
Romanica: Pisa; Arte Gotica: Basilica di S.M. 
del Fiore. Chiesa di S. Croce, Chiesa di S. 

Maria Novella, Palazzo della 
Signoria;  Rinascimento ‘400 e 
‘500:  Brunelleschi, Donatello, 
Masaccio. Leonardo, Raffaello, 
Michelangelo;  Barroco em 
Roma: Bernini, Borromini, 
Caravaggio, etc.   

Arte e Cultura 

     O  ISTITUTO ITALIANO®  
oferece cursos de Cultura Italiana 
para estudantes que já têm domínio 
do idioma. São cursos sobre a arte e 
literatura italiana,  de fácil aprendizado 
e compreensão.  Visitas guiadas,  
apoio dos professores e relação direta 
com a Arte e História  são os 
aspectos mais importantes do curso. 
Os cursos de História da Arte e Arquitetura 
são  particularmente adequados para os 
estudantes que desejam inscrever-se na 
Academia de Belas Artes. 

CURSO 
COD. 

LIÇÕES CURSO €uro* 

AC-1 10 lições semanais Literatura— História  350 

AC-2 20 lições semanais Literatura— História (intensivo) 640 

AC-3 10 lições semanais Arte - Arquitetura 350 

AC-4 20 lições semanais Arte - Arquitetura (intensivo) 640 

  

GAC-1 10 lições semanais Literatura— História  280 

GAC-2 20 lições semanais Literatura— História (intensivo) 490 

GAC-3 10 lições semanais Arte - Arquitetura 280 

GAC-4 20 lições semanais Arte - Arquitetura (intensivo) 490 

  GRUPOS MIN. 3 - MAX 7 
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CURSOS  
COMPLEMENTARES 

 
De fato, cada aluno pode construir um 
curso adaptado às suas necessidades. As 
combinações são simples; basta identificar 
entre os cursos complementares o que mais gostamos e associá-lo ao curso de língua italiana "Standard - 
Intensive - Semi-standard “. Os cursos complementares que podem ser incluídos são: música, canto, escultura, 
nu artístico, pintura, moda, arte e cultura, informática, gastronomia e enologia. É  possível escolher mais de um 
curso, neste caso, haverá um desconto de 10% sobre o segundo curso escolhido. Combinando o curso de língua 
italiana a um curso complementar é possível haver 20% de desconto sobre o curso complementar escolhido. 
Além disso, o estudante que escolher vários cursos complementares, no segundo curso escolhido terá um desconto 
adicional de 5%.Obs.: Aqueles que já têm algum conhecimento da língua italiana podem escolher frequentar somente 
os cursos  complementares , sem qualquer tipo de combinação com os cursos de língua italiana. As aulas são de 
50 minutos e geralmente ocorrem no período da tarde. Com solicitação específica, é possível agendar os cursos em 
outros horários e também aos sábados e domingos. Os Cursos complementares são organizados em módulos 
semanais, desta forma, os estudantes que desejarem ampliar seus conhecimentos podem se inscrever em outro 
módulo semanal, no final do curso. Para atender à grande demanda  e, ao mesmo tempo, oferecer cursos de alta 
qualidade, o  ISTITUTO Italiano® também faz uso de mídia e parcerias externas.  Em virtude desses objetivos ,  os 
mesmos cursos podem ser realizados em condições diferentes daquelas realizadas nas suas instalações. Os alunos 
tem o direito de retirar os trabalhos desenvolvidos durante dos cursos. O custo de cada aula é de € 38,00. 

 

CuRSO  
COD. LIÇÕES 

INDIVIDUAIS 

CURSO €uro 

MM-1 10 lições 
semanais 

História da música 350 

MM-2 10 lições 
semanais 

Instrumento musical ( à 
escolha)  

350 

MM-3 10 lições 
semanais 

dicção 350 

MM-4 10 lições 
semanais 

Canção do Autor 350 

MM-5 10 lições 
semanais 

 Canção Napoletana 350 

MM-6 10 lições 
semanais 

Libretos  da ópera 350 

MM-7 10 lições 
semanais 

Canção lirica 350 

Cursos de Musica Cursos de Canto 

Os cursos de música e canto contam com a colaboração de importantes escolas de música em Florença. As aulas 
são ministradas por professores e cantores líricos. Estes cursos são destinados a amadores , profissionais e estudan-
tes que desejam participar da seleção para  admissão aos conservatórios de música. Atividades musicais que o aluno 
pode escolher são: harpa, clarinete, saxofone, trompete, contrabaixo, flauta, flautim, violino, violoncelo, 
bateria e percussão, piano, violão. Canto lirico e moderno. 

 

GSM-1  
10 lições semanais 

 
História da música 

 
280 

GSM-2 10 lições semanais Instrumento musical  
( à escolha)  

280 

GSM-3 10 lições semanais dicção 280 

GSM-4 10 lições semanais Canção do Autor 280 

GSM-5  
10 lições semanais 

Canção Napoletana 280 

GSM-6 10 lições semanais Libretos  da ópera 280 

GSM-7 10 lições semanais Canção lirica 280 

CURSO  
COD. 

LIÇÕES DE 
GRUPO  CURSO €uro 

       Os cursos complementares incluem todas as atividades relacio-
nadas, altamente qualificadas e profissionalizantes . Os cursos com-
plementares podem ser individuais ou em grupo (min 3 - max 7 
alunos ).  Os cursos complementares podem ser combinados com 
cursos de língua italiana: “-Standard-Intensivo- Semi-standard”. 



 

 

 O curso de Design Industrial destina-se a todos 
aqueles que querem entrar no mundo da 
produção industrial. O aluno estudará, em 
primeiro lugar, a história do Design e depois se 
aproximará de maneira prática para a realização 
de produtos industriais. O curso inclui o uso de 
computadores e técnicas de desenho clássicas. 

CURSO COD. LIÇÕES  €uro* 
IND-1 10 lições semanais 350 

IND-2 20 lições semanais(intensivo) 640 

 €uro* 

GPIND-1 10 lições semanais 280 

GPIND-2 20 lições semanais(intensivo) 490 

  GRUPOS  MIN. 3 - MAX 7 

INDUSTRIAL  

DESIGN 

INTERIOR 

DESIGN 

 A figura dos decoradores de interiores nos últimos anos começa a se afirmar mais e mais e 
muitos estão intrigados, nosso curso é voltado para quem quer se aproximar do mundo do 
design de interiores. O curso completo é dividido em módulos, desde gráficos até o design do 
ambiente, para avançar para materiais e pesquisas de marketing. Durante o curso, o aluno 
estudará a história do design e acessórios e as principais figuras da cena mundial no campo do 
design de interiores. O objetivo do curso é orientar o 
aluno e ajudá-lo na PESQUISA  de seu estilo pessoal, na 
escolha de materiais e técnicas adequados e na criação 
de um portfólio próprio que documente sua trajetória 
de formação. 
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ARTES PLÁSTICAS e 
FIGURATIVAS 

As atividades artísticas são dirigidas principalmente a  alunos com 
experiência. Com o princípio de ensinar a melhorar as técnicas gráficas e 
novas técnicas de pintura, cada aluno poderá experimentar diversas técnicas 
de pintura de acordo com sua própria sensibilidade e interesse artístico. Também estão previstas duas 
lições externas (se o tempo permitir). Custo dos materiais:  30,00 euros.  

Pintura 

CURSO COD. LIÇÕES  €uro* 
PTT-1 10 lições semanais 350 

PTT-2 20 lições semanais(intensivo) 640 

 

GPTT-1 10 lições semanais 280 

GPTT-2 20 lições semanais(intensivo) 490 

  GRUPOS  MIN. 3 - MAX 7 

 Cursos altamente qualificados,  destinados a jovens 
e adultos, que contam com a presença de uma 
modelo. Podem se inscrever alunos experientes e 
iniciantes, que pretendem aperfeiçoar ou aprender 
técnicas artisticas para a representação do corpo 
humano , através de diferentes técnicas de pintura 
como: carvão vegetal, grafite, lápis de cor, tinta 
acrílica, etc. Custos dos materiais 30,00 euros. 

CURSO COD. LIÇÕES  €uro* 

FIG-1 10 lições semanais 350 

FIG-2 20 ições semanais(intensivo) 640 

 

GFIG-1 10 lições semanais 280 

GFIG-2 20  semanais(intensivo) 490 

  GRUPOS  MIN. 3 - MAX 7 

CURSO COD. LIÇÕES  €uro* 

PL-1 10 lições semanais 350 

PL-2 20 ições semanais(intensivo) 640 

 

GPL-1 10 lições semanais 280 

GPL-2 20 lições semanais(intensivo) 490 

  GRUPOS  MIN. 3 - MAX 7 

Escultura e desehno 



 

 

    É uma oportunidade única para os nossos alunos entrarem em contato com a fascinante e famosa 
moda italiana. Os cursos são realizados no turno da manhã ou no turno tarde, mas também podem ser 
feitos aos sábados. As aulas são ministradas em italiano, portanto, o estudante deve ter um conhecimento 
básico da língua. Podem ser combinados com qualquer outro curso de língua italiana. 

CORSO COD.  LIÇÕES INDIVIDUAIS PROGRAMA €uro 

CM-A 10 lições semanais designer moda 350 

CM-B 2O lições semanais (intensivo)  laboratório: designer moda + tendências de moda 640 

CM-C 2O lições semanais (intensivo)  Conhecer os tecidos: característica dos tecidos + 
acabamentos 

640 

CM-D 2O lições semanais (intensivo)  Criação de coleções: designer + coleções de moda 640 

                  

GCM-A 10 lições semanais designer moda 280 

GCM-B 2O lições semanais (intensivo)  laboratório: designer moda + tendências de moda 490 

GCM-C 2O lições semanais (intensivo)  Conhecer os tecidos: característica dos tecidos + 
acabamentos 

490 

GCM-D 2O lições semanais (intensivo)  Criação de coleções: designer + coleções de moda 490 

   LIÇÕES DE GRUPO MIN. 3 - MAX 7 PARTICIPANTES 

Cursos de Moda 

Cursos de  
Informática 

O ISTITUTO ITALIANO® , há muitos anos, vem reali-
zando cursos profissionalizantes para os estudantes 
que  procuram inserir-se no mercado de trabalho, em 
um curto espaço de tempo. Para frequentar os cursos 
é necessário haver um conhecimento básico da língua 
italiana. Os cursos são de fácil aprendizado e podem 
ser realizados de forma isolada ou juntamente com 
um curso de língua italiana. São altamente qualificados 
e ministrados por professores e engenheiros capazes 
de responder às necessidades técnicas de cada aluno.  

CURSO  
COD. 

LIÇÕES INDIVI-
DUAIS 

  

PROGRAMA €uro 

CP-1 10 lições sema-
nais 

base: Word, Access, Outlook  350 

CP-2 20 lições sema-
nais 

(Intensivo) 
avançado: Word, Excell, Access, 

Power P. Outlook  
640 

CP-5 20 lições sema-
nais 

(Intensivo) 
Photoshop 640 

                 LIÇÕES DE GRUPO MIN. 3 - MAX 7 PARTICIPANTES  

GCP-1 10 lições sema-
nais 

base: Word, Access, Outlook  280 

GCP-2 20 lições sema-
nais 

(Intensivo) 
avançado: Word, Excell, Access, 

Power P. Outlook  
490 

GCP-5 20 lições sema-
nais 

(Intensivo) 
Photoshop 490 
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O ISTITUTO ITALIANO® oferece e realiza cursos de profissionalização na área de CAD para 
estudantes que na Itália querem se reunir em um curto espaço de tempo com o mundo do trabalho. É 
preferível ter um conhecimento mínimo da língua italiana. Os cursos são realizados por professores e 
engenheiros capacitados, capazes de responder aos pedidos  de cada aluno. Os Cursos se concentram 
no  design técnico assistido e projeto auxiliado por computador. 

CURSO COD. LIÇÕES  €uro* 
CAD-1 10 lições semanais 350 
CAD-2 20 lições semanais(intensivo) 640 

 
GPCAD-1 10 lições semanais 280 

GPCAD-2 20 lições semanais(intensivo) 490 

  GRUPOS  MIN. 3 - MAX 7 

CAD 

 
Os inúmeros contatos com o meio  universitário e o 

pessoal  docente altamente qualificado são os elementos básicos do nosso Instituto ao 
serviço daqueles que querem ter ajuda prática para a preparação para os exames de 
seus professores ou alunos que pretendem se matricular na universidade em estudo 
onde são necessários testes de admissão com "teste de entrada". Nosso serviço 
altamente profissional usa suportes de computador e multimídia; baseia-se nos 
programas fornecidos pelo aluno e é implementado em relação às necessidades 
educacionais de cada indivíduo.  Muita atenção é dada à compilação de teses e 
relatórios técnico-científicos, onde estes são necessários. A estrutura das lições para a 
preparação dos exames universitários, em virtude da experiência adquirida pelo nosso 

corpo docente, refere-se 
aos módulos padrão. O 
"formulário padrão", a 
pedido do interessado, 
pode ser variado e 
personalizado. 

Universidade: 

Exame e teste de admissão 
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 COD quarto 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas*      

Apartamento individual (excluso: água, luz e gás) APP   400-600 700-900 950-1050 1000-1300  

Apartamento com outros estudantes - com cozinha 
disponível (incluido: água, luz e gás)  

AP-S solteiro 190-220 310-340 420-450 520-550 

AP-D duplo 170-200 250-280 320-350 380-410 
Casa de família com café da manhã   (incluído: água, 
luz e gás)  

FM-S solteiro 210-250 330-370 440-480 540-580 

FM-D duplo 190-230 270-310 340-380 400-440 

Casa de família com café da manhã e jantar (incluído: 
água, luz e gás 

CN-S solteiro 290-320 450-490 630-650 780-800 

CN-D duplo 270-300 410-440 540-570 660-690 

Hotel 1 categoria -  
com café da manhã (por dia) 

H1-S solteiro     

H1-D duplo     

Hotel  2 categoria -  
com café da manhã (por dia) 

H2-S solteiro     

H2-D duplo     

com café da manhã (por dia) PN-S solteiro     

 PN-D duplo     

 *28 días 

01 dia extra 

 

27 

25 
30 

28 

40 

38 

100 - 210 

130 - 250 

90 - 140 

110 - 180 

80 - 100 

100 -120 

ACOMODAÇÕES 
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O ISTITUTO ITALIANO® se sente responsável pela 
estadia e acomodação de seus estudantes e oferece, 
quando solicitado, um serviço de pesquisa de alojamento 
para os alunos matriculados nos cursos. Com um aviso 
prévio de pelo menos quatro semanas, o Istituto pode 
encontrar  um ambiente aconchegante, limpo, 
organizado, seguro e bem localizado, com quartos de 
solteiro ou casal. O pagamento pode ser efetuado no 
momento da chegada ao alojamento. Os apartamentos 
são equipados com cozinha, que fica sempre à disposição 
do aluno. Se necessário, é possível reservar quartos com 
banheiro privado, mas   neste caso,  será adicionado o 
valor de 30 euros por semana. A roupa de cama é 
fornecida pelo proprietário e os ambientes são entregues 
mobiliados e limpos. Durante a estadia, a organização e 
limpeza são de responsabilidade dos inquilinos.   

 

 

Conhecer, aprender e saborear a típica 
gastronomia italiana  são os objetivos dos nossos 
cursos de culinária, que também são destinados a 
profissionais do setor. Os alunos irão discutir 
ativamente e aprender a preparar pratos típicos , 
com ênfase nas diferentes situações de almoço e 
jantar, para que os alunos  aprendam a correta 
maneira de preparação e organização do menu. 
As aulas são realizadas, também, em casas de 
famílias, para que os alunos vivam uma real 
experiência com a famosa e tradicional culinária 
italiana.  

 

CURSOS de CULINÁRIA 

 O vinho italiano é famoso pela 
multiplicidade das suas uvas, qualidade e 
tradição de produção.  Este curso é 
voltado para quem aprecia enologia pois 
oferece visitas guiadas às vinícolas, com 
degustação de variados tipos de vinho. 
São incluidos diversos tópicos:  história 
do vinho, vinhas e videiras, técnicas de 
processamento e produção, fermentação, 
ma tu r a ç ão  e  enve l hec imen to , 
engarrafamento e a combinação dos tipos 
de vinhos com as refeições. 

DEGUSTAÇÃO DE 
VINHO 
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CURSO 
COD. 

 LIÇÕES INDIVI-
DUAIS 

PROGRAMA €uro 

KC-1 1  liçõe 
 

Preparação de três pratos +  

jantar com vinho italiano. 

105 

KC-2 2  lições  2 jantares: preparação de pratos típicos + 

 degustação de vinhos 

200 

KC-S 3 lições  2 jantares: preparação de pratos típicos + 
degustação de vinhos + visita em uma vinícola  

285 

                 LIÇÕES SEMANAIS     

GKC-1 1 semana 
(5 lições ) 

Preparação de três pratos + 

 jantar com vinho italiano. 

360 

GKC-2 Semana extra 2 jantares: preparação de pratos típicos + 
degustação de vinhos  

300 

CURSO 
COD. 

LIÇÕES INDIVIDUAIS  PROGRAMA €uro 

KC-V 3 lições semanais  

(1vespertina) 

História do vinho 

+ degustação 

190 

KC-VD 8 lições semanais 

(2 vespertinas ) 

História do vinho, visita a  

vinícola e degustação 

500 

                    LIÇÕES DE GRUPO MIN. 3 - MAX 7 PARTICIPANTES  

GKC-V 3 lições semanais  

(1vespertina) 

História do vinho 

+ degustação 

90 

GKC-VD 8 lições semanais 

(2 vespertinas ) 

História do vinho, visita a  

vinícola e degustação 

350 
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Ensino, Técnicas e Métodos: Qualidade de Educação 

   A nossa principal missão é a qualidade do ensino. O nosso papel é servir aos alunos, criando 
estímulos, interesses e adequadas dinâmicas de grupo para que, com tranquilidade e serenidade, cada 
estudante possa alcançar seus objetivos.  

Para proporcionar um bom método de estudo aos alunos,  o corpo docente pesquisa técnicas de didática 
que representem eficientes estratégias de ensino. 

  

Os profissionais da equipe docente do ISTITUTO ITALIANO® são todos graduados e altamente 
experientes . Alguns deles  também colaboraram com a Scuola Statale Italiana, garantindo alta qualificação 
e muito profissionalismo.  

No primeiro dia do curso, um teste de nivelamento é proposto aos alunos, com o propósito de inserí-los 
adequadamente na classe correspondente ao seu nível de conhecimento da língua italiana, sempre 
seguindo as referências QECR. Em seguida, o aluno inicia o percurso didático que irá guiá-lo até as fases 
de aprendizagem da gramática e sintaxe .  

Além disso, novas perspectivas podem ser abertas aos estudantes que optam em combinar o curso de 
língua com os cursos mais intensivos e os complementares, formando os “cursos combinados”, com o 
propósito de vivenciar uma verdadeira imersão na vida e na cultura italiana. 

ISTITUTO ITALIANO®  

 

 

Bolsas de Estudio e Ofertas 

O Instituto italiano oferece bolsas de estudo a todos os estudantes provenientes 
dos institutos culturais italianos no mundo. Para solicitar uma bolsa, entre em 

contato com o Instituto Cultural Italiano mais próximo e entre em contato conosco no 
seguinte endereço de e-mail: 

info@istitutoitaliano.it  

e apresentar a documentação relevante que atesta a matrícula do aluno em uma 
universidade estrangeira. 

A escola participa do projeto Marco Polo - Turandot. É a Academia de Formação para 
estudantes chineses que desejam se inscrever em universidades, conservatórios ou academias 
italianas. Nossos cursos fornecem uma preparação específica para adquirir o conhecimento do 
nível de língua italiana B1 / B2. Os cursos de italiano ocorrem no ano letivo anterior àquele em 
que você pretende se matricular  

Projeto Marco Polo - Turandot 
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  O e studante: 

  
 

 Compreende e usa expressões cotidianas em frases muito simples, expressando as necessidades de forma direta e objetiva. Pode apresen-

tar-se aos outros e pode fazer e responder perguntas sobre detalhes pessoais, como: onde vive, as pessoas que conhece e as coisas que 

possui. É capaz de se comunicar de forma simples, desde que a outra pessoa fale devagar e claramente. 

V

d

r

   Compreende frases e expressões usadas, mas com frequência relacionadas a áreas de prioridade imediata (como por exemplo: informação 

pessoal básica, compras, geografia local, emprego). É capaz de se comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem uma simples troca 

de informações sobre assuntos conhecidos. Pode descrever de modo simples a sua formação, o seu ambiente atual e assuntos de necessida-

de imediata. 

I
i
n

 

   

  Compreende os principais pontos referentes aos assuntos familiares que dizem respeito à escola, lazer, etc .. É capaz de lidar com a maioria 

das situações que podem surgir durante uma viagem em um local onde a língua é falada. Pode produzir um texto articulado de forma sim-

ples sobre assuntos que lhe são familiares ou de interesse pessoal. Consegue descrever experiências e eventos, sonhos, esperanças,  

ambições e, brevemente, explicar as razões de suas opiniões e planos. 

P

u

u

  Compreende as ideias principais em textos complexos sobre assuntos concretos e abstratos, incluindo discussões técnicas na sua área de 

especialização. Consegue interagir com um grau de fluência e espontaneidade que permite a interação com italianos, sem que haja tensão de 

ambos os lados. Pode produzir textos claros e detalhados sobre uma ampla gama de temas e explicar um ponto de vista sobre um determi-

nado assunto, apresentando as vantagens e desvantagens de diferentes opções. 

A

t
r

  

    

  
 
 

Compreende uma ampla gama de textos complexos e consegue interpretar o significado implícito. Se expressa com facilidade e naturalida-

de. Pode usar a língua de maneira flexível e eficaz para fins sociais, acadêmicos e profissionais. É capaz de produzir textos bem estrutura-

dos, claros e detalhados sobre assuntos complexos, mostrando domínio dos padrões de organização, de articulação e de coesão de discur-

so. 

R

c

v

  Consegue compreender com facilidade tudo o que ouve ou lê. É capaz de resumir informações de diferentes fontes faladas e escritas, 

reconstruindo argumentos de um modo coerente. Pode se expressar espontaneamente, de modo fluente e preciso, identificando as entrelin-

has do significado, mesmo em situações complexas. 

A

o

h
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NÍVEIS CILS 

O  QCER (quadro de referência européia)  distingue três níveis de lÍngua italiana, 
que se ramificam em outros dois níveis cada um, somando um total de seis níveis  
-  CILS 

 

 

Programme Activité 

Vocabulaire limité, alphabet italien, l’ article défini et indéfini, les noms, les adjectifs, le singulier et le plurier 

des noms et des adjectifs, le comparatif et le superlatif des adjectifs, le présent de l’indicatif des verbes régu-

liers et irréguliers, les adverbes, le comparatif et le superlatif des adverbes, les prépositions et les adjectifs 

possessifs. 

 Conversations, lectures et écoutes facilités, 

prononciation. 

L’imparfait, le passé composé, emploi de l'imparfait et du passé composé, le futur simple des verbes réguliers 

et irréguliers, le futur antérieur, le conditionnel (temps simples et composés), emploi du conditionnel, les 

verbes pronominaux, les pronoms personnels. 

Conversation, lexique de base, lectures faciles, 

prononciation, écoute de musique. 

Les pronoms: possessifs, démonstratifs, indéfinis, interrogatifs, relatifs, les pronoms "y" ,"en"; le passé 

simple, le plus-que-parfait, emploi du passé simple et du plus-que-parfait, l’ impératif formel et informel, les 

expressions idiomatiques. 

Conversation, lexique, écoute de musique, vision 

de film, le commun parler, lectures de journaux et 

magazines, compositions écrites. 

La forme active et passive du verbe, les verbes auxiliaires "être", "avoir", le plus-que-parfait, le subjonctif 

(présent, passé), emploi du subjonctif, le participe passé, le gérondif simple, le "si" impersonnel, la période 

hypothétique II, III types, le discours direct et indirect. 

Conversation, lexique, analyse et commentaires de 

chansons, film, journaux et magazines, infos, 

compositions écrites. 

Révision de la grammaire avec des approfondissements, expressions idiomatiques d'usage fréquent, les 

propositions concessives, emploi de "pas du tout", "non plus", "peut-être", lecture et commentaire de sujets 

différents, les dialectes italiens, la politique, le sport, la famille, la religion, l’opera. 

 

Conversation sur films, lectures, analyse et com-

mentaire de journaux et magazines;  résumé de 

passages littéraires, compositions autonomes sur 

sujets au choix. 

Approfondissements de grammaire, les verbes serviles (devoir, pouvoir, vouloir), les particules pronominales 

unies aux verbes, le "si" passif, le participe présent, le gérondif passé, le présent infini et passé, éléments 

d'histoire et culture italienne, l'Italie d'aujourd'hui entre politique et coutume. 

Étude de la littérature:  commentaire et analyse du 

texte;  lecture de journaux et magazines;  bref 

essai, compositions autonomes complexes. 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSEURS 

L’ISTITUTO ITALIANO®  est la seule réalité en Florence où les étudiants non seulment apprennent la Lanuge 
Italienne mais encore peuvent béneficier d'un parcours d'études complètes jusqu'à l’obtention du Diplôme 
d'État Italien. Grâce à ce projet formatif nos Enseignants sont tous d'expérience confirmée de 
professionnalisme et de compétence. De plus les étudiant atteignent niveaux élevés d'apprentissage et ils ont 
la possibilité d'obtenir importants titres pour l'inscription à l'université et pour l'insertion dans le monde du 
travail en Italie. 
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Programa  

Vocabulário mínimo, alfabeto italiano, artigo definido e indefinido, substantivos, adjetivos, singular e plural 

dos substantivos e adjetivos, adjetivos comparativos e superlativos, presente do indicativo dos verbos regula-

res e irregulares, advérbios, advérbios comparativos e superlativos, preposições, adjetivos possessivos . 

 Conversação, leitura elementar, audio e pronún-

cia. 

Imperfetto, passato prossimo, futuro semplice e futuro anteriore dos verbos regulares e irregulares, o uso do 

imperfetto e do passato prossimo, os condicionais (tempos simples e compostos), a utilização dos condicio-

nais, verbos reflexivos e pronomes pessoais. 

Conversação, vocabulário mínimo, pronúncia, 

leitura fácil, pronúncia e exercícios escutando 

músicas.  

Pronomes: possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos; passato remoto, trapassato prossimo, o 

uso do passato remoto e do trapassato prossimo, imperativo formal e informal, expressões idiomáticas e como 

usar o  “ci”,“ne” e “vi”.  

Conversação, vocabulário, ouvir música, assistir 

filmes, costumes e linguagem de discurso comum, 

a leitura de jornais e revistas, composições 

primeiro escritas. 

A forma ativa e passiva dos verbos, verbos auxiliares essere (ser) , avere (ter), o trapassato remoto, congiun-
tivo (presente, passato, imperfetto e trapassato), o uso do congiuntivo, particípio passado, gerundio, o pe-

ríodo hipotético (tipo I, II, III) e o discurso direto e indireto. 

Conversação, vocabulário, análise e comentário de 

músicas, filmes e revistas italianas, assistir o tele 

jornal e fazer composições escritas. 

Revisão da gramática italiana com idéias, expressões idiomáticas frequentemente utilizadas, preposições 

concessivas, o uso de:  “mica”, “neppure”, “nemmeno”, “neanche”, “magari”. Leitura e comentários sobre 

vários temas (dialetos italianos , política, esportes, família, religião, a máfia e a música). 

Conversar,  assistir filmes, leitura, análise e 

comentário de jornais e revistas; resumos de 

passagens literárias, composições autônomas de 

temas para escolher. 

Aprofundamento da gramática, verbos modais (dovere, potere, volere),  “ le particelle pronominali” junto com 

os verbos,  “si” passivante ,participio presente,  gerundio passato, l’infinito presente e passato, elementos da 

história e cultura italiana e atualidades.  

Estudo da literatura: comentário e análise do 

texto; leitura de jornais e revistas; breve ensaio, 

composições complexas autônomos 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSORES 

O ISTITUTO ITALIANO®  é o único curso em Florença onde os alunos, além de aprenderem a língua 
italiana, têm a vantagem de usufruir de um percurso de estudo completo, até aplicar-se para o exame de 
Diploma di Stato Italiano. Devido a este projeto de formação,  os nossos professores são muito 
experientes, preparados e competentes. Os estudantes,  além de atingirem altos níveis de aprendizagem,  
têm a oportunidade de obter qualificações importantes para a entrada na universidade e para conseguirem 
entrar no mercado de trabalho Italiano.  
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