EXAMES DE CERTIFICAÇÃO DA LÍNGUA ITALIANA CELI E DILS-PG
Sessões Ano 2018
UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

CELI (certificação do conhecimento da língua italiana)
EXAME “CELI” NÍVEIS A1 / A2 / B1 / B2
DATA: 03/03/2018

TÉRMINO PARA AS INSCRIÇÕES: 31/01/2018

EXAME “CELI” NÍVEIS A2 / B1 / B2 (*)
DATA: 26/05/2018

TÉRMINO PARA AS INSCRIÇÕES: 13/04/2018

EXAME “CELI” NÍVEIS A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2
DATA: 18/06/2018

TÉRMINO PARA AS INSCRIÇÕES: 04/05/2018

DATA: 19/11/2018

TÉRMINO PARA AS INSCRIÇÕES: 12/10/2018

(*) A sessão de exame do dia 26/05/2018 é exclusiva
para candidatos adolescentes

DILS-PG (certificação em didática da língua italiana)
EXAME “DILS-PG 1º LIVELLO”
DATA: 30/11/2018

TÉRMINO PARA AS INSCRIÇÕES: 26/10/2018

EXAME “DILS-PG 2º LIVELLO”
DATA: 23/02/2018

TÉRMINO PARA AS INSCRIÇÕES: 19/01/2018

DATA: 21/09/2018

TÉRMINO PARA AS INSCRIÇÕES: 24/08/2018

TAXAS DOS EXAMES
CELI
www.cvcl.it

TODOS OS NÍVEIS

Exame completo

Parte do exame a ser
repetida

R$ 370,00

R$ 160,00

DILS-PG
www.cvcl.it

TODOS OS NÍVEIS

R$ 725,00

PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO
Efetuar o download do formulário para a inscrição através do nosso site:
http://www.iicsanpaolo.esteri.it/IIC_SanPaolo/Menu/Imparare_Italiano/Certificazioni
O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado diretamente nos caixas das
agências bancárias do Banco Bradesco, através de depósito bancário, indicando o nome
completo ou o CPF do candidato, na seguinte conta corrente:
Instituto Italiano de Cultura
CNPJ 20.159.867/0001-00
Banco: BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 0614-9 Higienópolis – Urbana São Paulo
Conta Corrente: 1945-3
Importante:
Para concluir o procedimento de inscrição, o candidato deverá enviar para o endereço
esami.iicsanpaolo@esteri.it
os
seguintes
documentos
convertidos
eletrônico
individualmente em arquivo PDF ou JPG: ficha de inscrição devidamente preenchida e
assinada, comprovante de pagamento da taxa de inscrição, cópia de um documento de
identificação com foto.
A transmissão telemática dos documentos não poderá exceder 5MB na totalidade.

ATENÇÃO:
As provas dos exames de certificação do conhecimento da língua italiana
CELI e do exame de certificação em didática da língua italiana DILS-PG são
realizadas pelo Istituto Italiano di Cultura somente na cidade de São Paulo.
Os exames CELI são realizados mediante um número mínimo de 3 candidatos
inscritos em cada sessão.
Inscrições enviadas após as datas-limites indicadas não serão aceitas.
OBSERVAÇÕES GERAIS
O exame CELI é considerado superado se o candidato alcançar, tanto na prova escrita,
como na prova oral, a pontuação mínima estabelecida pelo CVCL da Università per
Stranieri di Perugia ( www.cvcl.it ).
Os candidatos que não superarem a prova escrita (composta por: compreensão em
leitura, produção escrita, competência linguística e, a partir do CELI 3 Livello B2,
compreensão da língua falada) e que tenham superado a prova oral ou vice-versa,
poderão capitalizar o resultado atingido parcialmente por um período de um ano,
realizando novamente nesse período de tempo apenas a prova não superada e pagando
somente a taxa do exame a ser repetido. Os candidatos inscritos no exame CELI e que
realizarem apenas uma das duas partes do exame (escrito ou oral) ausentando-se,
portanto, em uma das duas provas, terão que refazer o exame na íntegra, pagando uma
nova taxa de inscrição.
PRAZO PARA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES
Os resultados dos exames são divulgados pela Università per Stranieri di Perugia num
prazo de até 90 dias, contados a partir da data de realização dos exames.
Os candidatos poderão acompanhar a divulgação dos resultados através da Home Page
da Università per Stranieri di Perugia ( www.cvcl.it ), acessando a área reservada
destinada aos mesmos.
EMISSÃO DOS CERTIFICADOS
Os certificados dos candidatos aprovados nos exames CELI e DILS-PG são emitidos pela
Università per Stranieri di Perugia e enviados ao Istituto Italiano di Cultura de São Paulo
que, após o recebimento dos mesmos, se encarregará de encaminhá-los aos candidatos.

