Certificação da Língua Italiana
Os certificados de italiano como língua estrangeira
são os títulos que declaram o grau de competência
comunicativa em italiano como língua estrangeira.
Os

destinatários

são

todos

os

cidadãos

estrangeiros, os cidadãos italianos residentes
no exterior (descendentes de emigrados italianos)
e

os

imigrados

estrangeiros na

Itália.

Para fazer as provas não é necessário possuir títulos
de estudo especiais.
A certificação de nível B1 é um dos exames reconhecidos para a obtenção da cidadania
italiana por matrimônio.
Para aplicação das provas, o Instituto Italiano de Cultura de Rio de Janeiro estipulou
convênios com as universidades italianas para estrangeiros de Siena e de Perugia.

Certificação do Italiano como Língua Estrangeira CILS
(Università per stranieri di Siena)
1. O que é? Para que serve?
A Certificação CILS é um documento oficial emitido pelo Centro Certificazione Italiano

Lingua Straniera da Universidade para Estrangeiros de Siena, que atesta o grau de
competência linguística em italiano. É reconhecido pelo Governo italiano, aceito
mundialmente e não tem prazo de validade.
2. Como preparar-se para os exames CILS?
No site do Centro CILS (cils.unistrasi.it) é possível verificar a estrutura completa de todos os
níveis do exame CILS e também preparar-se para realizá-lo, consultando online as provas
aplicadas nos anos anteriores.
3. Quando se sabe que foi aprovado?
O exame CILS é considerado superado se o candidato alcançar, tanto na prova escrita, como
na prova oral, a pontuação mínima estabelecida pelo Centro CILS da Universidade pera
Estrangeiros de Siena (cils.unistrasi.it).
Os candidatos que não superarem a prova escrita (composta por: compreensão em leitura,
produção escrita, competência linguística) e que tenham superado a prova oral ou viceversa (prova escrita superada e prova oral não superada), poderão capitalizar o resultado
atingido parcialmente por um período de 18 meses, realizando novamente nesse período
de tempo apenas a prova não superada e pagando somente a taxa do exame a ser repetido.

4. Divulgação dos resultados
Os resultados são divulgados pela Universidade para Estrangeiros de Siena dentro de um
prazo de até 90 dias, contados a partir da data de realização dos exames.
Os candidatos poderão acompanhar a divulgação dos resultados, acessando a área
reservada aos mesmos, através do site da Universidade (cils.unistrasi.it).
Os certificados são emitidos na Itália e enviados ao Instituto Italiano de Cultura do Rio de
Janeiro que, após o recebimento dos mesmos, encarregar-se-á de encaminhá-los aos
candidatos.
5. Datas dos exames
Data prova

Término para as inscrições

08/03/2019

14/02/2019 (apenas nível B1)

03/12/2019

01/11/2019 (todos os níveis)

As inscrições recebidas após as datas-limites indicadas não serão aceitas.
6. Sede do exame
O exame CILS é realizado pelo Instituto Italiano de Cultura em sua Sede, na cidade do Rio
de Janeiro (Av. Presidente Antônio Carlos 40, 4º andar).
7. Procedimento para inscrição
Para realizar a inscrição, é necessário enviar ao endereço eletrônico centro.iicrio@esteri.it os
seguintes documentos:


Cópia (frente e verso) de um documento de identidade com foto dentro da validade;



Ficha de inscrição devidamente preenchida, datada e assinada;



O comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

Todos os documentos relativos à inscrição deverão ser transformados em arquivo PDF ou
JPEG e o peso total não poderá exceder, na totalidade, 5MB.

8. Taxas de inscrição
NÍVEL

Prova completa

Repetição de uma parte da prova

A1 e A2

R$ 220,00

R$ 85,00

UNO-B1

R$ 450,00

R$ 120,00

DUE-B2

R$ 525,00

R$ 135,00

TRE-C1

R$ 675,00

R$ 150,00

QUATTRO-C2

R$ 800,00

R$ 180,00

O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado diretamente nas secretarias do
Instituto Italiano (Centro, Copacabana, Barra da Tijuca, Niterói) ou nos caixas das agências
bancárias do Banco Santander, através de depósito bancário, indicando o nome completo
ou o CPF do candidato, conforme segue:
Razão Social: Instituto Italiano de Cultura
C.N.P.J: 24.789.187/0001-12
Av. Presidente Antônio Carlos, 40 – 4º andar – Centro – RJ CEP: 20020-010
E-mails para envio de
comprovante: contabile.iicrio@esteri.it ; centro.iicrio@esteri.it e corsi.iicrio@esteri.it

Dados Bancários: Banco Santander, Agência 4677, Conta Corrente 13002968-5

Certificação do Italiano como Língua Estrangeira CELI
(Università per Stranieri di Perugia)
1. O que é? Para que serve?
É um certificado oficial emitido pelo Centro para as Avaliações e as Certificações
Linguísticas (CVCL) da Universidade para Estrangeiros de Perugia. É reconhecido pelo
Governo italiano e aceito mundialmente.

2. Como preparar-se para os exames CELI?
No site do CVCL (www.unistrapg.it) é possível verificar a estrutura completa de todos os
níveis do exame CELI e também preparar-se para realizá-lo, consultando online as provas
aplicadas nos anos anteriores.
3. Quando se sabe que foi aprovado no exame?
O exame CELI é considerado superado se o candidato alcançar, tanto na prova escrita
quanto na prova oral, a pontuação mínima estabelecida pelo CVCL da Universidade para
Estrangeiros de Perugia (www.unistrapg.it).
Os candidatos que não superarem a prova escrita (partes A e B) e que tenham superado a
prova oral ou vice-versa (prova escrita superada e prova oral não superada), poderão
capitalizar o resultado atingido parcialmente, por um período de um ano (duas sessões de
exame), realizando novamente a prova não superada e pagando somente a taxa do exame
a ser repetido.
4. Divulgação dos resultados
Os resultados são divulgados pela Universidade para Estrangeiros de Perugia dentro de
um prazo de até 90 dias, contados a partir da data de realização dos exames.
Os candidatos poderão acompanhar a divulgação dos resultados através do site da
Universidade (www.cvcl.it), utilizando as seguintes credenciais:
Username: o número de matrícula
Password: a data de nascimento
Os certificados são emitidos na Itália e enviados ao Instituto Italiano di Cultura do Rio de
Janeiro que, após o recebimento dos mesmos, encarregar-se-á de avisar sobre a chegada
dos mesmos para que possam ser retirados na unidade do Centro.
5. Datas dos exames
CELI A1/A2/B1/B2/C1/C2
Data

Término para as inscrições

24/06/2019

17/05/2019

As inscrições recebidas após as datas-limites indicadas não serão aceitas.

6. Sede do exame
O exame CELI é realizado pelo Instituto Italiano de Cultura em sua Sede, na cidade do Rio
de Janeiro (Av. Presidente Antônio Carlos 40 - Centro).
7. Procedimento para inscrição
Para realizar a inscrição, é necessário enviar ao endereço
eletrônico centro.iicrio@esteri.it os seguintes documentos:


Cópia (frente e verso) de um documento de identidade dentro da validade, com
foto;



Ficha de inscrição devidamente preenchida, datada e assinada;



Comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

Todos os documentos relativos à inscrição deverão ser transformados em arquivo PDF ou
JPEG e o peso total não poderá exceder, na totalidade, 5MB.
8.Taxas de inscrição
Exame completo

Exame parcial (prova a ser repetida)

R$ 550,00

R$ 180,00

O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado diretamente nas secretarias do
Instituto Italiano (Centro, Copacabana, Barra da Tijuca, Niterói) ou nos caixas das agências
bancárias do Banco Santander, através de depósito bancário, indicando o nome completo
ou o CPF do candidato, conforme segue:
Dados Bancários: Banco Santander, Agência 4677, Conta Corrente 13002968-5
Razão Social: Instituto Italiano de Cultura
C.N.P.J: 24.789.187/0001-12
Endereço: Av. Presidente Antônio Carlos, 40 – 4º andar – Centro – RJ CEP: 20020-010
Os comprovantes deverão ser enviados para os seguintes endereços
eletrônicos: contabile.iicrio@esteri.it ; centro.iicrio@esteri.it e corsi.iicrio@esteri.it

