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QUERO ME INSCREVER 



 
 
 
 

TCF DAP – Demande d’admission préalable 
 
 

 

 05 de fevereiro 2018 
 
 

TCF ANF – Accès à la nationalité Française 
 
 

 

  26 de fevereiro  
 
 

  16 de abril   de 26 de fevereiro a 24 de março  
 
 

  10 de julho   de 07 de maio a 09 de junho  
 
 

  17 de setembro   de 16 de julho a 18 de agosto  
 
 

   10 de dezembro   de 08 de outubro a 10 de novembro  
 
 
 

TCF Tout Public, TCF CAPES(*) e Quebec 
 

 

   26 de fevereiro  
 

  19 de março   de 02 de janeiro a 03 de fevereiro  

  16 de abril       de 26 de fevereiro a 24 de março           

QUANDO? 
2018 

Data do teste Período de inscrição 

Data do teste Período de inscrição 

de 04 de dezembro/2017 a 06 de janeiro/2018 

de 04 de dezembro/2017 a 13 de janeiro/2018 

Data do teste Período de inscrição 

de 04 de dezembro/2017 a 13 de janeiro/2018 



  14 de maio   de 12 de março a 14 de abril  

  10 de julho   de 07 de maio a 09 de junho  

  27 de agosto                  de 25 de junho a 28 de julho  

   17 de setembro   de 16 de julho a 18 de agosto  

  16 de outubro   de 18 de agosto a 15 de setembro  

   10 de dezembro   de 08 de outubro a 10 de novembro  
 

 

Taxas de inscrição 
 
 

- TCF DAP: R$ 730,00 
 

- TCF ANF: R$ 490,00 
 

- TCF Québec: INSCRIÇÃO POR MÓDULO/PROVA - À ESCOLHA DO INTERESSADO: 
. Compreensão oral: R$ 227,00 
. Expressão oral: R$ 270,00 
. Compreensão escrita: R$ 227,00 
. Expressão escrita: R$ 270,00 

 
NOVO - TCF Tout Public – 2018 – 2 CATEGORIAS:  
 
- TCF Tout Public – escolha das provas/combinação de provas em função da 
necessidade: 

 
QUANTO? 



. Provas obrigatórias: R$ 490,00 
(Compreensão oral/compreensão escrita/gramática) 

. Prova facultativa/complementar de expressão escrita: R$ 260,00 

. Prova facultativa/complementar de expressão oral: R$ 260,00 
 

- TCF CAPES(*) – unicamente para estudantes universitários, mediante apresentação 
de comprovante – declaração ou carteirinha da faculdade atualizada e dentro da 
validade, a ser enviado por e-mail para exames@aliancafrancesa.com.br: 
Obrigatório fazer todas as provas (compreensão oral, compreensão escrita, 
gramática, expressão escrita e expressão oral): R$ 400,00 

 
 
          (*) NOVO EM 2018 
 
            2 variações do TCF TP a partir de 2018, em função da necessidade: 
 
            -> TCF TP escolha das provas que precisar, combinação à escolha do candidato em função do que                   
            lhe é pedido pela instituição solicitante; 
 

-> TCF CAPES (*) – válido apenas para o TCF TP completo = todas as provas, com preço diferenciado           
exclusivamente para alunos universitários, mediante comprovação – envio de declaração ou carteirinha da 
faculdade atualizada e dentro da validade para o e-mail exames@aliancafrancesa.com.br  

 

IMPORTANTE: Em caso de desistência após a inscrição ou de não 
comparecimento no dia da prova não haverá devolução da taxa 

nem transferência de crédito para outra sessão. 
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- Inscrição on-line Aliança Francesa de São Paulo 
 

- Local de provas: 
Aliança Francesa de São Paulo (sede) 
R. General Jardim, 182 - Vl. Buarque (metrô República, saída Caetano de Campos) 

 
- Demais AFs habilitadas no Brasil - confira: 
http://www.aliancafrancesabrasil.com.br/index.php/onde-estamos 

 
ONDE? 

O local de inscrição (Aliança Francesa) 
é também o local de provas 

http://www.aliancafrancesabrasil.com.br/index.php/onde-estamos


 
 
 

INSCRIÇÃO ON-LINE - PROCEDIMENTOS 
 
 

 
1. Leia atentamente as informações constantes neste informativo que contém 

todos os detalhes quanto ao local, datas, horários, condições de inscrição, 
pagamento e cancelamento das provas. 

2. Preencha todos os campos do formulário escolhido, de acordo com o TCF 
que irá prestar: 

 
                                                                                          

 
 

3. Certifique-se de realizar a inscrição no TCF correto e fazer a 
escolha/opção correta de provas. Não será aceita a transferência de 
inscrição para outro tipo nem da data de provas. O nome e sobrenome 
devem ser preenchidos com base nos dados do RG. 

4. Ao final do preenchimento, após leitura do TERMO DE ACEITE, ao validar o 
pedido de inscrição, você declara que todas as informações fornecidas 
estão corretas e concorda com todos os termos referentes à realização 
das provas. Você receberá por e-mail uma cópia do formulário preenchido. 

IMPORTANTE: Os dados constantes do formulário, além de constituírem a 
base do sistema da AFSP e da plataforma do CIEP, serão impressos no 
atestado de resultados, sendo de integral responsabilidade do candidato a 

 
COMO? 

Inscrição on-line - provas na AF São Paulo 

ANF Québec 
 

Tout Public 
 

 

TCF DAP 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjmoojDVGrYv9rb_E2R9XflQon8B1MODt33ZnhLRi4TYXhtQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnWNw-OoBg_a34zGJzSg2iCyiiX4Rp6JQLfb2WXNHvyYck3Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKiLAlDi49dZbVu2gqWHsdlIv3NlXPQzsX26mnBYDylTL_Qw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBwHnD0xoLq7XT1eg_uXtKRB5939LwT8plJWAw8VxG1nPgRw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqtSpS4ZeQmkxrtjYnZ0bSSNO1hqbuNGWXiu0f62NKiXk-cQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC0IVUwBg9gnNaAdTygjBxM-VD2OSwzqbcvAuLKsNNGliP-Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIvZaFcOakSrtj4p3E_7-f6JE3PXfOFlqlYYwQOiqd2gCCDA/viewform?usp=sf_link


veracidade das informações prestadas e o correto preenchimento dos 
campos solicitados. 

5. Em caso de dúvidas e/ou de problema no preenchimento do formulário, envie 
um e-mail para exames@aliancafrancesa.com.br 

 
 

6. NOVO - há 2 formas de pagamento possíveis: 
- boleto bancário - em até 03 dias úteis você receberá por e-mail o boleto 
para o pagamento da taxa de inscrição e o contrato e o requerimento 
correspondentes. O vencimento do boleto será para a data limite de 
inscrição para a sessão em que estiver se inscrevendo. 
- cartão – de débito ou de crédito – enviaremos um e-mail com as 
instruções e documentação necessária para realizar a transação à 
distância ou se preferir, poderá dirigir-se à Unidade mais próxima 
para efetuar o pagamento. 
 

7. A aceitação da inscrição e dos termos do requerimento/contrato ficam 
expressamente condicionados ao pagamento da taxa de inscrição. Para 
pagamento via boleto é preciso enviar cópia do comprovante da taxa 
para o e-mail exames@aliancafrancesa.com.br quando então receberá a 
confirmação da inscrição. 

 
8. Uma convocação será enviada para o seu e-mail uma semana antes da data da 

realização das provas. Em caso de não recebimento da convocação nesse período, é 
imprescindível escrever para exames@aliancafrancesa.com.br 
Será obrigatório apresentá-la juntamente com documento de identidade com foto (RG, 
Habilitação ou Passaporte) no dia das provas, sob pena de não realização do teste. 
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I M P O R T A N T E : 
Inscrição para TCF Québec - todas as opções e TCF Tout Public com opção de 
prova de expressão oral - ENVIAR OBRIGATORIAMENTE FOTO DIGITAL (e não 
digitalizada) para o email exames@aliancafrancesa.com.br com as seguintes 
especificações: 
- tamanho 3 x 4 ou 5 x 7 
- dimensão mínima: 248 x 349 pixels 
- tamanho máximo: 4 Mb 
- formatos aceitos: jpg, jpeg, bmp epng 
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Local: 
AF Centro - R General Jardim, 182 | Próx Metrô República - saída Caetano de Campos 

 
TCF DAP: 
-Provas obrigatórias de compreensão: 09h00-10h25 
-Prova obrigatória de expressão escrita: 10h35-11h35 

 
TCF ANF: 

-Prova de compreensão oral: 09h00-09h25 
-Prova de expressão oral: individual - após a prova de compreensão oral - 
horário informado através da convocação; duração de 12 minutos aproximadamente 

 
TCF Tout Public – Geral ou Especial: 
- Provas obrigatórias: 09h00-10h25 
- Prova facultativa de expressão escrita: 10h35-11h35 
- Prova facultativa de expressão oral: - individual - no período da tarde, 
horário informado através da convocação; duração de 12 minutos aproximadamente 

 
TCF Québec: 
- Prova de compreensão oral: 09h00-09h25 
- Prova de compreensão escrita:09h35-10h20 
- Prova de expressão escrita: 10h30-11h30 
- Prova de expressão oral individual: 
. para os que fazem só a prova de compreensão oral e expressão oral - no período 

da manhã, horário informado através da convocação; duração de 12 minutos aproximadamente 
. para quem faz todas as provas - compreensão e expressão oral e escrita - no período 

da tarde, horário informado através da convocação; duração de 12 minutos aproximadamente 
 
 
RESULTADO: Disponível em até 30 dias após a data da realização das provas. Entramos em 
contato por e-mail para avisar quando o Atestado de Resultados chegar. Não é permitido 
informar o resultado por telefone ou por e-mail.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setor de Exames e Certificados 
11. 3017-5685 | exames@aliancafrancesa.com.br 
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