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QUERO ME 
INSCREVER 



A Aliança Francesa de São Paulo é um dos 900 centros de 
exames reconhecidos pela Comissão Nacional do DELF e 
do DALF no mundo. 

 
NOVO EM 2018 

MAIS SESSÕES DE PROVAS 
PARA ATENDER À DEMANDA 

 
 Sessão março: Delf B1 e B2 - Tout Public 

 
 

 Sessão junho: Delf A1, A2, B1, B2 Tout Public + Dalf 
C1, C2 

 
 Sessão setembro: Delf B1 e B2 – Tout Public 

 
 

 Sessão novembro: Delf A1, A2, B1, B2 – Junior/ 
Escolar e Tout Public + Dalf C1, C2 

 
 

 Inscrições: de 02 de julho a 08 de setembro 
 

DATAS: 

Provas Orais Individuais de Entrevista – na AF São Paulo: 

 � Entre os dias 01 e 30 de novembro 

 � Horário individual a definir - no período das 07h00 às 19h00 
 
 
     Provas Coletivas:  
 

 Delf A1, B1 e Dalf C1 – 08 novembro 

 Delf A2, B2 e Dalf C2 – 09 novembro 



 
 

- Qualquer pessoa que quiser valorizar suas 
competências em francês para fins pessoais ou 
profissionais. 

- Não há restrições quanto à idade, formação 
acadêmica ou nacionalidade dos candidatos (exceto 
a francesa). 

 
- IMPORTANTE: o DELF “Junior”, com temas 
adequados à realidade do público adolescente, indicado 
para candidatos com até 15 anos de idade no ano de 
inscrição para o Exame é oferecido somente na 
sessão de novembro de cada ano. Em 2018 fazem 
parte desta categoria os nascidos a partir de 
01/01/2003. 

 
 

 
 
 

  Quatro sessões anuais – em função do diploma (para maiores de 15 anos):  
Março (B1, B2) Junho (A1, A2, B1, B2, C1 e C2) 
Setembro (B1 e B2) Novembro (A1, A2, B1, B2, C1 e C2) 

 

Uma sessão anual DELF JUNIOR – A1 A2 B1 B2 (para candidatos com até 
15 anos): Novembro 2018 

Uma sessão anual DELF ESCOLAR – A1 A2 B1 B2 (para colégios 
conveniados): Novembro 2018 

 
QUEM? 

 
QUANDO 
EM 2018? 



Preços com desconto para 

Alunos AF SP (1 )

DIPLOMAS PÚBLICO EM GERAL PREÇOS COM DESCONTO 
(EXTERNO) PARA ALUNO AF SP (1) 

ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS (2) 

DELF A1 R$ 196,00 R$ 157,00 

DELF A2 R$ 263,00 R$ 210,00 

DELF B1 R$ 377,00 R$ 300,00 

DELF B2 R$ 460,00 R$ 368,00 

DALF C1 R$ 640,00 R$ 512,00 

DELF C2 R$ 727,00 R$ 580,00 

QUANTO? 
2018 



(1) Alunos dos cursos regulares da Aliança Francesa de São Paulo, 
regularmente matriculados e cursando, inclusive do Curso On-Line da 
Aliança Francesa de São Paulo e do Curso Preparatório DDD da  AF  
São Paulo para inscrição e provas na AF  São  Paulo, beneficiam  de 
preço especial com desconto em todos os diplomas. 

 
(2) Estudantes Universitários - mediante apresentação de declaração ou 
carteirinha da faculdade atualizada e dentro da validade. Enviar o comprovante 
para exames@aliancafrancesa.com.br assim que tiver feito a inscrição on-line 
para que possamos aplicar o desconto; caso contrário será cobrado o valor 
integral. 

 

FORMAS DE PAGAMENTO: 

-> Boleto bancário ou cartão de crédito (*) 
 

Assinalar a opção escolhida no formulário de inscrição on-line, 

sabendo que: 

1- boleto bancário – com vencimento do boleto para a data limite de 
inscrição; 

 
2- cartão de crédito (*) em 1 ou 2 parcelas. Ver detalhes no informativo da 
sessão escolhida.  
 
3- Para o pagamento com cartão de crédito, você receberá um e-mail com a 
documentação necessária a nos ser enviada para realizar a transação à 
distância ou, se preferir, poderá dirigir-se a uma Unidade da AFSP para 
efetuar o pagamento no prazo de 3 dias úteis após receber e-mail com a 
liberação para o pagamento e no máximo na data limite de inscrição da 
respectiva sessão.  
 

 
 
 

IMPORTANTE: Em caso de desistência após a inscrição ou de não 
comparecimento nos dias das provas não haverá devolução da taxa 

nem transferência de crédito para outra sessão. 

mailto:exames@aliancafrancesa.com.br


Aqui na AF São Paulo a inscrição é feita apenas on-line – 
conforme formulário e instruções abaixo. 

 • Locais de provas na AF São Paulo:

 � Local de provas - Unidades : Centro e/ou Jardins e/ou Faria Lima

A Aliança Francesa de São Paulo se reserva o direito de alterar as 
informações sem aviso prévio. 

Uma convocação individual será enviada aos inscritos por e-mail 
formalizando o local, dia e horário das provas. 

Demais AFs habilitadas no Brasil: 
Entrar em contato direto para informações sobre procedimentos de 
inscrição e provas. 

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

ONDE EM SP? 

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


PROCEDIMENTOS INSCRIÇÃO ON-LINE 

1. Leia atentamente o regulamento que contém todas as 
informações de locais, dias, horários, condições de inscrição, 
pagamento e cancelamento.

2. Preencha todos os campos do formulário de inscrição de acordo 
com a sua categoria.

3. Certifique-se de realizar a inscrição no diploma correto. Não 

será aceita a transferência de inscrição para outro diploma. 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 do regulamento. Você receberá por 
e- mail uma cópia do formulário preenchido.

COMO? 



IMPORTANTE: Os dados constantes do formulário, além de 
constituírem a base do sistema DELFDALF, serão impressos no 
atestado de aprovação e no diploma, sendo de integral 
responsabilidade do candidato a veracidade das informações 
prestadas e o correto preenchimento dos campos solicitados. 

 
5. Em caso de problema no preenchimento do formulário ou de 

alguma dúvida referente aos exames DelfDalf, envie um e- mail 
para exames@aliancafrancesa.com.br 

 
 

6. Para opção de pagamento através de boleto bancário: em até 
03 dias úteis você receberá por e-mail o boleto para o pagamento 
da taxa de inscrição, o contrato e o requerimento correspondentes, 
além de uma cópia do regulamento. 
          Para opção de pagamento com cartão de crédito: ao escolher 
essa opção no formulário de inscrição on-line, nós enviaremos a você 
por e-mail, em até 03 dias úteis, as instruções e a carta de 
autorização para a transação via cartão à distância. Será preciso 
preencher e assinar o documento, anexar cópia do RG/Habilitação + 
cópia do cartão – frente/verso e nos enviar por e-mail para que 
possamos efetuar a venda. Enviaremos a você por e-mail cópia do 
comprovante da transação.  
 

OBSERVAÇÃO: possibilidade de pagamento com cartão de 
crédito. Ver detalhes no informativo da sessão escolhida.  

 
7. IMPORTANTE: Em caso de pagamento através de boleto 

bancário, se houver desconto aplicado à sua inscrição (aluno AF 
São Paulo e estudantes universitários mediante comprovação 
obrigatória), fazer o respectivo abatimento de valor no boleto, no 
momento em que for pagar, conforme indicado no próprio boleto. 

mailto:exames@aliancafrancesa.com.br


 

8. A aceitação da inscrição e dos termos do 
regulamento ficam expressamente condicionados ao 
pagamento da taxa de inscrição. 

 
9. Uma convocação será enviada para o seu e-mail no prazo 

máximo de 10 dias antes da data das provas. Em caso de não 
recebimento da convocação nesse prazo, é imprescindível 
escrever para exames@aliancafrancesa.com.br 
Será obrigatório apresentá-la juntamente com documento de identidade 
com foto (RG, Habilitação ou Passaporte) nos dias das provas, sob pena 
de não realização do exame. 

 
 
 

IMPORTANTE: Em caso de desistência após a inscrição ou de não 
comparecimento nos dias das provas não haverá devolução da taxa 

nem transferência de crédito para outra sessão. 

mailto:exames@aliancafrancesa.com.br


INFORMAÇÕES GERAIS 

 
 Não há pré-requisito, não é preciso possuir diploma de nível 

inferior para se apresentar em diploma de nível mais elevado. 
 

 O candidato pode se inscrever para vários diplomas em uma 
mesma sessão. 

 
 

 Os diplomas são independentes e podem ser apresentados sem 
limite de tempo. 

 

 O candidato pode escolher o diploma que corresponde ao seu 
nível de conhecimento no idioma fazendo uma auto-avaliação a 
partir do conteúdo, programa e modelos de provas disponíveis 
no site oficial www.ciep.fr ou também fazendo um teste de 
orientação através do link 
http://www.campus-electronique.tm.fr/testfle/ 

 
 
 

 Cada exame dá direito a um diploma. 
 

 Por serem diplomas, têm validade permanente e por 
este motivo não é possível refazer um mesmo nível 
só para melhorar as notas. 

 
 Os resultados - no site, e os atestados de aprovação - estarão 

disponíveis para retirada na Unidade onde as provas foram 
realizadas, em data informada através de cartazes espalhados 
pela Aliança Francesa nos dias das provas. 

http://www.ciep.fr/
http://www.campus-electronique.tm.fr/testfle/


 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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