FAQ | Cursos na França
1- Em quanto tempo o aluno conclui um módulo?
AF PARIS: 40H/ 2 semanas
AF LYON: 60H/ 4 semanas
AF BORDEAUX: 80H/ 4 semanas
AF NICE: 80H/ 4 semanas
AF STRASBOURG: 80H/ 4 semanas
2- Qual o valor do curso?
Os valores variam em função da cidade, do tempo de curso e do ritmo escolhido. A partir da
solicitação do aluno, fazemos um orçamento com validade de até 7 dias corridos.
3- Qual o melhor período do ano?
É possível iniciar o curso em qualquer mês do ano. O melhor período do ano, depende do perfil do
aluno. Se gosta mais de calor, frio e etc.
4- Posso ter uma conta bancária na França?
Não. Normalmente os alunos carregam o cartão de débito recarregável
5- Pessoas mais velhas podem se hospedar em residência estudantil?
Não há restrição de idade para hospedagem em residência estudantil ou familiar.
6- O frio costuma ser muito intenso no inverno e o calor no verão?
Sim, mas algumas cidades como Nice tem um inverno bem ameno, com temperaturas médias
diárias em torno de 13 à 16 graus.
7- Qual o nível de francês indicado para fazer um curso na França?
As Alianças Francesas oferecem cursos para iniciantes ou alunos mais experientes. Caso o aluno
possa estudar antes de viagem, ainda que adquira conhecimento básico, poderá aproveitar sua
estadia com mais qualidade. A Aliança Francesa de São Paulo sempre oferece cursos para iniciantes
e, neste caso, o primeiro contato com o idioma pode ser feito muitas vezes antes da viagem.
8- Menor de idade pode se inscrever nos cursos da AF?
Nosso atendimento é voltado para o público adulto, a partir dos 18 anos. Caso um adulto se
inscreva e se responsabilize pelo menor de idade, as Alianças Francesas na França aceitam as
inscrições para jovens a partir dos 16 anos de idade.
9- Qual cidade vocês indicam?
A indicação pode variar de acordo com o objetivo, do tempo e orçamento disponível do
interessado. Em Lyon, por exemplo, há cursos sempre no início do mês, com duração mínima de 30
dias. Também é preciso considerar a experiência anterior do aluno, expectativas e interesses
pessoais ou profissionais. Nosso serviço oferece um aconselhamento individualizado através de
nossa Coordenadoria Pedagógica.

10- Em qual cidade o aluno consegue avançar mais no idioma?
A Aliança Francesa de Paris oferece um ritmo mais acelerado. O aluno conclui um módulo a cada
40h de curso (2 semanas no ritmo intensivo).
11- As hospedagens ficam longe da Aliança Francesa?
As residências ficam no máximo a 25 minutos de distância de cada AF, via transporte público.

12- Corre o risco de não abrir a turma?
Esta possibilidade é mencionada no contrato, mas até hoje não vivemos esta experiência, a não ser
para cursos específicos ou mais avançados tipo C1 e no período da tarde.
13- Se o professor faltar ou se tiver feriados, existe reposição de aulas?
Feriados não são repostos. No caso de ausência do professor haverá um substituto ou em último
caso a devolução do calor da aula efetuado pela própria AF na França.
14- É feito um teste de nível? Se sim, é feito no Brasil ou na Aliança Francesa da França?
Para alunos não iniciantes, um teste de nível on-line é realizado com no máximo 3 semanas de antecedência
ao início do curso. Esse procedimento é exceção apenas na AF Nice e Collège International de Cannes, que
realizam o teste na primeira hora do primeiro dia de aula. A AF Strasbourg realiza o teste de expressão oral
via Skype.

15- Por que os valores são diferentes da Aliança Francesa da França?
Além da possibilidade de parcelamento do valor do curso e hospedagem, a AFSP respeita a
regulamentação para as taxas de remessa. Nosso diferencial é o atendimento personalizado, para
que o aluno tenha a melhor orientação cultural e pedagógica de acordo com seus objetivos e
necessidades.
16- Vocês trabalham com hospedagem?
Sim, a maioria das AFs propõem hospedagem em casa de família, residência universitária ou
residência hoteleira.

17- É gasto quanto em média por dia?
Depende da cidade. O aluno deve considerar o tipo de hospedagem em que vai ficar e calcular o
café da manhã, o almoço e jantar, deslocamentos e outros gastos. Nossa orientação individualizada
leva em conta a cidade, etc.
18- Posso viajar aos finais de semana na França?
Sim, os finais de semana são livres além dos períodos em que o aluno não estiver em aula.
19- Alunos da Aliança Francesa na França, possuem algum desconto nos passeios culturais, restaurantes,
livrarias, galerias e etc?
Sim na Aliança Francesa de Paris. O aluno pode adquirir o PASSE CULTURAL, diretamente na
secretária da escola.
20- Como as famílias são selecionadas?
As famílias são selecionadas criteriosamente pelas AFs locais.

21- Como são as aulas na Aliança Francesa da França?
As aulas seguem o mesmo padrão da AF São Paulo: abordagem comunicativa, privilegiando a
participação oral em atividades práticas e descoberta do funcionamento da língua.
22- Quantos alunos por turma?
Máximo 15 alunos
23- Qual a nacionalidade da maioria dos alunos?
A internacionalidade marca as turmas nas AF. Há épocas onde o número de eslavos, latinoamericanos (mexicanos, argentinos, etc) ou ainda americanos e canadenses é maior, mas podemos
encontrar também orientais (chineses ou japoneses) e mesmo europeus.

24- Em média, qual a faixa etária dos alunos?
De modo geral, os alunos têm entre 20 e 45 anos.
25- A Aliança Francesa oferece serviço de traslado?
As AF não prestam este serviço, mas em alguns casos indicam prestadores.
26- Posso iniciar o curso, mesmo não possuindo conhecimento do idioma?
Sim, entretanto, as datas disponíveis variam de acordo com cada AF.
27- Pode estudar e trabalhar no período em que estiver na França?
Isto vai depender do tipo de visto que o aluno obtiver. Para informações, ele deve imperativamente
entrar em contato com o Campus France
28- Quanto tempo é possível ficar no país sem o visto?
90 dias
29- O que é necessário para obter o visto?
Um dos principais requisitos é estar matriculado em um curso de no mínimo 20h semanais
30- Ao final do curso, recebe-se um certificado?
Sim, se solicitado.

31- Os níveis da Aliança Francesa de São Paulo correspondem aos das Alianças da França?
As Alianças francesas seguem o CECR (Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas), para
os níveis básico a avançado (A1 a C2). As divisões em módulo não seguem exatamente a mesma
nomenclatura em alguns casos. Por isso, ao retornar de seu curso no exterior, recomendamos que a
coordenação seja consultada para avaliar seu nível no momento de inscrição.
32- Porque Lyon é a cidade mais barata?
As alianças Francesas tem gestões financeiras autônomas. De modo geral, existe uma diferença no
custo de vida entre as cidades, mas não temos como justificar os valores praticados por cada uma
das AFs.

33- Quais as vantagens de fechar o curso pela Aliança Francesa de São Paulo?
Nós fazemos toda a intermediação entre o aluno e a Aliança Francesa da França e prestamos toda a
orientação cultural e pedagógica. Também oferecemos a possibilidade de parcelamento do curso e
hospedagem mantendo o mesmo valor da cotação do euro. Alunos que retomam seus cursos em
São Paulo ganham desconto de 10% no curso.

34- Qual a forma de pagamento?
Boleto bancário
35- Qual o valor do material didático?
25 Euros em média.
36- A Aliança Francesa possui convenio com alguma companhia aérea?
Sim, Air France, mas nem sempre vantajoso. Recomendamos verificar as ofertas em outras cias.
Aéreas.
37- Quanto tempo de estudos na França é necessário para falar francês?
Depende da exigência e na necessidade do aluno além do ritmo de estudos. Podemos dizer que o
nível A1 e A2 garantem o básico para que o aluno fale do seu dia a dia e das necessidades concretas
( média de 5 módulos). Nos níveis B1 e B2 os aluno se expressa falando de projetos, sonhos,
aspectos mais subjetivos e argumentativos (8 módulos – B2/ nível exigido pelas universidades) e no
C1 e C2 ele alcança o domínio da língua (C1 – 3 módulos e C2....) . O tempo vai depender do ritmo
dos cursos.
38- Com quanto tempo de antecedência o aluno pode realizar a inscrição em um curso?
Somente para o curso, o prazo mínimo é de 1 mês de antecedência. Curso e hospedagem, 2 meses
de antecedência, porém, indicamos que entrem em contato conosco para verificarmos a
possibilidade de oferecer outro prazo.
Os valores podem ser alterarados após o fechamento da matrícula?
Não, o câmbio é congelado.
39- Qual o valor do Euro?
Segundo o valor de mercado
R. O que as residências estudantis oferecem e o que o aluno precisa levar?
Lyon:
As residências universitárias que indicamos dispõem de banheiro privativo e cozinha e
lavanderia comunitária. O aluno pode alugar a roupa de cama que é trocada a cada 15 dias.
As residências estudantis possuem uma pequena cozinha e o aluno pode alugar um kit básico
de louça. Em alguns casos deve levar a roupa de cama e toalha de banho.
As residências dispõem de wi-fi.

41- Em casa de família, terão outros estudantes de outras nacionalidades?
R: Depende da família e do tamanho da casa. Na maioria dos casos o aluno é único hóspede.
Atenção, não há banheiro privativo e o aluno deve cuidar de sua própria roupa.
S. Quero fazer um curso em uma área especifica. A Aliança Francesa pode me ajudar?
As Alianças Francesas oferecem Ateliers com temas específicos. Depende da área desejada.

42- Não moro em São Paulo. Posso contratar o serviço sem me deslocar?
Sim, fazemos todo o processo à distância, desde que os documentos sejam assinados, escaneados e
enviados por e-mail em um primeiro momento. Posterioremente, será necessário enviar o dossier
completo via Correio.

