Test de Connaissance du Français

TCFS – 2021
()

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
A partir de novembro de 2020 os candidatos estrangeiros que estão preenchendo uma
Demande d’Admission Préalable (DAP), que consiste em um formulário de candidatura ao
primeiro ou segundo ano de graduação (L1 ou L2) em uma universidade francesa ou a
qualquer nível de estudos em uma Escola Nacional Superior de Arquitetura.
Deverão passar o exame TCF TP (Tout Public) com prova de expressão escrita
obrigatória.
Os certificados assim emitidos não incluirão mais as palavras "Demande d’Admission
Préalable",mas serão totalmente compatíveis para completar os “dossiers” dos alunos que
desejam integrar uma (L1 ou L2) em uma universidade francesa ou a qualquer nível de
estudos em uma Escola Nacional Superior de Arquitetura. Também serão aceitos os
exames TCF – CAPES, DELF B2 e DALF C1 e C2.

OBS: Por medida de segurança, no dia do exame não haverá
disponibilização de água nos bebedouros.
IMPORTANTE:
Inscrição para TCF ANF, Québec - todas as opções e TCF Tout Public com
opção de prova de expressão oral e TCF CAPES
ADICIONAR OBRIGATORIAMENTE FOTO DIGITAL diretamente na plataforma
do CIEP. Após o período de inscrição você receberá um e-mail automático da
plataforma do CIEP para adicionar a foto.
- tamanho 3 x 4 ou 5 x 7
- dimensão mínima: 248 x 349 pixels
- tamanho máximo: 4 Mb
- formatos aceitos: jpg, jpeg, bmp e png

QUANDO?

TCF ANF/TOUT PUBLIC/CAPES/CANADA/QUEBEC
PRIMEIRO SEMESTRE 2021

QUANDO ?

TCF ANF/TOUT PUBLIC/CAPES/CANADA/QUEBEC
SEGUNDO SEMESTRE 2021

QUANTO?
Taxa de Inscrição - EURO
(Valores em € sujeitos à alteração sem aviso prévio)
VERIFICAR COTAÇÃO DO EURO
valores em reais no momento da inscrição

Teste

€ 118

TCF - CAPES (4)

TCF
Tout public

TCF
TCF - CANADA
QUÉBEC

TCF - QUEBEC

TCF
TCF - ANF
QUÉBEC

Valor €

Provas obrigatórias (1)
Prova facultativa EE (2)
Prova facultativa E0 (3)

€ 151
€ 79
€ 79

Compreensão oral (1)
Compreensão escrita (2)
Expressão escrita (3)
Expressão oral (4)

€ 294

Compreensão oral (1)
Compreensão escrita (2)
Expressão escrita (3)
Expressão oral (4)

€ 68
€ 68
€ 79
€ 79

Compreensão oral (1)
Compreensão escrita (2)
Expressão escrita (3)
Expressão oral (4)

€ 174

Atenção: Só será feita a transferência e ou reembolso, mediante entrega do
atestado médico de afastamento com tradução juramentada em até 48 horas
antes e/ou após o exame ter ocorrido. Em caso de reembolso será retido o valor
de 10% para fins administrativos.

FORMA DE PAGAMENTO

Pagamento com cartão de crédito: O pagamento pode ser a vista ou em 2 parcelas,
você deverá seguir as instruções no portal para efetuar o pagamento.

Clique na imagem

Pagamento com boleto bancário: somente a vista, após concluir a inscrição o
candidato deverá aguardar de 2 a 3 dias úteis para baixar o boleto no portal educacional.

Atenção: O não pagamento dentro do período de vencimento, ocasionará no
cancelamento automático da inscrição e possível perda da vaga.

No último dia de inscrição só será aceito pagamento via cartão de crédito.

O não pagamento dentro período de vencimento, acarretará no
cancelamento automático da inscrição.

ONDE?
Local / Horário de provas inscritos na AF de São Paulo
Local:
AF Centro - R General Jardim, 182 | Próx Metrô República - saída Caetano de Campos

TERMO DE COMPROMISSO
1- A inscrição somente será confirmada após o processamento do pagamento da
taxa de inscrição.
2 - Somente haverá transferência de sessão em caso de falta por força maior
sendo justificada em até 48 horas após a data do exame, mediante aprovação da
FEI(France Education International).
3 - A data do exame poderá ser alterada se houver prorrogação do confinamento
imposto pelo governo e prefeitura do Estado de São Paulo.
4 - É obrigatória a apresentação de documento de identificação original com foto,
mascara, fone de ouvidos e um par de luvas para a realização das provas.
5 - Uma convocação será enviada para o seu e-mail uma semana antes da data da
prova.
6 - O prazo estimado para divulgação do resultado é de 30 dias a contar da data
do exame.
7 - Será feita a medição de temperatura corporal, o candidato que apresentar
temperatura igual ou maior que 37,8 graus não poderá permanecer no centro de
exames. Só será feita a transferência e ou reembolso, mediante entrega do
atestado médico de afastamento com tradução juramentada em até 48 horas
antes e/ou após o exame ter ocorrido. Em caso de reembolso será retido o
valor de 10% para fins administrativos.
8- é obrigatório se apresentar portando mascara facial, um par de luvas para
manuseio do computador e um fone de ouvido plugue p2.
9 - O candidato declara que realiza este exame por sua livre e espontânea vontade
e em perfeitas condições de saúde; sendo assim, concorda em isentar de
responsabilidade o Centro de Exames Aliança Francesa de São Paulo.

?

COMO?

Inscrição Online - Procedimento

Inscrição on-line - provas na AF São Paulo
1 - Leia atentamente as informações deste regulamento 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 da sessão escolhida, de acordo com a
data e o TCF que irá prestar.
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 e nem da data
de provas. O nome e sobrenome devem ser preenchidos com base nos dados do RG.
3 - 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 da FEI (France Education International), serão
impressos no atestado de resultados, sendo de integral responsabilidade do
candidato a veracidade das informações prestadas e o correto preenchimento dos
campos solicitados.

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

INSCREVA-SE
Inscrição Online

Inscrição on-line - provas na AF São Paulo

CLIQUE E INSCREVA-SE

TCF ANF
TCF CAPES

TCF CANADA

TCF QUEBEC

TCF TOUT/PUBLIC

Setor de Exames e Certificados
(11) 97677-4157
exames@aliancafrancesa.com.br

