INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA REALIZAR A SUA INSCRIÇÃO

Diplomas oficiais concedidos pelo
Ministério Francês da Educação Nacional
A Aliança Francesa de São Paulo é um dos 900 centros
de exames reconhecidos pela Comissão Nacional
do DELF e do DALF no mundo.

2021
INFORMAÇÕES GERAIS
Não há pré-requisito, não é preciso possuir diploma de nível inferior para se apresentar
em diploma de nível mais elevado.

amor

O candidato pode se inscrever para vários diplomas em uma mesma sessão.
Os diplomas são independentes e podem ser apresentados sem limite de tempo.
Não é permitido se inscrever para um mesmo nível/diploma de uma sessão subsequente
a uma sessão cujos resultados ainda não tenham sido divulgados.
O candidato pode escolher o diploma que corresponde ao seu nível de conhecimento no
idioma fazendo uma autoavaliação 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 sede da Aliança Francesa de São Paulo lotada na rua General Jardim, 182
centro SP onde, em data informada através de cartazes espalhados pela Aliança
Francesa nos dias das provas.

LEMBRETE
As provas poderão ser realizadas em mais de uma unidade
da Aliança Francesa de São Paulo

2021
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
As provas acontecerão em 2 datas, não há possibilidade de fazer a prova oral individual no
dia do escrito.

Atenção: Estamos com vagas limitadas devido a crise sanitária que se instala em nosso estado.
A data do exame poderá ser adiada em conformidade com o decreto expedido pelo governo de São
Paulo, referente ao plano de enfrentamento ao COVID-19.
Candidatos: No dia do exame se apresentar portando mascara, não será permitida a presença de
acompanhante, salvo candidatos menores de idade ou necessidade especial.
Para os candidatos DALF C1 e DALF C2 será obrigatória a utilização de luvas latex para o dia da
entrevista oral individual.
Candidato com temperatura igual ou maior que 37,5 não poderão permanecer no centro de exames.
Uma convocação será enviada para o seu e-mail até no máximo 1 semana antes da data das provas.
Em caso de não recebimento da convocação nesse prazo, é imprescindível escrever para
exames@aliancafrancesa.com.br de qualquer forma compareça nos dias indicados nesse
documento.
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.

O candidato poderá solicitar transferência de sessão e/ou reembolso,
mediante apresentação do atestado médico de afastamento com
tradução juramentada dentro do período de 48 horas antes ou depois do
exame.

2021

CALENDÁRIO
Provas Coletivas - Calendário Nacional: compreensão oral e produção
escritas conforme a seguir:

2021

CALENDÁRIO
Provas Coletivas - Calendário Nacional: compreensão oral e produção
escritas conforme a seguir:
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QUANTO ?

(1) Alunos dos cursos regulares da Aliança Francesa de São Paulo, regularmente
matriculados e cursando, inclusive do Curso Preparatório DELF-DALF 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 - Delf B1 e B2 unicamente -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.
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FORMAS 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.

Transferência de sessão e/ou reembolso somente mediante
apresentação do atestado médico de afastamento com tradução
juramentada dentro do período de 48 horas antes ou depois do exame.
No caso do reembolso será retido 10% do valor pago para fins de
administrativos.
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ONDE EM SÃO PAULO ?
INSCRIÇÕES
Aqui na AF São Paulo a inscrição é feita apenas on-line –
conforme formulário e instruções abaixo.

LOCAIS DE PROVAS NA AF SÃO PAULO:

CENTRO: Rua General Jardim, 182 próximo ao
metro república -SP
Possivelmente candidatos dos exames DALF
C1 e C2 tenham que passar as provas escritas
em outra unidade devido a carga horária do
exame.

Uma convocação individual será enviada aos inscritos por e-mail
formalizando o local, dia e horário das provas uma semana antes
das provas, porém os horários das provas coletivas e data do
oral individual já estão disponíveis nesse documento e site.

A Aliança Francesa de São Paulo se reserva o direito de alterar as
informações sem aviso prévio.
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COMO?
PROCEDIMENTOS INSCRIÇÃO ON-LINE
Leia atentamente esse documento que contém todas as informações de
locais, dias, horários, condições de inscrição, pagamento e cancelamento.
Preencha todos os campos do formulário de inscrição de acordo com a sua
categoria.
Em caso de problema no preenchimento do formulário ou de alguma dúvida
referente aos exames DELF-DALF, envie um e- mail para
exames@aliancafrancesa.com.br
CLIQUE NO LINK ABAIXO PARA SE INSCREVER

DELF

DALF

DELF B1 E DELF B2 ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
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.
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.

Os dados informados neste formulário serão impressos no diploma, sendo de
integral responsabilidade do candidato a veracidade das informações prestadas e
o correto preenchimento dos campos solicitados neste requerimento.
caso haja necessidade de correção após a emissão do diploma, será cobrado o
valor de R$ 80,00 (oitenta reais) devido a impressão de 2º via.
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DÚVIDAS
amor

Setor de Exames e Certificados
11. 3017-5699
exames@aliancafrancesa.com.br

