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TCF QUÉBEC

Data do teste Período de inscrição

18 de março de 21 de janeiro a 09 de fevereiro

Tout Public, TCF CAPES

Data do teste Período de inscrição

18 de março de 21 de janeiro a 09 de fevereiro

DATAS

*

DESDE 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                                                                       assim

que tiver feito a inscrição on-line, caso contrário a inscrição será feita 

sem o desconto.

exames@aliancafrancesa.com.br

mailto:exames@aliancafrancesa.com.br


QUANTO?

Taxa de Inscrição - Sessão março 2019

(Valores em R$ sujeitos à alteração sem aviso prévio)

Teste Valor

TCF
QUÉBEC

Prova de compreensão oral
Prova de expressão oral
Prova de compreensão escrita
Prova de expressão escrita

R$ 284,00
R$ 331,00
R$ 284,00
R$ 331,00

TCF
Tout public

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

R$586,92
R$ 304,02
R$ 304,02

TCF - CAPES (4) R$ 486,80

• TCF Tout Public – escolha das provas/combinação de provas em

função da necessidade:

1 - Provas obrigatórias:(Compreensão oral/compreensão escrita/gramática)

2 - Prova facultativa/complementar de expressão escrita

3 - Prova facultativa/complementar de expressão oral

4 -TCFCAPES – 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  assim que tiver feito a inscrição on-line:

Obrigatório fazer todas as provas (compreensão oral, compreensão 

escrita, gramática, expressão escrita e expressão oral)

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.

mailto:exames@aliancafrancesa.com.br


exames@aliancafrancesa.com.br

https://goo.gl/forms/0vYWtWqYQW8B9nrc2
https://goo.gl/forms/Dip8s0K3SgVwzPXy2


IMPORTANTE:
 

Inscrição para TCF Québec - todas as opções e TCF Tout Public com opção de 
prova de expressão oral e TCF CAPES

ENVIAR OBRIGATORIAMENTE FOTO DIGITAL (e não digitalizada), com FUNDO 
BRANCO - FARÁ PARTE DO ATESTADO DE RESULTADOS OFICIAL, 

para o e-mail exames@aliancafrancesa.com.br com as seguintes 
especificações:

• tamanho 3 x 4 ou 5 x7
• dimensão mínima: 248 x 349 pixels

• tamanho máximo: 4 Mb

exames@aliancafrancesa.com.br

 carta de autorização

exames@aliancafrancesa.com.br

exames@aliancafrancesa.com.br

https://aliancafrancesa.com.br/doc/carta_autorizacao2019.pdf


Local / Horário de provas inscritos na AF de São Paulo

Local:
AF Centro - R General Jardim, 182 | Próx Metrô República - saída Caetano de Campos
 
TCF QUÉBEC:
- Prova de compreensão oral: 09h - 09h25
- Prova de compreensão escrita: 09h40 - 10h25
- Prova de expressão escrita: 10h40 - 11h40
- Prova de expressão oral: individual - horário informado através da convocação; 
duração de 12 minutos aproximadamente
 
TCF Tout Public – Geral ou Especial (CAPES):
- Provas obrigatórias: 09h - 10h25
- Prova facultativa de expressão escrita: 10h40 - 11h40
- Prova facultativa de expressão oral: - individual - horário informado através da 
convocação; duração de 12 minutos aproximadamente
  
 
RESULTADO: Disponível no período de 20 a 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



Setor de Exames e Certificados

11 3017-5685 | exames@aliancafrancesa.com.br 


