PASSO A PASSO

Diplomas oficiais concedidos pelo
Ministério Francês da Educação Nacional
A Aliança Francesa de São Paulo é um dos 1.186 centros
de exames reconhecidos pela Comissão Nacional
do DELF e do DALF no mundo.
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ATENÇÃO
O local das provas será definido de acordo com o número de
candidatos inscritos, podendo ser realizadas em mais de uma
unidade da Aliança Francesa de São Paulo
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1.PRÉ-REQUISITOS

De 12 à 17 anos

A partir de 16 anos

Para qualquer nacionalidade, inclusive Franceses oriundos de pais não francófono e não titular de um
diploma do ensino médio ou superior público francês
(Arrêté du 22 mai 1985 portant création du diplôme élémentaire de langue française et du diplôme approfondi de
langue française)
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2.REGULAMENTO
Após a inscrição e o pagamento efetuados, 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
Será obrigatório apresentar o documento de identidade com foto (RG, Habilitação ou
Passaporte) nos dias das provas, sob pena de não realização do exame.
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3. QUANDO SE INSCREVER ?
CALENDÁRIO DELF-DALF - TOUT PUBLIC
Provas Coletivas - Calendário Nacional: compreensão oral e produção escritas
conforme a seguir:
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4. QUANDO SE INSCREVER ?
CALENDÁRIO DELF - JUNIOR
Provas Coletivas - Calendário Nacional: compreensão oral e produção escritas
conforme a seguir:
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5. COMO SE INSCREVER?
INSCRIÇÕES:
Aqui na AF São Paulo a inscrição é feita apenas on-line – conforme formulário e
instruções abaixo.

PROCEDIMENTOS DE 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, estamos a sua disposição por email:
exames@aliancafrancesa.com.br e pelo WhatsApp: (11) 97677-4157

DELF

DALF

ATENÇÃO:
Certifique-se de realizar a inscrição no diploma correto. Não será aceita a transferência de
inscrição para outro diploma. 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 da France Education International e/ou no teste gratuito: Test de
français: https://testfle.campuslangues.com

O nome e sobrenome devem ser preenchidos exatamente como aparecem no seu 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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6. QUAL É O CUSTO DA PROVA?
Público adulto – DELF/DALF TOUT PUBLIC :

(1) Alunos(as) dos cursos regulares da Aliança Francesa de São Paulo, regularmente
matriculados(as) 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) Candidatos universitários: a partir de julho de 2022 se beneficiam do preço especial para todos
os níveis, mediante apresentação de uma 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.

Público júnior – DELF :

(1) Alunos(as) dos cursos regulares da Aliança Francesa de São Paulo, regularmente
matriculados/as e cursando, inclusive do Curso Preparatório DELF-DALF da AF São Paulo para
inscrição e provas na AF São Paulo, beneficiam de preço especialcom desconto em todos os
diplomas.
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7. QUAIS SÃO AS 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.
O prazo para reembolso é de 4 à 6 meses a contar a partir da data de solicitação.
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8. QUANDO OCORREM AS PROVAS ?
CALENDÁRIO NACIONAL

11
2022
9. ONDE OCORREM AS PROVAS ?
LOCAIS DE PROVAS NA AF SÃO PAULO:
O LOCAL DE PROVA SERÁ DEFINIDO PELA ALIANÇA FRANCESA DE SÃO PAULO DE
ACORDO COM O NÚMERO DE CANDIDATOS INSCRITOS, PODENDO SER
REALIZADAS NAS UNIDADES CENTRO E/OU FARIA LIMA.

UNIDADE CENTRO: Rua General Jardim, 182 próximo ao
metro República - SP
UNIDADE FARIA LIMA: Av. Brg. Faria Lima, 2421 Pinheiros, São Paulo - SP, 01452-000
Uma convocação individual será enviada aos inscritos por e-mail formalizando o local, dia e horário
das provas, uma semana antes das provas.

A Aliança Francesa de São Paulo se reserva o direito de alterar
as informações sem aviso prévio.
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10. COMO ME PREPARAR?
A Aliança Francesa de São Paulo propõe seu NOVO curso de preparação
inteiramente on-line para as provas dos diplomas DELF B1, DELF B2, DALF C1 E
DALF C2. O objetivo é se preparar realizando atividades on-line e um simulado
que será corrigido e comentado por professor habilitado como examinador e
corretor das provas oficiais por FEI (France Éducation international). São 7h de
atividades em autonomia pela plataforma MON AF e 2 encontros on-line pela
plataforma Zoom.

Duração: 4 semanas

Próxima turma: 16/08/2022

Pré-requisitos:
Indicado para candidatos que já tenham adquirido as competências dos níveis
B1, B2, C1 ou C2, em função do exame para o qual deseja se preparar.

Formas de pagamento:
Boleto ou Cartão de Crédito. Para mais informações, entre em contato com
nosso atendimento

QUERO SABER MAIS
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11. COMO SABER OS MEUS RESULTADOS E O
PROCEDIMENTO DE RETIRADA DO DIPLOMA?
1.Os resultados : eles serão divulgados no nosso site 30 dias após o último
dia de provas.

Após essa divulgação, enviaremos o atestado provisório por e-mail.
2.O diploma: Será disponibilizado 90 dias após a data de divulgação do
resultado no site. A partir daí, poderá ser retirado na secretária da Unidade sede
da Aliança Francesa de São Paulo, localizada na rua General Jardim, 182 (Vila
Buarque) – SP.

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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12. INFORMAÇÕES SANITÁRIAS

Em vista do Decreto nº 66.575 do Governo de São Paulo de 17 de março de 2022, o
uso de máscara não constitui mais uma obrigação. Porém a Aliança Francesa de
São Paulo orienta fortemente o uso de máscara.
Atenção: A data do exame poderá ser adiada, conforme as orientações do
Governo de São Paulo.

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

Setor de Certificações oficiais de
língua francesa
11. 3017-5699 ramais 5694 e 5656
(11) 9 -7677-4257
exames@aliancafrancesa.com.br

