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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

1.PRÉ-REQUISITOS

TOUT PUBLIC

A partir de 16 anos de
idade, que não tenha a
língua francesa como a
sua língua materna

A partir de 16 anos de
idade,
independentemente da
sua nacionalidade ou
língua materna.

A partir de 16 anos de
idade,
independentemente da
sua nacionalidade ou
língua materna.

A partir de 16 anos de
idade, para candidatos
estrangeiros que
desejam comprovar o
nível de francês para
carta de residência ou
nacionalidade
francesa.

A partir de novembro de 2020 os candidatos estrangeiros que estão preenchendo uma (DAP)
Demande d’Admission Préalable , 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.
TCF IRN: Desde janeiro de 2022, o exame TCF ANF foi substituído pelo TCF IRN (Intégration, Résidence
et Nationalité)
ATENÇÃO:
- Trazer obrigatoriamente um documento original com foto
- Trazer fone de ouvido, entrada P2.

IMPORTANTE:
Inscrição para TCF IRN, 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

2. REGULAMENTO

3. QUANDO SE INSCREVER?
1º SEMESTRE 2022

TCF IRN/TOUT PUBLIC/CAPES/CANADA/QUEBEC

QUANDO SE INSCREVER?
2º SEMESTRE 2022

TCF IRN/TOUT PUBLIC/CAPES/CANADA/QUEBEC

?

4. 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 TCFS , estamos a sua disposição por e-mail: exames@aliancafrancesa.com.br
e pelo WhatsApp: (11) 97677-4157

CLIQUE E INSCREVA-SE

TCF IRN
TCF CAPES
TCF QUEBEC

TCF CANADA
TCF TOUT/PUBLIC

ATENÇÃO: Candidatos TCF Tout Public, é necessário fazer as provas obrigatórias, não é possível fazer a inscrição
individualmente, só para expressão escrita ou só para expressão oral.

Os dados informados neste formulário serão impressos no atestado, sendo de integral
responsabilidade do candidato a veracidade das informações prestadas e o correto
preenchimento dos campos solicitados neste requerimento.
A France Education International não emite segunda via de atestado, caso necessite de
alguma correção de dados, o candidato receberá apenas uma duplicata no formato digital.

5. QUAL O CUSTO DOS TESTES?

Taxa de Inscrição JULHO 2022

Teste
TCF - CAPES (4)
TCF
Tout public

TCF
TCF - CANADA
QUÉBEC

TCF - QUEBEC

TCF
TCF - IRN
QUÉBEC

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

Valor
R$ 660,00

R$ 549,00
R$ 301,00
R$ 301,00

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

R$ 1151,00

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

R$ 275,00
R$ 275,00
R$ 301,00
R$ 301,00

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

R$ 660,00

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.
O prazo para reembolso é de 4 à 6 meses a contar a partir da data de solicitação.

6. 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.

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

7. ONDE E QUANDO OCORREM AS PROVAS?
Local / Horário de provas inscritos na AF de São Paulo
Local: AF Centro - R General Jardim, 182 | Próx Metrô República - saída Caetano
de Campos

Desde janeiro de 2022 o exame TCF ANF foi substituído pelo TCF
IRN (Intégration, Résidence et Nationalité)

8. COMO SE PREPARAR?

A Aliança Francesa de São Paulo propõe um NOVO curso de preparação
inteiramente on-line e em autonomia para as provas dos diplomas TCF. A inscrição
pode ser feita a qualquer momento do ano (fora período de recesso), tem validade
de um ano, e dá acesso a exercícios para as 5 versões do TCF : TCF Tout Public
(TP), TCF Accès à la Nationalité Française (ANF), TCF Carte de Résident en
France (CRF), TCF Québec (QC) et TCF Canada (CA).

Duração:
1 ano a partir do dia da recepção do e-mail com a senha
(no máximo 48h após o pagamento efetuado)

Ritmo:
Livre em autonomia

Pré-requisitos:
Não há pré-requisitos para realizar a inscrição

Formas de pagamento:
R$ 199,00 em boleto ou cartão de crédito.

QUERO SABER MAIS

9. COMO SABER OS MEUS RESULTADOS E O
PROCEDIMENTO DE RETIRADA DO ATESTADO?

1.Os resultados : um atestado provisório contendo as notas das provas de alternativas
será entregue no dia do exame. Após 15 dias, enviaremos a duplicata com o
resultado completo por e-mail.
2.O atestado original: Será disponibilizado 30 dias após a data do teste. Poderá ser
retirado na secretária da Unidade sede da Aliança Francesa de São Paulo, localizada
na rua General Jardim, 182 (Vila Buarque) – SP.

10. 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.

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

