
 
 

Proposta de parceria de cursos e exames de proficie ncia 

INSTITUIÇÃO:  Departamento de Filosofia e Metodologia das Ciências - UFSCar 

PÚBLICO:  alunos de graduação, pós-graduação, funcionários, extensivo à família. 

IDIOMAS: francês/ inglês, espanhol, português para estrangeiros/ alemão 

LOCAL DAS AULAS/EXAMES/TESTES:   

 Aliança Francesa de São Carlos – Rua São Sebastião, 1572  

 Aliança Idiomas – Rua São Sebastião, 1690  

 DaF Institut – Instituto Alemão de São Carlos – Rua São Sebastião, 1690  

PERÍODO: Um ano, a partir do aceite da instituição. Renovação da proposta ao término do período. 

DIAS E HORÁROS :  

 2ª a 5ª  -  manhã, tarde e noite;  6ª - manhã e tarde; Sábados - manhã 

 Adultos – adolescentes – crianças; 

 Intensivo de Férias em Janeiro | Fevereiro| Julho; 

 Extensivo de Março a Junho e de Agosto a Novembro; 

 Semi-intensivos com início em: abril e maio (1º  semestre) – setembro e outubro (2º semestre); 

 CP: aulas individuais com objetivos específicos ou de acordo com as necessidades do aluno; 

 Preparatórios para entrevistas e exames de Proficiência. 
 

CURSO: os alunos terão contato com o idioma de sua escolha através de situações cotidianas, respeitando 

o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (QECR) nas 4 habilidades: ler, falar, ouvir e escrever 

além de abranger noções da cultura e civilização.  

INSCRIÇÃO POR ANO CIVIL:   

Aluno não parceiro: R$ 180// Aluno parceiro: R$ 100,00 (taxa não aplicada para exames e preparatórios). 
 

CENTRO DE EXAMES: oficiais e institucionais desde 1994 

 proficiência específica : todos os idiomas (tradução + interpretação de textos com 8 a 10 questões) 

 Testes e diplomas oficiais: DELF/DALF (francês) TOEIC e TOEFL ITP (inglês), DELE (espanhol) e 

onDaF (alemão). 

FORMATO O TESTE DE PROFICIÊNCIA: papel 

DURAÇÃO: máximo de 2 horas (120 minutos)  

PRAZO PARA RESULTADO: até 5 alunos = 1 dia útil;  coletiva = até 4 dias úteis após o dia do exame.  

VALORES : 

 10 % nos cursos semestrais em pagamentos até o vencimento. Se valor promocional, vale o menor. 

 R$ 195 aplicações de proficiência específica agendada individualmente ou grupo de até 5 alunos. 

 R$ 160 aplicações de proficiência específica coletiva a partir de 6 alunos. 
 

São Carlos, Setembro de 2017 
 
               Sylvana Helena Nunes de Almeida 

Direção e coordenação de cursos e exames 
 

     Rua São Sebastião, 1572 – CEP 13560-230 – São Carlos/SP – tel (16) 33723747 – 981380321 e  981380377 


