Serviço de exames de língua francesa reservados
aos estudantes estrangeiros (SELFEE)
Conheç a os seis diplomas de proficiência da
Univer sidade Paris-Sor bonne.
Versão portuguesa

Apresentação
A Universidade Paris -Sorbonne, desde 1961, oferece aos candidatos que queiram adquirir a proficiência
em língua francesa a possibilidade de adquirir seis diferentes diplomas, os quais validam as competências
escritas e orais dos candidatos e dão acesso às nossas formações.
Conformes ao Quadro europeu comum de referência para línguas (QECR), os diplomas são repartidos em cinco
níveis de conhecimento: intermediário (B1), usuário independente (B2), fluente eficaz (C1), fluente estruturado
(C2) e domínio pleno (C3). Para os três níveis
mais avançados (C1, C2 e C3), os diplomas
incluem um programa de literatura que permite
aos candidatos de melhor se prepararem ao
percurso universitário.
A cada ano, mais de 5.000 candidatos, de mais
de 56 nacionalidades, recorrem, para os seus
certificados, à nossa equipe pedagógica e
administrativa, ambas sob a direção do Sr.
Ilinski, Docente da Universidade, e do Sr.
Soutet, Professor de Linguística e Diretor da
UFR de língua Francesa.
São organizadas anualmente cerca de 13
sessões, na França e no exterior.
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Os diplomas
Os seis diplomas de proficiência da Universidade Paris-Sorbonne se dirigem a um público adulto ou jovem,
estudante ou não, de nacionalidade estrangeira ou francesa (caso originário de um pa ís não francófono). Um
mesmo candidato pode se inscrever em vários diplomas ao longo de um mesmo ano civil.
Todos os diplomas de proficiência da Universidade Paris -Sorbonne são adquiridos definitivamente, e não
possuem, portanto, nenhum limite de validade.
Os exames dos anos anteriores, e as suas respectivas correções, podem ser acessados no nosso portal.

I - Exames de língua francesa (níveis B1 e B2)
Em ambos os exames, os candidatos são avaliados em quatro domínios linguísticos: expressão e produção
escritas, e expressão e produção orais. As provas comportam, portanto, quatro etapas: exerc ícios de gramática e
ortografia; compreensão e expressão escritas; compreensão oral; e expressão oral .
Intitulação

Descrição

PARIS-SORBONNE B1
Certificado intermediário de
língua francesa

Este diploma é especialmente destinado aos candidatos que,
começando a progredir na aprendizagem da língua francesa,
desejem validar os conhecimentos já adquiridos.

PARIS-SORBONNE B2
Módulo "Compreensão e
expressão"

Este módulo é o exame oficial para inscrição na Universidade
Paris-Sorbonne em Licence 3*, Master ou Doctorat. A aprovação
no teste de proficiência é uma condição necessária, mas não
suficiente para o acesso à universidade; as candidaturas são
globalmente analisadas.

*Todo estudante estrangeiro não-europeu que queira integrar o primeiro ciclo univ ersitário em uma instituição f rancesa (os dois
primeiros anos da Licence) dev erá submeter-se a um procedimento especial, o DAP - demande d’ admission préalable.

A inscrição para o Módulo "Compreensão e expressão" não pressupõe a obtenção prévia do nível B1.

II - Exames de língua, literatura e civilização francesas (níveis C1, C2 e C3)
Os quatro testes da Universidade Paris-Sorbonne correspondentes aos níveis mais avançados de proficiência são
compostos por duas grandes etapas: os candidatos são avaliados em relação às suas competências linguísticas,
mas também literárias. Os candidatos devem, portanto, estudar as obras literárias indicadas para cada um dos

três níveis (o Módulo “Literatura e civilização” e o Certificado prático de língua francesa, ambos situados no nível
C1 de proficiência, partilham o mesmo programa literário ).
A lista das obras literárias pode ser acessada no nosso portal. Os programas são alterados a cada dois anos, à
exceção do nível C3, modificado anualmente.
Intitulação

Descrição

PARIS-SORBONNE C1

Esta prova se destina aos candidatos que queiram completar o
módulo anterior para, assim, obter o Certificado prático de língua
francesa (C1). O acesso a este exame é, portanto, condicionado à
obtenção prévia do Módulo "Compreensão et expressão" (nível B2).

Módulo “Literatura e
civilização”
PARIS-SORBONNE C1
Certificado prático de língua
francesa

Este certificado dispensa os nacionais da União Europeia do teste
linguístico exigido pela Universidade Paris -Sorbonne.

Para ter acesso a este diploma, que dispensa o teste linguístico
exigido pela Universidade Paris -Sorbonne para candidaturas em
Licence, Master ou Doctorat, os candidatos deverão comprovar a
obtenção prévia do nível C1.

PARIS-SORBONNE C2
Diploma de língua e literatura
francesas
PARIS-SORBONNE C3
Diploma superior de estudos
franceses

Este diploma exige, para além de conhecimentos linguísticos e
literários, as mesmas competências metodológicas esperadas de um
estudante francês. A obtenção deste diploma equivale ao primeiro ano
de Licence de algumas dentre as formações literárias da Universidade
Paris-Sorbonne.
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Inscrição e tarifas 2013
Os candidatos podem se inscrever:
1 - Diretamente na Universidade Paris-Sorbonne, a título individual;
I - Inscrição por correio eletrônico: selfee@paris -sorbonne.fr;
II- Inscrição por via postal, a ser enviada ao seguinte endereço:
Université Paris-Sorbonne
SELFEE
1, rue Victor Cousin – 75230
Paris Cedex 05 France
III - Inscrição presencial no secretariado do SELFEE. O serviço está aberto aos estudantes das 9h30 às
12h30 e das 14h00 às 16h00, de segunda a sexta (à exceção das quartas -feiras).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Nas três hipóteses, os documentos a serem enviados são: a ficha de inscrição (preenchida em letras
capitais) e o boleto de pagamento. Para os pagamentos por transferência bancária ou mandato
internacional, o comprovante de pagamento com o nome completo do candidato deverá ser anexado.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------O pagamento das taxas de inscrição poderá ser efetuado:
I - Em espécie, unicamente no secretariado do SELFEE;
II - Por cheque emitido por um banco francês ou eurocheque, no secretariado do SELFEE ou
por correio. Em ambos os casos, ele deverá necessariamente ser preenchido à ordem do Agent
comptab le de l’Université Paris-Sorb onne;
III - Por mandato internacional, à ordem do Agent comptab le de l’Université Paris-Sorbonne
(referências a serem indicadas: 18B02 SELFEE);

IV - Transferência bancária (eventuais taxas às custas do candidato), a qual deverá mencionar
as seguintes referências: 18B02 SELFEE. Os demais dados são:
Titular da conta:

Université Paris -Sorbonne

Domicílio:

TPPARIS RGF
DRFIP ILE-DE-FRANCE ET DE PARIS

Identificador nacional (RIB):

10071 75000 00001005790 73

Identificador internacional (IBAN):

FR76 1007 1750 0000 0010 0579 073

Código do b anco (BIC):

TRPUFRP1

2 - Por meio dos centros de idiomas parceiros na França;
3 - No exterior, nas embaixadas da França, nos Institutos franceses ou nas Universidades parceiras.
Atenção! O SELFEE não assegura cursos preparatórios aos seus diplomas. Se o desejarem, os candidatos
podem recorrer aos centros de idiomas com os quais temos parcerias.
A convocação é enviada pelo secretariado do SELFEE uma vez recebido o dossiê completo de inscrição (ficha
de inscrição e boleto de pagamento; para os pagamentos por transferência bancária ou mandato internacional, o
comprovante de pagamento com o nome completo do candidato também deverá ser enviado).
Taxas de inscrição dos diplomas da Universidade Paris-Sorbonne
Paris-Sorbonne B1

Certificat intermédiaire de langue française

80 €

Paris-Sorbonne B2

Module "Compréhension et expression

80 €

Module "Littérature et civilisation"

80 €

Certificat pratique de langue française

100 €

Paris-Sorbonne C2

Diplôme de langue et littérature françaises

100 €

Paris-Sorbonne C3

Diplôme supérieur d’études françaises

100 €

Paris-Sorbonne C1

O calendário dos exames para o ano de 2013 está disponível no nosso portal .

Contatos
Serviço de exames de língua francesa reservados aos estudantes estrangeiros (SELFEE)
Université Paris -Sorbonne
1, rue Victor Cousin
Cour St. Jacques – Escalier H, 1 er étage – Bureau F 672
Tel.: + 33 1 40 46 32 20 / 32 22
Fax: + 33 1 40 46 33 01
Horários de abertura
Das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 16h00, de segunda a sexta
Fechado às quartas -feiras
Endereço eletrônico
selfee@paris-sorbonne.fr

Como chegar?
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Observações finais
O SELFEE não assegura cursos preparatórios aos seus diplomas. Se o desejarem, os candidatos podem recorrer
aos centros de idiomas com os quais temos parcerias ou fazer uso do nosso arquivo de anais. Os centros de
idiomas parceiros possuem cursos preparatórios específicos para os nossos diplomas.
A inscrição, uma vez efetuada, é definitiva. Nenhum reembolso é concedido, salvo na hipótese de suspensão
ou cancelamento dos exames pelo SELFEE.
Para informações complementares, visite o nosso portal: http://www.paris -sorbonne.fr/l-international/.

