
Diplomas de Espanhol como Língua extrangeira 

(DELE) 

 

 

Você conhece os Diplomas de Espanhol (DELE)? 

Os Diplomas de Espanhol como Língua Estrangeira (DELE) são títulos 

oficiais de espanhol com reconhecimento internacional, outorgados pelo 
Instituto Cervantes em nome do Ministério de Educação, Cultura e Esporte. 

Para mais informação, visite a página institucional dos Diplomas 
DELE:http://diplomas.cervantes.es/. (NÃO SEI SE USAMOS SITE) 

Qual é o valor e o reconhecimento do DELE? 

Possuir este Diploma com validez internacional lhe proporcionará vantagens 

nos campos acadêmico, profissional e pessoal. Os Diplomas estão 
reconhecidos por instituições oficiais espanholas e mundiais. 

Que níveis tem o DELE? 

 

Há diferentes exames DELE, segundo o seu nível de espanhol: 

 Diploma A1 

 Diploma A2 

 Diploma B1 (nível inicial) 

 Diploma B2 (Nível Intermediário) 

 Diploma C1 

 Diploma C2 

Onde inscrever-se? 

No Instituto Cervantes  durante o período de inscrição ou nos centros de 

exame DELE.  

http://diplomas.cervantes.es/


Qual é o preço dos Diplomas de Espanhol (DELE)? 

O preço dos Diplomas de Espanhol (DELE) depende do nível em que você se 
inscreve 

Os alunos do Instituto Cervantes do Rio de Janeiro recebem um desconto de 
30%. 

O que é necessário para inscrever-se? 

Folha de inscrição 

Original e fotocópia de um documento de identificação com fotografia no 
qual constem os seguintes dados: identidade, nacionalidade, lugar de 

nascimento. Estes dados deverão corresponder com os da folha de 
inscrição. 

Datas do exame em 2014 

Convocatória de abril de 2014 

 Exame: 11 de abril 

 Matrícula: 17 de fevereiro a 7 de março, ambos inclusive. 

Convocatória de maio de 2014 

 Exame: 24 maio 

 Matrícula: De 17 de fevereiro a 11 de abril, ambos, inclusive. 

Convocatória de Outubro de 2014 

 Exame: 17 de outubro 

 Matrícula: De 17 de fevereiro a 12 de setembro, ambos inclusive. 

Convocatória de Novembro de 2013 

 Exame: 22 de novembro. 

 Matrícula: De 17 de fevereiro a 7 de outubro, ambos inclusive. 

http://diplomas.cervantes.es/sites/default/files/hoja_de_inscripcion_dele_2012.pdf

