
 

 

 

DÉFI INTER-ALLIANCES 

ALLIANCE FRANÇAISE BRÉSIL 

 

REGULAMENTO 

 

ARTIGO 1 - Organizadores 

As Alianças Francesas (AF) do Brasil e a Coordenação nacional das AF no Brasil em 
parceria com a Fondation des Alliances Françaises são os organizadores do concurso 
"Défi Inter-Alliances", doravante chamado de "concurso".  

 

ARTIGO 2 - Objetivos do concurso 

- Promover uma dinâmica colaborativa que conecte as AFs de diferentes países e 
continentes, fortalecendo os laços comunitários e fomentando um sentimento de 
pertencimento ao movimento AF. 

- Promover a marca AF por meio de uma grande atividade educacional (idioma) e 
cultural, através de uma comunicação internacional e unificada. 

 - Animar a comunidade de alunos e promover a aprendizagem. 

- Oferecer uma atividade exclusiva para alunos e em ligação com a prática da Língua 
francesa e conhecimento de culturas francófonas. 

 

ARTIGO 3 – Modelo do concurso 

Os participantes são convidados a responder a um questionário sobre cultura geral, 
totalmente em francês, através da plataforma Zoom, utilizando o site Kahoot! (para 
saber sobre o funcionamento do Zoom e do Kahoot!, veja anexo I deste regulamento).  

O concurso é dividido em três etapas:  

- uma fase de seleção local organizada por cada AF do território brasileiro 

- uma fase de seleção nacional  

- uma final internacional 

Cada AF organiza sua própria seleção local, em formato on-line.  

A final nacional será realizada em formato virtual em setembro de 2021.   

A final internacional também será realizada em formato virtual em novembro de 2021.  



 

 

 

 

ARTIGO 4 - Termos e condições de participação 

Todas as fases de participação no concurso são totalmente gratuitas.  

O concurso está aberto a todos os alunos inscritos nas Alianças Francesas 
participantes, sob as seguintes condições:  

- ter, pelo menos, 16 anos completos no momento da inscrição 

- ter um nível – completo ou em curso - B1, B2, C1 ou C2  

- não ter parentesco direto (1º e 2º grau) com funcionários da Aliança Francesa 

Os alunos que não atenderem a esses critérios não poderão participar.  

Não será admitida a participação de funcionários da Aliança Francesa, assim como de 
cônjuges e parentes de primeiro e segundo graus estudantes da Aliança Francesa. 

A participação no concurso implica a aceitação total destas regras e os participantes 
devem obedecer a todas as condições aqui expostas. O não cumprimento das 
condições de participação estabelecidas neste regulamento resultará na nulidade da 
participação.  

As três fases de seleção - local, nacional e internacional - acontecerão da seguinte 
forma: por meio de um questionário de cultura geral, em francês, disponível na 
plataforma digital Kahoot! que será exibido numa reunião Zoom.  

É aconselhado aos participantes o uso de ao menos dois dispositivos digitais para 
participar, um para se conectar ao Kahoot! e outro para se conectar à plataforma 
digital de videoconferência Zoom – ambas de fácil acesso e gratuitas (ver anexo I).  

Recomendamos que os participantes utilizem um computador para acessar o Zoom e 
um telefone celular/tablet para acessar a plataforma Kahoot e responder ao 
questionário.  

O concurso é apresentado UNICAMENTE em francês e as perguntas de cultura geral 
também estarão disponíveis UNICAMENTE em francês. As respostas ao questionário 
de cultura geral proposto na plataforma Kahoot! darão origem a uma pontuação e a 
uma classificação dos competidores. Vence quem responder o maior número de 
perguntas corretamente, no menor tempo possível.  

No final das seleções locais, os dois primeiros colocados serão escolhidos para 
representar suas Alianças na seleção nacional.  

Ao final da seleção nacional, os dois primeiros colocados serão designados para 
representar a rede nacional na final internacional.  

 



 

 

 

 

 

ARTIGO 5 - Prêmios 

Para as seleções locais, cada Aliança participante define os prêmios que deseja 
conceder aos dois vencedores, além de sua participação na seleção nacional. Os 
prêmios serão anunciados no material de comunicação sobre o concurso.  

Para a seleção nacional, os dois primeiros vencedores, além de sua participação na 
final internacional, também receberão prêmios exclusivos definidos pela Coordenação 
Nacional das Alianças Francesas no Brasil. Os prêmios serão anunciados no material de 
comunicação sobre o concurso.  

Para a final internacional, aos três primeiros colocados, será oferecida uma estada de 
15 dias na Alliance Française de Rouen-Normandie, com alojamento com café da 
manhã e jantar inclusos. Os custos de transporte serão cobertos até o valor de 900 
euros para cada vencedor. Todas as despesas não incluídas no prêmio serão pagas 
pelos próprios vencedores. Os três vencedores terão que informar à Aliança Francesa 
de Rouen-Normandie suas datas de viagem com 4 meses de antecedência. 

Todos os prêmios das 3 fases do concurso são pessoais e intransferíveis. Os 
participantes devem se assegurar que possuem as condições e pré-requisitos para 
usufruírem das premiações (passaporte, autorizações caso menor etc). 

 

ARTIGO 6 - Direitos de imagem 

Ao participar do concurso, os competidores autorizam os organizadores a usar seu 
nome, sobrenome, cidade e país de residência, bem como a indicação de sua conta nas 
redes sociais, em qualquer evento publicitário-promocional, nos sites e redes sociais 
dos organizadores, e em qualquer site ou meio afiliado, sem que este uso possa dar 
origem a qualquer direito ou remuneração além do prêmio oferecido por esta 
operação.  

A participação nesta operação implica a autorização da divulgação da imagem dos 
participantes, caso sejam declarados vencedores. Os organizadores estarão 
autorizados a reproduzir e divulgar sua participação no âmbito do concurso, seus 
nomes e suas imagens em todos os meios de comunicação (website; redes sociais; 
imprensa; eventos; etc.), com o objetivo de promover a operação, no ano corrente e 
no ano seguinte à operação. Esse uso não dará margem a nenhuma outra 
contrapartida além do benefício do prêmio. Os participantes reconhecem que o uso de 
sua imagem não constitui nenhuma obrigação para o organizador da operação. Além 
disso, os participantes reconhecem que não terão qualquer direito sobre as fotografias 



 

 

 

utilizadas e não terão a possibilidade de se opor à sua divulgação, de acordo com os 
termos deste regulamento. 

 

ARTIGO 7 - Responsabilidades 

7.1 Responsabilidades dos organizadores 

Os organizadores não podem ser responsabilizados se, em caso de força maior ou 
qualquer outra causa, a competição tiver que ser adiada, encurtada ou cancelada. Os 
organizadores se reservam o direito de estender ou limitar o período de participação, 
de adiar ou modificar os termos e condições, e não podem ser responsabilizados por 
isso. Acréscimos e modificações a estas regras podem ser publicadas durante a 
competição. Eles serão considerados como adendos a este regulamento.  

Os organizadores não podem ser responsabilizados por qualquer defeito de 
funcionamento da própria rede Internet ou por qualquer invasão, tentativa de invasão, 
fraude, falha técnica ou qualquer outro motivo que fuja ao controle dos organizadores 
e que possa levar a falhas na administração, segurança, justiça, integridade ou 
gerenciamento do concurso. Os organizadores não podem ser responsabilizados pelo 
congestionamento da rede Internet, nem pela qualidade dos equipamentos dos 
participantes ou pela qualidade de seu modo de acesso e conexão à internet, o que 
poderia ter repercussões ou no tempo de conexão necessário para participar ou no 
tempo necessário para enviar as respostas na plataforma digital.  

Além disso, os participantes não poderão exigir nenhuma indenização no caso de 
incidentes como os acima mencionados ou em caso de modificação ou cancelamento 
do concurso.  

 

7.2 Responsabilidades dos participantes 

É expressamente lembrado que é de responsabilidade exclusiva dos participantes 
garantir que as informações fornecidas ao se inscreverem no concurso, incluindo seus 
dados pessoais e de contato, sejam corretas e verídicas, e que isso lhes permitirá 
participar do concurso.  

É responsabilidade exclusiva de todos os participantes tomar todas as medidas 
necessárias para proteger seus próprios dados e/ou softwares armazenados em seus 
equipamentos eletrônicos contra qualquer ataque. A participação dos participantes no 
concurso é feita sob sua inteira responsabilidade.  

É de responsabilidade exclusiva de todos os participantes estar conectado no dia e no 
horário indicado pela organização para cada uma das fases do concurso. Não haverá 



 

 

 

tolerância com atrasos, ainda que causados por problemas alheios à vontade dos 
participantes. 

É de responsabilidade exclusiva de todos os participantes estar comunicável durante 
todos as fases do concurso e de checar frequentemente os meios de contato 
fornecidos no auge da inscrição (telefone e e-mail – ver caixa de Spam igualmente), 
para ter acesso às informações de participação das etapas como link da sala Zoom, 
dias e horários.  

A participação na competição implica uma atitude leal, em conformidade com as 
regras expostas. Os organizadores se reservam o direito de desqualificar, sem aviso 
prévio, e/ou de não entregar um prêmio a qualquer participante que não cumpra as 
regras.  

Os organizadores também se reservam o direito de revogar a participação de qualquer 
participante se sua conduta for considerada inadequada. 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Aliança Francesa em que está 
matriculado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

ZOOM 

Para acessar o concurso, clique no link da sala Zoom que foi enviado pelos 
organizadores. É necessário ter o Zoom instalado no seu computador (ou dispositivo 
que for utilizar) para que possa ter acesso à sala. Habilite no seu computador (ou 
dispositivo que for utilizar) o uso da câmera e do áudio no momento da entrada. 

 

KAHOOT 

Kahoot! é uma plataforma de aprendizado baseada em jogos, usada como tecnologia 
educacional.  

No concurso, todos os participantes estarão numa sala Zoom (em seu computador, por 
exemplo) e o animador projetará o questionário Kahoot! dentro da sala, via 
ferramenta de compartilhamento de tela. 

Os participantes devem ter um segundo dispositivo (celular ou tablet) para conectar ao 
Kahoot!, via navegador kahoot.it ou diretamente com o aplicativo, colocando o PIN 
fornecidos pelos animadores, indicando nesse momento seu nome. 

Na sala Zoom, aparecerão as questões com as alternativas que são mostradas por 
cores diferentes (vermelho, amarelo, azul e verde). Os participantes terão no outro 
dispositivo (celular/tablet) botões com as cores e devem apertar a cor que 
corresponder à alternativa que julgar correta. 

A jogabilidade é simples: todos os jogadores se conectam usando um PIN do jogo 
gerado mostrado na tela comum e usam um dispositivo para responder a perguntas 
criadas pelo animador. Os pontos aparecem na tabela de classificação após cada 
pergunta – ganha mais pontos quem for mais rápido ao clicar e obtiver a resposta 
correta. 
 


