Contratação de Intercâmbio no Canadá
Janeiro de 2020 – Inglês para áreas de saúde
O preenchimento de todos os campos é obrigatório
Dados do participante
o Nome completo: ______________________________________________________________________
o Data de nascimento:
o CPF: ______________________ RG: _________________
o Universidade: ________________________________________________________________________
o Curso:_________________________ Semestre: _____________________________________________
o Número do passaporte: __________________
Data de validade:
o
Visto
eTA*
*apenas para brasileiros com visto americano válido ou visto canadense anterior
o Ocupação: ______________________________________________________
o Endereço completo: ______________________________________________
o CEP: __________________
o Telefone: _____________________
o E-mail: ______________________________________
o Contato de emergência (beneficiário em caso de morte para o seguro de saúde):
Nome completo: ____________________________________________
Endereço: _________________________________________________
E-mail e telefone: ___________________________________________
Grau de parentesco: _________________________________________
Acomodação
o Você fuma?
Sim
Não
o Você pode morar com fumantes?
Sim
Não
o Você pode morar com pets?
sim
Não
o Você pode morar com crianças pequenas?
sim
Não
o Você tem alguma dieta especial ou restrição alimentar?
sim
Não
*(taxas adicionais podem ser aplicadas para estudantes vegetarianos, veganos, celíacos. Favor consultar)
Se sim, favor especificar: _______________________________________
o Você tem alguma alergia ou recomendação médica?
sim
Não
Se sim, favor especificar: ____________________________________
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Dados do programa
o
o

o
o

Tipo de curso: Medical English Program
Duração do Programa:
3 semanas de Programa Acadêmico para Áreas de Saúde
3 semanas de Programa Acadêmico para Áreas de Saúde + 1 semana de Observação Médica no
Hospital “SickKids”
Data de início: 13 de janeiro de 2020
Escola: English School of Canada

Dados do pacote
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

6 visitas técnicas guiadas.
Material didático exclusivo do programa;
Certificado de participação e conclusão do curso. Atenção: O uso repetido do português em sala de aula
e no ambiente e escolar poderá comprometer o recebimento do Certificado. A média para aprovação
é 7 e há limite de faltas para recebimento do Certificado de Participação no curso;
Acomodação em casa de família, com duas refeições (quarto single com banheiro compartilhado), ou
acomodação em residência estudantil, opção sem refeições inclusas;
Acompanhamento Global Mission durante a viagem;
Seguro saúde com cobertura de até 2 milhões de dólares canadenses (para estudantes até 64 anos de
idade);
Viagem de 1 dia para Niagara Falls;
Visita ao Snow Valley (estação de esqui);
Traslado do aeroporto (ida e volta, somente para alunos chegando e partindo em grupo);
Mochila Global Mission Intercâmbios.

Investimento (Quitação até 2 de dezembro de 2019)

Maiores de 18 anos:
Opção 1
Programa de 3 semanas de inglês para Áreas de Saúde (sem Semana de Observação) com
acomodação em casa de família
C$ 2.990
Taxa de reserva: C$ 400 - Transferência bancária no ato da inscrição
Pagamento final: C$ 1.890 - Remessa internacional em até 40 dias antes do embarque
Opção 2
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Programa de 3 semanas de inglês para Áreas de Saúde (sem Semana de Observação) com
acomodação em residência estudantil
C$ 3.640
Taxa de reserva: C$ 400 - Transferência bancária no ato da inscrição
Pagamento final: C$ 3.240 - Remessa internacional em até 40 dias antes do embarque
*taxa de depósito em caso de danos de C$ 300 no ato da inscrição com devolução de C$ 270, após
vistoria no check-out. O pagamento da taxa será efetuado por meio de cartão de crédito.

Opção 3
Programa de 3 semanas de inglês para Áreas de Saúde + 1 semana de observação no Hospital
Sick Kids com acomodação em casa de família
C$ 4.260
Taxa de reserva: C$ 750 - Transferência bancária no ato da inscrição
Pagamento final: C$ 3.510 - Remessa internacional em até 40 dias antes do embarque

Opção 4
Programa de 3 semanas de inglês para Áreas de Saúde + 1 semana de observação no Hospital
Sick Kids com acomodação em residência estudantil
C$ 4.790
Taxa de reserva: C$ 750 - Transferência bancária no ato da inscrição
Pagamento final: C$ 4.040 - Remessa internacional em até 40 dias antes do embarque
*taxa de depósito em caso de danos de C$ 300 no ato da inscrição com devolução de C$ 270, após
vistoria no check-out. O pagamento da taxa será efetuado por meio de cartão de crédito.

Menores de idade (16 e 17 anos): Taxas adicionais serão aplicadas

Assinatura do responsável financeiro: _________________________________________
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Política de Cancelamento
•

Solicitação de visto indeferida (visto negado):

Estudantes que tiverem sua solicitação de visto negada terão 100% dos seus pagamentos reembolsados, menos
taxa administrativa de C$ 150
•

Cancelamentos e desistências:

A taxa de C$ 150 não é reembolsável em nenhuma outra hipótese. Caso o estudante necessite solicitar o
cancelamento no programa, a requisição deverá ser feita por escrito.
Nesses casos, o reembolso ocorrerá de acordo com as regras abaixo:
Cancelamento solicitado 31 dias ou mais antes do embarque: 90% de devolução, menos a taxa de C$ 150
Cancelamento solicitado menos de 30 dias antes do embarque: 50% de devolução, menos a taxa de C$ 150
Cancelamento a partir da data do embarque até 15% do programa concluído: 40% de devolução, menos a taxa
de C$ 150
Cancelamento de 16% a 24% do programa concluído: 20% de devolução, menos a taxa de C$ 150
Cancelamento a partir de 25% do programa concluído: Não há reembolso
Os percentuais de reembolso são baseados no número de semanas já concluídas. Solicitações de reembolso
realizadas ao longo da semana serão efetivadas no início da semana consecutiva à da solicitação.
Passagens aéreas
Não tenho interesse em adquirir as passagens aéreas com a Global Mission.
Autorizo a Global Mission Intercâmbios a emitir o bilhete aéreo do INTERCÂMBIO CULTURAL–
Programa de Inglês Para Áreas de Saúde nos trechos abaixo:
3 semanas de Inglês para Áreas de Saúde SEM Semana de Observação Médica
Embarque: 11 de janeiro – AC 91 – saída de Guarulhos às 19h50 – chegada em Toronto às 5h do dia seguinte
Retorno: 01 de fevereiro – AC 90 – saída de Toronto às 23h45 – chegada em Guarulhos às 10h40 do dia seguinte
Trecho internacional: Guarulhos – Toronto – Guarulhos
Valor e disponibilidade sujeitos a confirmação da Air Canada.
3 semanas de Inglês para Áreas de Saúde + 1 Semana Observação Médica
Embarque: 11 de janeiro – AC 91 – saída de Guarulhos às 19h50 – chegada em Toronto às 5h do dia seguinte
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Retorno: 07 de fevereiro – AC 90 – saída de Toronto às 23h45 – chegada em Guarulhos às 10h40 do dia seguinte
Trecho internacional: Guarulhos – Toronto – Guarulhos
Valor: USD: 1.230 + taxas aeroportuárias
São Paulo/Guarulhos – Toronto – São Paulo/Guarulhos
Brasília – Guarulhos – Toronto – Guarulhos – Brasília
Salvador – Guarulhos – Toronto – Guarulhos – Salvador
Porto Alegre – Guarulhos – Toronto – Guarulhos – Porto Alegre
Florianópolis – Guarulhos – Toronto – Guarulhos – Florianópolis
Outras opções: ____________________________________
Para inclusão de trechos domésticos, taxas adicionais serão aplicadas. Apresentaremos a cotação do valor para
a data acima, nos trechos selecionados. Nenhum bilhete será emitido sem a confirmação dos valores em reais.
Informações de pagamento das passagens
Pagamento parcelado no cartão de crédito (Visa, Mastercard ou American Express) em até 6 vezes, ou
conforme parcelamento vigente da companhia aérea.
Bandeira do Cartão: ________________________________
Titular: ___________________________________________
Número do cartão: _________________________________
Validade:
Código de segurança: __________
Número de parcelas: ______
Ou
Pagamento à vista (TED para conta da Air Canada, na cotação do dia do pagamento)
Favor indicar a data estimada para emissão dos bilhetes: ___________________

Assinatura do responsável financeiro/Titular do cartão: ______________________________________

Li e concordo com os termos apresentados na proposta.

______________________________________________________
Assinatura do Estudante
Brasília, _________ de ________________ de 2019
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