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Contratação de Intercâmbio no Canadá 

Julho 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 americano válido: ( ) Sim  ( ) Não 

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: ____________________________________ 

 

 

 

mailto:globalmission@globalmission.com.br


 

Brasília Shopping – Torre Norte – Sala 1227 – Brasília – DF  
Fone: 61 32483422 – E-mail: globalmission@globalmission.com.br  

Dados do programa 

Programa de 3 semanas 
o Check in: 4 de julho, entre 8h e 20h (preferencialmente) 
o Check out: 25 de julho, entre 8h e 20h (preferencialmente) 

Programa de 4 semanas  
o Check in: 4 de julho, entre 8h e 20h  
o Check out: 1 de agosto, entre 8 e 20 h 
o  

Data de início: 06 de julho de 2020 
Dados do pacote  

o 3 semanas de curso de inglês para áreas de saúde (22,5h por semana) 

o Semana de Observação opcional  

o Visitas técnicas guiadas 

o Material didático exclusivo do programa 

o Certificado de participação e conclusão do curso (sujeito a aprovação e frequência nas aulas) 

o Acomodação em casa de família, com duas refeições (quarto single com banheiro compartilhado 

o eTA para portadores de visto americano válido ou visto canadense anterior  

o Seguro saúde com cobertura de até 2 milhões de dólares canadenses (para estudantes até 64 anos) 

o Viagem de 1 dia para Niagara Falls, vinícola e outlet local 

o Mochila Global Mission Intercâmbios 

 

Investimento (Quitação até 2 de dezembro de 2019) 

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$ 600 - Transferência bancária no ato da inscrição 

Pagamento final: C$ 2.390 - Remessa internacional em até 40 dias antes do embarque 

Opção 2 

( ) 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$ 700 - Transferência bancária no ato da inscrição 

Pagamento final: C$ 3.560 - Remessa internacional em até 40 dias antes do embarque  

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

Desconto de C$ 100 para matrículas até 31 de março ou enquanto houver vagas.  
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Assinatura do responsável financeiro: _________________________________________ 

 

 

 Li e concordo com os termos apresentados na proposta.  

 

______________________________________________________ 

Assinatura do Estudante 

 

 

 

(Cidade) ____________________, _________ de ________________ de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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$ 200   

 Cancelamentos e desistências: 
A taxa de C$ 200 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$ 200 
Cancelamento solicitado menos de 30 dias antes do embarque: 50% de devolução, menos a taxa de C$ 200 
Cancelamento a partir da data do embarque até 15% do programa concluído: 40% de devolução, menos a taxa de C$ 200 
Cancelamento de 16% a 24% do programa concluído: 20% de devolução, menos a taxa de C$ 200 
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.  
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