INGLÊS & FÉRIAS

O curso ideal para melhorar o seu inglês e aproveitar as férias em Los Angeles!

2016-2017 DATAS DE INÍCIO
1 de setembro, 2016; 5 de janeiro, 2017; 23 de
fevereiro, 2017; 4 de maio, 2017; 26 de junho, 2017

DURAÇÃO

Depende da data de início, consulte a tabela de “Datas e
Investimento” ao lado

CURSO

São 17 horas/semana de curso com professores da University
of Southern California. Aulas focadas na conversação, leitura,
escrita e compreensão, para alunos de todos os níveis, do
iniciante ao avançado. Você receberá um certificado de conclusão da USC ao cumprir todas as atividades de forma satisfatória. Oportunidade de imersão total na cultura americana
através da participação em palestras, grupos de conversação,
centro de mídia e muitas outras atividades no campus da USC
e em LA.

ACOMODAÇÃO
Dormitório estudantil

Apartamento mobiliado em conjunto residencial em frente
ao campus da USC. Quarto e banheiro compartilhados por no
máximo 2 alunos. Inclui roupas de cama, travesseiro e toalhas
de banho.

Casa de família

Quarto individual na residência de uma família em Los Angeles. Café da manhã incluso. Dependendo da localização, pode
precisar de transporte público para chegar à USC.

DATAS E INVESTIMENTO
Turmas

Datas

Curso

Taxa De Inscrição

Taxa de
Serviços

Fall 2016

1 de setembro - 30 de
setembro

$1400.00

$175.00

$300.00

Spring
2017

5 de janeiro - 3 de fevereiro
23 de fevereiro - 24 de março

$1400.00

$175.00

$300.00

Summer
2017

4 de maio - 2 de junho
4 de maio - 16 de junho
26 de junho - 21 de julho
26 de junho - 11 de agosto

$1400.00
$2450.00
$1400.00
$2450.00

$175.00

$300.00
$475.00
$300.00
$475.00

Alojamento

Datas de entrada e
saída

Tipo

Taxa De
Acomadacao

Taxa de
Servicos

Fall 2016

30 de agosto - 1 de outubro

Casa de família

$150

$1375.00

Dormitório estudantil

$1560.00

Spring
2017

3 de janeiro - 4 de fevereiro
21 de fevereiro - 25 de março

Casa de família

Summer
2017

2 de maio - 3 de junho
23 de junho - 22 de julho

Casa de família
Dormitório estudantil

$1560.00

2 de maio - 17 de junho
23 de juhno - 12 agosto

Casa de família

$2500.00

Dormitório estudantil

$2100.00

$150

Dormitório estudantil

$1375.00
$1560.00

$150

$1375.00

*Taxa de serviço inclui material didático, transfer do aeroporto na chegada, seguro
saúde, total acesso às bibliotecas, academia, centro de saúde, piscinas, praças de
alimentação e muitas outras atividades no campus da USC e em Los Angeles!

NÃO PERCA ESSA CHANCE,
RESERVE HOJE MESMO A SUA VAGA!
Ficha de inscrição na próxima página.

INGLÊS & FÉRIAS
INSCRIÇÕES

INGLÊS & FÉRIAS
INSCRIÇÕES p. 2
Cursos de inglês intensivo oferecidos ao longo do ano!
Veja lista completa de datas: http://international.usc.edu/br

PARTE 1: Preencha ficha de matrícula
Informações Pessoais

Por favor escreva o seu nome exatamente da mesma forma que ele aparece no seu passaporte.
Nome				
		
		Último Nome				Primeiro Nome				Nome do Meio
Sexo

c Masculino

c Feminino 		

Data de Nascimento

__ / __ / ____ (Mês / Dia / Ano)

							É necessário ter pelo menos 17 anos de idade para se

Endereço Permanente do Estudante no País de Origem				

inscrever

		

PARTE 2: Pagamento das taxas e próximos passos

1
2
3

Rua/Complemento				
Cidade					Estado					CEP		País

Telefone

Opções de Datas

						

		

Fall 2016						
c 1 de setembro de 2016 - 30 de outubro de 2016		

Spring 2017						
c 5 de janeiro de 2017 - 3 de fevereio de 2017
c 23 de fevereiro de 2017 - 18 de março de 2017

Acomodação

c Dormitório Estudantil
US $1.560 (4 semanas) / US $2.100 (8 semanas)

Apartamento mobiliado em conjunto residencial em frente ao
campus da USC. Quarto e banheiro compartilhados por no
máximo 2 alunos. Inclui roupas de cama, travesseiro e toalhas de
banho.

4

Email

Summer 2017

c 4 de maio de 2017 - 2 de junho de 2017
c 4 de maio de 2017 - 16 de junho de 2017
c 26 de junho de 2017 - 21 de julho de 2017
c 26 de junho de 2017 - 11 de agosto de 2017

5

Envie sua ficha de inscrição e pague a taxa de US$175. Se optar por uma das alternativas de acomodação ofertadas
pela USC, será necessário pagar a taxa de acomodação de US$150 (total de US$325).
A disponibilidade de vaga no curso e de acomodação será comunicada ao aluno através de um representante da
USC ou agente. Depois da confirmação, o aluno terá 72 horas para fazer o pagamento pela acomodação em uma
única parcela.
A primeira parcela do valor do curso deverá ser paga no máximo 30 dias antes da data de início das aulas
(US$1.000 p/ cursos de 7 semanas, US$600 p/ cursos de 4 semanas). Alunos inscritos no programa de Inglês
Intensivo, apenas receberão a documentação para obter o visto de estudante (I-20) após o pagamento da
primeira parcela. Alunos que não pagarem a primeira parcela dentro do prazo estipulado, terão suas inscrições
canceladas.
O restante do total a ser pago pelo curso, deverá ser efetuado numa segunda e única parcela antes da data de
início do programa. Caso o aluno tenha o visto negado, precisará enviar uma cópia da carta do consulado para
que seja devolvido o pagamento da primeira parcela. Importante ressaltar que pagamentos feitos para cobrir
despesas de acomodação não serão reembolsados.
O pagamento pode ser feito online por cartão de crédito internacional ou via transferência bancária:
http://international.usc.edu/fees.php

PARTE 3: Assinatura
c Casa de família
US $1.375 (4 semanas) / US $2.300 (8 semanas)
Quarto individual na residência de uma família em Los Angeles.
Café da manhã incluso. Dependendo da localização, pode
precisar de transporte público para chegar à USC.

Para alunos que optarem por ficar em casa de família, favor listar todo e qualquer tipo de alergia, problema de saúde, tratamento ou recomendação médica
(ex.: alergia a animais domésticos):

continuar >>

Eu autorizo a USC International Academy a verificar todas as informações fornecidas na minha inscrição. Eu, assim como meus responsáveis legais ou tutores (conforme indicado abaixo), assumo total responsabilidade pelos custos do programa, acomodação,
refeições e quaisquer outras despesas incorridas durante meu curso com a USC International Academy. Eu estou ciente de que os
custos e taxas da USC International Academy deverão ser pagos antes do início do programa. Eu li e estou de acordo com a política de
cancelamento e reembolso conforme o documento Termos e Condições: http://international.usc.edu/terms-and-conditions.php

Assinatura do Aluno					

Data

Após preencher, envie sua ficha de incrição e eventuais dúvidas para Paulo Rodrigues, USC Brasil: paulo.rodrigues@usc.edu

