ENGLISH IN THE USA: INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DE JULHO
Investimento: USD$ 2.850,00.
O programa:
• Aulas (3 semanas): 3 e ½ horas/dia de aulas de segunda a sexta no período da manhã.
• Study-Hall: 2 e ½ horas de atividades extra-classe 3 vezes por semana no período da
tarde.
• Atividades Extras: Atividades ou passeios diários, com acompanhamento de professor
ou membro da equipe administrativa. Algumas atividades são realizadas no campus da
Embry-Riddle, outras são passeios às principais atrações da Florida e Daytona Beach,
como: Cirque Du Soleil (Orlando), Kennedy Space Center (Cape Canaveral), Daytona
Lagoon Waterpark (Daytona), Shopping (Orlando), etc.
A participação nas atividades extras é opcional e somente o inglês é permitido.
• Turismo:
- Magic Kingdom (Disney): 1 dia no mais tradicional parque temático do mundo,
em Orlando
- Islands of Adventure
- Universal Studios
• Material didático.
• Hospedagem: Alojamento universitário em apartamento com 2 quartos, para duas
pessoas cada, cozinha e banheiro – os mesmos alojamentos que os alunos da
universidade utilizam durante seus cursos.
• Alimentação: Pensão Completa - café da manhã, almoço e jantar no campus, de
segunda a sexta-feira.
Não há reembolso das refeições não aproveitadas na
universidade. Todas as outras refeições dentro ou fora do campus não estão incluídas.
• Seguro Saúde: Assistência médica incluindo consultas, ambulância, internamentos e
cirurgias de emergência, limitados a US$ 100.000,00.
* Não cobre problemas de saúde pré-existentes.
* Franquia de US$ 100,00 por atendimento.
* O seguro paga 80% do restante do tratamento, por problema de saúde.
• Outros: Três camisetas, foto oficial do grupo, certificado e placa para o aluno com média
mais alta em cada turma.
Não Incluídos nos valores pagos ao programa:
• Transporte aéreo, despesas com visto e taxas.
• Refeições em dias de passeios.
• Despesas com atividade extraclasse.

Gastos pessoais:
Para você participar de todas as atividades extras e cuidar de suas necessidades
pessoais nós recomendamos USD$ 230.00 por semana. Isso não inclui compras.
Datas:
Saída do Brasil: Pelo transporte da Phil Young's English School no dia 07/07/17. Se você
viajar através de esquema próprio, deverá chegar na Universidade impreterivelmente no
dia 08/07/2017. (Não temos condições de receber ninguém antes desta data, e se chegar
depois, perderá atividades programadas como orientação e tour do campus).
Volta ao Brasil: Saindo de Daytona no dia 29/07/2017, com chegada no dia 30/07/2017.
Inscrição:
Sua inscrição somente será aceita e oficializada mediante o preenchimento, assinatura e
entrega de todos os itens a seguir:
*
*
*
*
*
*

Ficha de Inscrição: Preencher e assinar. Quando menor de 18 anos o responsável
deve assinar.
Termo de Cessão de Direito de imagem: Preencher e assinar. Para uso de imagem
do aluno no diário de atividades do programa em mídias sociais.
Ficha Financeira: Preencher e assinar. A Informação do CPF do responsável
financeiro é indispensável.
Foto Colorida 3x4.
2 cópias das páginas 1, 2 e 3 do passaporte
Pagamento da Inscrição: USD$ 285,00 (10% do total), em reais, pelo câmbio do
dólar turismo do dia.

Pagamento do Saldo Devedor:
A Phil Young Inc. enviará para o aluno inscrito um “invoice” (cobrança internacional) do
restante, USD$ 2.565,00 (90% do investimento) com vencimento em 09 de junho de 2017.
O pagamento pode ser efetuado no banco (é necessário ser correntista) ou em uma
corretora de câmbio.
Não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados de nenhuma outra maneira.
Transporte e Visto:
Recomendamos o esquema de transporte organizado pela Phil Young's English School e
Klas Turismo, no qual os alunos terão acompanhamento durante a viagem inteira, ida e
volta. O visto pode ser providenciado também pela Klas Viagens e Turismo.
*

Transporte e Visto
Klas Viagens e Turismo
Telefone: (041) 3242 - 9000
Contato: Rodrigo Klas

Transporte com Esquema Próprio:
Neste caso, você e sua agência devem montar um plano completo de transporte,
incluindo os traslados. A Phil Young's English School não possui esquema individual de
transporte nem de traslados.

