
UNIVERSITY OF VICTORIA (CANADÁ) 
INTENSIVE ENGLISH PROGRAMS  

 
 

January Session – 5 a 30 de Janeiro, 2015 
 

Características do Curso: Modalidade “Monthly English” 
 
 20 horas de aula por semana, durante 4 semanas  
 Aulas de segunda a quinta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 15h 
 Atividades sociais e culturais às sextas-feiras 
 Níveis Pre Intermediate, Intermediate e Advanced 
 Foco nas habilidades de “speaking and listening”  
 Acesso ilimitado ao laboratório de línguas, biblioteca e laboratórios de informática na University of Victoria 
 Dia oficial de chegada: 4 de Janeiro de 2015 
 Dia oficial de retorno: 31 de Janeiro de 2015 
 Mais informações sobre o programa: http://www.uvcs.uvic.ca/elc/programs/ 
 
Requisitos para Participação no Programa: 
 
 Para obtenção de descontos: Ser estudante, professor ou funcionário da PUC-SP, e realizar inscrição através da ARII 
 Ter no mínimo 18 anos de idade 
 Possuir seguro médico internacional  
 Obter, junto ao consulado canadense, Visto apropriado para a realização do curso 
 Ter conhecimentos prévios de inglês, com pontuação mínima de 80% no teste online disponível no site 

http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/entry/me/  
 

Informações para participantes: 
   

Condições de Acomodação: Durante o mês de janeiro, o participante do programa é alocado em casa de família 
(“homestay”), que oferece refeições aos estudantes. Reserva de dias extras (antes ou depois do curso) e seus respectivos 
valores deverão ser consultados com antecedência à ARII e/ou University of Victoria. 
Passagens Aéreas: O participante é responsável pela aquisição das passagens aéreas e deverá estar ciente de que, caso o 
vôo tenha escala nos EUA, será necessário portar visto americano válido. 
Obtenção de Visto: Após a inscrição e pagamento do programa, o participante receberá a carta de aceitação digitalizada da 
University of Victoria, que, juntamente com demais documentos, é requisito para solicitação de visto no Consulado do Canadá.  
Para Informações: http://www.canadainternational.gc.ca/brazil-bresil/offices-bureaux/services_sao.aspx?lang=por&view=d 
Transfer aeroporto-homestay: Os estudantes que desembarcarem no aeroporto de Victoria terão transfer à casa dos 
hospedeiros. Para os que chegam via Vancouver, os hospedeiros podem aguardar na estação do ferry boat em Victoria. 
Vagas Limitadas: A University of Victoria reserva vagas limitadas para estudantes da PUC-SP. 
 
Valores e Formas de Pagamento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos necessários realizar inscrição no programa: 
 Cópia da página de identificação do passaporte 
 Ficha de inscrição preenchida e assinada (solicitar através do e-mail dci-arii@pucsp.br) 
 
Informações  
Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais (ARII/PUC-SP) 
Rua Monte Alegre, 984 – sala P-67 (1° andar)  - São Paulo -  Tel.: (11) 3670.8011 / 8098  /  E-mail: dci-arii@pucsp.br 

 

Pagamento Único Pagamento Parcelado  

*Pagamento com: 
 Cartão de crédito internacional  
 Transferência bancária Internacional 

 
Taxa de inscrição:                 *CAD$   150 
Curso:                                     CAD$ 1120 
Homestay application fee:      CAD$   250 
 
                     Total: CAD$ 1520 
 
 

 
 

        *Válido apenas para pagamento com cartão de crédito internacional 
1ª etapa:  
Taxa de inscrição:              CAD$ 150* (isenta até 31/12/2014) 
Homestay Application fee: CAD$ 250   
1ª parcela do curso:           CAD$ 350   (dedutível do valor do curso) 
                   Total               CAD$ 750 
 

 

2ª etapa: Restante:           CAD$ 770 
(debitado do cartão de crédito 5 semanas antes do início do curso) 

Homestay fee:                  CAD$ 850 
(valor pago diretamente à família hospedeira, em espécie, quando da chegada ao Canadá) 

TOTAL: CAD $ 2370 


