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INFORMAÇÕES GERAIS
Período do programa:
23 de junho a 18 de julho de 2014

Cornerstone Academic College
(www.cacenglish.com)
A escola Cornerstone Academic College fica localizada no coração da cidade de Toronto (5
milhões de habitantes), próxima a restaurantes, shoppings e bares. Com professores altamente
capacitados, as turmas têm no máximo 15 alunos, distribuídos em 8 níveis de inglês, e a média de
idade dos estudantes é 25 anos. No primeiro dia de aula os alunos participam de teste de
nivelamento que define o nível de seu curso. Na escola não é permitido falar português e é exigida
pontualidade às aulas. Há limite de faltas para recebimento do Certificado de Participação no
curso.
No valor do programa (C$2.040 ou C$1.950 – de acordo com a opção de hospedagem – ver
condições adiante), estão incluídos:
- 4 semanas de curso de Inglês (28 horas-aula por semana)
- Taxa de acomodação.
- Seguro Saúde pela Ingle International
- 4 semanas de hospedagem (ver condições adiante).
- Material didático e livro.
- Traslado na chegada e na saída (ver exceção para alunos que não participarão do bloqueio Air
Canada).
- Viagem a Niagara Falls.
- Festa de confraternização em passeio de barco.
- Visita à CN Tower.
- Visita guiada à Assembléia Legislativa de Ontário.
- Visita guiada à Universidade de Toronto.
- Mochila da Global Mission Intercâmbios
Os participantes poderão também freqüentar a Open Conversation às segundas e quartas-feiras
das 16h às 17h (atividade extra gratuita que oferece ao estudante oportunidade de praticar o
inglês falado com um nativo da língua).
Os estudantes poderão participar de atividades opcionais pagas, como excursões a Quebec,
Montreal e Ottawa e também New York (visto americano será necessário). A escola também
oferece uma série de atividades turísticas e eventos esportivos a custos reduzidos.
Blog em português: http://cacenglish.wordpress.com
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Hospedagem:
São duas as possibilidades de acomodação. Os participantes poderão escolher entre as ofertas de
hospedagem, e deverão indicar a sua preferência no momento da inscrição ao programa, a ser
feita em formulário próprio da escola Cornerstone.
1 – Homestay (2 refeições): C$ 2.040
Quarto individual em casa de família com café da manhã e jantar incluídos. As residências ficam
usualmente a 30-50 minutos de distância da escola e o deslocamento é feito de metrô/ônibus.
2 – Residência Universitária - Canadian College of Naturopathic Medicine – CCNM: C$ 1.950
Quarto individual em residência universitária. Sem refeições.
Residência localizada junto ao campus da Faculdade de
Medicina Naturopática, na 1255 Sheppard Avenue East.
Toronto (ON)

(www.ccnm.edu)

Um total de 208 apartamentos estão distribuídos nesta
Residência que funciona em área adjacente à Faculdade de
Medicina Naturopática. A distância entre a acomodação e a
escola Cornerstone é de aproximadamente 35/40 minutos,
utilizando-se o metrô (estação Leslie), que fica a poucos
passos da Faculdade.

Cada andar dispõe de quartos carpetados, de tamanho médio, ampla janela, com cama, mesa e
cadeira, armário, geladeira, conexão de internet e luminária. Os quartos se abrem para um amplo
hall de circulação. Cada 6 quartos são servidos por banheiro compartilhado, e uma grande área
com sofás, televisão, varanda e cozinha completa para uso comum.
Estão incluídas na acomodação travesseiro e roupa de cama. As toalhas e a limpeza interna dos
quartos são responsabilidade do hóspede. Máquinas de lavar e secar roupas estão disponíveis no
mesmo andar dos quartos com pagamento em moedas.
Atenção: nesta acomodação está incluído o uso de academia e sauna localizados no andar térreo
do prédio por um preço simbólico. É possível solicitar a instalação de ar condicionado no quarto
com pagamento de mensalidade.
Alimentação
Os participantes que não fizerem opção por acomodação com refeições poderão contar com vários
mercados próximos, onde se podem adquirir produtos para o preparo de refeições. Vários
restaurantes e lanchonetes também podem ser encontrados na região.
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No térreo da Residência da Faculdade de Medicina – CCNM, está localizado um amplo restaurante
que oferece comidas naturais, vegetarianas e outros pratos da cozinha tradicional. Os preços são
razoáveis e a comida variada.
Pagamento do programa:
O pagamento do programa deverá ser feito por meio de cartão de crédito* ou através de remessa
bancária internacional (recomendado), diretamente à escola, até 45 dias antes do embarque
(07 de maio de 2014). Não há parcelamento.
* Os pagamentos com cartão de crédito terão acréscimo de taxas, inclusive 6,8% de IOF.
Os participantes que não lograrem sucesso em seu pedido de visto e já tenham efetuado o
pagamento à escola, serão ressarcidos após cobrança de C$150 a título de despesas
administrativas. O documento expedido pelo Consulado com a negativa de visto será encaminhado
à escola, através de nosso escritório, para justificar o reembolso ou o cancelamento.
A desistência após o recebimento de endereço de hospedagem acarretará cobrança adicional de
C$200 da taxa de hospedagem, deduzida do valor a ser ressarcido.
Passagem aérea
Os participantes do programa poderão usufruir do bloqueio feito junto à Air Canada.
Data de partida: 20 de junho de 2014 – (sexta-feira às 20h) – Guarulhos – Toronto
Data de retorno: 18 de julho de 2014 (sexta feira às 23h40) – Toronto – Guarulhos
Tarifa especial para o grupo: US$1.375 (mais taxas aeroportuárias = US$90).
O Câmbio será o da data de emissão. O pagamento pode ser feito em até 10x sem juros no cartão
de crédito.
Todos os passageiros deverão embarcar juntos, mas o retorno poderá ser alterado para outra data
(o bilhete tem validade de 6 meses), no momento da reserva. Alterações posteriores e reembolsos
terão custo.
Prazos:
Os nomes dos participantes devem ser inseridos na lista de reserva até o dia 01 de abril de
2014. Data limite de emissão: 15 de abril de 2014
Outras opções de passagem: os participantes que tiverem visto para os Estados Unidos, ou que
pretendam obtê-lo, poderão viajar através de companhias americanas ou pela COPA. O bilhete
pode ser adquirido diretamente pelo participante, ou através de nosso escritório.
Participantes oriundos de outras cidades brasileiras poderão adquirir seus trechos domésticos de
forma independente OU solicitar aquisição vinculada ao trecho internacional. Neste caso, solicitar
simulação de reserva/cotação a nosso escritório no momento oportuno.
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Atenção: o participante que chegar (e partir) a Toronto em outros vôos que não o do bloqueio,
NÃO terá direito a traslado de chegada e partida previstos no programa.
Transporte Público
Os deslocamentos na cidade de Toronto são feitos através de ônibus e metrô, que funcionam de
maneira eficiente. O custo do passe mensal, para deslocamentos ilimitados, é de C$126 e é válido
do primeiro ao último dia do mês.
Com a chegada dos participantes a Toronto no dia 21 de junho, será mais barato adquirir o passe
semanal, que custa C$36 (segunda a domingo). A compra é feita nas estações de metrô.
Visto para o Canadá:
O escritório da Global Mission Intercâmbios será responsável pelas orientações de visto, que é
obtido exclusivamente no Escritório de Vistos em São Paulo. Os formulários e as informações
detalhadas sobre o processo serão oferecidos em documento específico, no momento oportuno,
após a confirmação de matrícula dos participantes. As solicitações de visto serão feitas em bloco.
Atenção:
- devido à demora no agendamento de emissão de novos passaportes, sugerimos aos interessados
que ainda não têm passaporte, que verifiquem se os prazos de emissão são compatíveis com a
data da viagem e obtenção do visto canadense (média 20 dias para o visto)
- não seremos responsáveis por solicitação do visto americano, que deverá ser providenciado pelo
próprio participante.
Seguro saúde:
Todos os participantes viajarão com seguro de saúde válido, com cobertura de US$50 mil. O
seguro já está incluído no preço do programa.
Os formulários e orientação para solicitação do seguro Ingle serão fornecidos diretamente aos
participantes que confirmarem a sua participação no programa.
Bagagem
São estas as permissões de bagagem acompanhada para vôos da Air Canada. Observe que os
critérios para outras empresas podem variar.
Bagagem de mão:
1 volume padrão: 5 kg (23cm x 40cm x 55cm) / mala de mão c/ rodinhas;
1 volume pessoal: 5 kg (16cm x 33cm x 43cm) / mochila, laptop.
Bagagem despachada:
2 malas, 32 kg cada (altura + largura + comprimento = 158 cm).
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Alfândega no Brasil
Pelas leis brasileiras vigentes, viajantes devem declarar todas as compras realizadas no exterior
cujo valor total ultrapasse US$500. Estão isentos de declaração livros, roupas e objetos de viagem
de uso pessoal e profissional, além de produtos adquiridos no freeshop quando da chegada ao
Brasil. A isenção é pessoal e não cumulativa (cônjuge e filhos). O imposto cobrado é de 50%
sobre o valor que exceda US$500. A omissão ou informação imprópria na declaração sujeitam o
passageiro a 50% adicionais de multa sobre o produto adquirido. Laptops, filmadoras e
equipamentos eletrônicos em geral, levados ao Canadá, devem estar acompanhados da respectiva
Nota Fiscal. Do contrário, poderão ser incluídos na cota acima mencionada no retorno ao Brasil.
Informações importantes:
- a voltagem no Canadá é 110w e a tomada é de dois pinos achatados.
- a Carteira de Motorista brasileira é válida para aluguel e direção de veículos durante os três
primeiros meses de visita ao país (mínimo de 25 anos para aluguel).
- personalize suas malas com adesivos e fitas para evitar extravios e coloque etiqueta de
identificação com endereço do Brasil e do Canadá.
- leve fotocópia do seu passaporte (página de identificação e visto) para uso diário. O passaporte
deverá ser guardado em lugar seguro na residência.
- a moeda é o dólar canadense, que tem valor flutuante diário. Recomendamos aquisição de
cartão pré-pago (Visa Travel Money) e valor em espécie da moeda canadense para evitar
despesas bancárias cobradas para transação entre moedas estrangeiras. A moeda canadense
pode ser adquirida na empresa Cotação (www.cotacao.com.br) que oferece câmbio diferenciado
para a Global Mission Intercâmbios.
- nenhuma compra efetuada no país tem impostos embutidos, inclusive alimentação. Ao pagar a
conta, a caixa registradora fará o cálculo e a inclusão dos impostos federal e provincial (13% província de Ontário).
- participantes que fazem uso de remédios controlados deverão providenciar declaração médica
em inglês, para acompanhar a medicação que levarão ao Canadá.
Palavras finais
Desejamos que você tenha uma feliz estada no Canada. Lembre-se de que você estará visitando
um país de altíssimo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH, UNESCO). Traduzindo, uma nação
que oferece qualidade e padrão de vida aos seus habitantes. Assim, é um país extremamente
organizado onde educação, respeito, obediência e civilidade têm seu lugar.
Os canadenses estão habituados a conviver com pessoas vindas de outros países. Afinal, imigração
é parte integrante da gênese desse país cujos habitantes, de várias etnias, contribuíram na
construção de um verdadeiro mosaico cultural. Ainda hoje, o Canada recebe um grande fluxo
imigratório. Suas metrópoles, notadamente, são centros verdadeiramente cosmopolitas. Mas, os
canadenses são formais e assim, um tanto reservados. Certos comportamentos, típicos da nossa
cultura (latina), colidem com hábitos locais. Este choque cultural deve ser administrado com doses
de flexibilidade, compreensão e aceitação.
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Contatos:
Vanessa Martins
ari@metodista.br
Anesley Pereira
eventos@granbery.edu.br
(32) 2101-1866 / (32) 2101-1805
Ana Clara Oliveira Santos
ari@izabelahendrix.edu.br
Marcelo Leite
masleite@unimep.br OU internacional@unimep.br
(19) 31241528
Magda Georgia

assuntos.internacionais@metodistadodosul.edu.br
(51) 3316-1322
Silvia Reis/Natália Simionatto
Global Mission Intercâmbios
www.globalmission.com.br
gmbsb@terra.com.br
Skype: globalmission2007
(61) 3248 3422

________________________________________________________________________________

