Cornerstone Academic College

Pacote Verão 2012
Rede Metodista - Global Mission
TO RO N TO - C A N A D Á
6 de julho a 3 de agosto de 2012*

* 05 vagas no voo do dia 04 de julho disponíveis para os primeiros inscritos, com chegada em 05 de julho sem
alteração do valor
valor.

O Pacote inclui:

• 4 semanas de aulas de Inglês intensivo

• Viagem a Niagara Falls;
• Acomodação em Homestay com café da
(28hs semanais);
manhã e jantar ou Residência sem refeições;
• Material didático, livro e mochila da
• Seguro-saúde
o-saúde (f
(feito pela Global Mission com
Global Mission Intercâmbios;
a Ingle);
• Taxa de Acomodação;
• Visita à Universidade de Toronto, Assembléia
• Traslado de chegada e saída no aeroporto; Legislativa de Ontário e Prefeitura de Toronto.
A Cornerstone Academic College é uma escola especializada no ensino de Inglês como segunda língua,
de alto padrão acadêmico. Nossos alunos aprendem o idioma para a vida diária e também para o ambiente de trabalho, mesmo que estejam no nível iniciante.
A escola está localizada no coração de Toronto, próxima a centros comerciais, gastrômicos, de turismo e
lazer. O campus principal tem acesso a túnel de ligação com a estação do metrô, e sistema subterrâneo
de comércio, tudo muito conveniente.
Toronto é a maior cidade do Canadá e considerada a mais multicultural do mundo, ela fervilha de
atrações durante o Verão.

Data limite de inscrição: 15 de maio de 2012
Opções de Pacote:
1 - Homestay (2 refeições): C$ 1990

Custos Extras:
• Passagem aérea: US$1.393 + taxas

Quarto individual em casa de família com café da manhã e jantar incluídos.

saindo e retornando a Guarulhos (sujei-

2 - Residência Universitária padrão: C$ 1890

to a alteração). Participantes de outros
estados poderão agregar o trecho
doméstico com acréscimo no valor do
bilhete.
• Visto: R$280 (sujeito a alteração).

Quarto individual em residência universitária, sem refeições.*

3 - Residência Universitária superior: C$ 2190
Quarto individual em residência universitária, sem refeições.*
* Acomodação em Residências Universitárias de acordo com disponibilidade
das mesmas.

Cornerstone Academic College - Pacote de Verão para estudantes da Rede Metodista
Favor encaminhar sua opção por e-mail para um dos contatos abaixo
Opção 1 - Homestay

Opção 2 - Residência Universitária padrão

Profa.Vanessa Martins
vanessa.martins@metodista.br
(11)4366-5633
Profa. Liziane Normann Ew
liziane.normann@metodistadosul.edu.br
(51)3316-1236

Prof Marcelo Leite
Prof.
masleite@unimep.br ou
internacional@unimep.br
(19)3124-1528
Prof . Diana Fernandes
diana@grambery.edu.br
a

Opção 3 - Residência Universitária superior
Profa. Ana Clara Oliveira Santos
ana.santos@metodistademinas.edu.br
Silvia Reis
Global Mission Intercâmbios
gmbsb@terra.com.br
(61)3248-0557

www.globalmission.com.br

