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Instruções
Favor ler estas instruções cuidadosamente antes de preencher o formulário. Envie o formulário de inscrição preenchido e as taxas requeridas para o escritório 
do programa. Faça uma cópia do formulário de inscrição, bem como de qualquer documentação anexa para seu arquivo pessoal.
Muitos alunos que se inscrevem no VISP podem aproveitar a conveniência de fazer a inscrição e o pagamento online. Favor visitar nosso website para maiores informações: 
studyinvictoria.com 

Programa Acadêmico do Ensino Médio/ 
Programa de Transição Acadêmica (ATP) do Campus Uplands
Favor visitar nosso website studyinvictoria.com para as taxas em vigor e informação sobre os programas.

Normas de reembolso
Os alunos são selecionados para os Programas do Victoria International High School com a expectativa que eles estejam compromissados em alcançar alto 
rendimento através de estudo sério. Temos um compromisso com nossos alunos para auxiliá-los a alcançar o sucesso. Ao mesmo tempo que buscamos criar 
um bom relacionamento com nossos alunos, em determinadas casos pode ocorrer uma mudança de circunstâncias e, portanto, as normas de reembolso 
entrarão em efeito.

• Taxa de Inscrição: Não reembolsável.

• Taxa de acomodação com famílias: não-reembolsável.

• Taxa de acompanhamento da acomodação com famílias: não-
reembolsável, a não ser que o aluno cancele antes da data de início do 
programa e/ou deixe o programa dentro de 30 dias da sua data de início. 
Após 30 dias não haverá reembolso.

• Caso aplicável, a taxa de legalização será deduzida da taxa de 
monitoramento da acomodação com famílias.

• Se o pedido para a Permissão de Estudante for recusado pela Imigração, 
Refugiados e Cidadania do Canadá (IRCC), o total da Taxa Escolar paga  
é reembolsável, menos uma taxa de administração de $500.

• Se o aluno cancelar antes da data de início do seu programa, dois terços 
da taxa escolar serão reembolsados. Se o aluno deixar o programa 
dentro de 30 dias da sua data de início, metade da taxa escolar será 
reembolsada.

• Após 30 dias OU no evento da exigência de que o aluno deixe o programa 
devido a problemas com documentos, por não obedecer as normas do 
programa ou por ser acusado de um ato criminal no Canadá, não haverá 
nenhum reembolso.
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Informação para a inscrição no VISP

Primeiro Passo: Inscrição e Carta de Confirmação 

Envie o seguinte para o escritório do VISP:

 Formulário de inscrição completo
 Histórico escolar final dos últimos dois anos
 Fotocópia da primeira página do passaporte
 Fotografia recente
 Taxa de inscrição $250

Faça todos os cheques e saques bancários no nome do Victoria International 
Student Programs. Os formulários de incrição só podem ser processados 
com todos os items acima.

Visite www.studyinvictoria.com para fazer a inscrição e o pagamento 
online, bem como enviar os documentos de apoio eletronicamente.

  Faça uma fotocópia do formulário de inscrição para seu arquivo 
pessoal.

Uma carta de confirmação será enviada a todos os candidatos com referência 
à situação da inscrição.

Segundo Passo: Carta de Garantia de Aceitação

Ao receber a carta de confirmação e a fatura, favor fazer o seguinte:

 Pagar o restante das taxas do programa aplicáveis.

Assim que as taxas acima estiverem pagas, uma Carta oficial de Garantia de 
Aceitação será emitida. Uma carta de tutela será emitida, se necessário.

Terceiro Passo: Inscrição para o Visto

Ao receber a carta oficial de garantia de aceitação, favor fazer o seguinte:
   Contatar imediatamente o escritório mais próximo da Imigração, 

Refugiados e Cidadania do Canadá (IRCC) para solicitar um Formuário 
de Requerimento de Visto de Estudante, ou obter uma via pelo website 
da IRCC. Faça o pedido o mais breve possível, pois o processo do visto 
pode levar mais de 8 semanas.

   Preencha o formulário e anexe a carta de garantia de aceitação ao seu 
pacote de inscrição. Espere para receber a resposta da IRCC.

  Certifique-se que seu passaporte esteja atualizado.

Favor observar: O Victoria International Student Programs não tem 
nenhuma influência no processo de pedido de visto. Favor dirigir todas 
as perguntas com relação à situação do seu visto ao escritório local da 
IRCC.

Lista de Conferência para a Inscrição     
Programa Acadêmico do Ensino Médio/ 
Programa de Transição Acadêmica (ATP) do Campus Uplands
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Informação para a inscrição no VISP

Experiência do Ensino Médio de Curta Duração

Favor visitar nosso website studyininvictoria.com para 
as taxas em vigor e informação sobre os programas.

As taxas do programa incluem:
·  Taxa escolar
·  Traslado do e para o Aeroporto Internacional de Vitória
·  Taxas de acomodação com famílias (incluindo 3 refeições por dia)
·  Seguro Saúde
·  Certificado de Participação
·  Souvenir do VISP

Campo Victoria

Favor visitar nosso website studyininvictoria.com para 
as taxas em vigor e informação sobre os programas.

As taxas do programa incluem:
·  Taxa escolar
·  Traslado do e para o Aeroporto Internacional de Vitória
·  Taxas de acomodação com famílias (incluindo 3 refeições por dia)
·  Seguro Saúde
·  Taxas de atividades e entradas
·  Transporte para os locais das atividades
·  Certificado de participação
·  Souvenir do VISP 
 

Normas de reembolso
As taxas são retidas até a colocação do aluno. Quando a colocação for 
confirmada, assim como a aceitação no programa, o Victoria International 
Student Programs não dá reemboso para programas de curta duração. No 
evento de que um aluno cancele o programa devido a uma emergência de 
família ou por motivos médicos, o VISP proporcionará um reembolso, menos 
uma taxa de administração de $500.

Informação para a inscrição 
1.  Escolha as datas de sua preferência.
2. Preencha o formulário.
3. Faça uma fotocópia da primeira página do passaporte do aluno.
4.  Envie o formulário de inscrição preenchido e uma cópia do passaporte 

para nosso escritório por fax, pelo correio ou por email, assim como  
o pagamento total. Nós começaremos a processar sua inscrição assim  
que recebermos o pagamento.

5.  É necessário um documento de identidade válido para a viagem  
(a Permissão de Estudante não é necessária para o programa  
de curta duração ou para os programas do Campo Vitória).

Programa de Experiência do Ensino Médio de Curta Duração /  
Programa de Verão do Campo Victoria

Estude aqui Tenha êxito em qualquer lugar
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Informação para a inscrição no VISP

Pagamento das Taxas  

1) Cheque ou Saque Bancário

Saque bancário ou cheque visado,desde que o banco emitente seja associado 
a um banco canadense. Deve-se usar um cheque com código microscópico ou 
saque bancário pagável ao:

Victoria International Student Programs 
Uplands Campus, 3461 Henderson Road,     
Victoria, British Columbia, Canada V8P 5A8

2) Transferência bancária eletrônica

Certifique-se que o nome completo legal esteja indicado nos pagamentos 
eletrônicos.

Greater Victoria School District - International Student Program 
Canadian Imperial Bank of Commerce 
1175 Douglas Street, Victoria BC Canada 
Account number 40 - 12410 
Bank No. 010, Transit No. 00090 
Swift Code: CIBCCATT

3) Visa ou MasterCard

Favor proporcionar o número da conta, a data de vencimento do cartão  
e autorização por escrito para cobrança das taxas para a devida conta. Favor 
providenciar autorização prévia do portador da conta.

4) Pagamento Online

Muitos alunos que se inscrevem no VISP podem aproveitar a conveniência 
de fazer a inscrição e o pagamento online. Favor visitar nosso website para 
maiores informações.

Normas de reembolso e demais condições
Favor ver as normas de reembolso para os nossos programas nas páginas  
1 e 3 desta brochura.

Além disso, o Distrito Escolar no. 61 da Grande Victoria não se 
responsabiliza por perdas e/ou despesas que possa vir a incorrer em função 
do Distrito não poder providenciar educação devido a disputas trabalhistas, 
condições de tempo inclemente ou outras causas fora do seu controle. 
Caso as necessidades educacionais do estudante forem maiores do que foi 
informado no formulário de inscrição, o Distrito reserva o direito de cobrar 
por apoio extra, caso tal apoio estiver disponível. Qualquer informação 
incorreta contida no formulário de inscrição é motivo para o Distrito 
terminar o contrato e enviar o estudante para casa, sem reembolso  
e às custas dos pais.

Informação para todos os Programas
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Seguro Saúde 
Programa Acadêmico do Ensino Médio / Programa de 
Transição Acadêmica do Campus Uplands

A cobertura do seguro saúde começa cinco dias antes do início da orientação, 
e permanece em vigor cinco dias após o fim do programa. O  seguro saúde 
proporcionará proteção durante o período letivo de 10 meses, assim como 
qualquer porção de julho e agosto, quando o aluno estiver em Victoria.  
O cancelamento temporário do seguro saúde durante ausências do Canadá 
está sujeito a uma taxa de administração.

Programa de Experiência do Ensino Médio de Curta 
Duração / Programa de Verão do Campo Victoria

O seguro saúde terá início no máximo dois dias antes do início do programa. 
O seguro termina no máximo dois dias após o fim do programa.

Detalhes da Viagem
Viagem a Vitória

Pontos Importantes sobre Chegada e Partida:

·   Procure chegar em Victoria alguns dias antes do início da orientação.
·    Chegada a Victoria não deve exceder cinco (5) dias antes do início da 

orientação.
·    Partida de Victoria não deve exceder cinco (5) dias após o término  

do programa.

Os alunos devem organizar sua viagem o mais cedo possível. Quando  
a viagem estiver confirmada, os alunos devem contatar a família anfitriã 
para informá-la da data e horário da chegada e do número do vôo. Na 
maioria dos casos, a família anfitriã irá encontrar o aluno na chegada.

Os alunos devem também enviar sua informação relativa à viagem para 
o escritório do VISP por email ou fax. Inclua também, caso disponível, 
a informação relativa à viagem de partida de Victoria após o término do 
programa.

É importante que os alunos reservem um vôo através do Aeroporto 
Internacional de Victoria. O vôo não deve terminar em Vancouver, a não ser 
que uma visita à região de Vancouver faça parte do plano de viagem. Quando 
os alunos visitam Vancouver primeiro, o esquema para a viagem a Victoria 
deve ser feito e proporcionada à família da acomodação e ao escritório do VISP.

Viagem partindo de Vitória

Os alunos não devem sair de Victoria sem a permissão do escritório do VISP. 
Esta norma é para a segurança do aluno.

Os alunos que planejam viajar para casa durante os feriados, devem 
reservar seus vôos o mais cedo possível. Espera-se que os alunos planejem 
suas viagens de férias durante o período de férias da escola. Os alunos não 
devem faltar às aulas. O escritório do VISP pode auxiliar com sugestões a 
respeito de companhias de viagens de confiança.


