Informações Úteis
Matrícula

1. Por favor, preencha e assine este formulário de matrícula. Sua matrícula não poderá ser processada sem os itens seguintes:
a) Uma taxa de matrícula não reembolsável no valor de US$185.
b) Depósito referente ao curso (não reembolsável) no valor de US$150. Este valor será utilizado como crédito no momento do pagamento
final do curso.
c) Dados do cartão de crédito para a reserva da hospedagem. Nenhuma cobrança será feita caso as normas de acomodação estabelecidas
pela NESE sejam cumpridas.
d) Uma taxa de correio expresso (não reembolsável) no valor de US$90 se este serviço for contratado.
e) Uma carta de suporte financeiro. Este documento pode ser OU uma carta de seu banco demonstrando o saldo de sua conta bancária (extrato é aceito) OU uma carta de garantia de suporte financeiro de terceiros. Neste caso, anexar uma carta do banco (ou extrato) da pessoa,
organização ou empregador responsável pelo custeio da viagem. Sua carta de apoio financeiro deve indicar que você ou seu patrocinador
tem fundos de pelo menos US$3800 disponíveis por cada sessão de 4 semanas.
2. Você pode matricular-se diretamente através do site APPLY.NESE.EDU. Contudo, caso prefira, favor enviar o formulário de inscrição
completo por correio, fax ou email para: apply@nese.edu
Se você necessitar de ajuda para completar sua ficha de matrícula ou formulário de acomodação, por favor, telefone ou visite o representante
da NESE em sua cidade, que poderá prestar toda assistência necessária.
Nós revisaremos seu pedido de matrícula. Após sua confirmação, NESE lhe enviará:
• Um “kit” que contém sua carta de confirmação de matrícula na NESE.
• Uma carta de confirmação de hospedagem e o contrato com as normas relativas à acomodação escolhida, caso tenha solicitado este serviço. Carta de designação do seu alojamento e o respectivo Contrato de Aceitação da Hospedagem, caso tenha solicitado.
• Um formulário I-20: Favor notar que a lei americana somente permite a emissão do I-20 a estudantes matriculados em cursos intensivos da
língua inglesa. Se você planeja participar do curso intensivo da NESE, a escola emitirá um I-20 para você. Favor levar o formulário I-20 à Embaixada Americana ou Consulado Americano no momento de solicitar seu visto de estudante (F-1). De acordo com a lei dos Estados Unidos,
não é permitido que um estudante participe de um curso semi-intensivo com um visto F-1.

Registro
Você deve levar os seguintes documentos em seu primeiro dia na escola:
• Seu passaporte e seu I-20.
• Um recibo indicando o pré-pagamento de seu curso e hospedagem.
• Seguro Saúde Internacional (caso não tenha adquirido o Seguro Saúde oferecido pela NESE).

Pagamento
O pagamento total de cada sessão deverá ser feito até 2 semanas antes do início das aulas.
Formas de pagamento:
Flywire

https://NESE.flywire.com

Cartão de crédito/débito

Visa, MasterCard, American Express, Diners

Cheques de viagem em dólares americanos ou Ordem
de Pagamento (Vale Postal)

Pagamento em ordem de: The New England School of English

Cheque bancário

Cheque de uma conta em dólares americanos em benefício de The New England School of English

Transferência Bancária Internacional (IAT/ACH)

Uma transferência IAT/ACH deve incluir o número ABA e o código SWIFT.
Nome do
banco e
endereço:

Cambridge Trust Company
1336 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02138 USA

ABA #: 011300595, CÓDIGO SWIFT: CAUPUS31
Para crédito de: The New England School of English
Conta #: 1228350900

Cancelamentos e Reembolsos
Data do Cancelamento:

Mais de 2 Semanas Antes do
Início da Sessão

Menos de 2 Semanas Antes
do Início da Sessão

Após o Início da Sessão

Taxa de matrícula

Não reembolsável

Não reembolsável

Não reembolsável

Depósito do curso

Não reembolsável

Não reembolsável

Reembolsável na totalidade

Saldo do curso (exceto depósito
inicial)

Reembolsável na totalidade

Reembolsável na totalidade

Rateado por semana

Garantia de acomodação

Não há multa

Cobrança de 100%

Cobrança de 100%

Pagamento da acomodação

Reembolsável na totalidade

3

Cobrança de US$250 da
Garantia de Acomodação

Cobrança rateada do curso + cobrança
de US$2503 da garantia de Acomodação

Todos os reembolsos serão efetuados da mesma forma em que o pagamento foi feito.
Se a NESE não aceitar sua matrícula, ou cancelar as aulas, o reembolso integral do curso será feito em até 30 dias. No caso de vistos
negados, as taxas iniciais não-reembolsáveis serão reembolsadas em caráter de exceção. O valor relativo às sessões de curso futuras será
reembolsado integralmente. Nossos representantes podem ter políticas de reembolso que diferem das políticas da NESE. Por favor consulte
a escola ou seu representante local para maiores informações.
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Acomodação

Você pode escolher morar em uma casa de família, residência estudantil ou apartamento10. Estudantes de cursos intensivos tem prioridade na
confirmação da acomodação. Favor completar o formulário de solicitação de acomodação e nós organizaremos sua hospedagem ANTES de
sua chegada. Todos os estudantes devem chegar no domingo que antecede o curso e partir no sábado imediatamente posterior ao término
do curso. Se dias extras (na chegada ou na saída) forem pré-aprovados, uma taxa extra será cobrada. Após o término de seus estudos na
NESE, você não deverá permanecer na casa de família ou residência estudantil da NESE. Favor notar que a NESE deverá receber os dados do
cartão de crédito para garantia da hospedagem antes de reservar um espaço na acomodação escolhida.

Traslado do aeroporto
Poderemos organizar um serviço de traslado com custo de US$90. Favor notar que há uma taxa extra de US$60 para traslados realizados
após a meianoite ou no feriado de Ação de Graças, Natal, Reveillon e primeiro de janeiro. Os táxis são mais econômicos (aproximadamente
US$75-US$85).

Seguro Saúde
Você deverá estar coberto por um plano de seguro saúde internacional enquanto estiver estudando nos Estados Unidos. Você poderá adquirir
o seguro da NESE ou demonstrar provas (em inglês) de que está coberto por um plano de seguro. Para informações mais detalhadas sobre a
apólice do seguro, favor entrar em contato diretamente com a NESE.

Data limite para matrícula
Após recebermos seu pedido de matrícula, enviaremos a você um “kit” que inclui seu I-20 (caso tenha solicitado) e sua carta de confirmação
de matrícula. Esse material é normalmente enviado por correio comum. Contudo, caso sua matrícula seja feita com menos de 45 dias antes
do início de seu curso, é extremamente recomendável que você solicite o serviço de correio expresso. Neste caso, você deverá pagar uma
taxa extra de US$90.

Carta de aceite condicional
Se você necessitar de uma carta de aceite condicional, favor entrar em contato conosco para que possamos auxiliá-lo.

Dinheiro para despesas pessoais
Recomendamos que você disponha de no mínimo US$550 por mês para despesas pessoais como entretenimento, transporte, etc. O material
escolar custará aproximadamente US$140 por cada sessão de curso (4 semanas).

Clima

A temperatura média na primavera é de 10° C, 22° C no verão, 13°C no outono e -1° C no inverno. Entretanto, temperaturas extremas podem
ocorrer, variando de 37° C no verão a -18° C no inverno.

Mais informações
Caso tenha alguma dúvida ou necessite de mais informações sobre qualquer aspecto da NESE (The New England School of English), favor
entrar em contato pelo telefone (617) 864-7170 ou fax (617) 864-7282 ou e-mail admissions@nese. edu. Estamos aqui para ajuda-lo. Nossos
telefones são atendidos, em sistema de plantão, 24 horas ao dia. Favor entrar em contato no horário de sua preferência.

Taxas – Sessão de 4 Semanas
Taxa de matrícula1

US$185

Depósito inicial do curso1,2

US$150

Garantia de acomodação3

US$250

Taxa de correio expresso

US$90
Programa Semi-Intensivo (9:00 - 12:30)

Programa Intensivo (9:00 - 3:15)11

Curso4,7

US$1385

US$1385

US$1385

US$1895

US$1895

US$1895

Acomodação em casa
de família5,7,8

US$1310

---

---

US$1310

---

---

Acomodação em res.
estudantil 6,7,8,9

---

US$1750

---

---

US$1750

---

Apartamento8.10

---

---

US$2910

---

---

US$2910

TOTAL

US$2695

US$3135

US$4295

US$3205

US$3645

US$4805

Seguro Saúde12

---

---

---

US$150

US$150

US$150

1. Esta taxa é cobrada apenas uma vez, e não é reembolsável.
2. O depósito inicial do curso não é reembolsável e será utilizado como crédito para o
pagamento da primeira sessão de seu curso.
3. NESE não cobrará a quantia de US$250 em seu cartão caso as normas referentes
à acomodação sejam cumpridas integralmente. Garantia de acomodação para o
apartamento: US$500
4. Cursos extra-curriculares são pagos à parte. O valor varia entre US$335 - US$670, de
acordo com o curso escolhido.
5. Inclui 16 refeições por semana.
6. Inclui 14 refeições por semana.
7. Os valores são válidos até Dezembro de 2018.

8. NESE está fechada durante a última semana de abril, última semana de agosto e as
últimas duas semanas de Dezembro. As acomodações da NESE estão disponíveis
neste período apenas a alunos em continuidade de curso, por uma taxa extra de
US$47 - US$190 por noite, dependendo da acomodação escolhida e ocupação do
quarto (duplo/individual).
9. Preço por quarto duplo. O preço do quarto individual é de US$2710 por cada sessão
de 4 semanas.
10. Apartamento para maiores de 30 anos. Preço por pessoa. Preço pelo casal: U$3450.
Serviço de limpeza e refeições não estão incluídos.
11. Se o estudante pagar antecipadamente por 2 sessões de curso intensivo, um desconto
será concedido. O valor por duas sessões (8 semanas de curso intensivo) pagas juntas
é de U$3690
12. O seguro saúde da NESE cobre apenas estudantes com visto F-1 (Curso intensivo). O
plano não cobre doenças pré-existentes. Para informações adicionais sobre a apólice,
favor contatar a NESE diretamente.

Formulário de Matrícula: Parte 1
1. Favor preencher em CAIXA ALTA e completar as duas partes da ficha de matrícula.
2. Incluir neste pedido de matrícula:

3. Assinar o formulário de matrícula (seu pai, mãe, OU guardião legal deverá assiná-lo caso
você seja menor de 21 anos de idade) e enviá-lo por correio, fax ou e-mail a:

a. Taxa de matrícula não reembolsável no valor de US$185.
b. Depósito inicial do curso no valor de US$150 não reembolsável, a ser utilizado como crédito para o
pagamento da primeira sessão.
c. Dados do cartão de crédito para garantia da hospedagem. NESE não cobrará nenhuma taxa em
seu cartão caso as normas relativas à acomodação sejam integralmente cumpridas.
d. Uma taxa não reembolsável de US$90 de correio expresso (caso contratado).

Admissions Office
The New England School of English
Harvard Square
36 John F. Kennedy Street
Cambridge, MA 02138 USA
e-mail: apply@nese.edu
fax: (617) 864-7282

e. Uma carta de suporte financeiro.
Sr.

Nome

Sra.
Último Sobrenome

Nome

Outros sobrenomes

Endereço (Permanente)
Rua/Av

País

Cidade, Estado

Cep

Celular

Telefone fixo

Skype

E-mail

Data de nascimento

País onde nasceu

País de cidadania

(Dia/Mês/Ano)

Você necessita do visto de estudante (F-1)?
Planeja cursar

Sim

Não - Se não, que tipo de visto você possui?

Curso semi-intensivo (9:00-12:30)

Curso intensivo (9:00-15:15)

Indique as sessões que pretende freqüentar:

2017 Sessões

2018 Sessões

3 de Janeiro – 27 Janeiro

26 de Junho - 21 de Julho

2 de Janeiro – 26 Janeiro

25 de Junho - 20 de Julho

30 de Janeiro - 24 de Fevereiro

24 de Julho - 18 de Agosto

29 de Janeiro - 23 de Fevereiro

23 de Julho - 17 de Agosto

27 de Fevereiro - 24 de Março

28 de Agosto - 22 de Setembro

26 de Fevereiro - 23 de Março

27 de Agosto - 21 de Setembro

27 de Março - 21 de Abril

25 de Setembro - 20 de Outubro

26 de Março - 20 de Abril

24 de Setembro - 19 de Outubro

1 de Maio - 26 de Maio

23 de Outubro - 17 de Novembro

30 de Abril - 25 de Maio

22 de Outubro - 16 de Novembro

30 de Maio - 23 de Junho

20 de Novembro - 15 de Dezembro

29 de Maio - 22 de Junho

19 de Novembro - 14 de Dezembro

Você gostaria que providenciássemos a acomodação para você?

Sim

Não

Eu gostaria de

Casa de Família

Residência Estudantil

Datas solicitadas

Informações para acomodação em casa de família
Aceita viver em casa com crianças pequenas?

Sim

Não

Aceita viver com família que possua gatos?

Sim

Não

Aceita viver com família que possua cachorros?

Sim

Não

Você fuma?

Sim

Não

Aceita viver com família fumante?

Sim

Não

Você tem alguma alergia?

Sim

Não

Não tenho preferência

Não tenho preferência
Caso positivo, explique:

O que você gostaria que sua família hospedeira soubesse sobre você?

Informações para acomodação em dormitório estudantil
Que tipo de quarto você deseja?

Individual

Duplo

Você fuma?

Sim

Não

Quantas pessoas se hospedarão no apartamento?

Uma

Casal

Você fuma?

Sim

Não

Informação do apartamento
(Não é permitido fumar no apartamento)

Garantia de Acomodação
Favor notar que NESE deve receber o garantia de acomodação antes que a escola reserve um espaço para você em uma de suas
acomodações. Favor fornecer os dados completos de seu cartão de crédito para esta garantia. NESE não cobrará nenhuma taxa em
seu cartão caso as normas relativas à acomodação sejam cumpridas integralmente.
Eu gostaria de garantir minha acomodação com meu cartão de crédito (Você não será cobrado se cumprir integralmente as normas
relativas à acomodação. Se as regras forem descumpridas, NESE cobrará uma taxa de no máximo US$250 - $5003 por sessão).
Visa

MasterCard

Cartão de Crédito/Débito #

American Express
Cód.Seg

Nome do titular (Conforme escrito no cartão)

PT1718

Data exp.
Firma:

Escreva em letra de imprensa

Diners

Formulário de Matrícula: Parte 2
Informações sobre o Seguro Saúde
Sim, quero adquirir o seguro saúde da NESE. Entendo que seu custo é de US$150 por cada sessão de 4 semanas.
Não, não quero adquirir o seguro saúde da NESE. Tenho o meu próprio seguro saúde.

Informações sobre o traslado do aeroporto.
Sim, favor organizar o serviço de traslado do aeroporto para mim. Entendo que este serviço custa US$90.
Não. Favor não organizar o serviço de traslado do aeroporto para mim.

Contatos de emergência
No caso de uma emergência, quem a NESE deverá contatar?

Nome

Parentesco

Telefone fixo

Telefone celular

E-mail

Informações adicionais
Favor descrever seus objetivos ao estudar na NESE:
Favor informar sua profissão atual:
Favor informar onde obteve este formulário de matrícula:

Informações sobre o “kit” de confirmação de matrícula
Favor enviar meu “kit” de confirmação de matrícula (incluindo meu formulário I-20, caso solicitado)
Via correio expresso (US$90 foram incluídos para pagamento
deste serviço.)
Via correio comum (sem custo adicional)

Rua/Av

Para
Endereço permanente

Cidade

Estado

País

Cep

Outro endereço:

Informações de pagamento
Fiz meu pagamento através do “flywire”
Data da transferência:

Efetuei meu pagamento através de transferência bancária.

Total em US$

Referencia da transferência #

(Dia/Mês/Ano)

Caso disponível

Gostaria de efetuar meu pagamento com cartão de crédito.
Favor Cobrar US$

Visa

em meu cartão de crédito.
MasterCard

American Express

Cartão de Crédito/Débito #

Diners

Cód.Seg

Nome do titular (Conforme escrito no cartão)

Data exp.
Assinatura do titular

Escreva em letra de imprensa

Certificação Financeira, Garantia de Acomodação e Autorização para atendimento médico
Eu entendo e tenho conhecimento sobre as despesas relativas ao programa na The New England
School of English conforme indicadas na página que descreve os custos. Também entendo na
integralidade a tabela sobre cancelamentos e reembolsos conforme descritos neste formulário de
matrícula. Responsabilizo-me legalmente pelo pagamento dos custos e taxas de cancelamento
decorridos de minha matrícula na The New England School of English, incluindo curso, taxas, custos
de acomodação. Concordo que sou legalmente responsável por todos os custos decorrentes da
matrícula na The New England School of English. Ao invés de efetuar o pagamento de US$250 $5003 para garantia da acomodação, concordo em fornecer os dados completos de um cartão de
crédito ou débito para esta garantia.

Entendo que a cobrança será efetivada neste cartão somente se as normas relativas à acomodação
forem descumpridas. O valor máximo para cobrança, neste caso, é de US$250 - US$5003. Autorizo
diagnóstico e tratamento médico relativo a doenças/ferimentos e liberação de informações
relativas ao histórico médico para tratamento médico e propósitos relacionados ao Seguro Saúde.
Aceito responsabilidade de cobrir os gastos médicos relativos ao que não estiver coberto pela
apólice do seguro contratado e também pelos gastos relativos a doenças pré-existentes não
cobertas pelo plano de seguro. O envio deste formulário de matrícula significa a aceitação dos
termos e condições de matrícula, incluídas no “kit” de confirmação da matrícula.

Nome do estudante

Nome do responsável legal (se o estudante for menor de 21 anos)

Assinatura do estudante

Data

Assinatura do responsável legal (se o estudante for menor de 21)

Data

36 John F. Kennedy Street
Cambridge, MA 02138, USA
tel (617) 864-7170 u fax (617) 864-7282
e-mail: admissions@nese.edu
http://www.nese.edu
©2017, The New England School of English, Inc. All Rights Reserved.

