CURSO ACADÉMICO 2020/21
NOS ESTADOS UNIDOS
INFORMAÇÕES GERAIS

PROGRAMA DE
INTERCÂMBIO
ENTREVISTA
A inscrição é precedida de uma
entrevista com o estudante e, pelo
menos, um dos seus progenitores. A
MultiWay só aceita inscrições após
garantir o acordo dos pais do
candidato.
PROVAS DE SELEÇÃO
A prova de seleção consta de uma
entrevista informal ao estudante,
durante a qual são também
avaliados os seus conhecimentos de
Inglês. A participação nesta prova
não implica qualquer encargo
financeiro.
Posteriormente
o
candidato é sujeito a um teste
escrito de Inglês.
INSCRIÇÃO
Os
candidatos
selecionados
receberão um Boletim de Inscrição.
Este deverá ser preenchido e
enviado para a MultiWay no prazo
de uma semana, acompanhado da
Taxa de Inscrição.
PAGAMENTOS
Será
elaborado um
Mapa
de
Pagamentos para cada estudante, em
função da data de inscrição. Os
pagamentos
fracionados
em
prestações mensais deverão estar
concluídos até ao final de Maio.

DOCUMENTAÇÃO FINAL
Após a inscrição é enviada ao
estudante a Documentação Final,
acompanhada
de
instruções
quanto ao seu preenchimento. Ao
estudante é dado o prazo de 15 dias
para entregar a documentação
devidamente preenchida.
ORIENTAÇÃO
O objetivo da Orientação é
proporcionar aos estudantes uma
melhor preparação para o ano que
irão passar no estrangeiro. Será
ministrada por antigos participantes
e
pessoal
especializado
em
Aprendizagem
Intercultural.
A
Orientação é composta pelas
seguintes fases:
• Orientação Pessoal
• Orientação Local
• Orientação Final
Haverá também uma Sessão de
Orientação para os pais.
SEGURO
Todos os estudantes estarão cobertos
por um Seguro de Assistência Médica e
Hospitalização e por um Seguro de
Responsabilidade Civil. A apólice cobre
o programa desde o momento em que
o estudante parte de sua casa até que
regresse a ela. A todos os estudantes, e
aos
seus
pais,
será
fornecida
documentação mais completa, bem
como cópia das apólices e demais
documentação necessária.

PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
Preço do Curso Académico nos EUA:
€ 9204,00 + SEVIS (a)+ Seguro
Incluído no Valor Apresentado:
Taxa de Inscrição . . . . . . .
Taxa Administrativa . . . .

€ 150,00
€ 2.950,00

Programa Escola Oficial . . € 6.104,00*1
Colégios Particulares -

Variável*

Esc. Oficial – Choice Plus

Variável*

* Sob Consulta Catálogo
SEVIS a). . . . . . . . . . . . . . . . . USD 220,00
Seguro (Aprox.) . . . . . . . . . . € 1300,00
*1 Este valor poderá sofrer alterações
se a taxa de câmbio subir acima de
€ 1,00= US$1,00
a) SEVIS (Exchange Visitor Information
System (SEVIS))
Taxa
para
emissão
do
documento para visto de estudante.

PROGRAMA ESCOLAR
Neste Programa existe a possibilidade
de escolher Colégios Particulares ou
Escolas Oficiais. Duma forma geral os
preços são mais elevados. Solicitar mais
informação à MultiWay.
CURSOS NOUTROS PAÍSES
Há a possibilidade de frequentar um
Curso deste tipo noutros países. Os
interessados deverão indicar qual o
país que lhes interessa e a MultiWay irá
averiguar se existem vagas.
Alguns dos preços desses cursos vão
indicados no final.
AUSTRÁLIA
Tem sido muito solicitado o programa
para este país. O programa na Austrália
pode ter uma duração que vai desde
três meses até um ano.

O CURSO INCLUI:
• Prova de Seleção;
• Sessões de Orientação para
estudantes e pais;
• Material
Informativo
de
preparação para a partida e
estada no estrangeiro;
• Alojamento em casa de família
americana selecionada;
• Manuais escolares (nalgumas
escolas o estudante terá que
pagar uma taxa suplementar por
disciplina);
• Supervisão e acompanhamento
dos estudantes em Portugal e nos
Estados Unidos;
• Acompanhamento do processo
de
equivalência
junto
ao
Ministério da Educação.
• Certificação dos documentos
escolares americanos.
O CURSO NÃO INCLUI:
• Voos de ida e volta e no interior
dos Estados Unidos;
• Transporte até à realização dos
Seminários de Orientação e até
ao local de partida para os
Estados Unidos.
• Despesas de obtenção de visto
na Embaixada dos EUA em
Lisboa.
• Dinheiro de bolso, refeições na
escola (algumas famílias dão
almoço aos estudantes)
• Seguro
NOTA: O preço da viagem é variável
consoante o destino final do
estudante. A MultiWay procurará
obter os preços mais favoráveis.
ALGUNS PREÇOS NOUTROS PAÍSES
Canadá Anglófono . . . . . € 13.321,00
Canadá Francófono . . . . € 14.895,00
México
(valores já com taxas)

€ 9.699,00

