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JUST.GO-LANGUAGES    

INFORMACÃO PESSOAL DO SOLICITANTE 

NOME: 
_____________________________________________________________________________________________________ 

    ÚLTIMO NOME                                   NOME DO MEIO                                           PRIMERO NOME 

Sexo     ⃝ MASCULINO       ⃝ FEMININO                                                                                    Data de Nascimento 

         

 Endereço no país de origem:    Endereço em Miami (caso já possua): 

Rua / Avenida:   

Cidade / Estado 
  

  CEP 
  

País 
  

Número de 
Telefone 

  

E-mail: 
  

      

REQUISITOS DE ADMISSÃO ESTUDANTIL 

Todos os estudantes devem: 
- Ter uma idade mínima de 16 anos. 
- Pagar as taxas de inscrição e quaisquer outras taxas aplicáveis ao estudante. 
- Pagar as taxas e a mensalidade antes de fazer o teste de nivelamento. 
- Estar familiarizado com o alfabeto romano. 
 
Os estudantes internacionais devem: 
- Apresentar uma cópia do passaporte;  O passaporte deve ser válido por pelo menos 6 meses. 
- Apresentar extratos bancários (nos EUA ou no país de origem) que demonstrem fundos de pelo menos $1,500 dólares por mês de estudo 
(adicionar $500 dólares mensais para cada dependente, caso os tenha), como prova de capacidade financeira. 
- Preencher e apresentar as informações sobre qualquer dependente (Visto F-2), caso tenha. 
- Pagar o primeiro e o último mês após a aprovação do Visto F-1 e antes do início das aulas. 
 

INFORMACÃO DE ADMISSÃO 

Curso Escolhido 

 

⃝ Inglês Intensivo (20 horas/semana) 

⃝ Inglês Semi-intensivo (15 horas/semana)     
                            

Especificacões para o registro 
 

⃝   Registro Inicial       ⃝   Mudança de Status  ⃝   Transferência de Escola (Visto F-1)  

Indique a data em que gostaria de começar as aulas: ____________________________    
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Já estudou anteriormente na Just Go Languages?  ⃝     SIM   ⃝     NÃO 

Quer estudar por quanto tempo na Just Go Languages? :  _______________________________________ 
 

CONTATO DE EMERGÊNCIA 

Nome ___________________________________     Número de Telefone __________________________ 

Endereço ___________________________________     Parentesco __________________________________  

Cidade, Estado e CEP _________________________                          País ________________________________________ 

Importante: Após receber a aprovação do seu pedido de Visto F-1, o aluno é responsável por adquirir o seu próprio seguro 

de viagem antes de deixar o seu país de origem. 

SOLICITAÇÃO DE ENVIO DO DOCUMENTO I-20 POR CORREIOS 

 
o Sim, gostaria que meu formulário I-20 fosse enviado ao meu país de origem. Entendo que 

uma taxa de remessa deve ser paga antes que o meu I-20 possa ser enviado.  
 

o Não, guarde meu formulário I-20, que será retirado por meu familiar, representante ou por 
mim, na sede da Just Go Languages em Miami Beach. 

 
o Você inclui seus filhos e cônjuge como dependentes para admissão nos EUA? (Titulares de 

status F-2)?  Sim                     Não  
 
Se sim, preencha as informações dos dependentes no campos abaixo: 
 

INFORMAÇÃO DO TITULAR 

 
Sobrenome: ______________________________    Primeiro nome: ___________________________ 
Endereço:__________________________________________________________________________        
Cidade:_______________________   Estado: _____________________   País: ___________________  
CEP:________________________________________  Telefone: ______________________________ 
E-mail: _____________________________________   
Parentesco com o(s) dependente(s): ____________________________________________________ 
 
 

DADOS DE REQUISITO DE VISTO POR DEPENDENTES 

 

DEPENDENTE 1 

Nome:_____________________________________________________________________________ 
                                     (Primeiro Nome)  (Nome do Meio)         (Último Nome) 
 
Data de Nascimento:_______________________   MASCULINO    FEMININO 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Endereço: __________________________________________________________________________ 

Cidade, Estado: ________________________ País: ________________Telefone: ________________ 

Relação com o estudante (Titular Visto F-1): ______________________________________________ 
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DEPENDENTE 2 

Nome:_____________________________________________________________________________ 

                                     (Primeiro Nome)  (Nome do Meio)         (Último Nome) 

 
Data de Nascimento:_______________________   MASCULINO    FEMININO 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Endereço: __________________________________________________________________________ 

Cidade, Estado: ________________________ País: ________________Telefone: ________________ 

Relação com o estudante (Titular Visto F-1): ______________________________________________ 

 

MATRÍCULA E TAXAS 

  Intensivo  
(Visto de Estudante) 

Semi-Intensivo 
(Visto de Turista) 

Obrigatório 

Taxa de Matrícula 
$110 $110 

Taxa de Processamento do 
Documento I-20 

$110 Não se aplica 

Taxa SEVIS* – Pagamento ao 
Governo Americano 

$350 Não se aplica 

Taxa Consular – Pagamento 
a Embaixada / Consulado 

Americano 
$160 

$160 (apenas se 
ainda não tiver o 
Visto de Turista) 

Opcional 

Envio do I-20 Original por Correios 
(FEDEX ou DHL) 

$125 Não se aplica 

Transfer no Aeroporto 

$100 Ida (MIA) 

$ 180 Ida e volta (MIA) 

$ 180 Ida (Fort Lauderdale - FLL) 

$ 340 Ida e Volta (FLL) 

Acomodações 

Assessoramento para 

Acomodação 

Estudantil 
     $250 

Seguro Saúde Consultar Valores 

* Taxa SEVIS: Somente para estudantes que solicitarem o Visto de Estudante (F-1) – O pagamento 

deverá ser realizado no site do Governo Americano em https://www.fmjfee.com/i901fee/index.html 

https://www.fmjfee.com/i901fee/index.html
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FORMAS DE PAGAMENTO – FAVOR ESCOLHER DENTRE AS OPÇÕES ABAIXO 

 

Formulário de Autorização de Cartão de Crédito 

Por favor, preencha todas as informações. Você pode cancelar esta autorização a qualquer momento 

entrando em contato conosco. Esta autorização permanecerá em vigor até ser cancelada. 

Informação de cartão de crédito 

Bandeira do cartão:            ☐ MasterCard              ☐ VISA                   ☐ Discover          ☐ AMEX 

☐ Outro ____________________________________ 

Nome do titular (favor escrever exatamente igual ao impresso no cartão):______________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Número do cartão: __________________________________________________________________ 

Data de vencimento (mm / aa): ___________________________________________ 

Código de Segurança: _________________________ 

CEP do titular do cartão: ___________________________________________ 

Eu, _____________________________________________, autorizo a Florida Language School / Just 

Go Languages, a cobrar no meu cartão de crédito acima as compras/serviços acordados. Entendo que 

minhas informações serão salvas em um arquivo para transações futuras em minha conta.  

_____________________________________________________      _______________________ 

                                        Assinatura do cliente          Data 

 

Transferência bancária 

Nome do Banco: Bank of America 

Nome da conta: Florida Language School LLC 

Swift Code (Código Swift): BOFAUS3N 

Account Number (Número da Conta): 898105034840 

Routing Number (Número de Routing): 063100277 (electronic) / 026009593 (wire) 

 

Paypal 

Nome da conta: Florida Language School LLC 

E-mail: floridalnaguageschool@gmail.com 

 

Dinheiro – Pagamento na secretaria da escola 
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POLÍTICA DE CANCELAMENTO 

1. Todos os pagamentos exigidos devem ser pagos 

integralmente antes do início das aulas. Os reembolsos das 

mensalidades podem ser solicitados até 1 mês antes da data de 

início das aulas. Os reembolsos podem levar até 60 dias para 

serem processados. Os alunos que começaram as aulas, mas 

possuem circunstâncias atenuantes que exigem que eles se 

retirem do curso, podem solicitar um reembolso parcial da 

mensalidade, ficando a critério do diretor. 

2. Se a instituição recusar a admissão ou a inscrição de um 

aluno, este receberá um reembolso total, exceto por cobranças 

não reembolsáveis (taxa de inscrição inicial, taxa de 

processamento I-20, taxa de envio do I-20, taxa SEVIS e taxa 

consular). 

3. As taxas de matrícula, de processamento de I-20 e de envio 

por Correios, não são reembolsáveis e nem transferíveis. 

4. Se a instituição cancelar o programa de estudos após a 

inscrição, a instituição reembolsará todas as verbas pagas pelo 

aluno. 

5. Os reembolsos podem levar até 60 dias corridos. 

6. Se o aluno nunca assistir à aula (ou simplesmente não 

aparecer) ou cancelar a inscrição após a data de início, os 

reembolsos poderão ser negados. 

7. Se o aluno frequentar a aula, os reembolsos concedidos serão 

calculados a contar do mês seguinte ao último dia de aula. 

8. Os representantes da Just Go Languages têm a tarefa de 

enviar qualquer solicitação de reembolso ao aluno ao diretor da 

Just Go Languages. Nenhuma notificação por escrito é 

necessária, mas é aconselhável. 

9. Os reembolsos serão feitos apenas à pessoa, empresa ou 

agência que pagou a escola. Os estudantes que pagaram o 

programa por meio de uma agência devem solicitar 

diretamente o reembolso para essa agência. 

10. Todos os reembolsos serão feitos com cheque, a menos que 

o aluno pague com cartão de crédito, a escola remeterá os 

fundos de reembolso ao cartão de crédito original usado para o 

pagamento. Se as taxas relacionadas à escola forem pagas por 

transferência bancária, a escola enviará os fundos para a conta 

bancária da qual o pagamento se originou. 

11. Um estudante que solicita uma mudança de status só é 

elegível para reembolso se o Departamento de Segurança 

Interna o negar por motivos que estão fora do controle dos 

estudantes. 

12. Se um aluno desejar que a escola faça um reembolso a uma 

pessoa que não seja o aluno, ele deverá fornecer uma carta 

autorizando a Just Go Languages a tornar o cheque pagável à 

pessoa designada pelo aluno. O cessionário deve apresentar 

uma prova de identificação válida ao reivindicar o cheque. Isso 

se aplica apenas a pagamentos de feitos em dinheiro ou 

cheque. 

13. Se um aluno entrar nos Estados Unidos com um formulário 

I-20 obtido na escola e posteriormente cancelar antes do início 

das aulas programadas ou nunca ter assistido à aula, a escola 

manterá o equivalente a oito semanas ou 2 meses de 

pagamento. O restante será devolvido ao aluno. 

14. A duração do período de matrícula do aluno também é seu 

período de obrigação financeira. Os alunos não são elegíveis 

para recuperar o tempo perdido nas aulas durante o período de 

obrigação financeira. 

15. As extensões de inscrição contam como um novo período 

separado de obrigação financeira e seguirá os mesmos critérios 

que o anterior. 

16. Os reembolsos são pagos no prazo de 60 dias após o último 

dia da data de presença / data de encerramento do aluno. 

17. Nos casos em que o aluno não diz à escola que está 

encerrrando a matrícula, a data da determinação é a data: 

I. Em que a escola retira administrativamente o aluno; ou 

II. Em que a escola desliga o aluno devido ao não cumprimento 

das políticas de frequência, comportamento ou progresso. 

18. As mensalidades pagas com desconto promocional serão 

reembolsadas de acordo com o que foi pago no momento da 

inscrição. 

19. Para qualquer cancelamento, será cobrado o valor de uma 

mensalidade, a título de compensação (cancelation fee), a ser 

debitado do valor a ser reembolsado. No caso do valor da 

mensalidade não estar explícito, será cobrado o valor de $650 

dólares. 

20. Após o início de qualquer sessão, as seguintes políticas de 

cancelamento serão aplicadas: 

As mensalidades para a sessão completa de 12 semanas (ou 

para a duração proposta para o seu estudo, se for menor que 

12 semanas) não são reembolsáveis, a menos que você tenha 

um emergência médica documentada. Se durante a sua sessão 

você precisar retornar ao seu país de origem para uma 

emergência documentada, a parte não utilizada do seu registro 

será mantida em conta por um período de um ano, para uso na 

devolução. 

21. Taxas de acomodação: As taxas de acomodação em casa de 

família e residência não são reembolsáveis. Se você deixar sua 

opção de acomodação antes, será aplicada uma taxa de 

cancelamento equivalente a 2 semanas de despesas de 

acomodação, a título de compensação. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Leia com atenção antes de assinar. 

Expliquei os termos e condições deste contrato e minha assinatura indica que concordo com esses 

termos e condições. Também reconheço que li, compreendi e recebi uma cópia do contrato e do 

manual do aluno. 

ASSINATURA 

__________________________________________________________________________________ 

DATA 


