
 

 

Valores do Programa Estudante Internacional 2019-2020 

Um ano letivo         Ensino médio  Ensino fundamental 

Taxa de inscrição  $ 200 CAD  $ 200 CAD 

Valor do curso  $ 14.500 CAD  $ 14.500 CAD 

Seguro saúde  $ 950 CAD  $ 950 CAD 

      

Um semestre        

Taxa de inscrição  $ 200 CAD  $ 200 CAD  

Valor do curso  $ 7.250 CAD  $ 7.250 CAD  

Seguro saúde  $ 475 CAD  $ 475 CAD  

   

As taxas para livros e o valor do curso estão incluídas acima. Taxas relativas a cursos opcionais, material escolar e excursões não estão 
inclusas, exceto as excursões da semana de orientação. 

 

Taxas de acomodação - um ano letivo    
 

Taxas de colocação (taxa única)  $ 550 CAD   
 

Taxa de zelador (taxa única) $ 525 CAD   
 

Taxa mensal  $ 950 CAD  
 

Recepção no aeroporto  $ 100 CAD (se solicitado)  
Noites adicionais $ 31 CAD  

 
   

 
 

  
Taxas de acomodação - um semestre  
Taxas de colocação (taxa única)  $ 475 CAD   

 
Taxa de zelador (taxa única) $ 375 CAD   

 
Taxa mensal  $ 950 CAD  

 
Recepção no aeroporto  $ 100 CAD  (se solicitado)  
Noites adicionais $ 31 CAD  

 
  

  
ESTIMADO (passagem aérea não incluída)       

 
  Um ano letivo  Um semestre  
  10 meses   5 meses  
       

Taxa de inscrição  $ 200 CAD  $ 200 CAD  

Valor do curso  $ 14.500 CAD  $ 7.250 CAD  

Seguro saúde  $ 950 CAD  $ 475 CAD  

Taxa de colocação em acomodação (taxa única) $ 550 CAD   $ 475 CAD   
Taxa de zelador em acomodação (taxa única) $ 525 CAD   $ 375 CAD   
Acomodação: taxa mensal  $ 9.500 CAD  $ 4.750 CAD  
Taxa de acomodação para a semana de orientação $ 248 CAD  $ 248 CAD   
Recepção no aeroporto $ 100 CAD  $ 100 CAD  
TOTAL $ 26.573 CAD* $ 13.873 CAD*  
      

 
Material escolar  $ 250 CAD ** $ 120 CAD ** 

Passe de ônibus $ 650 CAD ** $ 325 CAD** 

 
 
*Este total não inclui excursões fora da semana de orientação e a compra de itens pessoais, como roupas ou eletrônicos. 
** Os estudantes pagam por estes itens após a chegada a Burnaby. Não efetuar pagamento antecipado 


