


CANADA

PROMOTION

2019 BRAZIL

FEB -

JUL 

2019

For applications received 

before Jul 31, 2019, for start 

dates in 2019 & 2020

Registration Fees: $150

Registration fee FREE for registrations of 

16 weeks or longer in the schedule 

Fulltime and Fulltime Intensive only.

Materials Fee: 

$10 per week (1-11 Weeks)

$120 (12+ Weeks)

DLI: O19375697742

REGULAR PRICE BRAZIL PROMOTION

VANCOUVER/TORONTO MONTREAL VANCOUVER/TORONTO MONTREAL

CANADA 

TUITION FEES
1-11

weeks

12-23

weeks

24+ 

weeks

1-11

weeks

12-23

weeks

24+ 

weeks

1-11

weeks

12-23

weeks

24+ 

weeks

1-11

weeks

12-23

weeks

24+ 

weeks

Full-Time Intensive 

(30 lessons/wk)
$415 $390 $375 $405 $380 $365 $300 $290 $275 $260 $250 $240

Full-Time

(24 lessons/wk)
$355 $340 $325 $345 $330 $315 $270 $260 $250 $250 $240 $230

Part-Time AM

(17 lessons/wk)
$270 $270 $270 $260 $260 $260 $216 $216 $216 $182 $182 $182

Part-Time PM

(13 lessons/wk)
$165 $165 $165 $155 $155 $155 $132 $132 $132 $109 $109 $109

PRICES IN CANADIAN DOLLARS

PROMO HIGHLIGHTS

 Registration Fee FREE para programas de 16 semanas ou mais no curso Fulltime e Fulltime intensive.

 Os valores mencionados para programas de idiomas são por semana na moeda local do país onde o programa é oferecido.

 Pacotes Especiais: Inglês + Greystone College – No caso de Combo alunos precisam estudar na ILSC Fulltime ou Fulltime 

Intensive. Valores do curso do inglês a serem usados é de 24 semanas ou mais, não importando a duração do inglês. 

 Descontos aplicados somente no valor dos cursos indicados na tabela. 

 Cursos e horários que não aparecem na tabela não fazem parte da promoção e os valores regulares devem ser usados.

 A comissão é aplicada sob o valor Promocional.

 Pagamentos e regras seguem a ficha de matrícula de cada localidade.

 Promoções sujeitas a disponibilidade de cada escola.

 Para valores de acomodação, por favor verificar preços e detalhes no ILSC Application Form disponível aqui. 

https://content.ilsc.com/pdf/language-schools/current/price-list-application-form-ilsc-language-schools.pdf

