ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DE PERNAMBUCO
DESEMBARGADOR CLÁUDIO AMÉRICO DE MIRANDA

12º PROGRAMA DE ESTUDO COMPARADO COM FOCO NA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E NO SISTEMA
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PENAL DOS ESTADOS UNIDOS COM BASE NO ESTADO DA
GEORGIA
Campus-Sede da Universidade da Georgia-USA
DEAN RUSK CENTER FOR INTERNACIONAL AND COMPARATIVE LAW
Período: 27 de novembro a 10 de dezembro de 2011
15 ANOS DO INTERCÂMBIO

Candidato: ___________________________________________________________________ juntar 2 fotos
¾;
Data de aniversário: ____________de __________________________de ___________;
Nome p/ crachá:
____________________________________________________________________________;
Endereço: _____________________________________________________________________nº
__________,
Complemento________ Bairro _________________________Cidade
___________________________________;
Estado _____________________________________,
CEP__________________________________________;
Fone Resid.: (____) - __________________ ;
Fone Cel..: (____) __________________;
E-mail:
____________________________________________________________________________________;
Unidade de trabalho:
________________________________________________________________________;
Cargo:
____________________________________________________________________________________;
Endereço: _______________________________________________________________________nº,
_______, Bairro______________________Cidade_______________________________ CEP
______________________;
Fone do trabalho:
(____)_____________________________________________________________________;
Tempo de exercício:
________________________________________________________________________;
Idioma estrangeiro / qual?
___________________________________________________________________;
CPF.: __________________________, RG.: ______________________Órgão
Emissor___________________;
Passaporte nº ________________________________, validade:
_____________________________________;
Visto especial para estudos (B1B2):________________________ / validade
__________________________;
Certificado Internacional de Vacina contra a Febre Amarela ( )SIM ( ) NÃO Data
Expiração:___/___/______;
Pessoa de contato no Brasil para Seguro Viagem________________________Telefone (

)

______________
Rua do Imperador D. Pedro II, 221 - Santo Antônio - Recife/PE – CEP: 50.010-240
Fone/Fax: (81) 3224-0086 / 3224-7946 - www.esmape.com.br / diretoria@esmape.com.br

ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DE PERNAMBUCO
DESEMBARGADOR CLÁUDIO AMÉRICO DE MIRANDA

Seguro de vida: SIM( ) NÃO ( ) - Qual?
________________________________________________________;
Seguro de saúde: SIM( ) NÃO ( ) - Qual? ________________________. (Não é válido o de cartão de
crédito).
ACOMODAÇÃO HOTEL : DUPLO (

)

Viagem em Classe: ( ) ECONÔMICA

INDIVIDUAL (

)

(ficar só paga-se tarifa inteira)

( ) EXECUTIVA

Pretende prolongamento da viagem? ( ) SIM

(

) NÃO

(PERMITIDO APENAS APÓS O CURSO)

Declaro estar de acordo com os termos do Edital de Inscrição, do projeto do Programa e do Cronograma
de desembolso contido no verso do presente.
Em, ________ / _______de __________________ de 2011.
__________________________________________
CANDIDATO

PROGRAMAÇÃO DE CUSTOS
1. Toda a programação de viagem e deslocamentos no curso da Universidade da Georgia incluindo treze
diárias em hotel padrão Holiday Inn e categoria (***), indicado pela coordenação, em apartamento duplo,
por pessoa, aluguel de Veículos, além da contratação de intérpretes e médico, combustível, passagem
aérea internacional, seguro internacional de Assistência Médica e repatriação nos termos exigidos pela
Universidade e órgãos de imigração, transporte para locomoção terrestre, tradução e edição de relatório
com ilustração fotográfica e observador internacional............................................................R$ 7.200,00
(SETE MIL E DUZENTOS REAIS) que podem ser divididos em seis parcelas de R$ 1.200,00 (HUM
MIL E DUZENTOS REAIS) com datas de vencimento para: 1ª) 30.08.2011, 2ª) 30.09.2011, 3ª)
30.10.2011, 4ª) 30.11.2011, 5ª) 30.12.2011 e 6ª) 30.01.2012.
2. Pagamento do curso direto a Universidade da Georgia no valor de US$ 2.000,00 (DOIS MIL
DÓLARES) através de cartão de crédito internacional, devidamente habilitado para uso no exterior e que
deverá ser realizado no dia 30.10.2011. O participante, no ato da inscrição deverá assinar uma
autorização em formulário próprio indicando o cartão e autorizando o lançamento e pagamento para essa
data em favor da UGA. Havendo desistência por qualquer que seja o motivo, a UGA reterá 20% desse
pagamento por ocasião da devolução pelo mesmo sistema de pagamento, assegurada a permuta de nomes
para a vaga sem qualquer retenção, a cargo do participante.
3. PASSAGEM AÉREA DOMÉSTICA EM SEPARADO: a melhor opção é o vôo TAM/DELTA no trecho
PORTO DE ORIGEM/ SÃO PAULO/SÃO PAULO/PORTO DE ORIGEM. Essa parte aérea poderá ser
feita na agência de viagens WM em até seis vezes pelo preço do dia cobrado pela companhia aérea.
Poderá ser feito também através da troca de pontos pelo sistema de milhagem sob a responsabilidade de
cada participante. Neste caso a agência deverá ser informada.
4. A primeira parcela do pagamento de R$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS) servirá para ser
efetuada a reserva do hotel e da passagem aérea.
5. A desistência ocasionará a MULTA da PRIMEIRA PARCELA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA
previsto no item anterior ou o seu equivalente acrescido da multa da companhia aérea, exceto se houver
permuta de nomes a cargo do participante.
6. Poderá o participante levar o seu acompanhante desde que efetue o pagamento das despesas individuais
de transporte e hospedagem, ficando claro que o mesmo não poderá utilizar os meios de transportes do
programa e das atividades programadas.
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7. A opção por quarto individual (SINGLE) no hotel acarretará um acréscimo de US$ 900,00 na primeira
parcela.
8. O participante que disponha de tempo e quiser estender sua estada ou planejar outro roteiro fora do
programa para antes ou depois do evento, arcará com os eventuais custos que essa nova programação
venha a acarretar.
9. É obrigatória a contratação de seguro saúde internacional. O seguro é exigido em todos os programas da
Universidade da Georgia e obedece a regras mínimas do sistema de imigração. O passaporte deverá estar
com prazo de validade superior a seis meses da emissão e o visto válido . Ambos terão que ser enviados
em cópia ou digitalizados para a Coordenação no Brasil, através da agência credenciada.
10. AGÊNCIA CREDENCIADA: WM TOURS – Av. Cons. Aguiar 2333/202 Boa Viagem Recife-PE. CEP:
51020-020
FONE/FAX 55 81 3465-1592 – EMBRATUR PE 10-40848905000130 –
WWW.wmtours.com.br (Sr. Geraldo) Geraldo@wmtours.com.br
DECLARO QUE ACEITO AS REGRAS DO PROGRAMA DE ACORDO COM A CARTA
CONVITE, O PROJETO E AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONSTANTES DESTE
FORMULÁRIO CONFORME SE VÊ ACIMA.
_____________________em_____de______________________de 2011

PARTICIPANTE
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