
TER MOS E CONDIÇÕES  2018/2019

If the application is accepted, we will send a confirmation of your acceptance 
to the program, along with an invoice detailing the payments due. Please note 
that if you are enrolling in a program that begins within 30 days, we reserve 
the right to charge you for the courier service needed to receive your visa 
documents.

ACADEMIC REQUIREMENTS
Students are required to have a certain level of English for admission to
EF Academy. Students can either take a SLEP/IQPT test at an EF office or 
supply official TOEFL/IELTS scores. Contact your local EF office to learn 
about the specific English level requirements for each program. Admission is 
conditional on additional English testing upon arrival at the school. Should the
test result not fulfill the admission requirements for the EF Academy program, 
the student will be offered an English language preparation course.

ACADEMIC CRITERIA FOR EXAMINATION ENTRY
Students who do not perform satisfactorily in their course work will not be 
entered for external public examinations by EF Academy. Students will be 
formally assessed at least twice a year. The assessment will take into account:
• Course work
• Internal examination results
• Attendance
• Effort in class and homework
• Public examination potential
Students who do not meet the criteria of the program will not be allowed to 
proceed with their original course but will be offered an alternative course or 
invited to withdraw without a refund.

SCHOOL ORGANIZATIONAL POLICIES
The school has policies on Health and Safety, Code of Conduct, Sanctions, 
Complaints and Exclusion. These are made known to students on arrival and 
are available on request from the school.

EXPULSION
Students are admitted on condition of the terms and rules published by 
EF Academy. EF Academy reserves the right to expel any student who seriously 
breaches school rules. There will be no refund in the event of expulsion. 
Furthermore, the student’s visa and Erika insurance (if applicable) will be 
revoked.

HEALTH
Students are accepted on the basis that their health is adequate to participate 
in full time studies abroad. Parents or guardians are required to inform the 
school of any medical condition that may affect the student’s performance, 
behavior or safety in the school. Any form of medical condition affecting the 
student together with information about any medication or regime required
by the student must be made known in English to the school who will share this 
information, as appropriate, with the host family or house parents and school
officials. To be eligible to participate in the program, the student must have 
a Health Certificate completed by a doctor (US)/or Medical Declaration (UK), 
which must be signed by the their parents or guardians.

ACCOMMODATION
Host family accommodation is included in the program fee in Oxford and 
Torbay. Residence (multi-room) accommodation is included in New York and 
California program fees. Subject to availability, students may elect to stay in 
residence accommodation for an additional supplement in Oxford (full-board) 
and Torbay (half-board). Accommodation is not included during the spring 
or winter holiday period. Students wishing to stay on campus over spring 
break may do so for an additional fee based on availability. Contact your 
local EF office or representative for details. Summer accommodation is not 
available unless enrolled in a summer course. On the application, students are 
requested to indicate accommodation preferences. Whilst EF Academy uses all 
reasonable endeavors to provide the accommodation requested, the school is
not bound to provide a specific type of accommodation and if necessary an 
alternative arrangement may be provided. No change to the accommodation
arrangements should be entered into without the prior written agreement of 
the EF Academy Headmaster. A student who wishes to terminate a residence 

Se sua inscrição for aceita, enviaremos uma confirmação de admissão no 
programa, bem como, uma fatura e instruções sobre o pagamento. Caso 
você esteja se matriculando em um programa cujo início seja em 30 dias, nos 
reservamos o direito de cobrar pelo serviço de correio expresso para lhe enviar 
os documentos necessários para a obtenção do visto.

EXIGÊNCIAS ACADÊMICAS
É necessário que os alunos tenham um determinado nível de proficiência em 
Inglês para serem admitidos na EF Academy. Pode ser realizado um teste 
SLEP/ IQPT em um escritório da EF ou apresentar os resultados oficiais do 
TOEFL / IELTS. Entre em contato com o escritório local da EF para saber 
quais os níveis de proficiência em Inglês necessários para cada programa. A 
admissão é condicionada a um teste de inglês adicional que será realizado na 
chegada do aluno na escola. Se a classificação obtida for inferior à necessária 
para o programa que o aluno deseja cursar, a EF Academy oferecerá um curso 
preparatório de Inglês.

CRITÉRIOS ACADÊMICOS PARA ELEGIBILIDADE AOS EXAMES EXTERNOS
Os alunos que não apresentarem resultados satisfatórios no curso, não serão 
inscritos pela EF Academy nos exames públicos externos. Pelo menos duas 
vezes por ano, os alunos passarão por avaliações formais, que considerarão: 
• Trabalhos realizado durante o curso
• Os resultados obtidos nas avaliações internas 
• O percentual de presença em aula
• A participação em sala de aula e a realização das lições de casa. 
• O potencial para sucesso em exames públicos
Alunos que não atenderem aos critérios do programa não poderão dar 
prosseguimento ao curso regular, mas poderão realizar um curso alternativo 
ou serão convidados a se retirar do programa, sem direito a reembolso.

POLÍTICAS ORGANIZACIONAIS DA ESCOLA
A escola possui políticas sobre Saúde e Segurança, Código de Conduta, 
Sanções, Reclamações e Expulsão. Essas políticas são apresentadas quando 
os alunos chegam na escola e estão disponíveis para consulta mediante 
solicitação. 

EXPULSÃO
A admissão dos alunos na EF Academy parte do princípio de que eles 
respeitarão as regras e o padrão de conduta da escola. Todo aluno que violar 
gravemente essas regras será expulso, sem direito a reembolso. Além disso, 
o visto de estudante e o seguro Erika Travel Insurance (se for o caso) serão 
revogados.

SAÚDE
Na admissão, a EF Academy presume que a saúde dos alunos lhes permite 
participar, em tempo integral, de programas de estudo no exterior. Os pais 
ou responsáveis devem informar à escola sobre todas as questões passíveis 
de afetar o desempenho, comportamento ou segurança do aluno. Todos os 
problemas de saúde, bem como informações sobre medicação ou dieta, deverão 
ser relatados à escola, em Inglês, que repassará essas informações às famílias 
anfitriãs, se for o caso, responsáveis pela residência estudantil ou à equipe 
da escola. Para ser admitido no curso, o aluno deve ter um atestado de saúde 
emitido por um médico (para os EUA), ou um formulário de saúde (para os 
Reino Unido), assinado pelos pais ou responsáveis. 

ACOMODAÇÕES
A acomodação em casa de família está inclusa na anuidade nos câmpus 
de Oxford e Torbay. Na EF Academy Nova York e Califórnia, os dormitórios 
(compartilhados) também estão incluídos no programa. Dependendo da 
disponibilidade, os alunos podem optar por acomodação em residências 
estudantis em Oxford (pensão completa) e em Torbay (meia pensão), por 
uma taxa complementar. A anuidade não cobre a acomodação durante o 
recesso de final de ano e primavera "spring break" em março. Os alunos que 
desejarem permanecer no câmpus durante o recesso de primavera deverão 
pagar uma taxa adicional, e essa permanência depende da disponibilidade da 
escola. Contato o escritório local da EF em seu país para mais informações. 
A acomodação de verão só estará disponível se o aluno estiver inscrito em 
um curso de verão. No formulário de inscrição, os alunos devem indicar suas 
preferências sobre alojamento. A EF Academy fará o possível para providenciar 
o que foi solicitado, mas se isso não for possível indicará uma alternativa. 
Não serão permitidas alterações nos alojamentos definidos previamente sem 
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stay will have to give one term notice. EF Academy will retain all fees paid for 
residence for the notice term.

HOLIDAYS
No holidays will be authorized outside of the school calendar holiday dates 
and students not in school will be marked as absent. Should you choose 
to return to your home country or take a holiday during your course, your 
accommodation and meals will not be refunded. EF Academy is following the 
calendar in the country of study. No classes will take place on national public 
holidays.

AIRPORT TRANSFERS
Please indicate on your Application for Admission form if you would like an  
EF representative to meet you at the airport nearest to the school. The 
transfer fee covers the cost of administration, greeting services, and 
transportation. Please contact your local EF office or representative for details.

TRAVEL INSURANCE COVERAGE
All participants are required to have adequate medical and accident insurance 
coverage. EF Academy also requires each student to have a policy covering
the equivalent of GBP 320,000/USD 500,000 third party liability insurance and 
strongly recommends that all student add a valid ‘sports/risky activities
supplement’ to have a full coverage during the program. EF Academy has 
negotiated and entered into a tailor-made insurance group policy with the
insurance provider Erika Insurance Ltd., under which EF International Academy 
Ltd. is the policyholder. This insurance coverage is included in the booking
and will be part of the total amount charged to you. Medical, Property, Delay, 
Program Interruption and Liability coverage is included. Full details will be sent 
to you along with confirmation of acceptance. Students who wish to renounce 
this coverage are required to obtain alternative insurance coverage and send a
copy of the insurance policy in English for approval to their EF office. Please 
contact your local EF office or representative for details.

PERSONAL PROPERTY
Students are strongly recommended to arrange appropriate insurance 
coverage for their personal belongings. No responsibility can be accepted by 
EF Academy for any loss or damage which may occur while the student is 
living with a host family or in dorm / residence.

METHODS OF PAYMENT/DEADLINES
The application fee and the program fee can be paid with bank transfers 
or international check (contact your local office for instructions). In most 
countries a payment through credit card is available. Please note that all 
transfers must reference the full name of the student, school and booking 
reference number to ensure quick and proper credit to their account.
Bank charges and commissions for both the sending and receiving banks 
should be paid by the sender of funds or they will be applied to the student’s 
account. To secure a place in EF Academy programs, payment of the first 
term’s program fee is payable immediately upon admission. The balance is due 
60 days before the program start date.

CONTINUING STUDENTS
To secure a place for the following school year, continuing students — including 
students enrolled in the Preparation Program — must pay one term’s program 
fee by March 15. The balance is due 60 days before start of the school year. If 
any fees become overdue, EF Academy reserves the right to suspend or cancel 
tuition and to charge 1.5% interest on the balance per month or part thereof.

TUITION AND FEES
EF Academy reserves the right to make adjustments to the program content, 
program fees and other fees due to international currency fluctuations, 
increase in transportation costs or any other factors beyond its control 
(including but not limited to force majeure events). Fees are subject to change 
during the period of enrollment. Fees published in this catalog are valid for 

a concordância, por escrito, do(a) Diretor(a) da escola. Se houver acordo em 
relação a essa mudança, os alunos continuarão a ser responsáveis pelos 
pagamentos faturados ou programados quando se inscreveram. Alunos que 
desejarem sair da acomodação designada deverão comunicar com 1 (um) 
trimestre de antecedência. A EF Academy irá reter os pagamentos referentes a 
acomodação pelo trimestre subsequente.

FÉRIAS
Não serão autorizadas férias não contempladas no calendário escolar e os 
alunos ausentes do câmpus receberão faltas. Também não serão reembolsados 
os custos com refeições e acomodação se os alunos optarem por retornar ao 
país de origem ou tirar férias durante o período escolar. A EF Academy segue 
o calendário do país em que a escola está sediada. Não haverá aulas nos 
feriados nacionais.

TRASLADO DE/PARA O AEROPORTO
Por favor, indique em seu formulário de inscrição se deseja que um representante  
da EF o aguarde no aeroporto mais próximo da escola em sua chegada ao país. 
A taxa de traslado cobre os custos administrativos, a recepção e o transporte. 
Para mais detalhes, contate o representante da EF em seu país. 

COBERTURA SEGURO SAÚDE
Todos os alunos devem ter um seguro médico e de acidentes pessoais. A 
EF Academy requer que todos os alunos obtenham apólices com cobertura 
de £ 320.000/ USD 500.000 contra terceiros e recomenda fortemente que 
todos os alunos adquiram apólice complementar para “atividades esportivas 
de risco” para terem cobertura total em todas as atividades do programa. A 
EF International Academy Ltd. negociou e adquiriu uma apólice de seguro 
adaptada ao grupo com a seguradora Erika Insurance Ltd., da qual a EF 
Academy é a segurada. Os alunos podem optar por serem beneficiários da 
apólice do grupo e, assim, receberão os benefícios da proteção contra as 
despesas contraídas por acidente ou doença e cobertura por perdas ou roubos 
de bagagens e bens pessoais. Os detalhes completos serão enviados junto com 
a confirmação da aceitação. Os alunos que desejarem renunciar desta apólice 
são obrigados a obter uma cobertura de seguro alternativa e fornecer à EF 
uma cópia em inglês da apólice do seguro para validação. Entre em contato 
com o escritório local da EF ou com um de nossos representantes para obter 
mais detalhes

PROPRIEDADE PESSOAL
Os alunos são aconselhados a obter cobertura apropriada de seguro para seus 
pertences pessoais. A EF Academy se isenta de qualquer responsabilidade por 
perdas ou danos que podem vir a ocorrer enquanto o aluno estiver morando 
em uma casa de família ou em dormitório/residência estudantil.

MÉTODOS DE PAGAMENTO / PRAZOS
A taxa de candidatura e anuidade do programa poderão ser pagas através 
de cartão de crédito ou transferências bancárias internacionais (contate o 
escritório local para instruções). Observe que todas as transferências devem 
conter o nome completo do aluno, escola e número de referência do estudante 
para garantir rapidez no crédito em sua conta. As cobranças bancárias e 
taxas referentes ao banco remetente e ao banco destinatário devem ser 
pagas pelo remetente dos fundos, ou serão incluídas na conta do aluno. Para 
garantir uma vaga nos programas da EF Academy, o pagamento da taxa do 
programa referente a 30% do programa deve ser efetivada imediatamente 
após a admissão. O saldo deverá ser pago em até 60 dias da data de início do 
programa.

ALUNOS QUE JÁ ESTUDAM NA EF
Para garantir uma vaga para o ano seguinte, os alunos que já estudam na EF, 
incluindo os alunos inscritos no Curso Preparatório, devem pagar uma taxa 
correspondente a 1 trimestre acadêmico até a data de 15 de março. O saldo 
restante deverá ser pago em até 60 dias antes do início do ano letivo. Se 
houver atraso no pagamento de qualquer taxa, a EF Academy se reserva o 
direito de suspender ou cancelar a anuidade paga e de cobrar juros de 1,5% ao 
mês sobre o saldo restante.

MENSALIDADE E TAXAS
A EF Academy se reserva o direito de ajustar o conteúdo do programa, as taxas 
do programa e outras taxas em função das flutuações cambiais internacionais, 
aumento nos custos do transporte ou quaisquer outros fatores além do seu 
controle (incluindo, sem limitações, eventos de força maior). As taxas estão 
sujeitas a alterações durante o período de inscrição. Os valores publicados 
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the academic year 2018/2019 only. All fees are reviewed in August each year. 
Notice of changes will be given in advance.

INCLUDED IN THE PROGRAM FEE
All tuition, shared accommodation including breakfast and dinner during the 
week (and lunch in EF Academy Oxford & EF Academy New York) and brunch 
and dinner at weekends, regular tutorials and university placement advice are 
included in the program fee. Please note that some fees such as the application 
fee, course materials and re-sit fees are not included in the program fee.

ACADEMIC MATERIAL AND OTHER FEES

 NY  OXF  TOR
 USD  GBP  GBP
Application/Enrollment fee*  395  265  265
Student Health & Wellness (per term)  95 42 42
IGCSE Exams 375  210
IB Diploma Exams 855 495 495
IB Certificate Exams  495
A-Level Exams  195 195
Student Clubs and
Activities (per term) 330 225 225
Materials and books (per term) 235 145 145
(*Varies by local office)

CANCELLATIONS, WITHDRAWALS, AND REFUND POLICY
All cancellations and terminations must be made in writing to your nearest 
EF office or local EF representative. In all cases the application fee and any 
incurred courier fee are non-refundable.

CANCELLATION PRIOR TO START OF SCHOOL
Students canceling 60 days or more before the start of the program or 
continuing school year will be charged a cancellation fee equivalent to 7% of 
the program fee (three terms). The student will receive a full refund of any 
remaining course fee except for the application fee. Students canceling less 
than 60 days before the start of the program or continuing school year will be
charged a cancellation fee equivalent to 15% of the program fee (three terms). 
The student will receive a full refund of any remaining course fee except for 
the non-refundable fees mentioned above.

WITHDRAWALS AFTER ARRIVAL AT THE SCHOOL
A student who wishes to withdraw during the school year must give 
EF Academy 4 weeks advanced notice before the end of the term. EF Academy 
will retain all fees for the following term and refund any remaining paid fees 
whether or not the student continues to attend lessons. Please note that 
although students may leave the school after their examinations, no fees will 
be reduced or refunded.

LATE ARRIVALS, ABSENCES, COURSE CHANGES
Late arriving students and / or students that are absent during the course will 
not be granted a refund. Periods of absence may not be made up with free 
extension of the courses. Accommodation changes after arrival at the school 
require approval of the Headmaster / Headmistress.

RE-BOOKING FEE
Each time you request a change after your initial application, you will 
be charged a re-booking fee equivalent to USD 150 / GBP 100 payable 
immediately. This does not apply to students who are extending their course.

BREAKAGES, LOSS OR DAMAGES
Students are responsible for any damage caused by them to school property 
and household property of their host family.

PUBLICITY
EF Academy and the EF Group have the right to photograph, video and quote 
students in the course of their program, and we consent to EF’s use of their 
likeness in all industry approved advertising, promotional, marketing and 
preparatory materials, including, but not limited to, printed material, video, film
and internet uses. All such material shall become the property of the EF 
Group. Students and their parents or guardians agree that a student’s name, 
photographs or achievement details may be used for promotional purposes 

neste documento são válidos apenas para o ano acadêmico 2018/2019. Todas 
as taxas são revistas anualmente em agosto e as alterações serão notificadas 
com antecedência.

O QUE ESTÁ INCLUÍDO NA TAXA DO PROGRAMA
O custo anual do programa, acomodação compartilhada incluindo café da 
manhã e jantar durante a semana (e almoço na EF Academy Oxford e 
EF Academy Nova York), brunch e jantar nos fins de semana, tutoriais regulares 
e aconselhamento em colocações universitárias. Observe que, entre outras, 
algumas taxas, como a de inscrição, os materiais do curso e as de exames 
adicionais não estão inclusas na taxa do programa.

TAXAS DE MATERIAL ACADÊMICO E OUTRAS

 NY OXF TOR 
 USD GBP GBP
Taxa de Inscrição* 395 265 265
Taxa de Saúde e Bem-estar (por trimestre) 95 42 42
Exames IGSCE 375  210
Exames IB Diploma 855 495 495
Exames IB Certificate 495
Exames A-Level  195 195
Atividades co-curriculares (por trimestre) 330 225 225
Materiais e Livros (por trimestre) 235 145 145
(*varia conforme o escritório EF local) 

POLÍTICA DE CANCELAMENTO, SAÍDAS PREMATURAS E REEMBOLSO
Todos os cancelamentos e términos devem ser feitos por escrito ao escritório 
mais próximo da EF ou ao representante local da EF. Seja qual for o caso, a taxa 
de inscrição e eventuais custos de correio expresso não são reembolsáveis.

CANCELAMENTO ANTES DO INÍCIO DAS AULAS
Os alunos que cancelarem a matrícula 60 dias ou mais antes do início do 
programa deverão pagar uma taxa de cancelamento equivalente a 7% do 
custo anual do programa (três trimestres). O aluno será reembolsado de 
quaisquer outras taxas que tenha pago, à exceção da taxa de inscrição. Os 
alunos que cancelarem a matrícula a menos de 60 dias do início do programa 
ou da continuidade do ano letivo deverão pagar uma taxa de cancelamento 
equivalente a 15% do custo anual do programa (três trimestres). O aluno será 
reembolsado integralmente por quaisquer outras taxas que tenha pago, à 
exceção das não reembolsáveis mencionados anteriormente.

SAÍDA PREMATURA APÓS CHEGADA NA ESCOLA
O aluno que desejar sair da escola durante o ano letivo deverá informar a  
EF Academy no mínimo quatro semanas antes do fim do trimestre acadêmico. 
A EF reterá todas as taxas referentes ao trimestre corrente e ao seguinte e 
reembolsará quaisquer outras taxas, independentemente de o aluno continuar 
ou não a assistir às aulas. Observe que, mesmo que os alunos saiam da escola 
após os exames, não haverá redução nem reembolso das taxas.

CHEGADAS COM ATRASO, FALTAS, MUDANÇAS DE CURSO
Os alunos que chegarem com atraso e/ou que estiverem ausentes durante 
o curso não serão reembolsados. Os períodos de ausência não poderão ser 
compensados posteriormente como uma extensão gratuita do curso. As 
mudanças de acomodação após a chegada à escola dependem de aprovação 
do(a) Diretor(a).

TAXA DE NOVA RESERVA
Sempre que for solicitada alteração de curso após a inscrição inicial, será 
cobrada uma taxa de nova reserva equivalente a USD 150 / £100, a ser paga 
imediatamente. Essa taxa não se aplica aos alunos em continuidade de seus 
programas.

QUEBRAS, PERDAS OU DANOS
Os alunos são responsáveis por todos os danos que causarem à propriedade 
escolar e à das famílias que os hospedarem.

PUBLICIDADE
A EF Academy e EF Group têm o direito de fotografar, filmar e citar declarações  
dos alunos no decorrer do curso. Os alunos e seus responsáveis cedem os direitos  
de imagem para uso em anúncios, materiais promocionais e campanhas de 
marketing, incluindo, mas não limitado a, materiais impressos, vídeos, filmes 
e internet. Todos esses materiais serão propriedade do EF Group. Os alunos e 
seus pais ou responsáveis aceitam o uso de seus nomes, fotos e detalhes de 
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without written consent or compensation.

PERSONAL DATA
Your personal data, such as personal data provided by you in the application 
form, will be processed by EF for the purposes of completing your booking, 
providing you with the products and services that you have ordered (including 
travel insurance coverage), for customer service, or as otherwise necessary to 
perform the contract between you and us. We may share your personal data 
with our corporate affiliates, claims handlers, and other business partners 
both within and outside the EEA/Switzerland. We have put appropriate 
safeguards in place for transfers of your personal data outside the EEA/
Switzerland, including the standard data protection clauses adopted by the 
European Commission. EF and its affiliates may also use your personal data, 
combined with information about you obtained from third party sources, to 
market products and services, including special promotions based on your 
interests. You have the right to, at any time, withdraw your consent or object 
to us using your personal data for direct marketing purposes by contacting 
us at the address set out below. We will only keep your personal data for as 
long as it is necessary for the purposes for which it has been collected or in 
accordance with time limits stipulated by law and good market practice, unless 
further retention is necessary for compliance with a legal obligation or for the 
establishment, exercise or defense of legal claims. We will keep your personal 
data for marketing purposes until you withdraw your consent. If you would like 
to have a copy of the information EF holds about you, or a copy of the standard 
data protection clauses, or would like to rectify or erase personal data, or 
restrict the processing of personal data, or otherwise object to our processing, 
or use your right to data portability, please contact the data controller at the 
address EF International Academy Ltd., Admissions Office, Barengasse 25, 
8001 Zurich, Switzerland. If you would like to lodge a complaint, please contact 
the supervisory authority in the country where you live

LIABILITY FOR THE STUDENT
Any liability for the student shall also infer liability on the parents or guardians 
of the students, and such liability is joint and several.

CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS
EF Academy reserves the right to make any addition, amendment or 
alteration to these Terms and Conditions in furtherance of our commitment to 
continuous improvement.

LIABILITY
EF Academy will not be liable in any way to the student in the event of any 
service contracted to be supplied by EF Academy becoming impossible to 
supply, in part or in full, by reason of any cause outside the control of 
EF Academy (including but not limited to force majeure events). EF Academy 
will not be liable for loss, damage, or injury to persons or property howsoever 
caused, except where the liability is expressly imposed beyond exclusion by 
statute. The student and their parents or guardian hereby agree to release and 
indemnify and hold harmless EF Academy and its affiliates, which shall include
related entities, officers, directors, shareholders, agents and/or employees of 
any EF entity or others to the extent acting or purporting on aforementioned
persons’/entities’ behalf (all of said persons/entities hereinafter being referred 
to as “Released Parties”), and agree not to sue the Released Parties for any
claims that student, parents or guardian may have arising from, or in 
connection with, any personal injury, bodily injury, mental anguish, emotional
distress, physical, property, or other damage they may suffer from any cause 
whatever related in any way to student’s participation in any program or event 
related to the EF Academy program, including negligence other than from 
intentional or reckless acts by such parties. The student and their parents or
guardian hereby further agree to release, indemnify and hold harmless the 
Released Parties from any and all acts of God, war (whether declared or 
undeclared), terrorist activities, incidents of politically motivated violence, 
illness or quarantine, strikes or government restrictions or the acts or 
omissions of any other persons over which the Released Parties have no 
control, including without limitation, airlines, railways, bus companies, taxis, 
friends, and other students.

suas conquistas para fins promocionais, sem ser necessária autorização por 
escrito nem remuneração.

DADOS PESSOAIS
Seus dados pessoais, como os fornecidos no formulário de inscrição, serão 
processados pela EF Academy para completar sua reserva e providenciar os 
produtos e serviços que você tenha solicitado (incluindo o seguro de viagem), 
para atendimento ao cliente e para o que for necessário para atendermos 
ao contrato entre nós e você. Podemos compartilhar esses dados pessoais 
com nossas afiliadas, agências de seguros e outros parceiros de negócios 
da EEA/ Suíça. A transferência de seus dados fora da EEA/Suíça está bem 
protegida, incluindo as cláusulas padrão de proteção de dados adotadas pela 
Comissão Europeia. A EF e suas afiliadas poderão também usar seus dados 
pessoais, combinados com informações sobre você obtidas de terceiros, pra 
comercializar produtos e serviços, incluindo promoções especiais baseadas 
em seus interesses. Você tem o direito de, a qualquer momento, retirar seu 
consentimento e opor-se ao uso de seus dados pessoais em marketing direto. 
Basta contatar-nos no endereço abaixo. Manteremos seus dados pessoais pelo 
tempo necessário para atender aos objetivos para os quais foram coletados, 
ou de acordo com os limites de tempo estipulados pela lei e pela boa prática 
de mercado, a menos que seja necessário mantê-los para cumprir uma 
obrigação legal ou para estabelecer, exercitar ou defender reclamações legais. 
Manteremos seus dados pessoais para uso em marketing até que você retire 
seu consentimento. Se desejar ter uma cópia das informações que a 
EF Academy tem sobre você, ou uma cópia das cláusulas padrão sobre 
proteção de dados, ou quiser corrigir ou excluir dados, restringir o 
processamento de dados pessoais, opor-se a nosso processamento, ou exercer 
seu direito à portabilidade de dados, entre em contato com o controller de 
dados na EF International Academy Ltd., Admissions Office, Barengasse 25, 
8001 Zurich, Suíça. Se desejar fazer uma reclamação, contate as autoridades 
de supervisão do país em que reside.

RESPONSABILIDADES DO ALUNO
Toda e qualquer responsabilidade do aluno também inferirá responsabilidade 
dos pais ou responsáveis pelo aluno, e essa responsabilidade será conjunta e 
solidária.

MUDANÇAS NOS TERMOS E CONDIÇÕES
A EF Academy se reserva o direito de fazer inclusões, emendas ou alterações  
nestes Termos e Condições para honrar nosso compromisso de aperfeiçoamento  
contínuo.

RESPONSABILIDADE
A EF Academy não será responsável caso algum serviço contratado para ser 
fornecido pela EF Academy venha a ser impossível de fornecer, no todo ou 
em parte, por motivo fora do controle da EF Academy (incluindo, mas não 
limitado a eventos de força maior). A EF Academy não será responsável por 
perdas, danos, lesões corporais ou danos à propriedade de alguma forma 
causados, exceto no caso em que a responsabilidade seja expressamente 
imposta além da exclusão por estatuto. O aluno e seus pais ou responsáveis 
legais aceitam liberar, indenizar e isentar de responsabilidade a EF Academy 
e suas afiliadas, podendo incluir entidades relacionadas, funcionários, 
diretores, acionistas, agentes e/ou empregados de qualquer entidade da EF ou 
outras que atuem ou se expressem em nome das pessoas / entidades acima 
mencionadas (todas estas pessoas / entidades serão doravante denominadas 
‘Partes Liberadas’) e aceitam em não processar as Partes Liberadas por 
quaisquer reivindicações que os alunos, pais ou responsáveis possam ter , 
decorrentes de, ou em conjunto com, dano pessoal, lesão corporal, sofrimento 
mental, estresse emocional, físico, de propriedade ou outros danos que 
possam sofrer resultantes de causa relacionada a alguma participação do 
aluno em qualquer programa ou evento relacionado ao curso da EF Academy, 
incluindo negligência que não seja ato intencional ou irresponsável por tais 
partes. O aluno e seus pais ou responsáveis concordam pelo presente em 
liberar, indenizar e isentar de responsabilidade as Partes Liberadas de todos e 
quaisquer atos de força maior, guerra (seja declarada ou não), atividades
terroristas, incidentes de violência motivada por assuntos políticos, doença 
ou quarentena, greves ou restrições governamentais, bem como atos ou 
omissões de quaisquer outros indivíduos sobre os quais as Partes Liberadas 
não exercem controle, incluindo, sem limitações, companhias aéreas, empresas 
ferroviárias, empresas de ônibus, táxis, amigos e outros estudantes.
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ACCREDITATION
EF Academy in the U.S. and UK are IB World Schools, offering the IB Diploma. 
All EF Academy programs are organized by EF International Academy Ltd., 
Barengasse 25, 8001 Zurich, Switzerland. Please return a signed copy of this 
Application for admission form to your local EF office. You will find the address 
on www.ef.com/academy. These Terms and Conditions apply to all admissions 
now made for courses commencing in 2018. The Terms and Conditions 
shall be governed by and constituted in accordance with the laws of Zurich, 
Switzerland and any dispute arising out of or in connection with these Terms 
and Conditions or the program shall be settled by ordinary courts of Zurich,
Switzerland.

The Terms and Conditions shall be governed by and constituted in accordance 
with the laws of Lucerne, Switzerland and any dispute arising out of or in 
connection with these Terms and Conditions or the program shall be settled by 
ordinary courts of Lucerne, Switzerland.

o	By checking this box we acknowlage that we have read, understood and 
accepted all of the provisions provided in the Terms and Conditions, 
including the Code of Conduct for the program, and agree that 
EF Academy may process the participants personal data in accordance 
with what is described above.

ACREDITAÇÃO
A EF Academy dos EUA e as do Reino Unido são IB World Schools, que 
oferecem o Diploma IB. Todos os programas da EF Academy são organizados 
pela EF International Academy Ltd., Barengasse 25, 8001 Zurich, Suíça. Por 
favor, envie uma cópia assinada desta ficha de inscrição para um escritório 
local da EF. Você encontrará o endereço em nosso site www.ef.com/academy. 
Estes Termos e Condições se aplicam a todas as inscrições feitas para os 
cursos que terão início em 2018.

Os Termos e Condições serão regidos e constituídos em conformidade com 
as leis de Zurich, na Suíça, e qualquer disputa que surgir em função de, ou 
relacionada a estes Termos e Condições ou ao programa deverá ser acertada 
pelos tribunais comuns de Zurich, Suíça.

o	Ao assinalar aqui, reconhecemos que lemos, entendemos e aceitamos 
tudo o que foi disposto nos Termos e Condições, incluindo o Código de 
Conduta do programa, e concordamos em permitir que a EF Academy 
processe os dados pessoais dos participantes conforme descrito acima.

Nome do Aluno  
 (em letra de forma)

Nome do Pai ou Responsável
(em letra de forma)

Nome da Mãe ou Responsável
(em letra de forma)

Assinatura do Aluno
(se maior de 18 anos)

Assinatura do Pai ou Responsável

Assinatura da Mãe ou Responsável

Cidade e Data

Cidade e Data

Cidade e Data




