
 
MATRÍCULA NO INSTITUTO 

 
 

1) O formulário de matrícula, preenchido em letra de forma, deve ser enviado por correio, 
fax, ou correio eletrônico à: 
 
Istituto Michelangelo  
Via Ghibellina 88 
50122 Firenze 
Itália 
Número de fax: + 39 - 055 - 240997    
Correio eletrônico: michelangelo@dada.it 

       
 

2) Junto com o formulário de matrícula o estudante deve enviar uma entrada no valor de 
Euro 180 em um dos seguintes modos: 

 
 - Cheque bancário internacional 
 
       - Cartão de crédito 
 
 - Transferência bancária em nome do:     

   Istituto Michelangelo  
   Conto n° 2888  
   IBAN IT25 N010 0502 9700 0000 0002 888 
   Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia 4 
   Via Giuseppe Verdi 18 
   50122 Firenze -  Itália 
 

 
Uma vez recebida a matrícula, o Instituto enviará ao estudante uma confirmação por escrito, 
com os dados relativos à eventual hospedagem requerida. 

 
 

CONDIÇÕES GENERAIS 
 
 
1 O Instituto Michelangelo não é responsável por danos de nenhuma espécie ao estudante ou aos seus 

bens fora do perímetro da escola (incluem-se as excusões, as visitas guiadas e todo outro tipo de 
atividade). 
 

2 Para cancelar o curso o estudante deve comunicá-lo por carta, fax,e-mail ou pessoalmente ao Istituto 
ao menos 15 dias antes do início do curso. Neste caso o depósito de €180,00 feito pelo estudante será 
restituido integralmente. Se o estudante cancela o curso menos de 15 dias antes do início do curso, o 
Instituto não restitutirá o depósito, que poderá, porém, ser usado como depósito para a incrição em um 
novo curso no prazo de 24 meses. 
 

3 Nenhum reimbolso é previsto se o estudante interrompe um curso já iniciado, com exceção de casos 
graves, que serão todavia, examinados pela direção. 
 

4 O estudante pode livremente mudar as datas de início do seu curso e o período de freqüência, 
comunicando as variações antes de iniciar o curso. 
 

5 O curso e a hospedagem reservado pelo Instituto devem ser pagados durante a primeira semana do 
curso. Para estudantes que desejam freqüentar mais de 4 semanas de curso, o pagamento do curso e 
da hospedagem poderá ser feito durante a primeira semana de cada período sucessivo de 4 semanas. 
 

6 A hospedagem reservada pelo Instituto é disponível do dia antes do início do curso e até o dia 
sucessivo ao fim do mesmo, à meio-dia. O Instituto pode examinar pedidos especias de reserva da 
hospedagem antes ou depois das datas previstas. 

 
 



 
 
Formulário de Matrícula  ( 2 páginas ) 
 

Nome ………………………………………….…… Sobrenome ……………….………………..…..………. 

Idade ……..                                      m      f  Profissão ……………….……………………………. 

Endereço …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….……………………… 

tel. …………………………….. fax ………….………………. email …………………………………………. 

 
 
 

Conhecimento do idioma italiano: 
 

 nenhum            elementar              médio              bom               excelente 
 
 
 

 Curso de Língua Italiana 

      Standard 
      Intensivo 
      Super - intensivo 
      Especialização 
      Programa Senior 50+ 
 

 

por ………… semanas 

início do curso….. ………………………… 

 

 Cursos Profissionais 
 

      Língua italiana para o Turismo  
      Língua italiana para os Negócios 
      Língua italiana para o Setor Hoteleiro   
      Língua italiana para o Setor da Saúde  
 

 

por ………… semanas 

início do curso….. ………………………… 

 

 Cursos Individuais 
 

      Opção  8 
      Opção 6plus 
      Opção 6 
      Opção 4 
 

 

por ………… semanas 

início do curso….. ………………………… 

 

 Cursos de cultura italiana  
 

      História da Arte 
      Literatura italiana 
      Língua italiana para os Negócios 
      Língua italiana para o Turismo 
      Cozinha italiana 
 

 

por ………… semanas 

início do curso….. ………………………… 

 

 Cursos de Arte              Standard       Academico 
 

      Pintura e Desenho 
      Pintura com técnicas antigas   
      Pintura com técnicas contemporâneas   
      Escultura e cerâmica 
      Pintura mural e afresco 
      Pittura con tecniche contemporanee 
      Fotografia 
      Fotografia digital 
      Desenho de moda 
 

 

por ………… semanas 

início do curso….. ………………………… 

 

 Oferta Especial № ………….. 
 

 

 

por ………… semanas 

início do curso….. ………………………… 

 
 
 
 



 
 
Hospedagem desejada: 
 
Nome ………………………………………….…… Sobrenome ………………..………………..…..………. 

  
 

 Família  
 

      quarto individual, incluíndo café-da-manhã 
      quarto individual, meia-pensão 
      quarto duplo, incluíndo café-da-manhã 
      quarto duplo, meia-pensão 
 

 

 

 

 Apartamento para estudantes 
 

       quarto individual  
       quarto duplo  
 

 

 

 

 Apartamento individual 
 

      para uma pessoa 
      para dua pessoas 
      

 

 

 

 Em hotel, suite, incluíndo café-da-manhã 
 

      2 estrelas           3 estrelas           4 estrelas 
      
 

 

 

 
 
Enviei a entrada de Euro 180,00 por meio de: 
 

 Transferência bancária 
 

 Cheque international 
 

 Cartão de Crédito                  Visa            MasterCard            American Express  
 
    Número do Cartão de Crédito ……………………………………………………………… 
 

    Data de expiração ………………………………… 
 

    Nome do proprietário do cartão de crédito ……………………………………………… 
 
 
Comentários: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Assinatura 
 
……………………………………………. 
 

Data 
 
………………………………………….. 

 
 
  

 
 


