
Curso Intensivo de Japonês 

1. Sobre o curso: curso intensivo de 5 aulas por semana (de segunda a sexta-feira), 3 horas/dia 

(exceto feriados). O início do curso pode ser em qualquer dia da semana. 

2. Número de alunos: pode ser individualmente ou em pequenos grupos (2 a 4 pessoas). 

※Atenção※ não fazemos mediação/apresentação de grupos 

3. Tarifas & 

Horários 

 

    

    

 

 

 

 

☆ No caso de exceder 4 semanas ＋ 33.500 ienes/semana (individual) 

                            ＋ 41.250 ienes/semana (grupo) 

☆ No caso de exceder 3 horas/dia ＋ 2.400 ienes/semana (individual) 

                            ＋ 3.000 ienes/semana (grupo) 

3 horas x 5 dias = 15 horas/semana (9:00 às 17:00 *intervalo incluso) 

 

☆ Pode haver casos em que o horário de sua escolha não esteja disponível ☆ 

Pode haver casos em que as aulas não estejam diponíveis no periodo de junho a outubro, no horário das 9:00 às 13:30. 

 

* Atenção * O valor total da tarifa deve ser paga antes da primeira aula. 

(Salvo exceções, a tarifa não será devolvida por quaisquer motivo) 

Entretanto, caso necessite faltar em alguma aula, favor entrar em cotnato por telefone até às 17 horas do 

dia anterior (somente dias úteis). Somente neste caso, a aula pode ser reposta (data de reposição a 

combinar com o professor). Se a aula for às segundas-feiras, por favor, ligar até às 17 horas da sexta-feira 

da semana anterior. 

  

4．Matrícula 

 

 

 

 

 

 

 

※Para maiores informações entre em contato conosco. 

Centro de Estudos da Língua Japonesa de Ishikawa 

(Fundação de Intercâmbio Internacional de Ishikawa) 

〒920-0853 Ishikawa, Kanazawa, Hon-machi 1-5-3 Rifare, 3o andar 

Tel 076(222)5931 / Fax 076(222)5932 

  Email: ijsclass4@ifie.or.jp 

 individual grupo 

1 semana (5 aulas) 

 

2 semanas (10 aulas) 

 

3 semanas (15 aulas) 

 

4 semanas (20 aulas) 

35.000 ienes 

 

69.000 ienes 

 

102.000 ienes 

 

134.000 ienes 

43.500 ienes 

 

85.500 ienes 

 

126.000 ienes 

 

165.000 ienes 

Preencha o formulário 

Assine o documento com as regras do 

curso 

Cópia do documento de identificação 

(passaporte ou cartão de registro de 

estrangeiro) 

Depósito de 10 mil ienes (devolução 

somente se seguir as normas 

pré-estabelecidas) 

Definição da data, 

horário, material 

didático e professor 

O Centro de Línguas 

irá te avisar por email 

ou telefone 

tempo de processamento: cerca de 10 dias 

mailto:ijsclass4@ifie.or.jp

