GUIA PARA ESTUDANTES INTERNACIONAIS
Obrigado por ter escolhido nossa escola, Colorado School of English (CSE), para o seus estudos de inglês.
CSE é uma instituição autorizada, mediante Lei Federal, a matricular estudantes internacionais não
imigrantes.
A maioria dos estudantes internacionais que se matriculam em nossos programas precisa de um visto de
estudante para estudar nos Estados Unidos. Com o objetivo de tornar esse processo o mais fácil possível
para você, elaboramos este guia passo-a-passo. Caso você necessite de ajuda adicional com sua
matricula, por favor envie um e-mail para nosso Assistente de Admissões Internacionais
info@englishamerica.com
Segue abaixo um breve resumo dos passos necessários para se tornar um aluno na CSE.










Encaminhe sua aplicação juntamente com seus documentos financeiros para a CSE. Nós lhe
enviaremos então um formulário I-20. Você precisara levar esses documentos quando for à
embaixada ou consulado. O I-20 é obrigatório para obtenção de um visto de estudante F-1.
Busque informação sobre a Embaixada ou Consulado Americano mais próximo de sua casa.
http://usembassy.state.gov/
Pague a taxa SEVIS, no valor de $200, e guarde seu recibo. http://fmjfee.com. A CSE poderá
fazer isso, caso você faça essa opção em sua aplicação.
Imprima um formulário de solicitação de visto. http://evisaforms.state.gov
Escolha uma data para sua entrevista de visto. Assegure-se de ter tempo hábil para pagar a taxa
SEVIS e obter o recibo. http://www.travel.state.gov/visa/tempvisitores_wait.php
Prepare-se para sua entrevista. Leia cuidadosamente os conselhos abaixo.
Por favor, nos mantenha informados sobre o seu processo. info@englishamerica.com
Chegada aos EUA – veja as informações abaixo.

PASSO 1 – PAGUE A TAXA SEVIS
No momento da sua entrevista na embaixada, você precisará ter consigo o recibo de pagamento da taxa
SEVIS. No caso de estudantes solicitando o visto F-1, esta taxa é de US $ 200.00. Não há taxa para seus
dependentes. Para maiores informações e instruções de como pagar a taxa, visite a página do USICE
(Serviço de Imigração Americano) http://fmjfee.com
O período de tempo estimado entre pagar a taxa SEVIS e obter o recibo depende de quanto tempo
levará para:
1. Você preencher o formulário I-901 e proceder seu pagamento ao SEVP
2. O SEVP processar seu pagamento
3. O SEVP enviar o recibo ao endereço que foi fornecido

Existem três maneiras de pagar a taxa SEVIS. Além disso, preencher on-line o formulário I-901 e pagar
com um cartão de crédito ou débito não é complicado.
1. A maneira mais fácil e rápida é preencher e enviar seu formulário I-901 on-line, e pagar a taxa
com um cartão de crédito ou débito. Nesse caso, você poderá imprimir um recibo
imediatamente. Confira abaixo informações que você irá precisar. *
2. Você pode pagar a taxa SEVIS através da Western Union em qualquer país onde a Western
Union oferece o serviço Quick Pay. O escritório da Western Union emite então um recibo que
serve como prova imediata do pagamento no momento da entrevista. Instruções para
completar o formulário para o pagamento através do serviço Quick Pay podem ser encontradas
em: http://www.ice.gov/sevis/i901/wu_fm_inter.htm
3. Você pode também pode enviar o formulário I-901 e efetuar o pagamento por correio. Porém
será necessário aguardar pelo menos 4 semanas para que o recibo seja enviado ao seu
endereço. Para mais informações sobre como enviar o formulário e pagamento via correio,
visite o site http://fmjfee.com
*Para o preenchimento do formulário I-901, você precisará de dois números:



O seu número de identificação SEVIS (SEVIS ID number) está localizado no canto superior direito
do seu I-20
O número de identificação (school ID number) da CSE é DEN214F00708000

PASSO 2 – MARQUE UMA ENTREVISTA NA EMBAIXADA
Se você está solicitando um visto de estudante pela primeira, uma entrevista presencial é usualmente
necessária. Junho, Julho e Agosto são geralmente os meses mais movimentados, portanto pode ser mais
complicado marcar uma entrevista durante este período. Não espere até o último minuto! É altamente
recomendável que você inicie o processo de solicitação do visto assim que você tenha definido quando
planeja iniciar os estudos. Certifique-se de ter várias semanas de antecedência para planejar e marcar
uma entrevista para a obtenção do visto. Você pode contatar a embaixada ou visitar o site para obter
mais informações e instruções. Lembre-se de garantir tempo suficiente para pagar a taxa SEVIS e obter o
seu recibo.
http://www.travel.state.gov/visa/tempvisitors_wait.php
Você pode requisitar um intérprete ou tradutor para a sua entrevista.

PASSO 3 – ANTES DA ENTREVISTA
Preencha o formulário on-line DS-160, que está disponível no endereço: https://ceac.state.gov/genniv/
O preenchimento deste formulário é obrigatório para todos os solicitantes de vistos de não imigrante. É
importante salientar que o preenchimento do DS-160 deve ser finalizado e o mesmo enviado até 72
horas antes do dia da entrevista. É recomendável, portanto, preencher o formulário com antecedência.
Feito isso, prepare a sua documentação.
Você precisará ter consigo os seguintes documentos quando for comparecer à sua entrevista.









Formulário I-20 enviado pela CSE e sua carta de admissão da CSE
Página de confirmação de preenchimento do formulário DS-160
Passaporte válido por no mínimo 6 meses além da sua expectativa de permanência nos EUA
Recibo da taxa de solicitação de visto
Documentos financeiros que comprovam que você tem fundos suficientes para pagar seus
estudos e custos de moradia durante a sua permanência nos EUA. Por exemplo: Atestado
bancário, declaração de imposto de renda, contracheques, etc.
Comprovação de relação entre você e seu cônjuge e filhos se você é casado e/ou tem filhos.
A carta-convite da CSE

Esteja ciente dos motivos pelos quais você deseja estudar inglês nos EUA.



Desenvolvimento profissional – Como você utilizará o idioma quando retornar ao seu país? Por
que é importante para você dominar o inglês?
Você planeja estudar outro assunto após finalizar nosso programa de inglês? Qual assunto? Por
que você precisa de inglês?

Comprovação de vínculos ou conexões com o seu país e planos de retornar
É importante que você comprove ao agente consular dos EUA que você possui família, bens, e fortes
vínculos com o seu país de origem. Esses vínculos auxiliam a demonstrar ao agente a sua intenção em
retornar ao país após ter completado seus estudos. Veja abaixo alguns itens que podem ajudar a
comprovar seus vínculos.





Uma carta ou comprovação de que você tenha um oferecimento de trabalho quando retornar
ao país
(Se sua família possui um negócio) evidências de que você planeja retornar para trabalhar nesse
empreendimento quando completar seus estudos nos EUA
Comprovação de interesse em cursar programas de ensino superior ou pós-graduação quando
retornar ao seu país de origem
Informações sobre familiares que tenham viajado ou estudado no exterior e retornaram.





Documentos que provem que você possui propriedades no seu país (o que pode indicar a
intenção em retornar ao país)
Informações a respeito de outras viagens aos EUA (se houverem), possivelmente como turista
Cartas de referência de pessoas importantes ligadas ao governo (governador, prefeito, etc.)
assegurando que você tem planos de retornar ao seu país.

PASSO 4 – A ENTREVISTA
Para obter o seu visto você precisa convencer o oficial de que você necessita aprimorar seu
conhecimento de inglês por uma razão específica, como por exemplo, conseguir um melhor emprego ou
avançar nos estudos. Seria interessante demonstrar que você já tem se preparado para atingir esse
objetivo estudando inglês, mas que, no entanto, seu aprendizado seria mais rápido e eficiente estando
imerso na cultura americana e tendo a oportunidade de interagir com falantes nativos em um programa
intensivo. Os mais avançados métodos de ensino e auxílio no aprendizado de idioma podem ser
encontrados nos EUA, e a CSE é líder em ensino intensivo de inglês.




Fale sobre aprender inglês de forma mais rápida e eficiente estudando nos EUA, tendo a
possibilidade de interagir com muitos falantes nativos.
Mencione sua escolha do programa de inglês. Mostre que você conhece sobre a escola para a
qual você está se matriculando e esteja apto a explicar porque a escolheu.
NÃO DIGA que você deseja ir aos EUA pois possui amigos lá, pois gosta da TV e filmes
americanos, ou porque tem familiares que vivem nos EUA.

Além disso, esteja preparado para mostrar evidencias de que você possui fortes vínculos econômicos,
sociais, familiares ou profissionais no seu país de origem. Você precisa convencer o oficial de que:





Você possui residência no seu país
Você tem intenção de retornar a essa residência
Você deixará os EUA após ter completado seus estudos
Você tem importantes motivos para retornar ao seu país

Ouça cuidadosamente as questões que o oficial venha a te perguntar. Mesmo se houver alguma questão
que você ache esquisita, você precisa respondê-la. Geralmente, o oficial estará analisando se você tem
intenção de permanecer nos EUA depois de ter completado seu programa.
Lembre-se: pelas diretrizes do cargo, o oficial da embaixada deve assumir que todo solicitante de visto
está secretamente planejando permanecer nos EUA para sempre. Se o oficial achar que você deseja ficar
nos EUA permanentemente, ele irá rejeitar a sua solicitação. No entanto, se você puder apresentar
razões convincentes de que você retornará ao seu país após ter finalizado seus estudos, sua solicitação

será aceita. O visto F-1 é apenas para pessoas que irão estudar nos EUA e após isto, retornar aos seus
países.
MUITO IMPORTANTE! Seja sempre verdadeiro em suas declarações aos oficiais do Consulado ou
Embaixada americana. Se porventura eles concluírem que você apresentou informações falsas a seu
próprio respeito ou seus documentos, você será impedido de entrar nos EUA no futuro.

PASSO 5 – CHEGADA AOS EUA
Ao entrar nos EUA você precisa mostrar seu passaporte e o I-20




Você deve chegar aos EUA na data especificada no seu I-20 ou antes
Contudo, você não pode adentrar os Estados Unidos mais de 30 dias antes do início do seu
programa de estudos
Você deve deixar os EUA em até 30 dias após o fim do seu programa de estudos.

Quando viajar, tenha o I-20 junto ao seu passaporte. Este será carimbado no momento de sua entrada
nos EUA, quando você também receberá o formulário I-94. O I-94 será grampeado ao seu passaporte.
Tenha sempre o I-20 e I-94 junto ao seu passaporte.
NA CHEGADA
Novos procedimentos de segurança para visitantes viajando aos EUA com vistos incluem a coleta de
impressões digitais por scanner e uma fotografia digital. Você pode encontrar mais informações sobre
estes procedimentos em:
http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/usvisit/usvisit_edu_traveler_brochure_portuguese.pdf (em
português)
Outras informações sobre a chegada aos EUA podem ser obtidas na pagina do Departamento de
Segurança Interna (DHS): http://www.dhs.gov/us-visit-office
Tenha consigo o seu I-20, o passaporte com visto e a comprovação financeira. Você precisará destes
documentos para a entrevista com o oficial de imigração americano no seu local de entrada nos EUA.
Esteja preparado para uma rápida entrevista. Responda as perguntas da maneira mais simples possível.
O propósito principal da sua viagem é estudar inglês. Diga a verdade. O visto de estudante é um visto de
não imigrante, o que significa que você precisa deixar o país uma vez que tenha completado seus
estudos. Você poderá ser reencaminhado a uma segunda entrevista se você tiver família nos Estados
Unidos. No caso de qualquer problema durante a entrevista, por favor, peça ao oficial para consultar ou
Patrick Stirn ou o PDSO/DSO (oficial responsável pela escola). Eles podem ser contatados através dos
seguintes números de telefone:
(720) 932-8900 – 2ª a 6ª feira, 9:00 – 16:30

(917) 470-7490 – Todos os outros horários
ESTAMOS ANSIOSOS PARA CONHECÊ-LO(A) QUANDO VOCE CHEGAR!
Tenha uma boa viagem!
SE SEU VISTO FOR NEGADO, TENTE NOVAMENTE
A maioria dos pedidos de vistos são concedidos, portanto suas chances de obter o visto de estudante
são boas. Porém, quando uma solicitação é negada, a razão principal (90% dos casos) é que o oficial
acredita que o estudante pretende, na realidade, ir aos EUA para morar e trabalhar.
Se a sua solicitação de visto for recusada, pergunte educadamente a razão. Pergunte se alguma
documentação adicional poderia auxiliar na aprovação e, se for o caso, quais documentos seriam
necessários. Informe a Colorado School of English sobre a recusa imediatamente. Envie a documentação
apresentada na embaixada por fax. (Nosso número de fax é (720) 932-0315). Possivelmente poderemos
sugerir algo para te auxiliar.
Se o seu visto é negado, você pode fazer uma solicitação novamente, no entanto será necessário
apresentar mais evidências de que você pretende voltar ao seu país e comprovações financeiras de que
pode custear seus estudos. Talvez seja necessário explicar de uma maneira diferente como a sua
situação mudou desde sua solicitação anterior. Seja sempre educado, mas tente deixar claro a sua
intenção em voltar ao seu país. Utilize documentação adicional que mostrem ao oficial que o que você
diz é verdade. Não é possível afirmar exatamente quais evidências seriam as mais convincentes; cada
situação é diferente.
Reflita novamente sobre os vínculos que você possui em seu país. Pense sobre família, relacionamentos,
emprego, propriedades da família ou negócios. Você tem outras evidências a apresentar? Por exemplo:






Os seus pais ou familiares em seu país irão pagar pelos seus estudos? Traga cartas de seus
empregadores descrevendo seu trabalho, há quanto tempo eles estão na empresa e quanto eles
ganham. Outra opção é trazer seus respectivos atestados bancários
Você possui familiares nos EUA que irão apoiá-lo? Você irá morar com eles enquanto estiver
estudando? Você precisa provar que a família poderá te manter sem dificuldades. Pode ser
necessário que eles enviem uma declaração de suporte (declaração legal) ou enviar cópias de
recibos de pagamento e documentos fiscais que comprovem que eles poderão facilmente arcar
com suas despesas.
Você explicou sua situação de maneira clara da primeira vez? Não prepare um discurso, mas
pense como apresentar sua situação de forma clara e persuasiva ao oficial.



Você respondeu as questões corretamente e com clareza? Reflita sobre a sua primeira visita;
talvez você possa adicionar informações que estimulem o oficial a olhar mais favoravelmente o
seu novo pedido.

Se sua solicitação for recusada pela segunda vez, você terá de esperar um período maior antes de tentar
novamente. No entanto, a possibilidade de sucesso numa terceira tentativa não é muito alta. A cada
tentativa, será preciso apresentar mais documentação que mostre verdadeiramente que existem novos
fatos a serem analisados e mais razões para a aprovação.

