GUIA PRÁTICO
– VIVA A EXPERIÊNCIA DE SER UM ALUNO INTERNACIONAL NOS EUA O inglês é o idioma mundial dos negócios, da cultura e das ciências; é a língua mais falada do mundo
na soma de falantes nativos e pessoas que a usam como segundo idioma; é certamente a língua que
um brasileiro vai utilizar para fazer um acordo comercial com um tailandês, assim como será o único
canal de comunicação entre um norueguês e um japonês que estejam falando sobre exploração de
petróleo.
Apenas 5% da população brasileira sabe se comunicar em inglês - e, destes, apenas 1% apresenta
algum grau de fluência. O Brasil é o 41º colocado num ranking de 70 países, ficando abaixo de outros
países latino-americanos como Equador, Chile, Peru e México.
Esta deficiência em uma segunda língua, a mais difundida em todo mundo, tem prejudicado
desempregados na busca de uma boa colocação, como executivos de grandes empresas que
encontram imensa dificuldade de contratação de pessoas que possam representar suas empresas em
congressos e eventos internacionais, por exemplo.

Por que estudar nos EUA?
Diversidade cultural
Assim como o Brasil, os EUA é um país com habitantes multiculturais, com quem você pode se
identificar. O povo americano é muito diverso, nos seus mais variados estilos, tamanhos e cores!
Também são receptivos e demonstram interesse na história, cultura e língua dos estrangeiros e de
seus países de origem. É uma sensação esquisita, e ao mesmo tempo muito satisfatória, perceber que
tudo aquilo que você viu na TV nem sempre é daquele jeito. Conhecer o dia a dia americano pode
fazer com que você fique com um senso de realidade mais genuíno e mais ‘pé no chão’ para viver a
realidade no país.
Ensino de alta qualidade
Os EUA são considerados a ‘casa’ das melhores universidades do mundo, com estrutura de altíssima
qualidade e professores renomados.
Os alunos são totalmente ativos dentro da sala de aula e são incentivados à cooperação e
pensamento crítico. O relacionamento entre professores e alunos também é bem diferente,
pois professores agem de forma mais próxima dos alunos, atendendo cada um em seu respectivo
gabinete. Ao mesmo tempo que há um relacionamento mais próximo, interessantemente, o nível de
formalidade entre professor e alunos em algumas ocasiões é um pouco diferente do Brasil – como
por exemplo, chamar o professor por seu sobrenome, como por exemplo Professor Smith.
Fluência no inglês
O objetivo principal é a experiência de estudar nos EUA e ser fluente na lingua se torne uma realidade:
comer nas lanchonetes com amigos, andar pelos parques publicos e passar tempo com os colegas de
escola fazem toda a diferença para se conhecer e vivenciar a cultura daquele local. Assim, é bem

comum que os estudantes internacionais compartilhem não somente as atividades de estudo, mas
também momentos informais juntos, como caminhadas, excursões, visitas a museus, passeios a
atrações turísticas, etc. Assim, a fluência e conhecimento linguístico do inglês de quem estuda nos
EUA melhora consideravelmente.

Perguntas Frequentes
Visto de Estudante

O que é um visto de estudante F-1 ?
O visto de estudante F-1 é um visto de não-imigrante que permite que estudantes estrangeiros
entrem nos Estados Unidos para frequentar um curso em período integral em, faculdades,
universidades, conservatórios, escolas de ensino médio (sujeito a regulamentos rigorosos) e
instituições com programas de treinamento de idiomas. Considera-se tempo integral, mínimo de 18
horas de aulas semanais para que o aluno tenha direito a emissão do visto de estudante.
O visto é colocado em seu passaporte em uma embaixada ou consulado dos EUA. O visto F -1 é
obrigatório para entrada nos EUA como estudante de período integral. A data de validade do s eu
visto não afeta por quanto tempo você pode permanecer nos EUA. O único motivo para se preocupar
com um visto expirado é se você deseja sair dos EUA e entrar novamente. O visto de estudante tirado
no Brasil possui validade de 4 anos.
Qual o primeiro passo?
Pesquise as cidades que lhe interessam nos EUA para estudar inglês e as escolas nessas cidades que
oferecem a possibilidade de ensinar inglês através do visto de estudante (F -1). Eles devem ser seu
primeiro contato. A maioria das escolas oferece assistência previa e ajudam vocês em todo o
processo.
O que é um I-20?
O I-20 é o documento que te torna elegível para ser um estudante internacional F-1 nos EUA. O I-20 é
emitido pela Instituição de Ensino assim que você é aceito e, junto com o seu Formulário I-94, indica
quanto tempo você pode permanecer nos EUA. Os alunos com status F-1 válido podem permanecer
nos EUA até a conclusão dos estudos, além de um período de carência (chamado de grace period) de
60 dias após a conclusão do programa, desde que você esteja em boas condições financeiras e
acadêmicas.
O que é o USCIS?
Os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS) são a agência federal que supervisiona a
imigração legal para os Estados Unidos, um componente do Departamento de Segurança Interna.
O que é o SEVIS?
O Sistema de Informação para Estudantes e Visitantes de Intercâmbio (SEVIS) é um sistema de
monitoramento eletrônico do Departamento de Segurança Interna para estudantes e acadêmicos
internacionais. Todos indivíduos que aplicam para o visto F-1 estão devem pagar a taxa SEVIS,
diretamente ao Departamento de Segurança Interna antes da entrevista US Consulado / Embaixada
para o visto inicial.

Pague a taxa SEVIS I-901 de U$ 350 no site https://www.fmjfee.com/i901fee/index.html e guarde o
recibo do seu pagamento (os dependentes do F-1, com visto F-2, não precisam pagar). Pode ser
necessário apresentá-lo na entrevista no consulado americano e/ou na alfândega ao entrar nos EUA.
Quando é o momento certo para solicitar o visto de estudante F-1?
Você pode solicitar um visto de estudante 120 dias (4 meses) antes da data de inicio das suas aulas
mensionada no seu I-20, documento emitido pela instituição de ensino
Quanto tempo leva para solicitar e receber meu visto de estudante F-1?
Os consulados e embaixadas podem emitir um visto F-1 até 120 dias antes da data de início do seu
programa nos Estados Unidos. Se você solicitar o visto mais de 120 dias antes do início do seu
programa, o consulado ou embaixada dos EUA em seu país manterá o visto até que ele possa
legalmente emiti-lo. É recomendável que você solicite seu visto de estudante F-1 assim que for aceito
pela escola nos Estados Unidos e ter sido ingressado no SEVIS com a emissão do I-20. Da mesma
forma, é importante que você comece a reunir sua documentação com bastante
antecendencia. Verifique no site do consulado americano no Brasil a lista de documentos que você
precisa reunir e levar na entrevisa.

Quando posso entrar nos EUA uma vez que meu visto de estudante F-1 é aprovado?
Os estudantes F-1 podem entrar nos EUA até 30 dias antes do início do programa oficial. Assim que
você chegar nos EUA, é obrigatório que você entre em contato com a escola para comunicar a sua
chegada. Não fazer isso pode levar ao cancelamento automático do seu visto F-1.

Por quanto tempo posso permanecer nos EUA com um visto F-1 ?
Seu I-20 indica quanto tempo você pode ficar para terminar seus estudos. Você tem permissão para
permanecer até terminar seus estudos, além de um período de carência de 60 dias (grace period),
desde que esteja em boa situação financeira e acadêmica. Esse I-20 pode ser renovado de acordo
com sua necessidade acadêmica e disponibilidade de estudos.

Posso levar minha família para os EUA comigo?
Sim. Os alunos F-1 podem levar seus cônjuges e filhos menores de 21 anos com eles para os Estados
Unidos durante seus estudos. Esses indivíduos são os únicos familiares dependentes elegíveis para
admissão nos Estados Unidos sob o status de não imigrante F-2. Os alunos devem informar a Life USA
Orlando de quaisquer dependentes que trarão para os Estados Unidos, pois cada dependente
precisará de seu próprio I-20.
Dependentes não estão autorizados a trabalhar nos Estados Unidos, mas em determinadas
circunstâncias podem se inscrever em escola. As leis estaduais de educação podem exigir que os
menores menores de 18 anos freqüentem o nível adequado até uma certa idade. A escola primária
ou secundária que um aluno de F-2 frequenta não precisa ter a certificação do Programa
de Visitantes para Estudantes e Intercâmbio .

Posso trabalhar nos EUA como aluno de F-1 enquanto frequento a Life USA Orlando?
Não, você não pode trabalhar enquanto estuda nos EUA. O governo dos EUA leva o trabalho
ilegalmente muito a sério. Por esse motivo, antes de vir para os Estados Unidos, os estudantes de F1 devem provar que têm capacidade financeira (por exemplo, extratos bancários presentes) para
pagar as mensalidades e despesas de moradia enquanto estudam. Estudantes que são pegos
trabalhando podem ser deportados pelo DHS.

Posso prolongar a minha estadia nos Estados Unidos no status de visto F-1 se não conseguir concluir
meus estudos no tempo esperado?
Sim, você pode solicitar uma prorrogação da estadia se precisar de mais tempo para concluir seus
estudos. Seu I-20 pode ser estendido pelo Oficial da Escola Designada (DSO). As extensões do
programa exigem documentos financeiros, portanto, é melhor decidir por quanto tempo você
estenderá seu programa pelo menos 30 dias antes da expiração do programa.

Qual a duração do I-20?
O I-20 dura o periodo que o programa da escola escolhida oferece para o aprendizado do inglês.
Normalmente entre 2 e 4 anos, a depender da escola

O que acontece se o meu I-20 expirar?
Uma das partes mais importantes do I-20 é a SEÇÃO 5. Essa parte do formulário indica quando o I20 expira. Se você não planeja concluir seu programa antes da data de término específica, deve entrar
no escritório principal antes da data de término para solicitar uma extensão. Se você solicitar
extensão após seu I-20 estar espirado, você não será elegível para uma extensão. É sua
responsabilidade saber quando o seu I-20 expira.

Posso viajar com um visto F-1 ?
Sim, você pode viajar de volta para seu país de origem ou para outros países durante suas férias e
feriados. Você não pode faltar às aulas para viajar . Você deve informar a Escola sobre sua intenção
de viajar e o DSO deve endossar seu I-20 autorizando sua viagem antes de você partir. Ao entrar
novamente nos Estados Unidos, você deve ter os seguintes documentos:
● I-20 válido com uma assinatura recente do seu orientador escolar;
● Passaporte válido;
● Visto F-1 válido,
● Documentação financeira.

Quanto tempo leva para que meu I-20 seja assinado para viajar?
A assinatura do formulário I-20 envolve a verificação de status e inscrição. Você deve informar ao
DSO dos seus planos de viagem com pelo menos duas semanas de antecedência da sua viagem fora
dos EUA. É necessário entregar prova da intenção de viagem ao DSO. Os estudantes devem estar em
boas condições acadêmicas (frequência às aulas) e financeiras para ter uma viagem aprovada.

O que acontece se eu faltar às aulas como aluno F-1?
Os alunos F-1 devem comparecer a pelo menos 18 horas por semana. Esta é a lei dos EUA.
Qualquer aluno que não atenda a esse requisito de frequência semanal receberá uma carta de
violação e uma possível ação disciplinar, que inclui a rescisão do programa. Os alunos que tiverem
um padrão de não conformidade com o requisito semanal de 18 horas serão removidos do programa
e terão seu registro no SEVIS cancelado. Todos os alunos F-1 devem frequentar 100% das aulas
programadas.

Posso ter minha falta isentada se estiver doente?
Por lei, não. Se você faltar a uma aula porque está doente e/ou teve que ir ao médico, precisará
compensar por essa falta.

Como posso recuperar minha participação?
Você pode fazer aulas de reposição por um custo extra. Por favor, fale com o Student Services da sua
escola para agendar sua aula de reposição assim que você perder uma aula.

Posso dirigir nos Estados Unidos como aluno de F-1?
Os estudantes F-1 e seus dependentes podem ser elegíveis para dirigir enquanto residem nos Estados
Unidos. No entanto, você deve solicitar e receber uma carteira de motorista com sucesso. Dirigir um
carro sem carteira de motorista é ilegal. Para adquirir uma carteira de motorista, você deve se
inscrever no Departamento de Veículos Motorizados da Flórida. Traga seu passaporte válido, I-94,
comprovante de endereço e I-20 válido (ele deve ser válido por mais de 30 dias a partir da data de
emissão). Seu status no SEVIS deve estar ativo quando você se inscrever, o que significa que você
deve ter iniciado suas aulas quando se inscrever.

