
Estudantes Internacionais

Processo de inscrição no seu país

Como estudante internacional, você deve saber o que esperar para estudar
numa escola no exterior.

Vir para os EUA pode ser desafiante, especialmente para os estudantes que
estejam visitando o país pela primeira vez. Os estudantes precisam estar
conscientes das leis de imigração e da variedade de serviços que estão
disponíveis para ajudá-los a fazer a vida deles no exterior mais agradável e
sucedida. O primeiro passo para todo estudante é escolher a escola aonde
ele ou ela podem aprender inglês e estudar a cultura americana.

Assim como você já deve saber, o processo de inscrição para qualquer
instituição educacional nos Estados Unidos exige uma preparação
específica
do processo.

Existem 4 etapas
Para se inscrever e vir para a Language Systems International

Os alunos que se inscreverem do exterior precisam fazer o pagamento das
seguintes taxas iniciais a fim de obterem um documento de estudante (I-20) e

uma carta de admissão da Language Systems International.

Para estudar na Language Systems você deve:
Ter 18 anos ou mais. Estudantes abaixo de 18 anos, podem se matricular
somente se tiverem diploma do ensino médio e um maior responsável nos
EUA enquanto estiver estudando na Language Systems.

Ter um entendimento básico e habilidade para ler e escrever Inglês (ex.:
alfabeto, vocabulário de sobrevivência, etc.).

Se você tem alguma dúvida em relação a estes pré requisitos, por favor nos
contate clicando em Dúvidas?

!

!

!

! Pré-requisitos



ETAPA 1

Aplicar para Language Systems

Solicitar o seu visto F-1 é bem fácil. O primeiro passo é se matricular na Language
Systems. Após o seu processo de inscrição ser efetuado, nós te enviaremos os
documentos necessários para solicitar o visto na Embaixada ou Consulado dos
EUA no seu país. Então, vamos dar uma olhada na maneira mais fácil e rápida para
se matricular na Language Systems.

SIGA ESSES 3 PASSOS:

!

1. Envie sua Inscrição Online!

"https://admin.languagesystems.edu/start-page

2. Pague as taxas iniciais!

$150 taxa de inscrição não-reembolsável
$350 taxa SEVIS (paga diretamente para SEVP)
$100 depósito da mensalidade do curso
$100 taxa de manuseio não-reembolsável

Existem dois métodos de pagamento. Por favor, escolha o método que for 
melhor para você:

Cartão de Crédito: Aceitamos VISA, MasterCard ou American Express. Assim
que terminar sua inscrição online, você entrará na página de pagamento. 
Preencha a informação do seu cartão de crédito ou pague pelo PayPal ou
preencha o formulário de autorização de pagamento por cartão de crédito e 
nos envie por correio, fax ou email.

Transferência Bancária: Transfira o pagamento do seu banco para a nossa
conta bancária. Uma taxa do banco de $35 será adicionada se você transferir o 
pagamento, então por favor adicione $35 no total. 

"
"
"
"

#

$

3. Envie os seus documentos por e-mail!

Cópia do passaporte
Extrato bancário ($1000 por mês de estudos)
Certificado de conclusão de curso do ensino médio ou superior

Em seguida, nós te enviaremos via Fedex seu I-20 (autorização para estudar na Language Systems),
I-901 (recibo do pagamento da taxa SEVIS), e a carta de admissão da Language Systems. Pode levar
de 5 a 10 dias úteis para você receber seu I-20, I-901, e a carta de admissão assim que sua inscrição
na Language Systems for concluída.

%



ETAPA 2 &

Faça a solicitação do seu visto F-1

Após receber seu I-20 e I-901, você precisará agendar um horário com a
embaixada dos EUA (ou consulado) no seu país para solicitar o seu visto F-1. Para
solicitá-lo, o consulado exige uma entrevista pessoalmente. As etapas básicas do
processo são as mesmas em todos os países, mas o método exato de solicitação
pode variar. Para saber o método exato, por favor, consulte o site da embaixada
americana dos EUA no seu país.

SIGA UM BÁSICO RESUMO DAS ETAPAS:

!

1. Contate a embaixada (ou o consulado) no seu país e agende um horário usando
o número do seu I-20. Uma taxa é cobrada para o agendamento.

!

Para mais informações detalhadas no processo de solicitação do visto, por favor acesse o site da
imigração dos EUA. Em alguns países, o governo dos EUA dá prioridade para as solicitações do visto
F-1. Normalmente o tempo de espera para agendamento e o tempo que para ser aprovado é muito
rápido, geralmente leva apenas alguns dias. Você pode verificar a disponibilidade dos horários para
agendamento no website deles.

%

2. Preencha os formulários DS-160 de solicitação do visto disponíveis no site da
embaixada.

!

3. Leve seu I-20, I-901, extratos bancários, passaporte, formulários DS, e outros
documentos para a embaixada (ou consulado) no dia do seu agendamento.

!



ETAPA 3 &

Momento de vir para os EUA

Após receber o seu visto F-1 você deve entrar nos Estados Unidos até 30 dias
antes da data do início das aulas descrito no seu I-20.

POR FAVOR, APRESENTE OS SEGUINTES DOCUMENTOS AO ENTRAR NOS
ESTADOS UNIDOS:

!

Passaporte com visto F-1!

I-20!

Recibo da taxa SEVIS!



ETAPA 4 &

Após entrar nos EUA

Por favor, se presente para a Language Systems International com os seguintes
itens antes do seu primeiro dia de aula.

!

Passaporte com o visto F-1!

I-94 (você receberá assim que entrar nos EUA)!

I-20 (carimbado pela imigração quando você entrar nos EUA)!

Dinheiro para pagar o curso e os livros didáticos!

Participe da orientação para estudantes na segunda-feira
9:30 a.m.*
*Horário está sujeito a mudanças. Por favor, nos contate para confirmar o horário.

'

A orientação inclui:
Apresentação dos cursos
Regras da escola
Teste de nivelamento
Após saber o seu nível, você poderá comprar os livros, portanto deve trazer um
valor a mais para comprar seus livros

'


