Office 0f Community Education and English Language Programs
O’Connor Hall
100 State Street, Framingham, MA 01701
508-626-4958
framingham.edu/esl

Passos para a Solicitação de Visto F-1 na Framingham State University
1. Em caso de dúvidas por favor contactar o escritório do English Language Programs (ELP) pelo telefone
508-626-4958 de Segunda a Sexta, 9:00 – 16:30.
2. Para obter um I-20, por favor envie os documentos devidamente preenchidos para o “International
Education Office”, aos cuidados de Jane Decatur (508-626-4585/jdecatur@framingham.edu, no endereço:
100 State St, P.O. Box 9101, Framingham, MA.
(o processo de aprovação pode levar até 90 dias)
[Estes documentos podem ser baixados em https://www.framingham.edu/academics/continuingeducation/english-language-programs/information-for-international-students/index
Cópias desses formulários estão disponíveis no escritório do ELP (O’Connor Hall, 100 State St., Framingham,
MA) caso você não consiga baixá-los através do website]
•

Formulário “Application Form: Intensive English Program” preenchido por completo
(Encontrado no website do ELP na parte inferior da página do Programa Intensivo)

•

Formulário de Certificação de Finanças “Certificate of Finances” (Encontrado no website do
ELP na parte inferior da página do Programa Intensivo)

•

Carta oficial do banco (não o extrato) mostrando um mínimo de $24.000,00 U.S., disponíveis
para manter o requerente por 12 meses de estudo. A pessoa que assina o formulário de
Certificação de Finanças tem que ser a mesma pessoa que consta como titular da conta na
carta oficial do banco.

•

Cópia da página do passaporte do estudante que contêm a foto.

3. Quando aprovado o I-20 será enviado ao seu contato nos EUA ou encaminhado ao seu endereço no
exterior.
4. Quando o I-20 for recebido, entre no website do SEVIS, pague o valor exigido de $200 e obtenha o
recibo necessário para solicitar o visto F-1 no Consulado Americano de sua região.
5. Após receber o visto F-1, entre em contato com o escritório ELP para se inscrever e pagar pelas classes.
Informações Adicionais:
• Semestres de Outono (Fall) e Primavera (Spring) duram 13 semanas. Semestres de Verão
(Summer) duram 6 semanas.
• Estudantes com visto F-1 são obrigados a estudar no mínimo 18 horas por semana
• Oferecemos alojamento estudantil no campus da universidade para alunos ELP em tempo
integral. Por favor sinalize para jane Decatur sobre o seu interesse.
• Para informações gerais a respeito de vistos F-1, por favor visite o website do “US Department
of State http://travel.state.gov/content/visas/english/study-exchange/student.html
rev.13Aug19.rh/lll

Office 0f Community Education and English Language Programs
O’Connor Hall
100 State Street, Framingham, MA 01701
508-626-4958
framingham.edu/esl

rev.13Aug19.rh/lll

