
 

Perguntas mais frequentes 

 

O que é o F-1 visa? 

É um visto de estudante para não imigrantes que permite que estrangeiros façam um 

curso (minimo de 18 horas por semana) nos Estados Unidos. Este tipo de visto (F-1 

visa) só é emitido fora dos Estados Unidos, nas Embaixadas e Consulados no Brasil. 

Pessoas interessadas em requerer o F-1 visa devem antes obter com a Hunter College 

- International English Language Institute (IELI) a aprovação do formulário I-20 (I-20 

form). 

 

Como posso obter um visto de estudante (F-1 visa)? 

Primeiro você deve requerer a aprovação do formulário I-20 Online I-20 Application 

Form para a Hunter College - IELI e, após tê-lo em mãos, realizar o pagamento do The 

Student Exchange Visitor Information System (SEVIS), sistema na internet para 

manter informações sobre estudantes internacionais não-imigrantes nos Estados 

Unidos. O SEVIS deve ser pago pelo menos três dias antes da data agendada para a 

entrevista na Embaixada ou Consulado dos Estados Unidos no Brasil para que haja 

tempo hábil para que o pagamento seja processado e seja emitido o recibo. 

Com o formulário original I-20 emitido pela Hunter College – IELI em mãos e o recibo 

do pagamento do SEVIS você pode então requerer uma entrevista em uma das 

Embaixadas ou Consulados dos Estados Unidos no Brasil para solicitar o visto de 

estudante (F-1 visa). Nós da Hunter College – IELI recomendamos fortemente que 

antes de todo o processo você cheque as informações mais recentes no link 

https://www.state.gov/ 

 

O que é o formulário I-20? 

O formulário I-20 Online I-20 Application Form é um formulário oficial dos Estados 

Unidos que deve ser emitido por uma escola certificada pelo The Student and 
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Exchange Visitor Program (SEVP), programa de estudantes e intercâmbio dos 

Estados Unidos. Para que o estudante possa receber um visto de estudante (F-1 visa) 

o formulário I-20 é uma evidência de que o estudante foi aceito para um programa de 

tempo integral na escola que emitiu seu formulário I-20.  Atenção: A Hunter College – 

IELI não emite visto de estudante (F-1 visa); A  Hunter College – IELI, assim como 

todas as escolas certificadas emitem apenas o formulário I-20 exigido para a emissão 

do visto. 

 

Como posso obter o formulário I-20 aprovado? 

Assim que a Hunter College – IELI receber seu requerimento, este será processado em 

até 5 dias úteis.  Para que este prazo seja cumprido, é importante que o 

preenchimento do formulário e envio dos documentos estejam completos e dentro do 

prazo, assim como também seja feito o pagamento da matrícula e da taxa para envio 

do I-20 (caso aprovado) por postagem expressa via United States Postal Service 

(USPS), o serviço postal dos Estados Unidos. Sendo aprovado seu formulário I-20 será 

enviado e chegará no Brasil entre 07 e 10 dias úteis após o envio. Caso seu visto seja 

negado, voce terá até 01 ano para requerer o extorno do valor pago pela matrícula.  

Quando eu devo enviar meu requerimento para a Hunter College – IELI para 

obter o formulário I-20 aprovado? 

O formulário I-20 Online I-20 Application Form indica os prazos de requerimento para 

cada período do ano acadêmico. Por favor, contate diretamete a Hunter College – IELI, 

International Student Office, ieliss@hunter.cuny.edu se você tem dúvidas sobre os 

prazos de requerimento. 

 

Que documentos eu devo enviar para a Hunter College – IELI para obter o 

formulário I-20 aprovado? 

O formulário I-20 contém todas as instruções a serem seguidas para o seu correto 

preenchimento (páginas 2 e 3 do formulário).  Sendo assim, antes de enviar seu 
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formulário para a Hunter College – IELI, leia atentamente as instruções e certifique-se 

de que todas as informações estão corretas e que você (caso estiver pagando seus 

próprios estudos) ou seu patrocinador, incluiu todos os seguintes documentos 

 

 O preenchimento correto e completo do formulário I-20 online Online I-20 

Application Form.; 

 Caso tenha um patrocinador, apresentar a declaração de suporte financeiro 

encontrada no link Affidavit of Support form. A declaração deve ter a assinatura do 

patrocinador (reconhecida em Cartório). 

 Extrato bancário (do estudante ou patrocinador) ou carta assinada e carimbada 

pelo Banco declarando o valor mínimo em conta de $22,500 USD.  

 Recibo de pagamento da matrícula na Hunter College – IELI.  

 Pagamento ($65 USD) para que a Hunter College – IELI envie por correio expresso 

do USPS o formulário I-20 para o estudante.  

Documentos adicionais solicitados para alunos que querem transferência 

para a Hunter College – IELI 

 Cópia do visto de estudante (F-1 visa); 

 Cópia do documento I-94 (registro de chegada nos Estados Unidos)  

 Cópia de todos os formulários I-20 emitidos anteriormente por outras escolas. 

 

Quanto eu preciso para obter a aprovação do formulário I-20 e do visto de 

estudante (F-1 visa)? 

Um saldo mínimo no banco de $22,500 USD deve ser comprovado pelo estudante (se 

estiver pagando seus próprios estudos) ou pelo patrocinador através da apresentação 

de extrato bancário ou carta assinada e carimbada pelo Banco. Caso tenha um 

patrocinador, incluir ainda uma declaração de suporte financeiro Affidavit of 

Supportform assinado pelo patrocinador (e reconhecida em Cartório) 
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O extrato bancário ou carta do Banco deve necessariamente incluir as 

seguintes informações: 

(1) O tipo de conta e um saldo mínimo de U$22,500 USD; 

(2) O nome completo do estudante (caso esteja pagando seus próprios estudos) ou 

do patrocinador; 

(3) A carta assinada e carimbada pelo Banco deve ser escrita em inglês. 

 

Tem prazo para envio? 

Sim. Por favor, contate diretamete a Hunter College – IELI, International Student 

Office, ieliss@hunter.cuny.edu se você tem dúvidas sobre os prazos de 

requerimento. 

 

Eu posso enviar apenas cópias ou fax dos documentos financeiros? 

O extrato bancário ou carta do Banco e a declaração de suporte financeiro do 

patrocinador que forem enviados por correio devem ser necessariamente os originais; 

ou o envio pode ser por email, sendo os documentos originais em formato PDF. 

 

Após o recebimento do meu formulário I-20 e aprovação do F-1 visa, porque 

eu devo me apresentar para a HUNTER College – IELI três semanas antes do 

início das aulas? 

O teste de nivelamento e o registro na HUNTER College – IELI acontecem 

aproximadaemtne 03 semanas antes do início das aulas, por isso os estudantes devem 

se apresentar neste período. Ao chegar aos Estados Unidos você deve ir á HUNTER 

College – IELI, International Student Office, e apresentar seus 
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documentos(formulário I-20 e passaporte com o F-1 visa) para que possamos 

comunicar sua chegada ao serviço de imigração dos Estados Unidos. Você também 

deverá participar de um seminário de orientação para os novos alunos que é realizado 

uma semana antes do início das aulas. 

 

Após obter meu F-1 visa, quando eu posso viajar para os Estados Unidos? 

Você pode entrar nos Estados Unidos a partir da data de admissão indicada no seu 

formulário I-20.  A data de admissão corresponde a 30 dias antes da data de início das 

aulas na Hunter College - IELI. Antes de emitir sua passagem confira as datas de 

admissão e de início das aulas, ambas impressas no seu formulário I-20. 

 

O que eu devo fazer se eu não puder viajar para os Estados Unidos antes da 

data de admissão impressa no meu formulário I-20? 

Se você não puder viajar para os Estados Unidos antes da data de admissão indicada 

no seu formulário I-20, você deve contatar a Hunter College – IELI, International 

Student Office imediatamente. Se ainda houver vagas disponíveis, você poderá 

aprovar uma extensão da sua data de admissão. Em geral, as datas de admissão não 

podem ser extendidas por mais de uma semana. 

Eu posso mudar o periodo de início das aulas caso eu nao possa viajar para 

os Estados Unidos antes do início do período que eu havia inicialmente 

escolhido? 

Sim. Mas neste caso, você tem que retornar o formulário I-20 original que você 

recebeu da Hunter College – IELI e requerer uma nova data de admissão. A Hunter 

College – IELI emitirá então um novo formulário I-20 com uma nova data de 

admissão. Atenção: você só pode mudar o peíodo no qual iniciará as aulas no 

máximoduas vezes.  



Meu visto de estudante (F-1 visa) foi negado, o que eu faço? Eu posso 

requerer devolução do valor pago para a Hunter College – IELI? 

Se o seu visto de estudante foi negado pela Embaixada dos Estados Unidos você tem 

até 1 ano para requerer na Hunter College – IELI a devolução do valor pago pela 

matrícula. Durante este período você também pode fazer um novo formulário I-20 e 

tentar novamente obter o visto de estudante (F-1 visa). Para requerer a devolução do 

valor você deve ita para a Hunter College – IELI o formulário I-20 já emitido com uma 

cópia do comprovante de pagamento. Toda solicitação de devolução deve ser feita pelo 

próprio estudante ou com a autorização formal deste. 

 

Quanto tempo eu terei que aguardar para receber a devolução do valor da 

matrícula? 

As solicitações de devolução serão processadas entre 06 e 08 semanas. Os 

pagamentos feitos por cheques serão devolvidos também em cheques que serão 

enviados por correio para o estudante.  Todos os cheques são enviados por correio 

aéreo (levando de 02 a 04 semanas para serem entregues). Se o pagamento foi feito 

online com cartão de crédito, o extorno do valor será feito diretamente no cartão de 

crédito aproximadamente de 02 a 04 semanas após o processamento da solicitação. 

Com o visto de estudante eu posso levar minha esposa ou meu marido e/ou 

filhos para os Estados Unidos comigo? 

Sim,é possível. Mas para isso você deverá comprovar nos documentos financeiros 

um valor adicional de $8,000 USD por cada pessoa (além do mínimo de $22,500 

USD já solicitado). Você também tem que submeter o formulário de dependentes. 

Por favor, contate diretamete  a HUNTER – IELI, International Student Office, para 

obter o formulário de aplicação para o F-2 visa (visto para dependentes). 

 

 



Eu posso mudar de status na Imigração dos Estados Unidos, mudando meu 

visto para F-1 visa se eu estou nos Estados Unidos e já tenho um visto B1 ou 

B2? 

 

Estudantes que querem estudar inglês em tempo integral na Hunter College – IELI 

devem obter um visto de estudante (F1 Visa). Caso você já esteja nos Estados Unidos 

com um outro visto e queira mudar o tipo de visto para F-1 visa, você deve requerer 

uma mudança de status para o United States Citizenship and Immigration Services 

(USCIS), serviço de imigração dos Estados Unidos. No entanto, não há garantia que 

sua requisição será aprovada.  

Caso você tenha interesse em mudar seu visto para F-1 visa, dirija-se até a Hunter 

College – IELI, International Student Office, com seu passaporte válido e seu registro 

de chegada nos EUA, I-94 para obter mais informações sobre sua eligibilidade para 

mudança para o visto de estudante (F-1 visa). 

 

É necessário ter um advogado para requerer uma mudança de status 

(mudança de tipo de visto) na Imigração dos Estados Unidos?     

Sim. É necessário ter um advogado especializado em imigração para mudar seu tipo 

de visto nos Estados Unidos e o advogado deve escrever uma carta para a Hunter 

College – IELI confirmando que está representando o solicitante. 

 

A Hunter College – IELI pode me ajudar a prepar a requisição de mudança de 

status (mudanca de tipo de visto) na Imigração? 

A Hunter College – IELI pode rever seus documentos e emitir uma solicitação de 

alteração de status na imigração (mudança de tipo de visto) no seu formulário I-20.  

 

 



Quanto tempo terei que esperar para receber a decisão do USCIS, serviço de 

imigração dos Estados Unidos sobre a mudança do meu visto? 

Geralmente, o USCI leva aproximadamente de 02 a 03 meses para analisar a 

requisição e comunicar a decisão sobre a mudança de visto. No entanto, às vezes o 

USCI pode ter um volume de solicitações muito grande levando o processo a ser 

finalizado após 03 meses. 

 

Eu posso começar a frequenter as aulas na Hunter College - IELI enquanto 

aguardo o serviço de imigração aprovar minha requisição de mudança de 

visto para F-1 visa? 

Estrangeiros com vistos B1 e B2 não podem iniciar os estudos até receberem a 

aprovação de mudança de visto.er 

 

Eu posso mudar de status na Imigração dos Estados Unidos, mudando meu 

visto para F-1 visa se eu estou nos EUA e já tenho um visto J-1, H-1, etc.? 

Se você tem vistos como o J-1, H-1, etc, mas quer estudar inglês em tempo integral 

na Hunter College – IELI, você tem que solicitar mudança de visto para o United 

States Citizenship and Immigration Services (USCIS), serviço de imigração dos 

Estados Unidos. No entanto não há garantia que sua requisição será aprovada.  

Caso você tenha interesse em mudar seu visto para F-1 visa, dirija-se até a Hunter 

College – IELI, International Student Office, com seu passaporte válido e seu registro 

de chegada nos EUA, I-94 para obter mais informações sobre sua eligibilidade para 

mudança para o visto de estudante (F-1 visa). 

 

 



A Hunter College – IELI pode me ajudar a preparer a requisição de mudança 

de status (mudança de tipo de visto) na Imigração? 

A Hunter College – IELI pode rever seus documentos e emitir uma solicitação de 

alteração de status na imigração (mudança de tipo de visto) no seu formulário I-20.  

 

Quanto tempo terei que esperar para receber a decisão do USCIS, serviço de 

imigração dos Estados Unidos sobre a mudança do meu visto? 

Geralmente, o USCI leva aproximadamente de 02 a 03 meses para analisar a 

requisição e comunicar a decisão sobre a mudança de visto. No entanto, às vezes o 

USCI pode ter um volume de solicitações muito grande levando o processo a ser 

finalizado após 03 meses. 

 

Eu posso começar a frequenter as aulas na Hunter College - IELI enquanto 

aguardo o service de imigração aprovar minha requisição de mudança de 

visto para F-1 visa? 

Estrangeiros com vistos J-1, H-1 , etc. podem iniciar os estudos enquanto aguardam a 

aprovação de mudança de visto. 

 

Eu terei acesso à internet nas instalações da Hunter College? 

Sim. Todos os estudantes da Hunter College – IELI tem livre acesso à internet. Uma 

vez que você esteja registrado, por favor, requisite na  Hunter College  – IELI, 

International Student Office, o login  e senha. 

 

 

 



Eu posso viajar enquanto estiver estudando? 

Sim. Os estudantes podem e são incentivados à viajar enquanto estão nos Estados 

Unidos, porém não no período de aulas devido ao máximo de faltas permitidas. E em 

caso a viagem seja para fora dos Estados Unidos, todos os estudantes devem receber 

uma aprovação da Hunter College – IELI, International Student Office, do orientador 

de estudantes internacionais. 

 

A Hunter oferece seguro de saúde? 

Não. A HUNTER College – IELI não oferece seguro de saúde internacional. O seguro de 

saúde não é mandatório para estudantes do IELI. Muitos estudantes obtém um seguro 

de saúde antes de chegar aos Estados Unidos, o que é altamente recomendável. 

 

A Hunter College – IELI tem dormitórios/ alojamentos? 

Não. A Hunter College – IELI não oferece dormitórios  e/ou alojamentos. Os 

estudantes devem buscar acomodações antes de chegar aos Estados Unidos. Se você 

precisa de sugestões sobre como e onde iniciar sua busca por acomodação, por favor 

contate a Hunter College – IELI, International Student Office, ieliss@hunter.cuny.edu. 

 

Quando eu posso fazer o teste de nivelamento e me registrar para as aulas? 

Você deve contatar a Hunter College – IELI, International Student Office, 

ieliss@hunter.cuny.edu um mês antes do período de aulas começar e agendar seu 

teste de nivelamento. Você fará o teste após chegar aos Estados Unidos e se 

apresentar pessoalmente na Hunter College – IELI, International Student Office. 
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O que é o seminário de orientação? Eu tenho que participar? 

Sim. Você tem que participar do seminário de orientação, pois você receberá 

importantes informações sobre o curso e também suas responsabilidades como um 

estudante F-1 visa. Você irá ainda conhecer todos os serviços disponibilizados pela 

Hunter College - IELI para seus estudantes. 


