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REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DE ALUNOS TRANSFERIDOS 

Alunos Internacionais – Visto de Estudante F-1 
 

 
PASSOS PARA PROCESSAR SUA TRANSFERÊNCIA PARA O CCLS MIAMI 
1. Faça sua inscrição no programa de inglês intensivo do CCLS (informação abaixo) 
2. Preencha o formulário de transferência do CCLS (Student Transfer Form) e apresente-o à 

escola onde estuda ou terminou seus estudos.  
3. Após o recebimento da Student Transfer Form completo pela sua escola atual, o CCLS poderá 

confirmar sua inscrição. Nesse caso, enviaremos uma carta à sua escola atual confirmando sua 
inscrição e pedindo sua transferência para o CCLS. 

4. Matricule-se para o seu primeiro curso após a transferência ser confirmada pelo CCLS. O 
CCLS lhe fornecerá um novo I-20 após a sua matrícula. 

5. Esteja preparado para iniciar suas aulas na data prevista no seu novo I-20 (item 5) 
 
 
COMO FAZER A SUA INSCRIÇÃO NO CCLS (PASSO 1 ACIMA) 
1. Preencha e assine a Ficha de Inscrição 
2. Preencha e assine o Certificado de Apoio Financeiro  
3. Anexe o comprovante de responsabilidade financeira ao Certificado de Apoio Financeiro 

conforme indicado no próprio formulário (informação abaixo) 
4. Anexe uma cópia do seu I-20, página de identificação do seu passaporte e do seu visto F-1 (ou 

Form I-797 no caso de mudança de status) 
5. Envie a documentação acima ao CCLS juntamente com o pagamento não reembolsável da taxa 

de inscrição de USD100. A documentação pode ser enviada por e-mail, fax ou correio. 
 
Nota: O aluno em transferência não necessita pagar outra taxa SEVIS (Form I-901) 

 
Tipos de comprovante de responsabilidade financeira (item 3 acima): (Escolha apenas uma 
opção) 
1. Um extrato bancário (ou carta da sua instituição financeira) atual em nome do aluno 

comprovando que há reservas financeiras disponíveis para custear matrícula, materiais e 
despesas pessoais (alimentação, hospedagem, transporte, etc.) do aluno durante o tempo do 
curso no CCLS. OU 

2. Uma carta com firma reconhecida do patrocinador do aluno indicando que ele/a assume total 
responsabilidade de todas a despesas do aluno durante sua estadia em Miami E  um extrato 
bancário (ou carta da sua instituição financeira) atual em nome do patrocinador comprovando 
que há reservas financeiras disponíveis para custear matrícula, materiais e despesas pessoais 
(alimentação, hospedagem, transporte, etc.) do aluno durante o tempo do curso no CCLS. OU 

3. Uma carta de bolsa de estudos do empregador ou organização que custeará as despesas do 
 aluno durante seu curso no CCLS.  
 
Informações do CCLS 
E-mail: info@cclscorp.com 
Fax: 305 443-8538 
Endereço:  
CCLS – Cultural Center for Language Studies 
International Student Admissions Office 
3191 Coral Way, Suite 114  
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MTRÍCULA E PAGAMENTO DO CURSO 
O pagamento integral do primeiro curso e livros deve ser processado antes do início das aulas.  
 
Os alunos que não completam seus cursos podem pedir devolução das matrículas e cursos não 
cursados desde que preencham o formulário de pedido de devolução (Refund Request Form) até 
cinco dias antes do início do urso que não deseja cursar. Em qualquer caso de devolução, o aluno 
perderá qualquer desconto obtido no pagamento de cursos múltiplos. O CCLS não aceita pedidos de 
devolução de matrículas de cursos em andamento.  
 
Se o aluno for expulso do CCLS por qualquer razão, não haverá devolução do curso em andamento, 
mas somente dos cursos ainda não cursados.  
 
Uma vez feita a matrícula, os alunos comprometem-se a seguir todos os regulamentos do CCLS e 
cumprir seu horário de aulas e atividades indicadas na grade de horários. Pedidos de mudança de 
horário ou curso por motivo de doença, retorno ao país de origem ou qualquer outra circunstância 
serão decididos pelo CCLS de acordo com seus regulamentos internos.  
 
SEGURO DE SAÚDE 
Os alunos devem adquirir um seguro de saúde que tenha validade na cidade de Miami e fornecer 
uma cópia do cartão de seguro ao CCLS juntamente com o pagamento do primeiro curso.  
 
FERIADOS EVENTOS DE FORÇA MAIOR 
Não há devolução de matrícula como resultado de aulas perdidas devidos a feriados não 
assinalados no calendário escolar e circunstâncias de força maior fora do controle do CCLS e e seus 
representantes, tais como guerra, furacões, tempestades, etc.  Todo o esforço será feito para 
compensar os dias de aulas perdidos devidos a eventos de força maior. 
 
ASSISTÊNCIA ÀS AULAS 
Os alunos devem assistir à todas as aulas e cumprir todas as tarefas indicadas por seus 
professores para manter seu F-1 de estudante ativo. Alunos que perdem aulas são responsáveis 
por recuperar a aula perdida fazendo as tarefas indicadas por seus professores. Os alunos não 
podem ultrapassar o limite de 20% de altas durante cada curso ou serão colocados em 
condicionalidade acadêmica. Exceções amparadas pelo SEVP tais como doenças certificadas por 
um médico licenciado nos EUA ou outro evento de força maior serão analisadas pela direção do 
CCLS e faltas decorrentes dessas circunstâncias poderão ser abonadas.  
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