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INFORMAÇÕES & REQUISITOS DE INSCRIÇÃO PARA 
ALUNOS INTERNACIONAIS (VISTO/STATUS F-1) 
Cultural Center for Language Studies 
 
 

INTRODUÇÃO 

 
O CCLS é uma escola de idiomas que oferece um método de ensino exclusivo com foco em aulas 
interativas e recursos de multimedia. Alunos de todas as partes do mundo têm-se beneficiados de nossos 
cursos com muito sucesso. O CCLS é credenciado pela ACCET (Conselho de Acreditação para a Educação 
Continuada), membro da NAFSA (Associação Internacional de Educadores), Study USA e TESOL 
(Professores de Inglês para Falantes de Outros Idiomas). O CCLS também está autorizado por lei federal a 
aceitar alunos estrangeiros em seus cursos de idiomas intensivos e emitir o formulário I-20 para o visto de 
estudante F-1. 

 
MISSÃO DO CCLS  
 
"Nossa missão é contribuir para a educação individual, ensinando idiomas e provendo insights em outras 
culturas, promovendo, desta forma, o crescimento pessoal e Professional, que ajudará os estudantes a se 
tornarem membros informados e ativos da sociedade.” 
 
Para alcançar este objetivo, professores treinados e motivados usam de tecnologia e técnicas educacionais 
interativas, para obter excelência no ensino. 

 
ESTRUTURA DO PROGRAMA DE INGLÊS 

 
O CCLS aplica seu próprio método de ensino interativo por multimídia, o qual enfatiza a participação dos 
alunos em aula. Os professores falam somente inglês em sala de aula, o que permite aos alunos total 
imersão no idioma com resultados imediatos. Os professores do CCLS são profissionais qualificados e 
especialmente treinados na nossa metodologia. Os alunos do CCLS têm acesso livre e ilimitado ao nosso 
laboratório de idiomas após suas aulas onde podem praticar todo o conteúdo aprendido durante as aulas 
através de exercícios orais e escritos.  
 
CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO 
 
O CCLS emite Certificados de Conclusão aos alunos que obtêm notas satisfatórias durante seus programas 
de estudos.  
 
PROGRAMAS DE INGLÊS INTENSIVOS (IEP) 
 
O programa intensivo de inglês consiste de treze cursos de dois meses. Verifique as datas de início e 
término de cada curso no calendário escolar aqui.  O programa está dividido em quatro níveis: nível Básico 
(3 cursos), nível Intermediário (3 cursos), nível intermediário-alto (3 cursos) e nível Avançado (4 cursos). 
 
Níveis Básico ao Avançado: 
English for Effective Communication (Inglês para uma Comunicação Eficaz) e Communication Skills 
(Competência em Comunicação) – Estes cursos destinam-se a alunos adultos e adolescentes que desejam 
comunicar-se em situações do dia-a-dia tais como conversações no banco, aeroporto, escritório, 

https://www.cclsmiami.edu/wp-content/uploads/2021/02/2021-Intensive-English-course-calendar.pdf
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restaurantes, lojas, etc. Os cursos enfatizam a comunicação oral com apoio de leitura e redação.  Alunos 
de nível avançado podem desenvolver o pensamento crítico e redação para prestar exames de admissão 
às universidades americanas. 
 
HORÁRIOS E PREÇOS DOS CURSOS  
 
Os valores dos cursos e promoções estão disponíveis em nosso sítio web: Clique aqui 
 

Segunda a Quinta feira – EEC & CSK Courses –       
 

9AM-1:30PM 
     manhã 

2PM-6:30PM 
     tarde 

5:30PM-10PM 
     noite 

  
TESTE DE CLASSIFICAÇÃO 

 
O teste de classificação consiste em provas escrita e oral, é gratuito e obrigatório para alunos que têm 
conhecimentos de inglês e devem ser realizados antes que o aluno chegue aos EUA. O teste oral é feito via 
telefone ou WhatsApp. O teste escrito é feito online. A taxa de inscrição deve ser paga antes da realização 
do teste de classificação.  
 
ESCOLHA DO PROGRAMA DE ESTUDOS 

 
As inscrições estão abertas durante todo o ano e as aulas iniciam a cada oito semanas (exceto dezembro). 
Os alunos com status de estudante (F-1) podem selecionar entre os seguintes cursos:  
a) Aulas em grupo  
b) Aulas particulares 
c) Grupos corporativos ou de pessoas afins 
 
Qualquer das opções acima devem ter 18 horas semanais de aulas dirigidas por um professor para 
qualificar ao status de estudante F-1. Informações sobre aulas particulares e grupos corporativos podem 
ser obtidas através do e-mail info@cclsmiami.edu. 
 
COMO FAZER A INSCRIÇÃO 
 
Para a obtenção do visto de estudante (F-1) o aluno (ou seu responsável, se menor de 18 anos) deve:  

1. Completar e assinar a Ficha de Inscrição 
2. Completar e assinar o Certificado de Suporte Financeiro 
3. Anexar documentação bancária (veja abaixo) ao Certificado de Suporte Financeiro  
4. Anexar cópia da folha de identificação do seu passaporte 
5. Enviar ou entregar a documentação acima ao CCLS juntamente com o pagamento não reembolsável da 

taxa de inscrição de USD125 ou USD200 (casos de mudança de status) e taxa não reembolsável de 
correio expresso (veja a Ficha de Inscrição). Alunos ou seus designados podem buscar o documento I-
20 no CCLS e não pagar o correio expresso. 
A documentação acima deverá ser escaneada e enviada ao CCLS por e-mail (info@cclsmiami.edu) ou 
correio no endereço abaixo: 
CCLS – Cultural Center for Language Studies 
International Student Admission 
3191 Coral Way, Suite 114  
Miami, Florida 33145 EUA 

6. Se o aluno possui um status F-1, mantém status legal no país e deseja transferir seu cadastro do SEVIS 
para o CCLS, ele deve preencher a Ficha de Inscrição e o Certificado de Suporte Financeiro, pagar a taxa 
de inscrição, preencher a ficha de transferência (Transfer Form), submetê-lo juntamente com a carta de 

https://www.cclsmiami.edu/pt/curso-de-ingles/ingles-intensivo-em-miami/
mailto:info@cclscorp.com
mailto:info@cclscorp.com
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aceitação do CCLS ao DSO/PDSO da escola em que estuda. O processo deve ser completado antes do 
término do seu programa de estudos naquela escola (veja seu I-20). A taxa de correio expresso não se 
aplica nesse caso.  

7. Se o aluno já se encontra nos EUA em situação legal e deseja mudar seu status para o status de 
estudante F-1, deve fazer contato com o CCLS para obter informações. Turistas que viajam sob o 
programa de isenção de visto (visa waiver program) não podem pedir mudança de status; eles 
necessitam pedir o visto de estudante F-1 em seus países de origem/residência. Alunos mudando de 
status B-1/B-2 para F-1 não podem iniciar seus programas de estudo até que seu novo status seja 
aprovado pelo USCIS. 
 

DOCUMENTAÇÃO BANCÁRIA A SER ANEXADA AO CERTIFICADO DE SUPORTE FINANCEIRO (APENAS 
UMA DAS OPÇÕES ABAIXO) 
 
1.  Um extrato bancário recente ou uma carta escrita pelo gerente do banco comprovando que o aluno 

tem condições financeiras para custear seus estudos, viagem, hospedagem, alimentação e outras 
despesas durante sua estada nos EUA.  OU 

2. Comprovante de renda recente tais como imposto de renda, holerites, rendas imobiliárias ou outro ou 
outro documento financeiro que permita ao aluno sustentar-se nos EUA; OU 

3. Uma declaração do patrocinador do aluno (pais, parente empregador, etc.) afirmando que será 
responsável por todas as despesas do aluno enquanto estiver nos EUA; E um extrato bancário recente 
ou uma carta escrita pelo gerente do banco do patrocinador ou outro documento financeiro 
ccomprovando que o mesmo possui os recursos financeiros que declara. A declaração de patrocínio 
deve especificar que o patrocinador será responsável pelas despesas com estudos, hospedagem, 
alimentação, transporte e outras despesas.  OU 

4.  Uma declaração oficial de oferecimento de bolsa de estudos da instituição que a oferece.  
 

OBSERVAÇÕES: 
▪ A documentação acima é uma exigência para a emissão do Formulário I-20. 
▪ O aluno deverá apresentar os originais da documentação que acompanha o Certificado de Suporte 

Financeiro ao oficial da Embaixada ou Consulado americano em seu país de origem. Desta forma, 
recomendamos que o aluno envie ao CCLS somente as cópias da referida documentação.   

▪ Se o patrocinador for um residente permanente (green card) ou cidadão dos EUA, ele poderá 
preencher o Form 134 (Form I-134). Caso contrário, uma carta com firma reconhecida é suficiente. 

▪ O aluno deverá contatar a Embaixada ou Consulado americano em seu país de origem, averiguar 
sobre o prazo para a emissão do visto de estudante (F-1) e certificar-se que dispõe do tempo 
necessário para completar todo o processo antes do início das aulas.  

▪ O aluno deverá pagar a taxa I-901, no valor de USD350, ao governo americano após receber o I-20 e 
antes da sua entrevista no órgão consular americano. O pagamento da taxa I-901 pode ser feito pela 
Internet através do sítio Form I-901. O CCLS pode processar esse pagamento pelo aluno se esse fizer a 
devida opção na Ficha de Inscrição. Não há nenhum encargo por esse serviço. 

▪ O CCLS não devolverá nenhuma documentação submetida pelo aluno para o processamento do 
Formulário I-20 

 
ALUNOS MENORES DE IDADE 
Alunos com menos de 18 anos devem estar acompanhados ou hospedados com um adulto responsável  
pelo aluno. O CCLS não se responsabiliza pelos alunos fora da instituição. 
 
FORMAS DE PAGAMENTO 
 

https://www.usimmigration.us/immigration-forms/affidavit-of-support-i-134/
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0BXFUVO5/Clique%20aqui
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Aceitamos transferência bancária, ordens de pagamento em dólares, cheques de bancos americanos, Zelle 
(info@cclsmiami.edu), e cartões de crédito (American Express, Visa e Master Card). 

 
PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE AGENTES 
 
O aluno que opta em fazer pagamentos ao CCLS através de um Agente, deve estar ciente que, em caso do 
aluno ter direito à devolução de valores pagos de acordo com a política de devoluções do CCLS, a mesma 
será feita diretamente pelo Agente e não o CCLS. O CCLS não será responsável por nenhum acordo feito 
entre o aluno e o Agente. O CCLS apresentará ao aluno um documento comprovando que os valores de 
devolução foram feitos ao Agente. 
 
APÓS A INSCRIÇÃO 
 
O CCLS processará o Formulário I-20 em aproximadamente cinco dias úteis após o recebimento de toda a 
documentação e taxa de inscrição. Se a inscrição do aluno for aceita, este receberá o documento I-20 e 
uma carta de aprovação da inscrição. Se inscrição não for aceita, o CCLS informará o aluno e/ou seu 
Agente por correio eletrônico. 
 
APLICAÇÃO PARA O VISTO DE ESTUDANTE F-1 NO ORÇÃO CONSULAR AMERICANO 
 
O aluno deverá apresentar os seguintes documentos ao oficial consular no dia da entrevista: 
1. Formulário I-20 fornecido pelo CCLS, datado e assinado pelo aluno; 
2.  Carta de aprovação da inscrição enviada pelo CCLS; 
3.  * Recibo de pagamento do Formulário SEVIS I-901 (USD350) 
4.  Passaporte válido para o prazo de seis meses além do período que o aluno estudará nos EUA  
5.  Documentos bancários originais e recentes comprovando idoneidade financeira do próprio ou do 

patrocinador do aluno.  
6.  Formulário DS-160 disponível no consulado ou no site US embassy (selecione seu país de origem) 
7.  Recibo de pagamento das taxas consulares, inclusive para dependentes, disponibilizadas no clique aqui 
8.  **Documentos que comprovem que o aluno irá retornar ao seu país de origem ao final do programa 

de estudos 
 
OBSERVAÇÕES: 
*O pagamento da taxa SEVIS I-901 só pode ser realizada após a emissão do I-20. 
** O visto F-1 é um visto de não-imigrante. Os oficiais consulares exigem que o candidato demonstre 
possuir vínculos com o país de origem. Os vínculos podem ser evidenciados através de (exemplos): 
a) carta do empregador atual ou futuro empregador apoiando os estudos e garantindo o emprego do 
candidato quando este retornar dos EUA; 
b) documento comprovando que o cônjuge e filhos do candidato permanecerão no país de origem; 
c) documento comprovando que o candidato tem propriedades ou negócios no país de origem; 
d) documento comprovando que o candidato tem idoneidade financeira e nenhum interesse em emigrar 
para os EUA. O documento pode ser: cópia da declaração de imposto de renda, contracheques etc. 
 
 
ENTREVISTA PARA O VISTO F-1 
 
A entrevista consular é um compromisso formal e o candidato deve apresentar-se de maneira respeitosa e 
formal (tanto no linguajar como na sua apresentação pessoal). O candidato deve estar preparado para 
responder sucintamente e com segurança às perguntas do oficial consular. As perguntas mais comuns são: 
1- Por que você deseja estudar inglês nos EUA quando há cursos de excelente qualidade em seu país? 

mailto:info@cclscorp.com
http://www.usembassy.state.gov/
http://www.usembassy.state.gov/
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2- Por que você escolheu o CCLS Miami para estudar inglês? 
3- Como o programa de inglês que deseja realizar o ajudará a alcançar os seus objetivos em seu país? 
 
Note que, para a pergunta 1. Respostas do tipo: “O inglês dos EUA é diferente do Brasil.” ou “Eu quero 
conhecer os EUA.”, “Eu acho legal estudar nos EUA.” não são respostas plausíveis. O visto de estudante é 
concedido a candidatos que necessitam aprender inglês rapidamente, de maneira intensiva e eficiente 
para que o candidato possa: prosseguir seus estudos no Brasil com mais rapidez; ou ser aceito em um 
programa de mestrado ou doutorado; ou obter uma promoção em seu trabalho atual; ou expandir os 
contatos internacionais da empresa para a qual trabalha; ou obter uma posição em uma empresa (de 
preferência identifique-a) que exige fluência em inglês; ou qualquer outro motivo sério que justifique seu 
investimento em um curso de inglês nos EUA. De outra maneira, o cônsul pode interpretar as intenções 
como frívolas, ou que o candidato deseja emigrar. 
 
O link a seguir oferece 10 boas dicas para a sua entrevista: www.nafsa.org/10points 
 
O oficial consular fará a análise final da documentação do aluno e aprovar, ou não, seu pedido de visto de 
estudante F-1.  
 
PAGAMENTO DO PRIMEIRO CURSO 
 
O pagamento do primeiro mês de curso deverá ser feito no prazo de cinco dias úteis após o visto de 
estudante ter sido concedido e antes da chegada do aluno à Miami. O aluno que não fizer seu pagamento 
dentro do prazo estipulado poderá ter sua matrícula e status cancelados. O CCLS enviará um recibo ao 
aluno para que seja mostrado ao oficial de imigração na chagada aos EUA. 
 
DESISTÊNCIA, TRANSFERÊNCIA, CANCELAMENTO E DEVOLUÇÃO DE MATRÍCULA 
 
A política de devolução está descrita abaixo: 

A. Devolução integral do valor do curso: 
1. Se o programa de estudos for cancelado pelo CCLS. Nesse caso a taxa de inscrição também será 

devolvida. 
2. Se o aluno não obtiver o visto F-1. 
3. Se o aluno não entrou nos EUA e decidiu cancelar seu I-20. 

 
B. Devolução parcial do valor do curso: 

1. Se o aluno de primeiro curso entrou nos EUA e desistiu de seu primeiro curso no CCLS antes do início 
ou não se apresentar às aulas, o CCLS reterá quatro semanas de matrícula se o aluno se inscreveu por 
um período menor que 12 semanas e seis semanas de matrícula se o aluno se inscreveu por um 
período igual ou superior 12 semanas. 

2. Se o aluno com frequência no primeiro curso desistir antes da metade ou na metade do curso, o CCLS 
reterá o valor de quatro semanas de aulas.  

3. Se o aluno em cursos subsequentes desistir antes da metade ou na metade do curso, o CCLS reterá o 
valor proporcional das semanas assistidas, até o último dia de presença.  

 
O cálculo do valor proporcional será feito em semanas (e não dias de aulas) cursados. Semanas com 
assistência parcial serão consideradas como assistência integral. 
 

Em todos os casos de devolução (exceto se o curso for cancelado pelo CCLS), o aluno perderá qualquer 
desconto que lhe tenha sido oferecido. O valor dos cursos sem desconto será aplicado aos cursos 
assistidos. 

http://www.nafsa.org/10points
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C. Inegibilidade à devolução do valor do curso 
Se o aluno desiste do curso após a metade do período, não terá direito à nenhuma devolução. 
 
D. Pagamentos sem direito à devolução 

1. Materiais didáticos em posse do aluno não sçao aceitos para devolução.  
2. As taxas de Inscrição e de courier não são devolvidas, exceto no item A.1 acima. 
3. A taxa SEVIS não é devolvida em nenhum caso. 

 
As devoluções serão pagas dentro do prazo de quarenta e cinco (45) dias, a partir da data de 
determinação, ou seja, a data em que o aluno desligou-se do curso, o último dia de frequência ou a data 
em que o CCLS desligou o aluno por faltas superiores a 30 dias consecutivos, exceto recesso escolar) ou 
por descumprimento das políticas da instituição. 
 
O CCLS retém os cadastros de seus alunos por três (3) anos após a data de determinação. Se o CCLS não 
conseguir comunicar-se ou localizar o aluno em um prazo de três (3) anos a partir da data de 
determinação, o CCLS reterá todos os pagamentos recebidos do aluno. 

Os alunos que pagaram suas matrículas por meio de agentes de viagem ou de intercâmbio receberão as 
devoluções devidas do seu agente, e não do CCLS. O CCLS não se responsabiliza por qualquer acordo feito 
entre alunos e agentes de viagem ou de intercâmbio. Não obstante, o CCLS dará um comprovante ao 
aluno de que a devolução foi feita em nome do aluno ao seu agente. 
 
POLÍTICA DE PROGRESSO ACADÊMICO  
 
Espera-se que os alunos mantenham progresso acadêmico satisfatório durante todo o período de curso. 
Para tanto, os alunos necessitam observar os critérios que se seguem: 

• obter uma média geral de pelo menos 70% em cada curso 

• obter presença mínima de 80% das aulas em cada curso 

• não repetir o mesmo curso mais do que duas vezes 
 
Os alunos matriculados para somente um curso ou em seu último curso deverão obter o mínimo de 80% 
de frequência às aulas ou terão seu cadastro em SEVIS cancelados. 
 
 O cálculo da média final dos cursos está abaixo: 
 
Cursos EEC e AES    Cursos CSK 
1. Prova Oral Final – 35%   1. Assistência às aulas – 10% 
2. Provas Escritas – 35%   2. Tarefas – 10% 
3. Assistência às aulas – 10%   3. Participação – 20% 
4. Tarefas – 10%    4. Apresentações orais – 40% 
5. Participação – 10%    5. Provas orais – 30% 
 
EEC-English for Effective Communication  CSK- Communication Skills   
 
HOSPEDAGEM E TRANSPORTE EM MIAMI  
O CCLS oferece recomendações de hospedagem e transporte a seus alunos e poderá ajudá-los no 
processo de decisão. Por favor comunique-se com info@cclsmiami.edu 
 
SEGURO DE SAÚDE 

mailto:info@cclscorp.com
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Os EUA não oferecem assistência médica gratuita a alunos internacionais. Embora não obrigatório, nodos 
os alunos devem adquirir um seguro de saúde internacional válido durante todo o período em que estudar 
no CCLS. O aluno que não apresenta um comprovante de seguro de saúde, será unicamente responsável 
por todas as despesas médicas durante sua estadia nos EUA. 
 
O CCLS recomenda que os alunos adquiram um seguro médico seus países de origem porque podem obter 
uma melhor cobertura, melhores preços e pagamentos em sua própria moeda. Caso o aluno prefira uma 
seguradora americana, as empresas abaixo estão entre as mais populares entre estudantes: 
Global Student USA - www.insubuy.com 
HTH Worldwide- www.hthworldwide.com/insurance_intstudents.html 
Compass  - www.compassstudenthealthinsurance.com 
Gateway USA - www.gatewayplans.com/gw_usa/ 
International Student Protection - www.intlstudentprotection.com 
ISO Med - www.isoa.org/iso_med_main.aspx 
 
FERIADOS E CIRCUNSTÂNCIAS EXTREMAS 
 
O CCLS não oferece devolução de pagamentos devido a feriados não programados ou circunstâncias 
extremas, exceto se o CCLS não volta à sua operação regular em um prazo de 10 (dez) dias úteis.  As datas 
origianais dos cursos podem ser alteradas para acomodar aulas de reposição. O CCLS não se responsabiliza 
por serviços cancelados devido à impossibilidade de manter-se em operação devido a circunstâncias que 
fogem ao controle da escola ou seus representantes. 
 
NOSSA LOCALIZAÇÃO 
 
O CCLS está localizado a poucos quilômetros do aeroporto internacional de Miami e do centro da cidade, 
na 3191 Coral Way, em uma área residencial e comercial bastante segura e movimentada. Há uma 
variedade de restaurantes que oferecem pratos da cozinha local e internacional (chinesa, japonesa, 
italiana e latino-americana), lanchonetes (Burger King, McDonald’s, Subway e Taco Bell) e pizzarias 
próximas a escola. Uma lanchonete refeições e lanches opera em nosso edifício. Há linhas de ônibus que 
liga o CCLS ao centro da cidade, Coconut Grove e à área comercial de Coral Gables.  
 
CURSOS UNIVERSITÁRIOS 
 
O CCLS tem afiliação com algumas universidades americanas e poderemos ajudar nossos alunos a fazerem  
suas transferências após completarem seus programas de estudos.  
 

http://www.insubuy.com/
http://www.hthworldwide.com/insurance_intstudents.html
http://www.compassstudenthealthinsurance.com/
http://www.gatewayplans.com/gw_usa/
http://www.intlstudentprotection.com/
http://www.isoa.org/iso_med_main.aspx

