
INFORMAÇÕES EM PORTUGUÊS  

 

O English Language Institute (ELI) oferece aos estudantes internacionais a oportunidade de aumentar a 

sua proficiência na língua inglesa e desenvolver as habilidades necessárias para o sucesso em uma 

faculdade ou universidade nos Estados Unidos. O programa é projetado para estudantes com um mínimo 

de um ano de formação em língua inglesa, que terminaram o ensino médio ou estão no nível da faculdade. 

Esta classe pode não ser apropriada para alunos avançados de inglês, ou alunos com um escore TOEFL 

superior a 500(paper) ou 46 IBT. Os alunos devem ter pelo menos 18 anos de idade ou cumprir com os 

nossos requisitos da política menores. 

 

ETAPAS PARA APLICAR (step by step) 

Baixe o aplicativo ou ligue para 760.757.2121 x6590. Você também pode enviar um e-mail para 

lcargile@miracosta.edu. 

Política Menor 

 

A ELI aceita menores em nosso programa caso a caso. Nosso requisito de idade mínima é de 16. A 

maioria dos estudantes de ELI tem mais de 18 anos. Se você tem menos de 18 anos e gostaria de 

frequentar ELI, você deve ter um responsável local ou pai na área onde você vai permanecer durante todo 

o período do programa. Estudantes com menos de 18 anos também devem enviar um formulário de 

guarda e receber aceitação pelo diretor do Instituto de Língua Inglesa. A ELI tem o direito de recusar a 

aceitação a qualquer aluno menor. 

 

Passos após a sua aplicação 

 

Após a sua admissão no Instituto de Habilidades de Língua Inglesa e Universidades, você receberá um 

documento SEVIS I-20 necessário para você receber um visto de estudante F-1. 



 

Solicitando o seu visto de estudante 

 

Solicite o Visto F-1 

 

O visto de estudante F-1 pode ser obtido em uma embaixada ou consulado dos EUA fora dos Estados 

Unidos. Aqui estão as etapas para solicitar o visto F-1: 

 

A partir de setembro de 2004, os novos candidatos para um visto F-1 devem pagar uma taxa única de US 

$ 200 ANTES de solicitar o visto. A taxa é chamada de Taxa SEVIS I-901 e é cobrada pelo Departamento 

de Segurança Interna (DHS). A taxa pode ser paga por correio ou online. A taxa pode ser paga pelo aluno 

ou por outra pessoa (membro da família ou amigo) dentro ou fora dos EUA. Para obter mais informações 

sobre como pagar a taxa SEVIS, visite o site do Departamento de Segurança Interna: 

http://www.ice.gov/sevis/i901/index.htm 

Depois de ter obtido o recibo do pagamento da taxa SEVIS (o recibo é chamado de I-797), entre em 

contato com a Embaixada dos Estados Unidos localizada em seu país para marcar um compromisso para 

receber seu visto F-1. Use o seguinte site para encontrar a Embaixada dos EUA mais próxima e para 

descobrir o que levar para a consulta do visto: http://travel.state.gov/links.html 

Para se preparar para sua entrevista de visto, encontre os 10 pontos importantes a serem lembrados. 

Pegue o recibo de pagamento SEVIS I-901, I-20 inteiro e documentos originais que comprovem o apoio 

financeiro à Embaixada ou Consulado dos Estados Unidos mais próximo da sua residência. Está 

demorando mais tempo para a embaixada dos EUA em processar vistos, então comece esse processo 

imediatamente. Se aprovado, o visto será colocado no seu passaporte. 

Se o seu pedido de visto de estudante for aprovado, o funcionário consular colocará um carimbo de visto 

no seu passaporte e devolverá o SEVIS I-20 em envelope selado. Com esses documentos, você pode 



entrar nos EUA. Novos regulamentos limitam sua entrada para os Estados Unidos até 30 dias antes da 

data do relatório no SEVIS I-20 (a data do seu relatório é a primeira data listada na Seção 5 do seu I- 20). 

 

Você deve entrar nos Estados Unidos para estudar em tempo integral com o visto F-1. Você deve 

comparecer à escola cujo formulário SEVIS I-20 você usou para obter seu visto e entrar nos EUA. Você 

pode entrar em um B Visa para ELI, mas você será limitado em quantidade de aulas e quais tipos de aulas 

você pode frequentar. 

Quando você chegar nos Estados Unidos, você será obrigado a apresentar seu SEVIS I-20, juntamente 

com seu passaporte e documentos financeiros, ao oficial de imigração no aeroporto ou no cruzamento da 

fronteira. O oficial de imigração irá carimbar o seu formulário e ele ou ela também emitirá um registro de 

chegada-partida completo I-94. O I-94 é um documento extremamente importante, que indica a data em 

que você entrou nos EUA, bem como o D / S (duração do status). Certifique-se de manter este formulário 

no seu passaporte em todos os momentos. 

Planeje chegar aos Estados Unidos pelo menos uma semana antes do primeiro dia da escola. Isso 

permitirá que você tenha tempo suficiente para se instalar em sua habitação, encontrar o seu caminho e 

ficar seguro antes do início da escola. 

Você deve informar o escritório internacional do estudante no MiraCosta College (sala 3443, Oceanside 

Campus, telefone 760-795-6897) imediatamente após sua chegada. Nosso horário de expediente é 

geralmente, de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h e de sexta-feira, das 8h às 16h30. Traga o seu 

passaporte e o formulário SEVIS I-20 ao informar a escola. 

Clique aqui para obter mais informações sobre o seu F-1 Visa. 

Você está pronto para viajar? 

 

Como você está aqui como estudante internacional, queremos garantir que, antes de viajar, verifique a 

lista abaixo para confirmar que você possui todos os documentos necessários que lhe permitirão retornar 

para os Estados Unidos: 



 

Passaporte válido 

Visto F-1 válido 

SEVIS I-20 (nos últimos 6 meses) 

Cartão I-94  

Todas as I-20 anteriores emitidas 

Comprovante de seguro médico e identificação com foto 

Prova de inscrição para o semestre atual 

Se você não tiver todos esses documentos, verifique e contate o nosso escritório internacional em 

760.795.6897 antes de sair dos Estados Unidos. 

 

Clique aqui para obter mais informações 

Informações de contato 

 

Iip@miracosta.edu 

P +1.760.795.6897 

F +1.760.757.8209 

 

 

TOEFL INSTITUCIONAL 

O Instituto de Língua Inglesa do Colégio MiraCosta irá oferecer o teste TOEFL institucional (em papel) 

três vezes por ano (maio, julho e novembro) para quem está interessado em se candidatar às aulas de 

crédito da MiraCosta College. Os resultados deste teste só podem ser usados para aplicação no MiraCosta 

College. Se você está interessado em se inscrever no teste, venha ao English Language Institute no 

Oceanside Campus, Building T510 ou ligue para 760-757-2121 EXT 6590. Você deve se inscrever 30 

dias antes das datas do teste. A taxa não reembolsável de US $ 40 é paga em dinheiro, cheque ou cartão 



de crédito (Visa ou Master Card). Os lugares são limitados para cada teste. Os lugares restantes são 

fornecidos com base em "primeiro a chegar, primeiro a ser servido" e o pagamento é necessário quando 

você se inscreve. 

 

Calendário institucional do teste TOEFL 2017 

 

26 de abril de 2017 

Check in 8:30 a.m. / O teste começa às 8:45 da manhã. 

(Tempo de teste 3 horas) 

12 de julho de 2017 

Check in 8:30 a.m. / O teste começa às 8:45 da manhã. 

(Tempo de teste 3 horas) 

15 de novembro de 2017 

Check in 8:30 a.m. / O teste começa às 8:45 da manhã. 

(Tempo de teste 3 horas) 

Regras de teste 

 

Os alunos devem chegar 15 minutos antes da hora de início do teste. Somente os estudantes que fazem o 

teste são permitidos na sala. Não há intervalos durante o teste. Telefones celulares, pagers e tradutores 

não são permitidos na sala de teste. 

 

Os resultados dos exames não oficiais geralmente estão disponíveis um dia após a data do teste. Os 

resultados dos exames oficiais geralmente estão disponíveis 10-14 dias após a data do teste. 

 

* Os alunos do ELI devem tomar o TOEFL institucional e passar com uma pontuação acima de 450 antes 

de poderem fazer o teste de colocação(Placement Test) do College MiraCosta. 



 

* Estudantes ELI devem ter 3 recomendações de professores para tomar o TOEFL institucional. 


