
 
 

Diretrizes Iniciais Obrigatórias de Imigração para Portadores de Visto F-1 ou J-1 

Os alunos com visto F-1 ou J-1 devem completar as diretrizes de imigração do CESL durante a semana de admissão, 
antes de receber sua agenda de aulas. Os alunos que chegarem atrasados pagarão uma taxa adicional de $50,00. Essas 
informações e os links com os websites do governo dos EUA estão na página de imigração do CESL, 
http://www.cesl.arizona.edu/student-services, e no Manual do Aluno.  Há, também, informações adicionais disponíveis 
na página http://studyinthestates.dhs.gov/students.   

Para manter seu status de imigração, proceda da seguinte forma: 

1.  Endereço local nos EUA: comunique seu novo endereço local à imigração no prazo de 10 dias após a mudança.  
Caso faça sua mudança durante a sessão, lembre-se de que a lei o (a) obriga a atualizar seu endereço no CESL 
101. 
 

2. Situação acadêmica: é obrigatório assistir às aulas regularmente e continuar a fazer progressos, mesmo que 
tenha que repetir um nível ou classe vez por outra.  Se tiver muitas faltas, receberá uma carta/e-mail de 
advertência.  Se continuar a faltar, será desligado do CESL e seu I-20/DS-2019 será cancelado.  Uma vez 
cancelado o seu I-20, você terá que partir imediatamente dos EUA e perderá o direito ao seu período de 
carência.   
 
Se não puder continuar a assistir às aulas por qualquer razão, terá que retirar-se do CESL e deixar os EUA. 
Preencha o formulário de retirada localizado na página do CESL na web e traga-o para o CESL 101. Seu registro 
SEVIS será cancelado e terá que sair dos EUA dentro de duas semanas. 

       3.  É necessário tomar providências em relação ao seu I-20/DS-2019 antes que termine a validade; você tem três 
opções. 

 a. Continuar a estudar no CESL e estender o seu CESL I-20/DS-2019.  Terá que se reinscrever no CESL antes do 
vencimento do seu I-20/DS-2019  atual, e o seu novo I-20/DS-2019, com prazo estendido, ficará pronto no 
último dia da sessão.  Não podemos estender seu I-20/DS-2019 no CESL após essa data. 

 b. Transferir-se para outra escola.  Envie sua carta de admissão e o formulário de transferência da nova escola 
assinado antes do final das aulas em curso.  Vamos transferir seu registro dois dias úteis após o final das aulas.  
Seu registro de imigração não pode ser liberado antes do final das aulas, mas você tem que solicitá-lo com 
antecedência. 

 c. Sair dos EUA. Caso conclua a sessão regular, terá um período de carência de 60 dias (F-1) ou 30 dias (J-1) 
para deixar os EUA.  No entanto, caso se retire, seja desligado, cancelado ou planeje sair antes do final da sessão, 
terá que sair imediatamente dos EUA. 

Para manter o status e estender seu I-20/DS-2019, é preciso que continue inscrito nos nossos programas de oito 
semanas. Os únicos períodos de “férias” do CESL I-20s/DS-2019S ocorrem em maio e dezembro. 

É indispensável manter seus documentos em ordem. 

1. Seu I-20/DS-2019 e seu passaporte têm que estar sempre atualizados. 
2. Muitos países exigem visto para a entrada no México; consulte o consulado mexicano em Tucson: 553 S. 
Stone Ave.   
                      O CESL não pode informar se você precisa  ou não de visto. A confirmação dessas informações é de sua 
responsabilidade. 
3. Você é SEMPRE responsável pelo seu próprio status de imigração.  Fique atento(a) quanto à validade do seu 



 
 
I-20/DS-2019 e planeje suas providências. 
4. Viagens internacionais:  para voltar aos EUA, é preciso ter um passaporte válido, um visto válido e o seu I-
20/DS-2019 tem que ser assinado para viagens pelo departamento de emissões do CESL.  Leve SEMPRE o seu passaporte 
e o I-20/DS- 2019 ao Admissions Office (Departamento de Admissões) para aprovação vários dias antes da data de sua 
viagem. 


