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Lista de documentos processo de Troca de “Status” 
• Formulário de Aplicação da escola (digitado) 
• Copia de Passporte, Visto, I-94 ; (Em caso de dependentes: copias dos mesmos docs, mais 

certidao de casamento traduzida para Cönjuges /Certidao de Nascimento traduzida para filhos (as)) 

• Diploma ou histórico escolar da última graduação (Tradução do diploma ou histórico 
para inglês faz- se necessário); 

• Carta de solicitação do processo (Carta explicando o motivo da troca de “status” para 
F1, importância e objetivo do apredizado do idioma) Essa carta poderá ser escrita em 
português e a tradução deverá ser oficial e notorizada; 

• Comprovante de residência (no seu país de origem) traduzido para inglês. Exemplos:  
Contas de luz, telefone, boleto de banco ou cartão de crédito etc. 

Comprovação financeira 
SE VOCÊ TIVER UM PATROCINADOR: 

• Extrato bancário do patrocinador comprovando o valor disponível de no mínimo US$ 
12,000 para 1 ano de estudo (Em caso de dependente: adicionar $6000 por dependente) 

• Formulário do Patrocinador (assinar e reconhecer assinatura em cartorio) 

• Cópia da Identidade do patrocinador (Passaporte ou Carteira de Motorista ou RG) 

• Cópia do passaporte ou certificado de naturalização do patrocinador (patrocinador 
Americano) 

CASO NÃO FAÇA USO DO PATROCINADOR: 
Apresentar um extrato bancário no seu nome, no valor de: 

• US$ 12,000 para 1 ano (Em caso de dependente: adicionar $6,000 por dependente) 
 
CUSTOS DO PROCESSO – NAO REEMBOLSAVEL : US$ 1,195.00 

• Aplicação para a troca de “status” (Formulário I-539) - US$370,00; 

• Taxa para exame biométrico: US$85,00 (Aplicante) + US$85,00 (por dependente) 

• Taxa SEVIS I-901  - US$350.00 

• Matrícula  - US$60.00  
• Taxa para preparação do  I-20 - US$300,00  (Em caso de dependentes: adicionar US$50 

por dependente) 

• Taxa de envio - US$30.00 (USPS - Flat Rate Express mail) 

• Valor do curso : US$4,800 para 1 ano de curso ($1.200 a cada 12 semanas) 
CASOS DE  J-1 or H2B OU OUTROS VISTOS. 
Formulário DS ou “Petition”, faz-se necessário  
OBS: Esteja ciente que você deverá manter a sua permanência (B1/B2) valida enquanto o processo de troca 
de "status" para estudante estiver tramitando. A Imigração poderá aprovar a solicitação de trocar de status 
para estudante somente se o seu atual status (B1/B2) estiver válido. 
https://studyinthestates.dhs.gov/change-of-status 
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