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Lista de documentos (Formulário I-20 para aplicante do Visto F1) 
A escola é responsável por emitir o formulário I-20. 

O Formulário I-20 é o formulário necessário para que você possa solicitar o visto F1 (Visto de 
estudante) através de uma entrevista junto ao consulado Americano aonde você reside. 

 

1) Formulário de Aplicação (Digitado) 
2) Copia do passaporte;  
3) Diploma ou histórico escolar do último curso concluído (curso Secundário ou Ensino médio 

ou Superior); 
4) Comprovante financeiro: 

A. COM PATROCINADOR  

• Extrato bancário do patrocinador com valor disponível de no mínimo US$12,000 
para “ General English Program”( F1)  - 1 ano de curso. (Em caso de dependentes:  
adicionar US$6,000 por dependente) 

• Formulário do Patrocinador (“Affidavit of Support”) assinado com reconhecimento 
de firma 

• Cópia da Identidade do Patrocinador ( Passaporte ou Carteira de motorista ou RG) 

• O mais recente “Income tax “(em caso de patrocinador Americano)  
B. SE NÃO HOUVER PATROCINADOR 

Extrato bancário no seu nome, com mesmo valor mencionado acima: 
US$12,000.00 para 1 ano de curso mais o valor do depdente- F2(em caso de dependentes)  

Ou de US$6,000 para 6 meses de curso mais o valor do dependente - F2 (em caso de 

dependentes) 

VALOR DO PROCESSO (não reembolsável): US$ 710.00 + Taxa de envio de US$100.00* = US$810,00 
Em caso de dependentes: adicionar US$50,00 por dependente 

O valor do processo inclui: 

• Matrícula/Formulário I-20 (Certificado de elegibilidade para estudantes 
Internacionais) US$360 + (Em caso de dependente: US$50 por dependente)  

• US$350 - taxa SEVIS (“Student and Exchange Visitor Information System”)   
*Taxa de envio (opcional):  US$80 - US$120 (valor varia de acordo com o endereço do destinatário). 
Caso o valor do envio ultrapassa US$100, o solicitante será informado para efetuar o pagamento da 
diferença) 

5) Se for aplicar para F1 com dependentes (F2): Cópia do passaporte dos mesmo, Certidão de 
casamento traduzida, em caso de esposo(a) e Certidão de nascimento traduzida, em caso de 
Filho(a)  

 
Custo do curso : US$4,800.00 – 1 ano ( o pagamento  poderá ser efetuado por sessão de 12 
semanas. A cada 12 semanas US$1,200.00) 

 
Todos os documentos deverão ser submetidos em inglês 
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