EducationUSA Academy na Universidade de Syracuse:
Formulário de Inscrição 2016 - VERSÃO DE PAPEL
Por favor, complete a lista de items abaixo antes de enviar sua inscrição de forma a garantir que sua inscrição esteja
completa. Envie sua inscrição completa, redação, histórico escolar, boletim e uma carta de recomendação para o escritório
do Summer College: Summer College for High School Students, Attn: EducationUSA Academy, 700 University Ave., Syracuse,
NY 13244-2530, United States of America. As documentações podem também ser submetidas através do fax (011-315-4434410) ou do email (sumcoll@syr.edu). Nota: as cartas de recomendação devem ser enviadas diretamente ao nosso escritório
pela pessoa que escreveu sua carta. Se a carta de recomendação for enviada junto às documentações do candidato, a
mesma deve ser submetida em um envelope selado, com a assinatura de quem escreveu a carta onde se fecha o envelope.

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Use a seguinte lista de verificação para assegurar-se de que sua inscrição esteja completa.
 Formulário de Inscrição
 Cópia do passaporte e do visto
 Documentação que comprove fundos
 Redação
 Histórico Escolar
 Boletim de notas atual
 Carta de recomendação (a carta deve ser de um professor(a) de Inglês ou de um professor(a) de Inglês do
Centro Binacional)

Término das Inscrições: 15 de maio de 2016
*************

INFORMAÇÃO DO CANDIDATO
Os alunos aceitos no programa receberão um formulário "I-20" para a apresentação durante a entrevista do visto de
estudante. Espere até 2 semanas para receber o formulário I-20 após ser aceito no programa antes de marcar sua
entrevista para o visto de estudante.
Nome completo do candidato:
Sobrenome

Sexo:

 Masculino  Feminino

Nome

nome do meio

Data de Nascimento:
Dia, Mês, Ano

Email do aluno ( o uso do email será a forma principal de contato entre o aluno e o Summer College):
Número de telefone (incluir o código de país):
Outro telefone de contato (incluir o código de país):
celular, etc.): ____________

Tipo do número de telefone (trabalho,
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Endereço Residencial:

Rua

Num. Casa/apt, setor

Cidade

Estado

CEP

País

País de Cidadania:
País de residência permanente(caso seja diferente):

______

Endereço onde você deseja receber as documentações de imigração (caso seja diferente do endereço acima):
Rua

Num. Casa/apt , setor

Cidade

Estado

CEP

País

Visto que você pedirá:
 F1
(Os alunos internacionais que participam no EducationUSA Academy NÃO PODEM pedir um visto B1/B2.)
Se você atualmente está residindo nos Estados Unidos, forneça por favor a seguinte informação:
Status de visto atual:
Caso seja o visto F1, data de vencimento do
Mês, Dia, Ano
I-20:
Você tem um visto válido em seu passaporte?  Sim

 Não

Envie uma cópia de seu passaporte (e do visto, se tiver) junto com sua inscrição.

Caso sim, data de vencimento:

Mês, Dia, Ano

Qual é a sua fonte de recursos para custeio?
(Forneça por favor prova documentada de sua fonte de sustento financeiro para custear o programa inteiro.)
Fundação:

Nome da fundação

nome do contato

endereço

telefone

Recursos pessoais/família:
Outro: Caso marque "outro" favor explicar:
Proficiência Inglesa: Os alunos internacionais necessitam de um visto F1, ou de um visto J1 em determinadas
circunstâncias, e prova de proficiência em Inglês. Pontuações ou notas de TOEFL ou de IELTS, carta de recomendação do
professor de Inglês ou do professor Inglês do Centro Binacional, notas recebidas em aula de Inglês, ou alguma forma de
combinação de tais meios são requeridos como comprovação.

INFORMAÇÕES SOBRE PAIS OU RESPONSÁVEIS
MÃE OU RESPONSÁVEL

Nome do responsável:

Sobrenome

Nome

nome do meio

Endereço (caso seja diferente do candidato):
Rua

Num. Casa/apt, setor

Cidade

Estado

CEP

Email do aluno ( o uso do email será a forma principal de contato entre o aluno e o Summer College):
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País
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PAI OU RESPONSÁVEL

Nome do responsável:

Sobrenome

Nome

nome do meio

Endereço (caso seja diferente do candidato):
Rua

Num. Casa/apt, setor

Cidade

Estado

CEP

País

Email do aluno ( o uso do email será a forma principal de contato entre o aluno e o Summer College):

INFORMAÇÕES SOBRE O ENSINO MÉDIO
Nome da escola de ensino médio:

Endereço da escola:
Rua

Num. Casa/apt, setor

Cidade

Estado

CEP

País

Nome do orientador da escola: _____________________________ Email do
orientador:_________________________________
Ano previsto para a conclusão do ensino médio:

 2017

 2018

 2019

***

Redação:

Em uma redação digitada, explique por favor seu interesse no EducationUSA Academy na Universidade de Syacuse, e o
que você espera aprender dessa experiência.
Certifique-se de que seu nome esteja no cabeçalho e envie a resposta juntamente com a sua inscrição:
***

CARTA DE RECOMENDAÇÃO:

Por favor peça que um professor(a) de Inglês ou um professor(a) de Inglês do Centro Binacional envie uma carta de
recomendação a seu favor. Além de abordar a maturidade do candidato, disciplina, e potencial de sucesso no programa
EducationUSA Academy bem como nos programa associados, essa carta de recomemendação deve também incluir uma
avaliação atual da proficiência do candidato no Inglês de acordo com o Common European Framework’s Common
Reference Levels: Global Scale (http://www.finchpark.com/courses/assess/CEF_Common_Reference_Levels.pdf).
NOTA PARA QUEM ESCREVE A RECOMENDAÇÃO: É de grande interesse do programa e de todos os participantes no
EducationUSA Academy de ter os alunos agrupados de acordo com níveis proficiência similares. Portanto, sua avaliação
verdadeira e exata das habilidades linguísticas do aluno será essencial para assegurar uma rica experiência. A carta de
recomendação deve ser enviada diretamente ao nosso escritório pela pessoa que escreveu a carta. Se a carta de

3

EducationUSA Academy na Universidade de Syracuse: Formulário de Inscrição

recomendação for enviada junto às documentações do candidato, a mesma deve ser enviada em um envelope selado,
com a assinatura de quem escreveu a carta onde se fecha o envelope.
***

HISTÓRICO ESCOLAR & BOLETIM ATUAL

Sua inscrição não estará completa até que nós recebamos seu histórico escolar de notas e um boletim atual. Estes
documentos podem ser originais ou cópias, mas devem ser enviados ao nosso escritório o mais rápido possível.
Summer College for High School Students
Attn: EducationUSA Academy
700 University Ave.
Syracuse University
Syracuse, NY 13244-2530
United States of America
O histórico escolar e o boletim atual podem também ser enviados através do fax (011-315-443-4410) ou do email
(sumcoll@syr.edu)
***
Seguro de saúde: É uma exigência que todos os alunos se inscrevam no seguro de saúde pelo Cultural Insurance
Services International. Informações adicionais serão fornecidas após à admissão no programa.
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