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THE ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE
APPLICATION CHECKLIST
Para completar a sua solicitação para ELI,precisa enviar todos os documentos necessários, listados abaixo,
digitalmente ou pessoalmente, diretamente ao Diretor do Programa ELI.

Todos solicitantes devem apresentar:
________ Formulário de Solicitação. Por favor, consulte a seção de recursos para o formulário de inscrição
________Cópia do passaporte .Uma fotocópia clara do seu passaporte atual (com a foto, nome e data
de nascimento visíveis)
________Vacina contra Meningite Bacteriana. Comprovante de vacinação contra Meningite Bacteriana se
você tem menos de 22 anos.
________ Seguro Estudantil.Todo estudante deve ter um plano de seguro saúde abrangente. O plano
deve atender às normas exigidas pelo regulamento do Departamento de Estado dos Estados Unidos.
Reveja os requisitos do Seguro Saúde do Estudante na seção de recursos.
________ Menores Estudantes. menores de17 anos são classificados como menores e requerem o consentimento dos
pais.
________Pagamento de taxa de inscrição. Taxa de inscrição de USD $ 150 ($ 75 não é reembolsável) deve ser paga
antes que seu pedido seja processado. Você pode pagar a taxa de inscrição de US $ 150 on-line em
www.ppp.utep.edu ou ligando para +1 (915) 747-5142. Se você preferir enviar um cheque, por favor, envie-o para
o endereço acima indicado e nominal à UTEP. NÃO envie dinheiro

Os estudantes internacionais e de transferência que exigem um I-20 (visto F-1) também
devem apresentar:
________ Certificação Financeira.Todo estudante internacional que necessite de um I-20 deve apresentar uma
certificação financeira atual (não mais de 2 meses) de um banco ou agência patrocinadora. No entanto, se você
pretende estudar por menos de um ano, entre em contato com o Diretor do Programa ELI para obter os requisitos de
financiamento.
A certificação financeira deve ser em inglês e incluir:
________ Nome do titular da conta.
________ Tipo de conta: Poupança ou Conta corrente.
________ Nome, endereço e número de telefone da instituição.
________ A certificação bancária deve indicar que os fundos podem ser retirados imediatamente.
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________Saldo atual: US $ 13.340 (para estudantes planejando ficar um ano)
________Carta do Patrocinador (se aplicável). Se o extrato bancário mencionado em # 6 não estiver no nome
do estudante, o titular da conta deve preencher a carta do patrocinador. Se mais de uma pessoa estiver
patrocinando o aluno, devem ser enviadas cartas de patrocinadores separadas e demonstrações
financeiras originais separadas. Verifique a seção de recursos para a carta de patrocinador.
________ Patrocínio de Habitação e Vida (se aplicável). Se um cidadão americano ou um residente permanente
dos Estados Unidos estiver patrocinando o aluno com quarto e alimentação, o aluno precisará mostrar uma
certificação financeira de um banco ou agência patrocinadora de apenas US $ 4.800.
________ Acompanhamento dos membros da família (se aplicável). Se o aluno vai ser acompanhado por
familiares (esposa / marido e / ou filhos), os seguintes documentos também devem ser enviados:
________ Uma certificação financeira com saldo atual de US $ 4.210 para cada membro da família
acima mencionado
________ Uma fotocópia de seus passaportes (página com foto, nome e data de nascimento)
________Comprovante legal de relação (certidão de casamento e / ou certidão de nascimento)

Somente estudantes de Transferência :
Se você é um estudante de transferência, você também precisará fornecer:
________ Uma cópia do seu visto atual
________ Uma cópia do I-94
________ Uma cópia do I-20 atual
________ Uma transferência para o formulário UTEP
preenchido pela escola anterior (Por favor, revise o
formulário de transferência na seção de recursos).

O que acontece agora?
1. Todos os estudantes internacionais (visto F-1) e de transferência receberão um e-mail do Gerente do
Programa sobre a coleta de sua I-20 em cerca de 10 a 14 dias após o recebimento de todos os documentos
necessários
2.Todos os outros alunos receberão um e-mail de confirmação sobre a sua aceitação para o programa em cerca
de 3 a 5 dias após a apresentação de todos os documentos necessários.

A inscrição ao English Language Institute é incondicional e não garante a admissão aos programas de
graduação UTEP.

Mais informações,Assim como uma cópia dos documentos mencionados aqui podem ser encontradas em:

http://ppp.utep.edu/index.php/programs/language
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