
 INSTRUÇÕES PARA CANDIDATURAS / INSCRIÇÕES 
 PARA VISTO F-1 / ESTUDANTES INTERNACIONAIS -  Semestre de Primavera de 2023 

 Todas as inscrições devem ser concluídas até 4° de Novembro de 2022. 
 Todas as inscrições de estudantes transferidos de uma faculdade americana devem ser concluídas até 16 de 
 Dezembro de 2022 (estudantes que já estão matriculados em uma universidade americana). 

 Cadastre-se em nosso site 
 Passo 1:  Acesse nosso site 
 h�ps://www.mesacc.edu/interna�onal-educa�on/ 
 future-f-1-students 
 Passo 2  :  Clique em  New User Apply Here  para 

 criar uma conta. 
 Obs: Você receberá um e-mail com informações 
 de login e senha. 
 Passo 3  :  Faça  Log in  com seu nome de usuário e 
 senha temporária para iniciar sua candidatura. 

 Passo 4  :  Em “  Your Home Page  ” clique em  Search 
 Programs  (botão preto) e escolha  Incoming 
 Interna�onal Students  no campo “  Show  ” (deixe o 
 resto do campo em branco) e clique no botão 
 “  Search  ” 
 Passo 5  :  Escolha seu �po de usuário  (Ini�al / New 
 Interna�onal Admission or Transfer Student) 
 Obs:  Ini�al / New students  são aqueles  que NÃO 
 estão matriculados  em nenhuma Ins�tuição de 
 Ensino nos  Estados Unidos. 
 Passo 6  :  Clique em  “Apply Now” 

 Documentos Necessários 
 Gen�leza enviar os documentos online. Todos os documentos devem ser enviados em PDF. 
 Documentos obrigatórios conforme lista abaixo : 
 1. Comprovante de Apoio Financeiro 

 Caso você seja patrocinado por  familiares/patrocinadores  privados 
 ·  O formulário  Evidence of Financial Support Form  completo e assinado 
 ·  Uma carta  ou  extrato bancário  em papel �mbrado  original mostrando o nome do patrocinador e 

 fundos disponíveis de pelo menos  US $23,710.  O documento  deve ser emi�do o mais tardar seis 
 meses antes da data de início das aulas. 

 Caso você seja patrocinado pelo seu  governo  : 
 ·  Uma carta de seu patrocinador 
 Caso você esteja u�lizando fundos pessoais: 
 Uma carta  ou  extrato bancário  em papel �mbrado original  mostrando o nome do patrocinador e fundos 
 disponíveis de pelo menos  US $23,710.  Para candidaturas  para o semestre de primavera de 2023, o 
 documento bancário deve ter sido emi�do após  15 de  Julho de 2022. 

 2. Comprovante de conclusão do Ensino Médio  (Cer�ficado  oficial de conclusão do Ensino Médio ou histórico 
 escolar com data de conclusão, em inglês) 
 3. Comprovante de proficiência em inglês 

 Para programas acadêmicos:  TOEFL  (61 iBT, 173 CBT,  ou 500 PBT),  IELTS  (pontuação mínima de 5.5),  Duolingo 
 (90+) ou  PTE  (acadêmico: 44) 
 Para ESL (Inglês como segunda língua):  TOEFL  (23 iBT,  97 CBT, ou 400 PBT),  IELTS  (pontuação inferior a  5.5) ou 
 Duolingo 

https://www.mesacc.edu/international-education/future-f-1-students
https://www.mesacc.edu/international-education/future-f-1-students


 Exceções: 
 ·  Candidatos que possuam curso superior de uma ins�tuição  de ensino nos Estados Unidos 
 ·  Candidatos que completaram quatro (4) anos de ensino  médio em uma escola dos Estados Unidos 
 ·  Estudantes transferidos podem receber uma isenção  do teste de nivelamento de inglês e matemá�ca, 

 com base em uma avaliação de um registro acadêmico anterior. Neste caso, gen�leza enviar uma 
 transcrição escolar não oficial da ins�tuição de ensino americana atendida. 

 O comprovante de proficiência em inglês serve apenas  para fins de admissão. Todos os novos estudantes 
 devem fazer o teste de  nivelamento antes de se registrarem. 
 4. Fotocópia do passaporte 

 Caso você esteja aplicando pela primeira vez: 
 Uma fotocópia da  Página de Iden�ficação  de seu passaporte.  Caso você esteja aplicando para uma  transferência  : 

 ·  Uma fotocópia da página de iden�ficação de seu  passaporte 
 ·  Uma impressão ou cópia de seu  I-94  mais recente 
 ·  Uma fotocópia de seu  visto F-1  no seu passaporte 
 ·  Uma fotocópia de TODOS os seus  I-20 anteriores 

 Aviso: 
 Mesa Community College reserva-se o direito de pedir documentos adicionais para o 
 processo de inscrição. Em caso de transferência, exigimos transcrições não oficiais da 
 faculdade ou universidade dos EUA atendidas. 
 No caso dos Dependentes Acompanhantes, fotocópias da Página de Iden�ficação do Passaporte para cada 
 dependente devem ser enviadas. 
 Todos os documentos necessários devem ser enviados on-line através da conta criada para sua candidatura, a 
 menos que especifique de outra forma. 


