Olá
Agradecemos seu interesse pela Lumos Language School, nossa escola está localizada nas cidades de Salt Lake
City e Orem no estado de Utah. Estamos orgulhosos de ser o programa de estudo de Inglês da sua escolha.
A Lumos é a escolha certa para estudantes que estão procurando um profundo desenvolvimento em suas
habilidades de comunicação na língua inglesa e enxergam a aprendizagem de um novo idioma como um
importante instrumento para o desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional.
Um time internacional altamente qualificado de professores de Inglês compõe nosso quadro de instrutores. Como
requisito, todos nossos professores precisam ter uma qualificação de ensino internacionalmente reconhecida no
TESOL (Ensino de Inglês para Oradores de Outros Idiomas) e possuir um grau de bacharelado ou mestrado no
campo de ensino.
A Lumos Language School produziu resultados de aprendizagem excepcionais nos últimos anos. Nossos alunos
ingressaram em muitas universidades norte-americanas e tiveram carreiras muito bem-sucedidas.
Nossa escola oferece as melhores instalações educacionais projetadas para ajudá-lo a aprender inglês de forma
rápida e eficiente. Nós também oferecemos um centro de recursos multimídia gratuito, que melhora o
desenvolvimento de aprendizagem interativa da sua habilidade linguística para todos os alunos.

Programa Intensivo de Inglês com Visto de Estudante
Nosso programa é dividido em 7 módulos e cada módulo corresponde a 15 semanas de aula. Por ano o estudante
pode cursar até 3 módulos.

§

IEP – Intensive English Program
IEP Program - Levels

Elementary

Basic

1

True Beginner

§

Intermediate

2

3

4

Advanced

5

6

TPP – TOEFL Preparation Program *
TPP Program - Levels
SUMMER

FALL

WINTER

1

2

3

* Para o estudante poder fazer o TPP, ele precisa ter completado o módulo 5 do IEP ou ter tirado pelo menos 72
pontos no exame de nivelamento da Lumos Language School

Em cada módulo, o estudante vai aprofundar seus conhecimentos em: Leitura, escrita, fala e pronúncia,
compreensão auditiva e gramática.

Investimento: 1.800,00 dólares no primeiro semestre e 1.600,00 dólares nos semestres subsequentes ou alunos
transferidos de outras escolas.
Em todos os semestres é necessário adquirir o material didático para os estudos, o valor do material didático varia
de acordo com o módulo onde você vai iniciar seus estudos, o valor pode variar de 50 até 180 dólares por
semestre.
É requerido que todo estudante, ao apresentar-se na escola, faça um exame de nivelamento (Placement Test - o
valor do teste é de 20 dólares) e uma entrevista com nosso coordenador acadêmico, que indicará o módulo ideal
para início dos estudos.
Condição de Pagamento:
O valor do curso/módulo é pago em 2 momentos: $720 dólares são pagos após a aprovação do visto** (ainda no
Brasil) e os $1080 restantes no primeiro dia de aula ou em até 3 pagamentos (Ato, 30 e 60 dias após o primeiro dia
de aula)
*Os valores e as condições de pagamento podem ser alteradas sem aviso prévio. O valor à vista é pago no primeiro dia de aula.
** Em caso de não pagamento da primeira parte do curso até o embarque para os Estados Unidos, a escola reserva o direito de cancelar o I-20.

Material didático e exame de nivelamento não podem ser parcelados.

A Lumos disponibiliza uma equipe de consultores bilíngues capacitados a ajudá-lo durante esse processo de
aplicação e toda a preparação com o preenchimento dos formulários e sua entrevista no consulado americano.

Como funciona o processo para solicitar um visto de estudante:
1º Passo:
Fazer aplicação no site da escola. (Taxa de Aplicação - 50 dólares pagos por cartão de crédito habilitados
para compras internacionais após a aprovação da sua aplicação).
https://apply.lumos.edu

Junto com a sua aplicação é necessário anexar no formulário eletrônico os seguintes documentos: Cópia
do seu passaporte e de seus dependentes (esposa/esposo e/ou filhos – menores de 21 anos), caso eles
venham juntos como dependentes F2 do visto de estudante F1. E uma cópia do seu extrato bancário de
conta corrente ou conta poupança demonstrando ter fundos suficientes para custear seus estudos.
(6.760,00 dólares para o estudante F1 e mais 2.000,00 dólares para cada dependente que você tiver.) Se
você tiver um sponsor (patrocinador) que mostrará o extrato bancário no seu lugar, é necessário
demonstrar pelo menos o dobro deste valor. Não poderão ser aceitos como comprovação de recursos
financeiros documentos tipo: Imposto de renda, extrato de FGTS ou extratos de pessoa jurídica.
*O valor que será informado no I-20 será o mínimo exigido pela escola. Comprovação adicional deve ser feita durante a entrevista no
consulado Americano.

2º Passo:
Após o pagamento da taxa de aplicação, a escola preparará o documento I-20 para o estudante F1 e seus
dependentes. O I-20 é o documento de matrícula do aluno que precisa ser mostrado durante seu
processo de entrevista no Consulado Americano. O envio para o Brasil é feito pela empresa DHL e o valor
do envio varia de 80 até 110 dólares dependendo da sua localização, pagos juntamente com a sua
aplicação. O prazo de preparação dos documentos e do recebimento são de cerca de 15 dias corridos
(prazos podem variar de acordo com a transportadora).
3º Passo:
Após o recebimento do I-20 em seu endereço, o estudante precisa fazer o pagamento da taxa de visto de
estudante SEVIS (350 dólares pagos por cartão de crédito) para o governo americano no
site https://www.fmjfee.com/. Somente o estudante F1 precisa pagar esta taxa, os dependentes não pagam.
4º Passo:
Preenchimento do formulário DS-160 e marcação da entrevista junto ao Consulado Americano mais
próximo da sua localidade. O Consulado Americano requer o pagamento de uma taxa de 160 dólares por
pessoa para marcação da entrevista. Consulte mais detalhes no site da embaixada americana.
https://ais.usvisa-info.com/pt-br/niv

5º Passo:
Com seu visto aprovado, você poderá embarcar para os Estados Unidos com no máximo 30 dias de
antecedência do início das aulas. Fique atento! Pois você não poderá embarcar para os Estados Unidos
após o início do seu programa. Então é importante se planejar para estar aqui dentro do prazo dado pela
imigração americana.
Lembre-se que todo estudante internacional precisa participar da orientação obrigatória para novos
estudantes. Fique atento ao calendário acadêmico e tire todas as suas dúvidas com seu consultor.

Responsabilidades do Sponsor - Patrocinador
O sponsor/patrocinador tem uma papel importante no seu processo, caso seja ele que vá custear suas despesas
durante sua estadia nos Estados Unidos.
Todo sponsor tem a responsabilidade de garantir que os recursos financeiros apresentados no momento de sua
aplicação com a escola e no momento da sua entrevista no consulado ou embaixada Americana esteja disponível
para o estudante. Pode ser que no momento da entrevista, sejam feitas perguntas adicionais sobre seu sponsor,
como grau de vínculo, origem dos recursos e motivo pelo qual seu sponsor está disponibilizando recursos
financeiros para você estudar nos Estados Unidos.
Juntamente com a comprovação financeira, é aconselhável que você leve uma carta do seu patrocinador
financeiro “affidavit of support” contendo o valor que ele está disponibilizando para você, datas que este valor
estará disponível, além de informações completas de contato, caso seja necessário que o consulado ou embaixada
entre em contato com o seu sponsor.

Trabalho como Estudante e Número de Seguro Social (SSN)
"O visto F1 de estudante só permite que você trabalhe no campus da escola ou da universidade. Se após
concluir o seu curso de inglês você cursar uma universidade, que seja graduação, mestrado ou doutorado
você poderá solicitar uma permissão de trabalho junto a universidade. Existem regras bem restritas e você
precisaria consultar a universidade que você frequentará. Qualquer trabalho sem autorização do
departamento de imigração é ilegal e pode acarretar no cancelamento do seu visto e a obrigação de
deixar o país imediatamente, entre outras sanções impostas.
Na Lumos Language School, você só se torna elegível para trabalhar no campus da escola no seu segundo
semestre e o trabalho é limitado a 20 horas por semana pela imigração americana e de acordo com a
demanda do trabalho. Exemplo: Quem trabalha na cafeteria da escola geralmente trabalha 5 horas por
semana e o salário não é suficiente para cobrir suas despesas. A imigração entende que a oportunidade de
trabalho é para você praticar o idioma e ter uma experiência adicional nos Estados Unidos, e não para
custear suas despesas, uma vez que quando você solicita o visto de estudante você está garantindo para o
governo americano que tem fundos para estudar e manter você e sua família nos Estados Unidos."
Requisitos para elegibilidade para trabalho no Campus da Lumos Language School:

o
o
o
o
·

Estar cursando pelo menos o segundo semestre.
Ter vaga de trabalho disponível na escola.
Ter o perfil adequado para a vaga.
Ter notas, frequência e comportamento acadêmico exemplar.

O estudante poderá trabalhar no máximo 20 horas por semana, de acordo com as regras da imigração americana e
de acordo com a necessidade da escola.
· A remuneração não é suficiente para custear seus estudos nos Estados Unidos.

·

Trabalhar como estudante é uma oportunidade de praticar o inglês e ter uma experiência profissional nos Estados
Unidos.
· Sendo todos os critério acima atendidos, o estudante participa do processo de seleção para a vaga de emprego
como em qualquer empresa.

Para mais informações sobre as regras de trabalho para estudantes internacionais nos Estados Unidos, consulte a
pagina oficial do Departamento de Imigração dos Estados Unidos no endereço https://www.uscis.gov/working-unitedstates/students-and-exchange-visitors/students-and-employment

Outras informações importantes
A Lumos Language School oferece aos seus estudantes duas opções de campus para você estudar. O Campos de
Salt Lake City fica localizado a cerca de 16 minutos do centro de Salt Lake City. Já nosso Campus de Orem fica
localizado ao sul, cerca de 45 minutos do centro de Salt Lake City.
Oferecemos classes em duas opções:

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Manhã

9am to 1:30pm

9am to 1:30pm

9am to 1:30pm

9am to 1:30pm

Noite

5pm to 9:30pm

5pm to 9:30pm

5pm to 9:30pm

5pm to 9:30pm

Friday
No
class
No
class

Qualquer dúvida adicional, entre em contato conosco por e-mail, telefone ou pelo atendimento exclusivo no nosso
Whatsapp:

E-mail
info@lumos.edu
Phone
+1 (801) 265-2345
WhatsApp +1 (385) 217-3060
Atenciosamente,
Lumos Language School

