INTENSIVE ENGLISH PROGRAM

APPLICATION CHECKLIST
Todos os documentos devem ser enviados por e-mail para
iep@louisiana.edu antes da data prazo na aplicação.
☐ Candidate-se online no http://internationalaffairs.louisiana.edu.
☐ Pague os $35.00 de taxa de inscrição. Opções de pagamento incluem cheque Americano, vale
postal, ou cartão de crédito (Visa, MasterCard, Discover e American Express) que pode ser pago através
de um formulário.

☐ Submeter o certificado de notas do liceu/escola secundária/12°Ano. Admissão ao Programa de
Inglés Intensivo requer prova de graduação do liceu/escola secundário/12° Ano.

☐ Submeter todos os certificados de notas da universidade (se aplicável). Estudantes que
frequentaram uma universidade, uma escola técnica, ou um outro estabelecimento de ensino superior
dentro ou fora dos Estados Unidos devem submeter cópias traduzidas ao inglés dos seus certificados
de notas. (Informação necessária para admissão condicional aos programas de
licenciatura/bacharelato.)

☐ Submeter o formulário Chronological Record of Education/Registro Cronológico de Educação .
Este formulário enumera toda a educação recebida até a data. (Informação necessária para admissão
condicional aos programas de licenciatura/bacharelato.)

☐ Submeter of formulário Financial Information/Informação Financeira com estrato bancário. Este
formulário é necessário para todos os estudantes que irão estudar com um F-1 ou J-1 – inclusive os que
se estão a tranferir de uma outra escola nos Estados Unidos.

☐

Submeter of formulário Proof of Immunization/Prova de Imunização. Este formulário médico é
necessário para todos os estudantes.

☐

Submeter uma cópia da página com foto do passaporte (necessário para todos estudantes que
querem aplicar para o F-1 ou J-1), ou o cartão de residência Americana, ou documentação de
asilado/refugiado, visto atual, ou prova de cidadania Americana (passporte ou certificado de
naturalização).

Necessário para todos os estudantes que se estão a transferir de uma outra escola nos EUA:
Depois de serem admitidos no UL Lafayette IEP, o Oficial Designado da Escola na sua atual escola
terá que submeter o formulário International Student Transfer/Tranferência de Estudante Internacional
Note que se atualmente estiver num periodo probatório ou em suspenção académica ou disciplinária, se
não estiver em bom estatuto de imigração, ou se estiver a dever dinheiro à sua atual instituição, não
estará elegível para inscrição no Program de Inglês Intensivo da UL Lafayette.

