Folheto de inscrição de aluno estrangeiro

Po rque escolher a
Bellevue College?

CAMPUS

CIDADE DE BELLEVUE

Cercado por 39 hectares de árvores
verdes o ano todo, o campus da Bellevue
College é um lugar bonito, seguro e
moderno para se estudar. Os alunos
têm acesso a instalações de renome
mundial, incluindo novas acomodações
para estudantes no campus. A Bellevue
College incentiva os alunos a ter uma
experiência universitária abrangente
e oferece mais de 80 clubes estudantis,
atividades recreativas e várias
produções musicais, de dança e teatrais
para os alunos aproveitarem.

Bellevue é uma cidade em
crescimento, com um ambiente
econômico agitado e uma cultura
pulsante. Seus moradores são
altamente instruídos (mais de 60%
possuem diploma de bacharel) e
multiculturais (39% dos residentes
são estrangeiros) e formam uma
comunidade acolhedora e solidária
para estudantes estrangeiros.

Mais de
1.000

Mais de
60
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1.000 ALUNOS
ESTRANGEIROS

60 PAÍSES
REPRESENTADOS
A BC ESTÁ NA 17ª POSIÇÃO
ENTRE AS 40 MELHORES
FACULTADAS ASSOCIADAS
QUE RECEBEM ALUNOS
ESTRANGEIROS SEGUNDO
DADOS DO RELATÓRIO IIE
OPEN DOORS DE 2019

CONJUNTO COMPLETO DE PROGRAMAS

• Cursos de
• Certificados
Bacharelado
• Programas de
• Cursos de
estudo de inglês
transferência de
• Conclusão de
universidade
ensino médio
• Cursos profissionais
internacional
e técnicos

CORPO ESTUDANTIL COM MAIS DE
29.120 ALUNOS

ÁREA DA GRANDE SEATTLE
A área da grande Seattle é um lugar de esplêndida beleza
natural, excelentes oportunidades de emprego e muitas
opções de lazer. Seattle é uma vibrante cidade urbana
e cosmopolita com atividades industriais, comerciais e
culturais, mas sem perder o ar despretensioso e casual.
Possui grandes estádios, dezenas de museus e galerias,
inúmeros exemplos de arte pública e, é claro, inúmeras
cafeterias.
Na Bellevue College (BC), aprendi sobre proatividade e
diversidade. Por meio de atividades extracurriculares
frequentes com outros alunos e professores, aprendi
a valorizar diferentes culturas e histórias. Depois de
quatro anos na BC, não saio apenas com conhecimento
competente, mas também com um coração cheio de
amor, compaixão e uma ótima visão do futuro.
— François Mukaba
Bacharel em Ciência da Computação (BS-CS)
República Democrática do Congo
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RESUMO RÁPIDO DA BC

Educação Internacional

5 PRINCIPAIS MOTIVOS PARA ESCOLHER A BELLEVUE
LOCALIZAÇÃO:

COLLEGE

Parte da grande Seattle, uma área com clima ameno, livre de
poluição e casa de empresas icônicas como Microsoft, Nintendo,
Amazon e Starbucks.

EXCELÊNCIA ACADÊMICA:
Turmas pequenas, corpo docente dedicado e comprometido com o sucesso do aluno, e
opções e serviços avançados, como aulas gratuitas, serviços de aconselhamento pessoal
e recursos abrangentes para a carreira.

TRANSFERÊNCIA PARA UNIVERSIDADE:

Altas taxas de transferência para a Universidade de Washington e a Universidade Estadual
de Washington, as duas maiores universidades do estado de Washington, além das principais
universidades dos EUA, incluindo Columbia, Cornell, Purdue, Berkeley, UCLA e várias outras.

APOIO A ESTUDANTES ESTRANGEIROS:
Suporte amplo pelo departamento de Educação Internacional, desde a admissão até atividades
extracurriculares e de adaptação cultural, bem como aconselhamento individual sobre questões
de imigração e acadêmicas por experientes consultores internacionais.

OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO
DE LIDERANÇA DE ESTUDANTES:

Os alunos estrangeiros contam com inúmeras oportunidades de
desenvolver suas habilidades pessoais e de liderança através de
voluntariado e envolvimento em clubes, programas e organizações
estudantis. Eles também se qualificam para trabalhar no campus e
podem contribuir para a diversidade e o multiculturalismo da Bellevue
College, tornando-se mentores de colegas ou Líderes Globais.
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Programas de nível universitário
Programas de Bacharelado
Atualmente, o Bellevue College (BC) oferece 12 cursos de bacharelado. Estes são programas
direcionados para carreiras, projetados para preparar os alunos a ter sucesso na busca por
vagas especializadas que exijam conhecimentos e habilidades avançados para seu respectivo
setor. Para mais informações, acesse https://catalog.bellevuecollege.edu/content.
php?catoid=7&navoid=292
Cada programa de bacharelado tem seus próprios requisitos de admissão, prazos,
taxas e processos seletivos. Os candidatos estrangeiros precisam realizar a admissão
de estudantes internacionais e atender aos requisitos do programa de bacharelado
selecionado.
 A admissão é competitiva e os candidatos são altamente recomendados a começar
no nível Associate na BC ou nos EUA.
 Os alunos estrangeiros aceitos pagarão uma taxa de matrícula de não-residente da
divisão superior pelos seus cursos de nível 300 e 400. Consulte as informações de
Responsabilidade financeira na página 7.


Aviso de isenção legal: Alguns cursos de bacharelado aplicados são oferecidos apenas
on-line e não atendem aos regulamentos de F-1. Consulte a Educação Internacional e o
respectivo gerente de programa antes de se inscrever no programa de bacharelado na BC.

Programas de certificado e diploma de Associate
Diploma de Associate para Transferência de Universidade:
 Comece os dois primeiros anos de bacharelado na BC fazendo cursos de educação
geral e pré-graduações e depois transfira para uma universidade em qualquer lugar
dos EUA para concluir os últimos dois anos e obter um diploma como bacharel.
 Para obter uma lista completa dos diplomas de Associate de transferência, acesse
https://catalog.bellevuecollege.edu/content.php?catoid=6&navoid=189
Diploma de Associate de Profissional e Associate (Prof/Tech):
 Para alunos focados na carreira, comece seu treinamento especializado na BC,
escolhendo entre 23 programas de Associate profissional/Associate ou mais de
81 programas de certificação de curto prazo. Confira a lista completa em https://
catalog.bellevuecollege.edu/content.php?catoid=7&navoid=292
 Após a conclusão bem-sucedida, os alunos de F-1 podem optar por trabalho
remunerado por um ano sob Treinamento Prático Opcional com a aprovação da USCIS
ou avançar para o diploma de bacharelado da BC na área relacionada.
 O tempo estimado de conclusão para um diploma de Associate é de 2 a 2,5 anos e de
3 a 18 meses para a maioria dos certificados.
Aviso de isenção legal: Os alunos do F-1 talvez precisem escolher um programa de
certificação com no mínimo 45 créditos. Alguns cursos de certificado são oferecidos apenas
na modalidade on-line. Os alunos da F-1 deverão adicionar cursos presenciais suficientes
para manter seu status, ainda que esses cursos não façam parte dos requisitos do programa.
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Requisito de proficiência no idioma inglês:
Resultados aceitáveis do teste de proficiência no idioma inglês:
 Uma pontuação de 61 no TOEFL (IBT) por Internet ou um TOEFL 500 impresso
 Uma pontuação geral de 6,0 no IELTS acadêmico com todas as sub-pontuações de no
mínimo 5,5
 Uma nota “C” em inglês como primeiro idioma nos exames IGCSE ou nível O
 Uma pontuação de 3 em idioma inglês AP ou Literatura/Comp (pontuação de 3
qualifica o aluno para inglês 101)
 Um exame de inglês IB com pontuação mínima de 4 (pontuação de 4 qualifica o
aluno para inglês 101)
 Pontuação de ELA Smarter Balanced de 3 (esta opção está disponível apenas para
alunos do ensino médio nos EUA. Pontuação de 3 casas em Inglês 101)
 Pontuação de 95 no Teste Duolingo English
Opções baseadas em desempenho/notas:
 Conclusão bem-sucedida do programa de inglês intensivo da BC com uma nota "A-"
em Habilidades Integradas 5 e "B-" em todos os outros cursos desse trimestre
 Conclusão bem-sucedida do programa Bridge Pathway com uma nota de C Um resultado de colocação válido de outra faculdade no Inglês 101 equivalente da BC
 Dois anos de cursos de inglês regular (não ESL) em uma escola de ensino médio
americana ou escola internacional com GPA cumulativo de 3,0 ou superior (analisado
caso a caso)
 Conclusão bem-sucedida do nível 5 avançado com nota de pontuação em uma escola
de idioma inglês estrangeira da diplomacia pública da embaixada americana.
É necessária uma carta de verificação do responsável da escola. Isso é levado em
conta caso a caso.
Países com inglês como idioma oficial e idioma de instrução
 Evidência de cidadania de um país com idioma inglês como oficial aprovado e listado
em https://www.bellevuecollege.edu/international/future-students/
Documentos exigidos:
Acesse https://international.bellevuecollege.edu/ e crie um login
1. Formulário de inscrição on-line para alunos estrangeiros, incluindo o documento de
assinatura
2. Uma taxa de inscrição não reembolsável de US$ 50 paga on-line
3. Todos os pacotes de aceitação enviados para um endereço fora dos EUA exigem que
você pague uma taxa de correio expresso pela modalidade eShipglobal. O aluno deve
enviar o código de rastreio com um endereço completo para correspondência no site
de inscrição on-line da BC.
4. Uma cópia da página de foto do passaporte, incluindo sua data de validade
a. Uma cópia da página de foto do passaporte de cada dependente do F-2,
incluindo sua data de validade
5. Um extrato bancário datado de no máximo 6 meses antes da inscrição com saldo
mínimo de US$ 26.130
a. Aumente US$ 5.000 para cada dependente de F-2
b. Um patrocinador financeiro que more nos EUA, que não seja o próprio aluno ou
os pais, deve preencher o formulário de Declaração Juramentada de Suporte
(I-134)
6. Comprovante válido de proficiência na língua inglesa
7. Transcrições em inglês das escolas atuais e/ou anteriores
Alunos menores de idade (16 ou 17 anos):
 Todos os alunos devem ter pelo menos 16 anos de idade antes do início das aulas.
 Preencha e assine os formulários da procuração limitada para fins de assistência
médica e representação


Os estudantes menores de idade que já se formaram no ensino médio em seu país de
origem e buscam entrada direta no programa de nível universitário devem apresentar
comprovante de conclusão do ensino médio (por exemplo, diploma, IGCSE, resultados do
exame de nível O com no mínimo de 5 disciplinas, incluindo inglês como primeira língua,
matemática, ciências e duas outras matérias com notas C ou superiores ou uma carta de
graduação esperada de um responsável da escola)

Educação Internacional
Programa Internacional para Conclusão do
Ensino Médio (IHSC)
O Programa Internacional para Conclusão do Ensino Médio (IHSC) da Bellevue College é
um programa para estudantes F-1 com objetivo acadêmico, com 16 e 17 anos de idade
e que ainda não receberam o diploma do ensino médio. O IHSC permite que estudantes
qualificados façam cursos que contam tanto para o diploma do ensino médio quanto para o
nível de Associate de transferência simultaneamente.
Elegibilidade:
 Ter 16 anos antes do primeiro dia do trimestre
 Ter um status F-1 válido para estudar em período integral
 Ter concluído o equivalente americano da 9ª série no país de origem ou outro local. É
altamente recomendada a conclusão da 10ª série equivalente americana
 Ainda não ter recebido um diploma do ensino médio ou equivalente no país de
origem do aluno ou nos EUA
Aviso de isenção legal: O IHSC é um programa regular da faculdade, tendo aulas
com alunos locais. Os alunos precisam ser academicamente motivados e maduros. As
universidades podem exigir que os alunos do IHSC atendam aos requisitos de admissão
internacional para calouros em vez daqueles de transferência. Planeje com antecedência,
trabalhando em estreita colaboração com os orientadores da BC e orientadores de admissão
na universidade.
Documentos exigidos:
Acesse https://international.bellevuecollege.edu/ e crie um login
1. Formulário de inscrição on-line para alunos estrangeiros, incluindo o documento
de assinatura
2. Uma taxa de inscrição não reembolsável de US$ 50 paga on-line
3. Os pacotes de aceitação enviados para um endereço fora dos EUA exigem
que você pague uma taxa de correio expresso pela modalidade eShipglobal.
O aluno deve enviar o código de rastreio com um endereço completo para
correspondência no site de inscrição on-line da BC
4. Uma cópia da página de foto do passaporte, incluindo sua data de validade
a. Uma cópia da página de foto do passaporte de cada dependente do F-2,
incluindo sua data de validade
5. Um extrato bancário datado de no máximo 6 meses antes da inscrição com saldo
mínimo de US$ 26.130
a. Aumente US$ 5.000 para cada dependente de F-2
b. Um patrocinador financeiro que more nos EUA, que não seja o próprio
aluno ou os pais, deve preencher o formulário de Declaração Juramentada 		
de Suporte (I-134)
6. É necessário um comprovante de proficiência no idioma inglês para os alunos do
IHSC que buscam admissão direta no nível universitário
a. O aluno do IHSC sem comprovante de proficiência no idioma inglês
pode começar a partir do programa ESL intensivo
7. Histórico escolar do ensino médio, incluindo o 9º ano, com tradução
juramentada para o inglês
8. Formulários de procuração (POA) e procurador (AIF) preenchidos e assinados.
Observações importantes:
Após a aceitação, todos os alunos do IHSC devem enviar seus boletins oficiais para o IE. Os
históricos escolares precisam incluir a 9ª série e acompanhar uma tradução juramentada
para o inglês. Uma cópia autenticada deve ser enviada por correio expresso para o IE.
 O histórico escolar oficial precisa estar em um envelope selado da escola emissora
 Os históricos escolares emitidos em inglês pela escola emissora são aceitáveis. Os
históricos escolares emitidos no idioma nativo dos alunos pela escola de emissão
devem ser traduzidos por um tradutor certificado.
 O IE recomenda que os alunos solicitem 2 (dois) conjuntos de históricos escolares.
O primeiro conjunto (não oficial) é para tradução e upload no aplicativo on-line,
enquanto o segundo conjunto (oficial) deve ser enviado à OIE por correio expresso.

Programas oferecidos pelo English
Language Institute
Programa Bridge Pathway
O Bridge Pathway é um programa de preparo para faculdade de um trimestre focado no
desenvolvimento de habilidades de escrita no nível da faculdade, o pensamento crítico e a
responsabilidade pessoal pelo aprendizado. Há dois caminhos baseados na avaliação escrita
do aluno:
Caminho 1 (15 créditos):
 Combinação de Preparação Acadêmica (AP; 10 créditos) e Inglês 93 (5 créditos)
 Uma recomendação do instrutor de Habilidades Integradas 5 ou resultado de
colocação dos resultados do exame Writeplacer
Caminho 2 (18 créditos):
 Combinação de Preparo Acadêmica (AP; 10 créditos), Inglês 93 (5 créditos) e
ELIUP096 (3 créditos)
Aviso de isenção legal: Devido às curtas semanas de instrução no trimestre de verão,
todos os alunos seguem o Caminho 1.
Documentos exigidos:
Acesse https://international.bellevuecollege.edu/ e crie um login
1. Formulário de inscrição on-line para alunos estrangeiros, incluindo o documento
de assinatura
2. Uma taxa de inscrição não reembolsável de US$ 50 paga on-line
3. Todos os pacotes de aceitação enviados para um endereço fora dos EUA exigem
que você pague uma taxa de correio expresso pela modalidade eShipglobal.
O aluno deve enviar o código de rastreio com um endereço completo para
correspondência no site de inscrição on-line da BC.
4. Uma cópia da página de foto do passaporte, incluindo sua data de validade
a. Uma cópia da página de foto do passaporte de cada dependente do F-2,
incluindo sua data de validade
5. Um extrato bancário datado de no máximo 6 meses antes da inscrição com saldo
mínimo de US$ 26.130
a. Aumente US$ 5.000 para cada dependente do F-2
b. Um patrocinador financeiro que more nos EUA, que não seja o próprio aluno
		 ou os pais, deve preencher o formulário de Declaração Juramentada de
		 Suporte (I-134)
6. Comprovante de proficiência no idioma inglês:
a. Uma pontuação de 58 no TOEFL (IBT) na Internet de ou um TOEFL 493 impresso
b. Uma pontuação geral de 5,5 no IELTS acadêmico com todas as subpontuações de no mínimo 5,0
c.
O teste de inglês do Duolingo 85
d. Conclusão bem sucedida do curso inglês intensivo da BC no nível 5
e. Conclusão bem sucedida do nível 109 do curso intensivo nos Centros de
Idiomas ELS
f.
Conclusão com sucesso do nível intermediário-alto na Kaplan
g. Conclusão bem-sucedida do ALPS SIRWS 5 com uma nota de no mínimo
75% E nota mínima de 69 no exame de saída CaMLA EPT na ALPS
Language School
h. Conclusão bem-sucedida do nível mais alto em uma escola intensiva do
idioma inglês (é necessário enviar uma carta de verificação do responsável
da escola, que será levada em conta caso a caso)
7. Históricos escolares em inglês
Alunos menores de idade (16 e 17):
1. Comprovante de conclusão do ensino médio se os alunos tiverem menos de
18 anos
2. Formulários de procuração (POA) e procurador (AIF) preenchidos e assinados.
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Programa de Profissões de Negócios
Internacionais (IBP)
O Profissões de Negócios Internacionais (IBP) é um programa de 12 meses em período
integral que começa no outono e na primavera. Os alunos traçam seu próprio plano de
carreira e estudos de acordo com seus interesses, cursando uma ampla gama de matérias de
nível universitário e cursos de suporte de inglês prático para um ano acadêmico a fim de se
preparar para um estágio em sua área de estudo.
Elegibilidade:
 Os alunos precisam ter concluído o ensino médio e no mínimo 18 anos.
 Os alunos precisam atingir a proficiência exigida no idioma inglês no momento da
inscrição.
 Os alunos precisam estar em boas condições acadêmicas e de imigração durante todo
o programa para poder se inscrever no Treinamento Prático Curricular (CPT) em seu
período final.
 Os alunos no Japão devem se inscrever no programa IBP através da agência
autorizada em https://www.iccworld.co.jp/ibp/university/bellevue/
Documentos exigidos:
Acesse https://international.bellevuecollege.edu/ e crie um login
1. Formulário de inscrição on-line para alunos estrangeiros, incluindo o documento
de assinatura
2. Uma taxa de inscrição não reembolsável de US$ 50 paga on-line
3. Todos os pacotes de aceitação enviados para um endereço fora dos EUA exigem
que você pague uma taxa de correio expresso pela modalidade eShipglobal.
O aluno deve enviar o código de rastreio com um endereço completo para
correspondência no site de inscrição on-line da BC.
4. Uma cópia da página de foto do passaporte, incluindo sua data de validade
a. Uma cópia da página de foto do passaporte de cada dependente do F-2,
incluindo sua data de validade
5. Um extrato bancário datado de no máximo 6 meses antes da inscrição com saldo
mínimo de US$ 33.980
a. Aumente US$ 5.000 para cada dependente do F-2
b. Um patrocinador financeiro que more nos EUA, que não seja o próprio
		 aluno ou os pais, deve preencher o formulário de Declaração Juramentada
		 de Suporte (I-134)
6. É necessário um comprovante de proficiência no idioma inglês para os alunos
que buscam admissão direta no nível universitário (isso é, Caminho Avançado). O
TOEFL 54 por Internet é necessário para o Caminho A.
a. Para o Caminho A (Caminho Principal), é exigido o TOEFL 54 por Internet,
o IELTS 5.0 acadêmico ou a pontuação de 80 no Teste Duolingo English ou
qualquer outro método autorizado.
7. Históricos escolares em inglês e comprovante de conclusão do ensino médio

Programa intensivo de preparação para inglês/
universidade (UP)
O Intensivo do Idioma Inglês é um programa acadêmico que prepara os alunos para ingressar
no programa de nível universitário da BC. O objetivo do programa é ajudar os alunos a
desenvolver habilidades de leitura, escrita, escuta e fala no nível da universidade.
O nível dos alunos é determinado com base nos resultados dos testes de colocação. As aulas
ocorrem de segunda a sexta-feira, de 12h30 às 16h20 em períodos de outono, inverno e
primavera. No verão, as aulas são realizadas de segunda a quinta-feira, das 9h30 às 15h50.
Geralmente, os alunos passam de 9 a 12 meses (3 a 4 trimestres) no programa antes de
avançarem para o programa de nível universitário na BC.
Documentos exigidos:
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Acesse https://international.bellevuecollege.edu/ e crie um login
1. Formulário de inscrição on-line para alunos estrangeiros, incluindo o documento
de assinatura
2. Uma taxa de inscrição não reembolsável de US$ 50 paga on-line
3. Todos os pacotes de aceitação enviados para um endereço fora dos EUA exigem que
você pague uma taxa de correio expresso pela modalidade eShipglobal. O aluno deve
enviar o código de rastreio com um endereço completo para correspondência no site de
inscrição on-line da BC.

4.
5.

6.

Uma cópia da página de foto do passaporte, incluindo sua data de validade
a. Uma cópia da página de foto do passaporte de cada dependente do F-2,
incluindo sua data de validade
Um extrato bancário datado de no máximo 6 meses antes da inscrição com saldo
mínimo de US$ 26.130
a. Aumente US$ 5.000 para cada dependente do F-2
b. Um patrocinador financeiro que more nos EUA, que não seja o próprio
		 aluno ou os pais, deve preencher o formulário de Declaração Juramentada
		 de Suporte (I-134)
Históricos escolares em inglês

Alunos menores de idade (16 e 17):
7. Formulários de procuração (POA) e procurador (AIF) preenchidos e assinados.

Programa Aprendizado de Inglês em Ação (LEAP)
O Programa de Aprendizado de Inglês em Ação (LEAP) permite que os alunos aprendam
habilidades no idioma inglês do mundo real e experiência cultural autêntica enquanto
participam de uma pulsante comunidade de alunos, professores e parceiros do programa.
Os alunos explorarão aspectos da vida e cultura americanas, além de temas importantes
como a sustentabilidade. O LEAP é voltado para alunos do nível intermediário ao avançado
do inglês. O LEAP pode ser considerado um programa de um ou dois trimestres. O LEAP é
aberto a todos os falantes de inglês não nativos com vários tipos de vistos (por exemplo,
F-1, H-4, L-2, green card ou cidadãos americanos).
Elegibilidade:
 Alunos com um nível intermediário ou alto de proficiência no idioma inglês
demonstrado por um dos seguintes:
1. TOEFL 52 na Internet ou TOEFL 470 impresso
2. IELTS acadêmico: todas as sub-pontuações de 4,5 ou superior
3. Pontuação de 550 no TOEIC
4. Uma colocação no Nível 4 no teste intensivo de admissão em inglês
5. Conclusão bem-sucedida do Nível 3 do programa de inglês intensivo na BC
6. Pode ser analisado caso a caso pelo pessoal designado pelo English Language
Institute
Aviso de isenção legal: A conclusão bem-sucedida do programa LEAP não atende aos
requisitos de proficiência em inglês para o programa de nível universitário na BC.
Documentos exigidos:
Acesse https://international.bellevuecollege.edu/ e crie um login
1. Formulário de inscrição on-line para alunos estrangeiros, incluindo o documento
de assinatura
2. Uma taxa de inscrição não reembolsável de US$ 50 paga on-line
3. Todos os pacotes de aceitação enviados para um endereço fora dos EUA exigem
que você pague uma taxa de correio expresso pela modalidade eShipglobal.
O aluno deve enviar o código de rastreio com um endereço completo para
correspondência no site de inscrição on-line da BC.
4. Uma cópia da página de foto do passaporte, incluindo sua data de validade
a. Uma cópia da página de foto do passaporte de cada dependente do F-2,
incluindo sua data de validade
5. Um extrato bancário datado de no máximo 6 meses antes da inscrição com saldo
mínimo de US$ 26.130
a. Aumente US$ 5.000 para cada dependente do F-2
b. Um patrocinador financeiro que more nos EUA, que não seja o próprio
aluno ou os pais, deve preencher o formulário de Declaração Juramentada
de Suporte (I-134)
6. Históricos escolares em inglês
7. Comprovante de proficiência em inglês; consulte a elegibilidade para o LEAP
acima

Alunos de transferência
Os alunos transferidos de outra escola dos EUA para a BC precisam enviar documentos
adicionais. Os alunos transferidos são altamente recomendados a preencher sua inscrição
pelo menos duas semanas antes do término do período de carência. Alunos de transferência
do IBP devem entrar em contato com a International Education pelo número
(425) 564-3185.

Educação Internacional
Faça o upload/envie cópias dos documentos de imigração:
 Uma cópia do visto F-1
 Uma cópia do formulário I-20 atual
 Documento I-94 (acesse em https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home)
 Formulário de Elegibilidade de Transferência preenchido e assinado

Dicas para se inscrever on-line:
 As respostas fornecidas na primeira página "Perfil" acionarão os devidos requisitos.
Responda com atenção.
 Comece de cima para baixo e envie os "Documentos de assinatura" no final.
 Carregue imagens digitalizadas claras de todos os documentos exigidos.
 O botão superior "Enviar inscrição" funciona apenas quando todas as etapas
necessárias estiverem preenchidas. Depois de enviar sua inscrição, o IE analisará sua
inscrição e orientará os candidatos no processo de aceitação.
 IMPORTANTE - Os alunos que se candidatam à BC com a ajuda de uma agência ou
de um membro da família devem atualizar seu login e senha do sistema após a
aceitação na BC.

Como se inscrever on-line
ETAPA 1: Acesse https://www.bellevuecollege.edu/international/, crie um login e siga
as instruções.

Acesse https://www.
bellevuecollege.edu/
international/ e crie
um login

Verifique seu
e-mail pessoal para
receber uma senha
temporária

Redefina a senha e
selecione 3 perguntas
de segurança

Preencha ou
faça o upload
das informações
e documentos
necessários

Pague taxa de
inscrição

Inicie a
inscrição

Acesse o site
eShipGlobal para
criar um login,
etiqueta (código de
rastreamento) e pague

Complete o seu
perfil de usuário

Leia e envie
o Documento de
assinatura

ETAPA 2: Durante o período de revisão (após a documentação de inscrição ser
enviada)
 Verifique sua caixa de entrada regularmente para receber atualizações.
 Envie os documentos necessários no sistema
Dicas:
Se algum documento for insuficiente, o IE poderá solicitar que você faça o upload do
documento novamente (por exemplo, extrato bancário antigo ou insuficiente)
 Os alunos receberão uma combinação de lembretes automatizados e mensagens
personalizadas.


ETAPA 3: Após a aceitação:
 Verifique seu e-mail frequentemente para atualizações e o aviso de aceitação

Informações de moradia
1. Aviso de aceitação
do IE

Responsabilidade financeira

 Verifique seu e-mail

de aceitação para o
número de ID de aluno
e número de SEVIS
 O I-20 original será
enviado por correio
usando a etiqueta
(código de rastreio)
enviado do site
eShipGlobal

Essas estimativas estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Os alunos devem
estar preparados para qualquer ajuste nas despesas. As taxas e cobranças devem ser
pagas integralmente no dia da orientação do aluno estrangeiro ou antes do primeiro dia
de aula, o que ocorrer primeiro. A BC aceita pagamentos com carões VISA, MasterCard,
cheque pessoal, ordem de pagamento, espécie ou transferência bancária. Há uma opção de
pagamento anual antecipado. Para obter assistência com uma transferência bancária, entre
em contato conosco através do endereço ie@bellevuecollege.edu.

4. Organizar moradia e
chegada

Os custos sombreados na tabela são pagos à Bellevue College.
1. Com base em 15 créditos (3 aulas) para nível universitário e tempo integral para
o programa de inglês intensivo
2. Os alunos de F-1 no I-20 da C precisam contratar o plano de seguro médico
oferecido pela BC-Foundation
3. Taxa única no primeiro trimestre para nivelamento, taxa de atividade de IE e taxa
de atividade de IBP (apenas para IBP)
4. As opções de acomodação no campus e em residências locais estão disponíveis
por diferentes taxas (consulte a página 8)
5. A estimativa de custo de transporte para um aluno com carro é de aproximadamente US$ 360ao ano.

Ano acadêmico
2020-21



hospedagem no
campus ou para estadia
em residências locais
 Faça as reservas de
voos

3,706Intensivo de inglês
3 meses

Mensalidade1

 Inscreva-se para

9 meses

Nível de faculdade

3 meses

9 meses

2. Criar NetID
 Crie o NetID no site
 Aguarde no mínimo

48 horas
 use seu NetID e senha
para fazer login a partir
daí (não compartilhe
esses dados com
ninguém)

5. Orientação antes
da chegada
 Use o NetID para fazer

login no TDS
 Complete o conteúdo
de aprendizado

Nível de bacharelado

3. Processo de taxa e
visto SEVIS I-901
 Pague a taxa do SEVIS

I-901

 Inscreva-se para o visto

de F-1

6. Orientação e registro
 Participe da orientação
 Realize os testes de

nivelamento

 Reúna-se com o orien-

tador par selecionar
as aulas
 Pague a mensalidade
 Realize o check-in
on-line

IBP

3 meses

9 meses

12 meses

US$ 2.913

$8,739

$3,229

$9,687

$6,262

US$ 18.786

US$ 11.973

Seguro médico obrigatório2

US$ 423

US$ 1.269

US$ 423

US$ 1.269

US$ 423

US$ 1.269

US$ 1.692

Livros e materiais didáticos

US$ 310

US$ 930

US$ 310

US$ 930

US$ 310

US$ 930

US$ 1.240

Computador/outras taxas3

US$ 105

US$ 273

US$ 133

US$ 287

US$ 133

US$ 287

US$ 463

US$ 3.706

US$ 11.118

US$ 3.706

US$ 11.118

US$ 3.706

US$ 11.118

US$ 14.824

Morar fora do campus/alimentação/serviços básicos4
Transporte5

US$ 120

US$ 360

US$ 120

US$ 360

US$ 120

US$ 360

US$ 480

Despesas diversas

US$ 826

US$ 2.478

US$ 826

US$ 2.478

US$ 826

US$ 2.478

US$ 3.304

US$ 8.403

US$ 25.167

US$ 8.747

US$
26.129

US$ 11.780

US$
35.228

US$ 33.976

TOTAL
Para o valor do I-20

US$ 26.130

US$ 35.230

US$ 33.980
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Opções de moradia:
1. Alojamento no campus:
 A Bellevue College inaugurou sua primeira comunidade residencial em estilo de
apartamento no campus em setembro de 2018. O local abriga 400 alunos em diferentes
unidades. As unidades incluirão uma cozinha completa e um banheiro, e o prédio possui
diversas áreas públicas para estudo, reunião e socialização.
 Para obter informações sobre layouts, taxas e inscrição, acesse
www.bellevuecollege.edu/housing/.
Contato principal: Departamento de Moradia, em (425) 564-1700 ou
housing@bellevuecollege.edu
Perguntas frequentes (FAQ): Acesse
www.bellevuecollege.edu/housing/faq/
2.


3.

Estadia em residências locais:
O Bellevue College trabalha com três empresas de habitação para organizar estadia em
residências locais ou casas compartilhadas para alunos. Entre em contato com uma das
empresas para agendar uma estadia em residências locais. As empresas de estadia em
residências locais podem exigir pelo menos oito a dez semanas para encontrar uma
família antes da chegada do aluno. Inscreva-se o quanto antes possível.
 American Homestay Network: www.homestaynetwork.com
 Intercultural Homestays & Services, Inc.: www.homestaysinseattle.com
 USA International, Inc.: www.ushomestay.com

Apartamentos:
 Os inquilinos precisam ter no mínimo 18 anos e podem precisar fornecer histórico de
trabalho e/ou relatórios de histórico de crédito para firmarem o contrato de locação
 A maioria dos apartamentos não possui móveis e o aluguel mensal não inclui serviços
básicos, água e tratamento de esgoto, lixo e conexão com a Internet. O aluguel médio
mensal para um apartamento de um quarto em Bellevue é de US$ 2.088.

É ótimo estudar na Bellevue College. O ambiente
sereno aqui acolhe todos os alunos
estrangeiros. Há eventos vibrantes que
me permitem desfrutar de uma cultura
diversa. Muitos clubes estudantis me
permitem explorar meus interesses e fazer amizades. Vários
workshops me ajudam a aprimorar
e desenvolver minhas habilidades
de liderança. E o mais importante:
os orientadores me dão conselhos
profissionais sobre a minha vida
acadêmica, o que me ajuda a alcançar
meus objetivos e a criar confiança em
minha futura jornada de aprendizado.

— Wenyi Sun
Curso de Associate de Transferência
China
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Vida de aluno
Clubes estudantis
A BC tem mais de 80 clubes administrados e 10 programas administrados por alunos.
Participar de um clube ou programa é uma ótima maneira de fazer novos amigos e
aprender sobre outras culturas. Alguns de nossos clubes atuais incluem a Associação de
Estudantes Africanos (ASA), Banda ELI, ESL, Bate-Papo Internacional, Katarou-kai, Clube
Latino-Americano de Cultura, Centro de Recursos LGBTQ, Associação de Alunos Muçulmanos, SACNAS (Sociedade para o Avanço de Hispânicos/Chicanos e Americanos Nativos em
Ciências) e a Associação de Alunos de Taiwan.
Associação Internacional de Estudantes
Faça conexões com alunos dos EUA e estrangeiros de todo o mundo. Atividades e eventos
são oferecidos durante todo o ano, incluindo Noite Internacional, festivais locais e outros
eventos culturais.
Instituto de Liderança
Desenvolva suas habilidades de liderança e seu currículo por meio de cursos, workshops,
retiros, conferências e experiências de voluntariado. Para mais informações, acesse
www.bellevuecollege.edu/stupro/.
Artes performáticas
A BC oferece várias oportunidades para participar de produções de música, dança e teatro
por meio de aulas de crédito e clubes de alunos. Para uma lista completa das oportunidades, acesse: www.bellevuecollege.edu/theatrearts/.
Esportes
A BC tem vários programas esportivos estaduais e reconhecidos nacionalmente, incluindo
tênis, beisebol, basquete, golfe, futebol, softbol e vôlei. Para saber mais sobre nossos times,
acesse: www.bellevuecollege.edu/athletics/sports/.
Aulas de exercícios em ambientes fechados também são oferecidas em muitas disciplinas,
incluindo badminton, karatê, voleibol e escalada, além de aulas ao ar livre, como caminhadas, caiaque e caminhadas. Para conhecer as ofertas atuais de cursos, acesse nosso site:
www.bellevuecollege.edu/classes/.

Educação Internacional

Principais datas e prazos
Ano acadêmico
2020-21

Prazos recomendados para
inscrição1

As datas abaixo são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso
prévio. Consulte o site do IE para as datas atualizadas.

Orientação
e prazos de
pagamento

Teste3 e registro

Início das
aulas

Fim das aulas

Dentro dos EUA

IDEAL Mudança
para moradia no
campus2

10 de agosto

4 de setembro

9 de setembro

14 de setembro

15 de setembro

21 de setembro

10 de dezembro

23 de novembro

18 de dezembro

27 de dezembro

28 de dezembro

29 de dezembro

4 de janeiro

25 de março

26 de fevereiro

19 de março

31 de março

1 de abril

5 de abril

8 de abril

25 de junho

25 de maio

18 de junho

28 de junho

29 de junho

30 de junho

julho de 6

19 de agosto

Fora dos EUA

Inglês intensivo (ESL) e Bridge Pathway
Primavera 2020
Inverno 2021
Primavera de 2021
Verão de 2021

Faculdade, incluindo conclusão do ensino médio internacional
Primavera 2020
Inverno 2021
Primavera de 2021
Verão de 2021

10 de agosto

4 de setembro

9 de setembro

10-11 de setembro

11-18 de setembro

21 de setembro

10 de dezembro

23 de novembro

18 de dezembro

27 de dezembro

28 de dezembro

23-31 de dezembro

4 de janeiro

25 de março

26 de fevereiro

19 de março

31 de março

1 de abril

2-8 de abril

8 de abril

25 de junho

25 de maio

18 de junho

28 de junho

29 de junho

30 de junho a 2 de julho

julho de 6

19 de agosto

10 de agosto

4 de setembro

9 de setembro

10-11 de setembro

11-18 de setembro

21 de setembro

10 de dezembro

26 de fevereiro

19 de março

31 de março

1 de abril

2-8 de abril

8 de abril

25 de junho

IBP
Primavera 2020
Primavera de 2021

1) Estes são prazos recomendados e é altamente recomendado fazer a inscrição com antecedência. As solicitações recebidas dentro dos prazos serão analisadas sem garantia de aceitação.
2) Se você se inscreveu no alojamento da BC no campus, consulte as datas para mudança em www.bellevuecollege.edu/housing/important-dates/. Se os quartos não estiverem prontos para a mudança, fique em um
hotel próximo (com despesas pagas por você).
3) Os alunos do ESL intensivo farão o teste de nivelamento organizado pelo English Learning Institute. Os alunos de nível universitário se inscrevem para os testes de inglês e matemática individualmente de acordo os
cronogramas do Centro de Testes, disponíveis em www.bellevuecollege.edu/testing/.

Informações obrigatórias sobre seguro
de saúde
Leia com atenção todas as informações abaixo sobre seguro de saúde. Ao assinar a
Declaração de Assinatura on-line, você assegura que entende e aceita as seguintes
condições e concorda em cumpri-las.
Inscrição obrigatória no plano de seguro de acidentes e doenças da faculdade:
Como condição para participar do programa de alunos estrangeiros, os portadores de
visto F-1 no I-20 da BC são obrigados a contratar o plano de seguro médico oferecido pela
BC-Foundation a cada trimestre, incluindo férias aprovadas e o termo de Carga de Curso
Reduzida (RCL). Acesse http://fiig-insurance.com/ para mais informações de elegibilidade
e cobertura.

Alunos do IBP indicados pela agência de indicação de IBP autorizada da BC enquanto
os estudantes permanecem apenas no programa IBP
 A partir do outono de 2017, alunos no Treinamento Prático Opcional (OPT) ficam
isentos da inscrição obrigatória no plano; no entanto, a cobertura está disponível
diretamente com o Firebird International Insurance Group.
 Estudantes que precisam de um plano com cobertura adicional, incluindo um limite
de cobertura superior a US$ 250.000 durante o ano do plano
Entre em contato com a Firebird através do telefone (206) 909-8550 para dúvidas sobre
cobertura e limitações.


O plano não abrange consultas odontológicas e oftalmológicas. Há uma limitação de
condição preexistente que inclui um período de carência de 6 meses com um período de
consulta de 3 meses. Alguns alunos não são elegíveis para se inscrever neste plano. Entre
eles, estão: 1) cidadãos dos EUA; 2) residentes permanentes (por exemplo, portadores do
green card); 3) alunos de meio período não autorizados (abaixo de 12 créditos); e 4) alunos
que farão um segundo (ou mais) RCL médico por ano do plano de seguro.
O seguro médico obrigatório é um requisito imposto pela Fundação BC no Acordo de Financiamento Compartilhado Internacional. Os alunos de F-1 que se tornarem inelegíveis para o plano
combinado da BC-Foundation precisam providenciar outra cobertura e enviar seu comprovante
à IE imediatamente. As isenções da inscrição obrigatória são:
Alunos que tenham cobertura por meio de um membro da família em seu plano de
seguro médico de empregador nos EUA
 Alunos cujas finanças e seguros sejam cobertos por um patrocínio de terceiros (por
exemplo, SACM)
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Programas de estudo
Para uma lista completa, consulte https://catalog.bellevuecollege.edu/content.php?catoid=7&navoid=292

Diploma de Bacharelado+
BAS Contabilidade Aplicada, 180cr
BS Ciência da Computação, 180cr ***
BAS Análise de Dados, 180cr ***
BAS Marketing Digital, 180cr ***
BS Informática da Área da Saúde, 180cr ***
BAS Saúde e Bem-Estar, 180cr ***
BAS Saúde, Gestão e Liderança, 180cr ***
BAS Sistemas e Tecnologia da Informação (TSI)
• Concentração de Desenvolvimento de Aplicativos, 180cr***
• Concentração de Business Intelligence (BI), 180cr***
• Concentração de Segurança Cibernética e Administração de Sistemas, 180cr***

BAA Design de Interiores, 191cr***
BAS Biociências Moleculares, 180cr***
BS Enfermagem, 185cr***
BAS Ciências de Imagem e Radiação
• Concentração de Diagnóstico por Ultrassom Médico, 180cr***
• Concentração de Dosimetria Médica, 180cr***
• Concentração de Medicina Nuclear
Concentração Tecnológica
*** Admissão Seletiva
Aviso de isenção legal: Alguns cursos de bacharelado são oferecidos apenas on-line e não atendem aos regulamentos
de F-1. Consulte a seção Educação Internacional e o respectivo gerente de programa antes de se inscrever no programa
de bacharelado na BC.

Diploma de Associate de Transferência+ (DTA = Acordo de transferência direta; MRP = Programa relacionado à especialização)
Associate em Artes e Ciências, AAS-DTA, 90cr
Associate em Negócios, AB-DTA/MRP, 90cr
Associate em Educação Matemática, AME-DTA/MRP, 90cr
Associate em Música, DTA/MRP, 102-104cr
Associate em Ciências, Opção 1 - Biológico, Ambiental/Recursos, Química e 		
Ciências da Terra

Associate em Ciências, Opção 2
• Engenharia MRP** Engenharia Química e Biológica, AS
• Engenharia MRP** Engenharia Civil, Mecânica e outras, AS
• Engenharia MRP** Engenharia Elétrica e da Computação, AS
• Física, Ciências Atmosféricas e Engenharia, AS

Profissional/tecnólogo (sem transferência)†
AA Contabilidade, 92-94cr
AAS-T Assistente Contábil, 94-99cr
AAS-T Saúde Aliada, 90cr
AA Gestão de Negócios, 90cr
AAS-T Gestão de Negócios, 90cr
AA Tecnologia Empresarial, 90-93cr
AAS-T Justiça Criminal, 90cr
AA Ultrassom de Diagnóstico, 122cr***
AAS-T Marketing Digital, 97cr
AA Artes de Mídia Digital, 90-91cr
AA Educação Infantil Inicial, 90cr
AAS-T Educação Infantil Inicial, 93-94cr
AAS-T Desenvolvimento de Software para Sistemas da Informação, 91cr
AAS-T Analista de Negócios de Sistemas da Informação, 91cr
AA Estudos de Interiores, 95cr
AA Gestão de Marketing, 97cr
AAS-T Técnico de Ciências Moleculares, 94cr
AAS-T Serviços de Rede e Sistemas de Computação,
Caminho de Administração de Sistema Operacional, 90cr
AAS-T Serviços de Rede e Sistemas de Computação,
Caminho de Administração de Rede, 93cr
AAS-T Serviços de Rede e Sistemas de Computação,
Caminho de Arquitetura de Nuvem e Serviços, 93cr
AA Tecnologia de Neurodiagnóstico, 103cr
AA Tecnologia de Medicina Nuclear AA, 96cr***
AAS-T Enfermagem, 135-140 cr (não admitido)
AAS-T Enfermagem (tempo integral), 135-140 cr ***
AA Radioterapia, 120 cr***
AA Tecnologia Radiológica, 101cr***
AAS-T Robótica e Inteligência Artificial, 90 cr

CERT Assistente Contábil. 46cr
CERT Assistente Administrativo, 51cr
CERT Especialista em Tecnologia Avançada de Negócios, 48cr
CERT Produção Avançada de Vídeo, 48cr
CERT Aconselhamento sobre Drogas e Álcool, 50cr
CERT Especialista em Suporte de Desktops a Aplicativos, 45cr
CERT Técnico de Suporte CISCO, 46cr
CERT Assistente de Laboratório Clínico, 50-59cr
CERT Arquitetura de Nuvem e Serviços, 46cr
CERT Desenvolvimento de Relatórios de Banco de Dados, 45cr
CERT Educação Infantil Inicial, 47cr
CERT Técnico de Departamento de Emergência, 52cr
CERT Informática da Área de Saúde, 49cr
CERT Coordenador de Unidade de Saúde, 63-72cr
CERT Assistente de Recursos Humanos, 48cr
CERT Assistente Administrativo Médico, 48-57cr
CERT Assistente Médico, 83cr
CERT Faturamento e Codificação Médica, 63cr
CERT Dosimetria de Imagem Médica, 83cr ***
CERT Suporte de Rede Microsoft, 45cr
CERT Programação .NET, 45cr
CERT Especialista em Suporte a Sistemas Operacionais, 45cr
CERT Técnico de Flebotomia, 45-54cr
CERT Programação para Desenvolvimento Móvel e da Web, 45cr
CERT Marketing Promocional, 45cr
CERT Assistente de Radiologia para Imagem Radiológica, 89 cr***
CERT Marketing de Varejo, 45 cr
CERT Especialista em Marketing na Web, 54-56 cr
+Atual no momento da publicação. Consulte o site para obter a lista mais atual.
***Admissão seletiva. Os alunos precisam ser admitidos pelo programa.
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Educação Internacional

Contratos de transferência

ANOS 1 E 2

ANOS 3 E 4

@ Bellevue College =

@ Bellevue College ou transfer-

Diploma de Associate

ência para uma universidade

A Bellevue College tem acordos de transferência com
as universidades americanas listadas abaixo. Os alunos
podem solicitar uma carta de admissão condicional para
uma escola da lista.


















Arizona State University
California State University San Marcos
Central Washington University
Eastern Washington University
Gonzaga University
Indiana University-Purdue University Indianapolis
Johnson & Wales University
Oregon State University
San Francisco State University
Seattle University
University of California, Riverside*
(Carta Geral de Boas-Vindas)
University of Idaho
University of Nevada, Las Vegas
University of Washington, Bothell
University of Washington, Tacoma
Western Washington University

Diploma de
Bacharelado
(4 anos)

Os alunos estrangeiros do Bellevue College já se
transferiram para muitas universidades nos EUA. Em 201819, nossos alunos foram transferidos para:

















		

Arizona State University
Boston University
Georgia Institute of Technology
Northeastern University
Purdue University
State University of New York (SUNY) em
Binghamton, Buffalo
The Ohio State University
The Savannah College of Art and Design (SCAD),
Atlanta
University of California, Berkeley, Davis, Los
Angeles, San Diego, Santa Barbara etc.
University of Illinois at Urbana-Champaign
University of Michigan, Ann Arbort
University of Minnesota, Twin Cities
University of North Carolina, Chapel Hill
University of Southern California
University of Washington, Seattle, Bothell, Tacoma
University of Wisconsin, Madison
E MUITAS OUTRAS!
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Educação
Internacional
Envie sua inscrição para:
International Education
Bellevue College
3000 Landerholm Circle SE
Bellevue, WA 98007-6484 U.S.A.
(425) 564-3185
(425) 641-0246 Fax
ie@bellevuecollege.edu
www.bellevuecollege.edu/international
A Bellevue College não faz discriminação com base em raça, cor, origem nacional, idioma, etnia, religião, status
de veterano, sexo, orientação sexual, incluindo identidade ou expressão de gênero, deficiência ou idade em seus
programas e atividades. Consulte a política 4150 em www.bellevuecollege.edu/policies/. As seguintes pessoas
foram designadas para cuidar de questões relacionadas a políticas contra discriminação: Coordenador de Título
IX, 425-564-2641, Escritório C227 e EEOC/504 Diretor de Conformidade, 425-564-2178, Escritório R130.
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