
PERGUNTAS MAIS FREQUENTES SOBRE O CIEP 

 

Inscrevendo-se no CIEP da UNI: 
How long can I study in CIEP? 
Por quanto tempo posso estudar no CIEP? 
O CIEP convida os alunos a estudarem em seu programa enviando-lhes um documento de status de imigração (I-
20). Esse documento não é um visto. Ele comprova sua elegibilidade para o visto e para ser um estudante F1 (de 
período integral) na Universidade de Northern Iowa. O período inicial de tempo com o I-20 depende de vários 
fatores, incluindo sua capacidade de sustentar-se financeiramente ou de receber suporte para os seus estudos 
enquanto estiver nos Estados Unidos. 
 
How much is the application fee? Is this fee mandatory? Is this fee refundable if I do not get a Visa? 
Qual é o valor da taxa de inscrição? Essa taxa é obrigatória? Essa taxa é reembolsável se eu não conseguir o 
Visto? 
A taxa de inscrição é de $275 USD. Esse valor cobre a taxa SEVIS e os custos de correspondência. A taxa de inscrição 
é obrigatória e não é reembolsável. 
 
How far in advance should I apply to be enrolled in CIEP? 
Devo me inscrever com quanto tempo de antecedência para ser matriculado no CIEP? 
 Você deve inscrever-se com 1 a 2 meses de antecedência. Quanto mais cedo você se inscrever, maiores serão as 
chances de você ser matriculado no nosso programa. O prazo de aceitação e envio do processo é 3-4 semanas. 
 

Processo de Nivelamento do CIEP: 
How are students placed into a level? When do students take the placement exam? 
Como é determinado o nível do aluno? Quando o aluno fará o teste de nivelamento? 
Os novos alunos fazem um teste de nivelamento na semana anterior ao início das aulas e o nível é determinado de 
acordo com os seus conhecimentos de inglês. 
 
What does the placement exam cover? How long is the placement exam? Should I study for it? 
O que o teste nivelamento abrange? Qual a duração do teste de nivelamento? Preciso estudar para fazê-lo? 
O teste de nivelamento é um exame de três horas e se divide em cinco partes: escrita, gramática, compreensão, 
leitura e entrevista de 5-7 minutos. Você não precisa estudar para esse teste, basta se preparar o melhor possível 
para ler e escrever totalmente em inglês. 
 
What if a student is not satisfied with my placement in CIEP after the placement exam? 
E se o aluno não ficar satisfeito com o seu nível no CIEP após o teste de nivelamento? 
O aluno poderá preencher o “Formulário de Reclamação Formal do Aluno” e entregá-lo a um funcionário na 
secretaria. O diretor e os instrutores do aluno decidirão se uma mudança de nível seria apropriada e responderão 
por escrito. 
 

Estudando no CIEP: 
What curriculum is offered by the CIEP? 
Qual é a grade curricular oferecida pelo CIEP? 
 O CIEP oferece disciplinas que abrangem três habilidades distintas: Leitura, Compreensão/Conversação e Escrita. 
Mais informações sobre cada disciplina podem ser obtidas aqui: http://www.uni.edu/ciep/courses.html. 
 
How many days per week are CIEP classes? What is the class schedule? 
As aulas do CIEP acontecem quantas vezes por semana? Quais são os horários das aulas? 



As aulas do CIEP são de segunda a sexta-feira. Você deverá frequentar as aulas durante todos os dias em que forem 
ministradas. Durante o ano acadêmico, as aulas geralmente acontecem das 10h da manhã ao meio-dia e 
prosseguem de 1h – 4h da tarde. Durante o verão, as aulas acontecem das 9h da manhã ao meio-dia e depois de 1h 
– 2h da tarde. 
 
How long will it take me to finish CIEP? 
Quanto tempo leva para concluir o CIEP? 
Para graduar-se no CIEP, você deve passar o nível 7 de cada disciplina. Você só poderá avançar um nível por 
período letivo. Se você entrar no programa no nível B, levará um ano e meio, se você passar em todas as 
disciplinas. Se você entrar no programa no nível 3, levará um ano, se você passar em todas as disciplinas de cada 
nível. 
 
Does CIEP offer a TOEFL test? 
O CIEP oferece o exame TOEFL? 
O CIEP oferece o TOEFL Institucional a cada 8 semanas. Oferecemos somente a versão em papel do teste. Os 
resultados do teste serão utilizados apenas para admissão na UNI. O Centro de Ensino Acadêmico no campus da 
UNI oferece o exame TOEFL iBT (pela internet). Para maiores informações sobre o iBT, ligue para (319) 273-6023 ou 
visite http://www.uni.edu/unialc/toefl.html 
 

Morando na UNI: 
How far in advance should I apply for a room in the Residence Halls on campus? 
Com quanto tempo de antecedência devo me inscrever para obter um quarto em um alojamento do campus? 
Assim que você for aceito pelo CIEP/UNI, você deve enviar o contrato de hospedagem. O recebimento de um 
quarto pode levar várias semanas, dependendo da época do ano. Os contratos de hospedagem podem ser feitos 
com até um ano de antecedência. A melhor época para celebrar o contrato de aluguel de um quarto é o verão. Os 
novos candidatos a residentes devem apresentar o pré-pagamento de $200 e a taxa única de inscrição não 
reembolsável de $25 juntamente com o contrato (ordem de pagamento em cheque ou dinheiro nominal a 
University of Northern Iowa ou com cartão de crédito se estiver contratando online). O pré-pagamento de $200 
será creditado à primeira mensalidade universitária do aluno depois que o mesmo começar a residir no alojamento. 
 
What type of clothing should I pack? What kind of weather does Cedar Falls have? 
Que tipo de roupas devo levar? Como é o clima em Cedar Falls? 
Pelo fato de Iowa se localizar no Centro-oeste dos EUA, há uma ampla variação de temperatura. Nos meses de 
primavera e verão (abril  –  setembro), traga camisas de manga curta e outros itens de vestuário de material leve. A 
temperatura durante esses meses pode variar de 13 a 35 graus Celsius. Você também pode trazer uma jaqueta leve 
e um guarda-chuva para os dias chuvosos. Para os meses de outono e inverno (outubro – março), traga muitas 
roupas pesadas, incluindo um casaco pesado, chapéus e luvas. A temperatura durante esses meses pode variar de -
26 a 10 graus Celsius. Chove e neva frequentemente ao longo do ano, mas há muitos dias ensolarados também! A 
maioria dos alunos no campus da UNI usam roupas informais, incluindo camisetas, jeans, blusões de moletom de 
algodão e calçados esportivos. 
 

Can students work on campus? How many hours can they work? What is the average wage for a student worker? 
What will my work schedule be like? 
O aluno poderá trabalhar no campus? Quantas horas ele poderá trabalhar? Qual é o salário médio de um aluno-
empregado? Como serão os meus horários? 
Os alunos podem trabalhar no campus até 20 horas semanais. Geralmente, você receberá o salário mínimo, mas 
você poderá receber mais ou menos, dependendo do trabalho. Na maioria dos casos, você poderá ajustar os seus 
horários de trabalho de acordo com os horários das suas aulas e atividades. Talvez você terá que trabalhar no 
período noturno, dependendo do trabalho. Você não receberá pagamento extra por trabalhar fora do horário 
normal da universidade. 

http://www.uni.edu/unialc/toefl.html


 
What are the University Fees? Are these fees mandatory? 
O que  são as taxas universitárias? Essas taxas são obrigatórias? 
As Taxas Universitárias são pagas por todos os alunos da UNI e cobrem serviços como a Biblioteca Rod e o Centro 
de Bem-Estar e Recreação. Essas taxas são obrigatórias a todos os alunos. 

 

Políticas Acadêmicas: 
What happens if I am late to class?  What happens if I miss my classes? 
O que acontece se eu me atrasar para as aulas?  O que acontece se eu faltar às aulas? 
Comparecer às aulas pontualmente é um requisito importante para ser um aluno CIEP bem sucedido. Faltar às 

aulas pode resultar em notas mais baixas ou reprovação. Os alunos que faltarem a mais de 80% das aulas em um 

período letivo serão colocados em período probatório acadêmico. Se o estudante não melhorar seu desempenho, 

ele poderá ser desligado do CIEP.  Para mais informações sobre essa política, veja o guia do aluno CIEP, Apêndice F. 

 

What is Academic Probation? 

O que é o Período Probatório Acadêmico? 

O período probatório acadêmico é um período em que o seu progresso e sucesso acadêmico são supervisionados 

pelo Diretor do CIEP. Durante esse período, você deve se dedicar para melhorar as suas notas e/ou frequência às 

aulas. Se você não for aprovado durante o período probatório acadêmico, você não poderá mais se matricular no 

CIEP.  Há três motivos que podem levá-lo a um período probatório: 1) baixa frequência às aulas, 2) baixo 

desempenho ou 3) repetir a mesma disciplina. Em todos esses casos, você receberá um Aviso de Período 

Probatório Acadêmico (veja o Apêndice F no Guia do Aluno CIEP). 

 

What is plagiarism?  What happens I cheat and/or plagiarize in a class? 
O que é plágio? O que acontece se eu trapacear e/ou plagiar nas aulas? 
Plágio é o ato de apresentar o trabalho de terceiros como sendo seu. Quaisquer ideias ou materiais retirados de 
outras fontes (alunos, websites, livros, amigos, etc.) para uso oral ou escrito e apresentado por você para 
propósitos avaliativos devem ser declaradas e citadas. Sempre que você não citar a fonte, o professor irá supor que 
as palavras escritas são suas ideias originais. Ao usar ideias ou palavras de outras fontes para completar uma tarefa, 
você deve citar onde você as encontrou. Seu professor irá ajudá-lo a aprender a maneira correta de citar e dar 
crédito às fontes, mas você também pode pedir ajuda. Tenha em mente que o plágio é um ato de desonestidade 
acadêmica e uma ofensa grave no ambiente acadêmico dos EUA. As penalidades por plágio podem ser severas. Se 
for constatado que você cometeu plágio, você será penalizado de acordo com as circunstâncias. Por favor, consulte 
o Aviso de Plágio/Trapaça no apêndice I do Guia do Aluno CIEP para ver exemplos de plágio e penalidades. 
 

What is the Orientation Program?  What happens if I don’t complete it? 

O que é o Programa de Orientação? O que acontece se eu não completá-lo? 

O programa de orientação é um evento de três dias que ajuda os novos alunos a se familiarizarem com o programa 

CIEP e com o campus da UNI. Durante esse período, os alunos aprenderão a acessar suas notas e faturas 

universitárias no MyUNIverse. Também farão o teste de nivelamento para as aulas, visitarão o centro de saúde, 

farão um tour pelo campus e serão apresentados ao diretor e aos funcionários do CIEP.  Esse programa de 

orientação é obrigatório para todos os novos alunos. Se um aluno não completar o programa de orientação, não 

poderá participar das aulas. É importante que os alunos cheguem na data estipulada para completar todo o 

programa de orientação e iniciar as aulas imediatamente. 

 

What should I do if I have a problem with a class, teacher, or grade? 



O que eu devo fazer se eu tiver um problema com uma disciplina, professor ou nota? 

Esperamos que a sua experiência no CIEP seja recompensadora e sem problemas. Entretanto, problemas podem 

acontecer e queremos ajudá-lo a solucioná-los o mais rapidamente possível. Se o seu problema for sobre uma nota, 

por favor, converse com o seu professor primeiro. Talvez você precise agendar um horário para falar com o 

professor fora da aula. Se, a qualquer momento, o seu problema não for resolvido de forma satisfatória ou envolva 

algo pessoal que você não possa discutir com o professor ou com os funcionários da secretaria, você poderá 

preencher o Formulário de Reclamação Formal do Aluno encontrado no apêndice K do guia do aluno. O formulário 

de reclamação também está disponível na secretaria central. 

 

Do I have to study at CIEP every session to remain a student or can I take a vacation session? 

Tenho que estudar no CIEP todos os períodos letivos para continuar sendo aluno ou eu posso tirar um período de 

férias? 

Os alunos podem tirar um período de férias depois de estudarem consecutivamente por quatro períodos letivos de 

oito semanas cada.  Se um aluno estudar no CIEP por quatro períodos letivos, poderá ausentar-se durante um 

período letivo para viajar ou voltar para casa e então retornar ao CIEP sem precisar renovar os documentos de 

status de imigração. 


