
Bem-vindos ao CIEP! 
Sessão informativa com o Diretor do CIEP, Philip Plourde 

 

Imigração e Viagem 

 Formulários I-20 devem ser devolvidos para você. Apenas agentes da lei (polícia, alfândega, etc.) 

podem ficar com o I-20 

 Busque pela data de finalização do programa no seu I-20 para ter certeza que não caducou. Antes de 

caducar, busque por Phil Plourde (Diretor do CIEP) ou Ross Schupbach (Escritório de Estudantes e 

Professores Estrangeiros) 

 Se você planeja deixar o país e voltar, verifique o seu I-20. Se as assinaturas tiverem mais de um ano, 

Phil ou Ross precisarão assinar novamente. 

 Se você for viajar dentro dos EUA, leve o seu I-20 e passaporte. 

 Se você planeja deixar a UNI durante os meses de verão ou outro semestre e planeja voltar mais tarde, 

. 

 Uma sessão de férias será fornecida após 4 sessões consecutivas, em outros casos um novo I-20 será 

necessário para voltar. 

 No seu pacote de boas-vindas -se 

de preencher o cartão o carregar com você todo o tempo. 

Clínica de Saúde do Estudante da UNI  

 Se você precisa ver um profissional de saúde (médico, enfermeira, etc.) vá até a Clínica de Saúde da UNI 

antes, a não ser que seja uma emergência (ossos quebrados, perda de consciência, problemas 

respiratórios, perda de sangue excessiva, ferimento grave, etc.). Se tiver uma emergência, ligue 911. 

 Você deve ter seguro de saúde na UNI. Todos os estudantes estrangeiros precisam comprar o plano de 

saúde para estudantes da UNI (SHIP). Se você tiver seguro através do seu governo, favor trazer a 

informação para o centro de saúde. Certifique-se de manter o seu seguro atualizado e pago. Se você 

planeja sair da UNI, visite o Centro de Saúde para cancelar seu seguro, senão você será cobrado(a). 

 Seguro de Saúde salvará você de estresse financeiro. Os EUA não têm um plano de saúde nacional que 

cobre seus cidadãos. Cada indivíduo é responsável por seu seguro de saúde, a não ser que seja coberto 

por seu empregador, escola ou outra organização. 

 O Centro de Saúde do Estudante pode ajudar a responder suas perguntas sobre seguro de saúde. Você 

pode entrar em contato por e-mail: healthcenter@uni.edu  ou ligar:  319-273-2009  

Política de taxas do CIEP   

 

O CIEP -   do estudante na sua conta online do 

MyUNIverse. As taxas aparecerão dentro das duas primeiras semanas de aula, e deverão ser pagas antes do 

fim de cada período. As taxas também podem ser pagas com cheques pessoais, 

dinheiro ou a vista na Tesouraria no Gilchrist Hall. Os pagamentos também podem ser feitos online com 

um cheque eletrônico. Se você não pagou suas taxas, não estará registrado para as aulas e não receberá os 

horários de aulas.  
 

Aviso: Se você não estiver cursando um curso, isso pode afetar o seu status de imigração. A Universidade não 

registrará você no U.S. Immigration and Customs Enforcement

provavelmente, cancelado automaticamente. (Retirado do Manual do Estudante do CIEP, página 11) 


