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DIRETRIZES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
ESTUDANTES INTERNACIONAIS DA EQI
A Education Queensland International (EQI) está empenhada em ajudar os agentes, estudantes e suas famílias
com requerimentos de inscrição no Programa de Estudantes Internacionais (International Student Program ISP).
Os agentes são encorajados a preencher o formulário eletrônico da EQI para agilizar o processamento do
requerimento pela EQI.
Este informativo oferece orientações sobre como preencher o formulário de requerimento para agilizar o
processo e garantir que os alunos e suas famílias tenham toda a documentação necessária ao enviar seu
requerimento. Visite o site do EQI na Internet para mais informações importantes para futuros alunos.
Os formulários de requerimento on-line mais recentes da EQI podem ser baixados no site
https://eqi.com.au/apply-now.
FAVOR PREENCHER ELETRONICAMENTE PARA FACILITAR A LEITURA.
O formulário de requerimento da EQI possui uma página de rosto com instruções para preencher e submeter
o requerimento, além de uma lista de documentos comprovativos que devem ser anexados ao formulário.
Favor enviar os formulários preenchidos eletronicamente usando a seguinte lista de verificação:



Número da Seção e
Título



Lista de verificação da
capa



Página do
formulário

Requisitos

Dicas úteis

2

Assinalar na lista de verificação

A documentação completa ajudará a
EQI a processar os requerimentos
rapidamente

1. Dados do(a) Aluno(a)

3

Digite o primeiro nome e sobrenome
conforme o passaporte ou certidão de
nascimento do(a) aluno(a)

Envie uma cópia da página da foto
do passaporte OU cópia traduzida da
certidão de nascimento



2. Dados de Contato dos
Pais

3

Dados completos de ambos os pais ou do
responsável

Em caso de guarda exclusiva do(a)
aluno(a), favor fornecer
comprovante traduzido para o inglês



3. Dados de Outro
Contato

3

Os dados completos de outro contato
autorizado NÃO PODEM ser do pai, mãe, ou
responsável legal

O agente pode ser usado como
contato de emergência



4. Irmãos

3

Forneça nome, data de nascimento, escola
e série de todos os irmãos do candidato
que frequentam escolas em Queensland



5. Visto e Plano de
Saúde de Estudante
Estrangeiro (Overseas

4

1.

Número do passaporte e nacionalidade
no passaporte

Departamento de Educação (Department of Education)
operando como Education Queensland International
Código de fornecedor CRICOS 00608A

O estudante possui dupla cidadania?



Número da Seção e
Título

Página do
formulário

Student Health Cover
- OSHC)



6. Requisitos de ingresso
e curso



7. Alojamento e bemestar

Requisitos

Dicas úteis

2.

4-5

6

O(A) aluno(a) já possui um visto de
Se o estudante adquirir seu próprio
estudante australiano?
plano OSHC, o plano de ser válido
3. Se o(a) aluno(a) não pretende adquirir
por todo o período de estudos. Veja
seu próprio OSHC, a EQI fornecerá
mais informações aqui:
através da seguradora Allianz
4. Se o estudante pretende comprar seu
próprio OSHC, uma cópia do certificado
de OSHC
1. Os candidatos devem fornecer o
 Históricos incompletos atrasarão
histórico escolar dos 2 últimos anos
o processamento do
traduzidos para o inglês (ou seja, 4
requerimento
semestres)
 Favor fornecer evidências de
2. Para alunos do ensino fundamental com
estudos anteriores realizados em
menos de 2 anos de escolaridade,
inglês
forneça todos os relatórios relevantes
 Favor ver a Política de
3. Favor fornecer certificado de resultados
Inscrição da EQI para
de provas reconhecidas de inglês para
pontuações em provas de
verificar a proficiência para a inscrição
inglês reconhecidas direta
https://eqi.com.au/ISP%20PP%2
4. Favor fornecer informações sobre
0PDFs/entry-and-coursedisciplinas que o(a) aluno(a) deve
requirements-standard.pdf
estudar
5. Favor comunicar à EQI se os históricos
escolares de Queensland precisam ser
validados antes de o(a) aluno(a)
retornar ao país de origem
6. Em caso de transferência de outra
escola, forneça as datas de frequência
do estudante e a referência desta escola
7. Forneça detalhes de quaisquer
programas especializados nos quais o
estudante pretende se inscrever
Selecione e preencha uma das seguintes
Bem-Estar da EQI:
opções:
 Taxa de Reserva de Homestay - a
1. Homestay [Casa de Família]
taxa deve ser paga para todas as
selecionada pela EQI
novas reservas de homestay em
 A EQI solicitará à escola
cada escola, incluindo
selecionada que providencie
hospedagem com terceiros.
homestay para o estudante
 A EQI irá emitir uma carta de
2. Indique um parente aprovado pela
CAAW [Confirmação de
Imigração
Hospedagem e Bem-Estar
 Pai, mãe ou responsável (o
Adequados] para esses alunos
responsável legal só pode ser
indicado por um tribunal de justiça
se os pais tiverem falecido ou não
puderem assumir responsabilidade Bem-estar não ligado à EQI:
pelo menor)
 Pais, responsável legal ou
 Parente aprovado pela
parente aprovado pelo DHA Imigração (conforme definido
sujeito a comprovante de
pelo Departamento de Assuntos
parentesco e aprovação do DHA

Interiores [DHA], um
Departamento de Educação (Department of Education)
operando como Education Queensland International
Código de fornecedor CRICOS 00608A
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Número da Seção e
Título

Página do
formulário

Requisitos

parceiro/cônjuge, filho(a),
pai/mãe, irmão, irmã,
enteado(a), padrasto/madrasta,
meio-irmão, meia-irmã, avô,
neto, tia, tio, sobrinha, sobrinho
ou equivalente) (https://immi.homeaffairs.gov.au/
3.

help-support/glossary#)
Indicar uma pessoa para fornecer
hospedagem
 Terceiros (amigo, conhecido,
parente distante indicado pelos
pais, maior de 25 anos e de bom
caráter)

Dicas úteis


A EQI não emitirá carta de
CAAW [Confirmação de
Hospedagem e Bem-Estar
Adequados] para esses alunos

Terceiros:




NOTA: Esta questão deve ser definida
obrigatoriamente antes do envio do
requerimento. Taxas adicionais serão
cobradas em caso de alterações. Favor
verifique com a família e explique as
opções disponíveis. Consulte a política

A EQI tratará dessas solicitações
da mesma maneira que
aprovamos provedores de
hospedagem e o bem-estar será
retido pela EQI
A EQI irá emitir uma carta de
CAAW [Confirmação de
Hospedagem e Bem-Estar
Adequados] para esses alunos

de hospedagem e bem-estar da EQI https://eqi.com.au/for-students/policiesprocedures/accommodation-and-welfare



8. Saúde

7-8






Todas as condições médicas a serem
listadas
Dados de imunização
Quaisquer cuidados médicos
utilizados
Nome e dados de contato do médico
do país de origem











9. Comportamento

8

Favor responder todas as perguntas



10. Datas do Período
Letivo

8

Escolha o ano de início e o período letivo

Departamento de Educação (Department of Education)
operando como Education Queensland International
Código de fornecedor CRICOS 00608A

Caso não tenha médico
individual, forneça o nome da
clínica médica do(a)
aluno(a)/família.
Condições físicas, de saúde
mental e emocionais devem ser
incluídas.
Consulte a lista padrão de
categorias de quadro clínico das
escolas estaduais de Queensland
Se os requerentes não
divulgarem informações
relevantes, a EQI poderá
cancelar a inscrição.

Declaração do estudante - Você
concorda em cumprir estas
condições? Preenchimento
obrigatório.
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Número da Seção e
Título



11. Seleção de
Programas

Página do
formulário
8

Requisitos

Dicas úteis

Selecione uma das opções:
 Programa de Estudante Internacional

Apêndice A (página 9):









 Intercâmbio no Interior do Estado

 Queensland Academies

Ensino Fundamental
Curso Preparatório para o
Ensino Médio
Ensino Médio
International Baccalaureate
Caso selecione o Curso
Preparatório para Ensino Médio
[High School Preparation - HSP],
selecione também Ensino Médio
(ou seja, 2 programas)
Caso selecione HSP, a EQI
oferecerá no mínimo 20
semanas de HSP, a menos que o
certificado IELTS seja anexado
Verifique a elegibilidade de
estudo de acordo com o nível de
avaliação do país https://immi.homeaffairs.gov.a
u/visas/getting-a-visa/visalisting/student-500

Apêndice B (página 10):
 Selecione ano acadêmico, série
escolar e duração

Atenção: O prazo de envio do
requerimento é de pelo menos 3 meses
antes da data de início das aulas.

Apêndice C (página 11):
 Selecione ano acadêmico, série
escolar
 Selecione o campus
 Agendamento de provas
 Seção opcional para comentários
do estudante/pai


Tenha em mente os prazos de
processamento do visto de
estudante ao selecionar o
período letivo para iniciar os
estudos



Veja https://eqi.com.au/find-aschool/eqi-school-list (permite
classificar por programa/região)
Perfil das escolas, incluindo
detalhes sobre disciplinas e
esportes disponíveis https://eqi.com.au/PDFs/eqischool-handbook-lr.pdf

Seleção de escolas





Listar ordem de preferência de das
escolas (se aplicável)
De preferência, forneça CINCO (5)
opções de escolas ou no mínimo TRÊS
(3).
Se o estudante tiver apenas 2
preferências de escola, não inclua
outras preferências no formulário de
requerimento

Departamento de Educação (Department of Education)
operando como Education Queensland International
Código de fornecedor CRICOS 00608A
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Número da Seção e
Título

Página do
formulário

Requisitos

Dicas úteis





Se não houver vaga nas escolas
indicadas, a EQI solicitará escolas
adicionais

Certifique-se de que a escola
selecionada está próxima do
local de hospedagem do
estudante, caso pretenda se
hospedar com pais/parentes

Para assistência em relação a
locais, consulte www.whereis.com



12. Como você
descobriu as escolas
da EQI?

12

Favor preencher



13. Dados do agente
registrado

12

O preenchimento desta seção garantirá que Favor fornecer:
sua agência receba comissão por esse
 nome do contato dentro da
estudante.
agência
Declaração do Agente - o agente deve

nome da agência (conforme o
assinar indicando que as informações
Contrato do Agente com a EQI)
completas foram fornecidas ao requerente
antes do envio do requerimento.



14. Declaração,
reconhecimento e
consentimento

12

Declaração dos Pais - mãe e pai ou
responsável DEVEM obrigatoriamente
assinar a declaração assim como o
estudante.
NOTA: nomes impressos ou digitados não
serão aceitos - devem ser escritos a mão.









Programas de Aventura de Férias da
EQI

O agente/estudante ou a família deve
entrar em contato com a EQI ou com o
Coordenador de Estudantes
Internacionais relevante da escola para
solicitar a participação em um
Programa de Aventura de Férias da EQI

Departamento de Educação (Department of Education)
operando como Education Queensland International
Código de fornecedor CRICOS 00608A




Estudantes do ensino
fundamental não precisam
assinar
Favor anexar foto digital do(a)
aluno(a) para auxiliar na
É necessário preencher o
formulário, imprimir esta página,
recolher as assinaturas,
digitalizar esta página e enviar
com as assinaturas

Devido à grande procura,
inscreva-se o quanto antes em
um dos Programas de
Aventuras de Férias da EQI no
site

https://eqi.com.au/ISP%20PP%20
PDFs/eqi-hap-applicationform.pdf
 Detalhes do Programa de
Aventura de Férias podem ser
encontrados aqui –
https://eqi.com.au/forstudents/holiday-adventureprogram
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