
Informações sobre recursos médicos e de aconselhamento no campus, bem 

como acomodações disponíveis, podem ser encontradas na citação https://www.tntech.edu/healthservices/

Informações sobre o processo de conduta do aluno podem ser encontradas na 

citação https://www.tntech.edu/policies/

Sim. Informações sobre crimes de abuso sexual, violência doméstica, 

violência em relacionamentos amorosos e perseguição podem ser encontradas 

no Relatório de Segurança Anual na citação https://www.tntech.edu/police/annual-security-report

Visto U Visto T

Para vítimas de abuso físico ou mental substancial em decorrência de uma 

determinada atividade criminal, incluindo violência sexual, violência 

doméstica, estupro, agressão, ou outros crimes relacionados

-Vítima/requerente deve ser qualificada como vítima de uma atividade 

criminosa e estar apta a colaborar de forma útil à investigação da atividade 

criminosa

-Geralmente o visto tem validade de quatro anos

-Para obter maiores informações, consulte um advogado de imigração. Veja 

abaixo: 

Para vítimas de tráfico humano.

-A vítima deve colaborar de forma razoável com a investigação para que a 

aplicação da lei contra o ato seja cumprida (a não ser que seja incapaz de 

cooperar por motivo de trauma físico ou psicológico). A vítima precisa 

provar que sofreria extrema dificuldade de proteção se fosse removida dos 

Estados Unidos

-Geralmente o visto tem validade de quatro anos

-Para obter maiores informações, consulte um advogado de imigração. Veja 

abaixo: 

http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-

crimes/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status/victims-criminal-

activity-u-nonimmigrant-status

http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-

crimes/victims-human-trafficking-t-nonimmigrant-status

F-1 e J-1 status

● Opções de cursos com carga horária reduzida serão aprovados quando 

acompanhados de atestação médica certificada por um médico, osteopata ou 

um psicólogo clínico licenciado

● Opções de saída ou interrupção do programa acadêmico

● Informações sobre o retorno ao programa acadêmico, caso o aluno decida 

interrompê-lo

● Opções e informação sobre cônjuges que acompanham os estudantes 

acadêmicos

● Informações gerais sobre mudança de status do visto. 

● Informações gerais sobre os vistos U e T. (Encaminhamento e 

recomendação a advogados de imigração)

● Encaminhamento e recomendação a advogados de imigração qualificados

H-1B, O-1, E-3, ou TN status (funcionários)

● Opções de licença de trabalho e informações sobre o status do visto

● Opções e informação sobre cônjuges que acompanham os funcionários da 

universidade 

● Informações gerais sobre mudanças de status do visto. Encaminhamento e 

recomendação de um advogado de imigração qualificado (a)

● Informações gerais sobre os vistos U e T. (Encaminhamento e 

recomendação de um advogado de imigração qualificado)

● Recomendação de um advogado de imigração qualificado (a)

Funcionários residentes legais com status pedente (green card ainda não 

aprovado)

Podem ter seu status imigratório impactado caso deixem ou percam o 

emprego patrocinado pelo empregador.

● Recomendação de um advogado qualificado

USCIS: Procure Por Ajuda na página de sua Comunidade USCIS: Página para Localizar Serviços Jurídicos

Onde posso encontrar um advogado de imigração local?

Serviço de Cidadania e Imigração (USCIS), uma agência do Departamento de Segurança Interna (DHS) que oferece dois locais para ajudar pessoas a 

O Conselho de Apelações de Imigração (BIA) fornece uma lista de advogados separados por estado que prestam serviços de imigração gratuito ou de baixo custo

Os advogados imigratórios são advogados licenciados e especializados em imigração. Eles prestam assistência a seus clientes e os representam 

Existem vistos imigratórios específicos para vítimas de violência doméstica e outros crimes?

Sim. Para as vítimas de violência sexual, violência doméstica, violência em relacionamentos amorosos e perseguição, existem opções de visto como o visto 

Existe um escritório no campus que pode me fornecer informações adicionais?

 , 

, ,  

O departamento de estudantes internacionais e acadêmicos fornece informações úteis sobre status imigratórios. Observe que, para questões relacionadas a 

Visa Options

O que é um advogado de imigração e o que eles fazem?

zedmondson@tntech.edu

Imigração e Informação sobre Vistos para as Vítimas de Violência Sexual & Violência Interpessoal
Estudantes internacionais e acadêmicos com perguntas sobre seu status de visto imigratório são aconselhados a procurar a assistência de um advogado de 

Eu tenho sido vítima de agressão. O meu status imigratório me impossibilita de acessar recursos no campus?

Não. Segundo a lei, alunos e funcionários que são vítimas ou sobreviventes de violência sexual e interpessoal têm os mesmos direitos ao abrigo do Título IX 

A faculdade não irá retaliar você ou tratá-lo de forma diferente com base na denúncia de um crime.

Posso denunciar acusações criminais sendo imigrante com a situação regular ou irregular?

Questões específicas sobre como denunciar a agressão podem ser encontradas  na citação

Zeva Edmondson, Title IX Office 

1 William L. Jones Dr., Derryberry Hall 256, Cookeville, TN 38505

931-372-3112

https://www.tntech.edu/titleIX

http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status
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http://www.uscis.gov/citizenship/learners/find-help-your-community
http://www.uscis.gov/avoid-scams/find-legal-services
http://www.justice.gov/eoir/probono/states.htm


A associação American Immigration Lawyers Association (AILA) oferece recomendação online de Advogados imigratórios que podem ajudar estudantes a encontrar um 

A associação American Bar Association também fornece informações sobre como encontrar serviços legais e jurídicos por estado.

http://www.aila.org/
http://apps.americanbar.org/legalservices/findlegalhelp/home.cfm

