
Informações sobre recursos médicos e de aconselhamento no campus, bem 

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

Informações sobre o processo de conduta do aluno podem ser encontradas 

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

Sim. Informações do estado onde voçe reside sobre definições criminais de 

abuso sexual, violência doméstica, violência no namoro e perseguição podem 

ser encontradas no Relatório de Segurança Annual https://www.tntech.edu/police/annual-security-report

Visto U Visto T

Para vítimas de abuso físico ou mental substancial como resultado de 

determinada atividade criminal, incluindo o abuso sexual, violência 

doméstica, estupro, assalto, ou outros crimes relacionados

- Vítima /requerente deve ser vítima de atividade criminosa qualificante com 

probabilidade de ser útil à investigação e /ou acusação da atividade criminosa

-Geralmente válido por quatro anos

-Para obter mais informações, consulte um advogado de imigração, e veja: 

Para vítimas de tráfico de seres humanos

-Deve atender a pedidos razoáveis de agentes policiais por cooperação em 

investigação ou acusação de ato(s) de tráfico (a não ser incapazes de cooperar 

por causa de traumas físicos ou psicológicos), e deve ser capaz de demonstrar 

que a vítima /requerente sofreria extrema dificuldade por ser removida dos 

Estados Unidos

-Geralmente válido por quatro anos

-Para obter mais informações, consulte um advogado de imigração, e veja:  

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

Estudantes em vistos F-1 e J-1 

● Opções para aprovação de carga curso reduzida devido a condições 

médicas certificadas por um médico licenciado, médico de osteopatia, ou 

psicólogo clínico licenciado

● Opções para, e as consequências de, retiro do seu programa acadêmico

● Informações sobre retorno ao programa acadêmico em data posterior, se o 

aluno opta por se retirar

● opções e consequências para cônjuges acompanhantes

● Informações gerais sobre as opções para mudar o status do visto. 

● Informações gerais sobre vistos U e T. (Referência a um advogado de 

imigração qualificado)

● Referência a um advogado qualificado

Funcionários H-1B, O-1, E-3, ou TN 

● Opções para licença de trabalho, e as consequências para o seu status de 

imigração

● opções e consequências para cônjuges acompanhantes

● Informações gerais sobre as opções para mudar o status do visto. 

Referência a um advogado de imigração qualificado

● Informações gerais  U e T vistos. (Referência a um advogado de imigração 

qualificado)

● Referência a um advogado de imigração qualificado

Individuos com pedido de residencia permanente nos Estados Unidos 

pendente (green card ainda não aprovado)

● Impacto no seu pedido pendente de residencia permanente patrocinado 

pelo empregador por deixar seu emprego;

● Referência a um advogado de imigração qualificado

USCIS: Encontre Ajuda em sua página Comunidade USCIS: Localizar Serviços Jurídicos Webpage

Onde posso encontrar um advogado de imigração local?

Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS), uma agência do Departamento de Segurança Interna (DHS), oferece dois sites para ajudar 

O Conselho de Apelações de Imigração (BIA) fornece uma lista de advogados por estado que prestam serviços de imigração seja gratuitamente ou a baixo 

A Asociação Americana de Advogados de Imigração (AILA) oferece uma linha Serviço de Referencia a Advogados de Imigração que pode ajudar a 

A Ordem dos Advogados Americanos também fornece informações sobre como encontrar serviços legais por estado.

Os advogados de imigração são advogados licenciados que se especializam no campo da lei de imigração. Eles funcionam como representante do cliente, e 

Há estados de vistos e imigração específicos para vítimas de crimes?

Sim. Para as vítimas de agressão sexual, violência doméstica, violência no namoro e perseguição, pode haver outras opções de visto, incluindo Vistos U e 

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

 , 

, ,  

O Escritorio de Servico aos Estudantes e Acadêmicos Internacionais (International Student and Scholar Servicess Office) pode fornecer informações úteis 

Visa Options

O que é um advogado de imigração e o que faz?

zedmondson@tntech.edu

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

Eu fui vítima de assalto, o meu estatuto de imigração afecta a minha capacidade de acessar recursos no campus?

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

A Universidade não se retaliará contra você ou tratá-la de forma diferente baseado na denúncia de um crime.

Posso apresentar acusações criminais como imigrante em situação irregular ou indocumentada?

Questões específicas sobre denuncias podem ser endereçadas a:

Zeva Edmondson, Title IX Office 

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

931-372-3112

https://www.tntech.edu/titleIX
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http://www.justice.gov/eoir/probono/states.htm
http://www.aila.org/
http://apps.americanbar.org/legalservices/findlegalhelp/home.cfm

