
Embry-Riddle Language 
Institute (ERLI)

Processo de Aplicação

Os estudantes que se inscreverem no ERLI devem ter um nível iniciante de inglês alto



1- Crie sua Conta
Crie sua conta do ERLI aqui:

Criação da conta ERLI

https://embry-riddle.force.com/TX_CommunitiesSelfReg?startURL=%2FTargetX_Portal_PB


2- Verificar E-mail

Verifique o endereço de email que você forneceu 
na etapa 1. Siga as instruções no email para 

verificar seu endereço de email.



3- Conecte-se
Faça o login para iniciar sua aplicação do 

ERLI aqui:

Login na aplicação do ERLI

https://embry-riddle.force.com/TX_SiteLogin?startURL=%2FTargetX_Portal_PB


4- Complete a Aplicação e 
Envie a Taxa de Inscrição

Inicie uma nova aplicação. 

Escolha o termo inicial correto 

no menu da sua conta e 

responda a todas as perguntas 

necessárias marcadas com * 

vermelho.

Envie sua taxa de inscrição de US $50 por:

• Cartão de Crédito (no site)

• Transferência Eletrônica

Embry-Riddle Aeronautical University

1 Aerospace Blvd.

Daytona Beach, FL 32114-3900

ABA #: 121000248

Account #: 2000036083549

Swift Code: WFBIUS6S

For: Nome do Estudante

• Cheque

Enviar para:

Embry-Riddle Aeronautical University

1 Aerospace Blvd.

Daytona Beach, FL 32114-3900



5- Verifique seu E-mail 
Crie uma Conta ERNIE

Alguns dias após o envio da aplicação, você receberá um e-mail 
com instruções sobre como criar sua conta ERNIE. Você deve 
criar uma conta ERNIE para continuar com o processo de 
aplicação

Criação de conta ERNIE

https://daytonabeach.erau.edu/admissions/applied-students/ernie


6- Pagar Depósito de 
Mensalidade

Pague o depósito inicial de US $200 no 
ERNIE para garantir suas aulas

Depósito de 

Mensalidades

https://daytonabeach.erau.edu/admissions/applied-students/tuition


7- Solicitar o I-20

Visite o site do International Student and 
Scholar Services para solicitar o I-20 inicial

Solicitar o I-20

https://internationalservices.erau.edu/


8- Verifique sua Conta ERNIE 
e Complete os Requerimentos

Sua conta ERNIE fornece acesso a 

pagamentos, horário de aula e Canvas.

Depois de acessar sua conta, clique na página 

inicial do aluno em Campus Solutions e você 

verá uma lista de requerimentos. Certifique-se 

de concluir todos os itens da sua lista de 

requerimentos.



9- Obter Visto de Estudante

1- Depois de receber o I-20, marque uma entrevista com a 
Embaixada dos EUA em seu país

2- Pague a taxa I-901

Site I-901

3- Visite o site Study in the States para obter mais informações 
sobre como obter um visto de estudante

https://www.fmjfee.com/i901fee/index.html


10- Enviar Prova de Seguro de 
Saúde

O seguro de saúde é obrigatório para todos os estudantes 

internacionais e você será automaticamente cobrado pelo 

plano de seguro de saúde de estudante. Se você possui 

um seguro que tenha os requisitos mínimos da ERAU, 

pode solicitar uma isenção de seguro através do Campus 

Solutions

Requisitos de Seguro

https://internationalservices.erau.edu/index.cfm?FuseAction=Abroad.ViewLink&Link_ID=B1D1BB4F-5056-BA1F-72BDFBF8F5BDBA24


11- Pagar Mensalidade

O ERLI registrará os alunos duas semanas antes do início das aulas. Ao se 
registrar, você deve pagar por suas aulas o mais rápido possível. Você pode 
pagar seu saldo integralmente via cartão de crédito, cheque ou transferência 
eletrônica. Ou, por uma taxa de US $50, você pode fazer um plano de 
pagamento e pagar em prestações mensais seguindo estas etapas:

1. Entre na página Campus Solutions Student Homepage, na
página principal do ERNIE
2. Clique em “Finances" e depois em “My Student Account”
3. Clique em “Access Account”
4. Por fim, clique em “Payment Plans- Enroll Now”

Ao se inscrever no plano, você deve enviar o primeiro pagamento mais uma taxa 
de US $50.
Entre em contato com o Escritório do Tesoureiro pelo e-mail sfs@erau.edu (386) 
226-6280 se precisar fazer diferentes arranjos para pagamento.



12- Enviar Formulário Médico
Você deve preencher o formulário médico para demonstrar que 

tomou todas as vacinas necessárias. Preencha o formulário 
médico encontrado aqui. Envie seu formulário preenchido para 

dbhealth@erau.edu . Se você tiver registros médicos, eles 
deverão ser traduzidos para o inglês.

Informações Médicas

Se você estiver faltando vacinas ou não puder verificar as 

imunizações, poderá receber essas vacinas em seu país de 

origem antes de sair ou nos EUA, depois de chegar à 

universidade.

mailto:dbhealth@erau.edu
https://daytonabeach.erau.edu/about/health-wellness/requirements


13- Pagar Depósito de 
Habitação

Se você for residir no campus, deverá preencher um 
requerimento de habitação e pagar o depósito no 
ERNIE

Informações sobre o Depósito de Habitação

https://daytonabeach.erau.edu/admissions/applied-students/housing-deposit


14- Compre um Plano de 
Refeições

Acesse o site de refeições para ler 

sobre os planos disponíveis e 

selecione um

Opções de Plano de Refeições

https://eraudining.sodexomyway.com/my-meal-plan


15- Faça o teste de 
nivelamento no campus

Você deve chegar ao campus a tempo de 
fazer o teste de nivelamento. Verifique o 
calendário do ERLI para datas e horários:

Calendário

https://daytonabeach.erau.edu/international-programs/language-institute/calendar


Você Está Pronto!
Parabéns!


