
  

324 Illini Union
1401 West Green Street

Urbana, IL  61801
217-333–9053

facebook.com/illinois.sls
Horário de Funcionamento:  
8:30–12:00, & 13:00–16:30, 
                Segunda a Sexta

Um Programa da Reitoria dos Estudantes
Assuntos Estudantis em Illinois

SERVIÇOS DISPONÍVEISSERVIÇOS DISPONÍVEIS
Aluguel—problemas do locatário (inquilino so-

mente; não incluímos estudantes que são locado-
res)

Multas de trânsito, Acidentes, Seguro (Dirigindo 
alcoolizado ou drogado - apenas consulta)

Multa por Infração de Leis da Cidade
 Certifi cação de fotocópias para Ameren
Acusação de Contravenções (Jurisdição  de Cham-

paign)
Pequenas Causas
Problemas do Consumidor
Audiência Disciplinar Estudantil (apenas consulta)
Mudança de Nome
Outros problemas diversos 

SERVISERVIÇÇOS NÃO OS NÃO DISPONÍVEISDISPONÍVEIS
SJE  não pode aconselhar ou mediar em 
situações de Estudante-vs-Estudante. Sem 
exceções.  Também:
- Falência
- Questões de negócios, com ou sem fi ns lucrativos
- Reclamações contra ou problemas com a University of 

Illinois ou o Estado de Illinois
- Problemas com Tarifa de Contingência, Lesão Pessoal
- Representações fora da Jurisdição de Champaign 
- Divórcio, Separação, Custódia, Pensão alimentícia, 

Atividades de produção de Renda
- Crimes
-       Passaporte, Vistos, Problemas com Imigração, inclu-

indo green card, mudança de status de visto, emprego, 
OPT

-      Assuntos Imobiliários (a nao ser relação de locador-
locátario) 

-      Imposto/Imposto de Renda
-      Testamentos ou Obrigações de fi deicomisso 
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Um Programa da Reitoria dos Estudantes
Assuntos Estudantis em Illinois

UNIVERSIDADE
Centro de Aconselhamento   217-333-3704
       www.counselingcenter.illinois.edu 
Habitação  www.housing.illinois.edu
   Residências  217-333-7111
   Habitação Familiar e de Graduação                                                                                                   
   Apts. da Universidade                                    217-333-5656
   Habitação Certifi cada  217-333-1420  
 certifi ed.housing.illinois.edu
Código do Estudante  studentcode.illinois.edu
Resolução/Mediação Confl itos do Estudante 217-333-3680
 www.confl ictresolution.illinois.edu
Serviço Jurídico ao Estudante   217-333-9053
 www.odos.illinois.edu/sls
União do Inquilino 217-333-0112
       www.tenantunion.illinois.edu
Serviço de Suporte aos Veteranos 217-333-0050
 veterans.illinois.edu
Centro para Veteranos Feridos   217-300-3515
 woundedvetcenter.ahs.illinois.edu

COMUNIDADE
Websites da Cidade
 Champaign    www.city.champaign.il.us
 Savoy www.savoy.illinois.gov  
 Urbana      urbanaillinois.us 
 Inspeção de Propriedade
 Champaign   ………………………............…. 217-403-7070
         www.ci.champaign.il.us/neighborhoods 
 Urbana   …………………………….............… 217-384-2430
Queixa de Discriminação
 Champaign - Relações Comunitárias............ 217-403-8830
  www.ci.champaign.il.us/departments/city-manager/
  community-relations-offi ce
 Urbana - Ofi cial de Relações Humanas ........ 217-384-2466
  urbanaillinois.us                            or ......... 217-384-2455
 Departmento de Direitos Humanos................  217-785-5100
  www.state.il.us/dhr Chicago ...….... 312-814-6200
Champaign County 
    Escrituário da Comarca (Trânsito) ....……..…....217-384-3717
       www.cccircuitclerk.com
    Registro de Voto   ……………………….......…...217-384-3720
       www.champaigncountyclerk.com
Estado de Illinois     www.il.gov         
Advogado Geral    www.ag.state.il.us  .......….... 217-278-3366
 Hotline de Direitos Civis…………………......... 877-581-3692
 Hotline de Fraude ao Consumidor 
                                                       Springfi eld....... 800-243-0618
   Chicago  …..... 800-386-5438
 Hotline de Direitos das Pessoas com Defi ciência  
                      Springfi eld....... 217-524-2660
   Chicago  …..... 312-814-5684
 Hotline de Roubo de Identidade...........…...... 866-999-5630
 Hotline Militares e Direitos dos Veteranos...... 800-382-3000
 Helpline Empréstimo Estudantil...................... 800-455-2456
Secretaria do Estado   www.cyberdriveillinois.com
  Champaign... 217-278–3344   Springfi eld...800-252-8980   
Ajuda Pública/Dept. de Serviços Humanos...800-843-6154 
 www.dhs.state.il.us
Departmento de Receita de illinois...……..…  217-782-3336
       www.revenue.state.il.us   ...........………..…... 800-732-8866
Estados Unidos
Informações sobre Imposto– I.R.S.                                              
www.irs.gov..800-829-1040
 Links to, Chinese, Korean, Russian, Spanish
Serviço de Defensoria dos Contribuintes......877-777-4778
  Chicago...312-292-3800 Springfi el..............217-993-6714

TELEFONES IMPORTANTES & WEBSITESTELEFONES IMPORTANTES & WEBSITES



COMO UTILIZAR OS SERVICOMO UTILIZAR OS SERVIÇÇOSOS
Para utilizar o Serviço Jurídico ao Estudante:

1. Preencha o formulário de admissão online 
em:
www.odos.illinois.edu/slswww.odos.illinois.edu/sls
em “Schedule an Appointment/Online In-Schedule an Appointment/Online In-
take Formstake Forms” link.  Forneça uma descrição 
de seu problema legal para que possamos 
realizar as pesquisas necessárias antes de 
sua consulta conosco. 

2. Uma vez que você tenha submetido o for-
mulário e recebido um “Thank You” na tela 
e um email de confi rmação, compareça ao 
Serviço Jurídico ao Estudante localizado em 
324 Illini Union com seu cartão de identidade 
da Universidade e qualquer documentação 
relacionada ao seu caso, como multas, 
documentos da Corte, contrato de aluguel, 
cartas, impressões de emails, fotografi as.  

3. Uma vez no escritório, você marcará um 
horário para retornar em um outro dia para 
consultar com um advogado. Normalmente 
voce não terá que esperar mais que três (3) 
dias úteis para o dia de seu agendamento.  

Se você possui um problema jurídico ou 
acha que poderá  ter um, atente-se com 
antecipação. Não fazemos atendimento 
no mesmo dia.  

NÃO SERÁ DADO ACONSELHA-NÃO SERÁ DADO ACONSELHA-
MENTO POR TELEFONE OU EMAILMENTO POR TELEFONE OU EMAIL..   
Não realizaremos consultas entre partes 
desconhecidas. Essa política designa-se 
à proteção de sua privacidade. 

SERVIÇO JURÍDICO AO ESTUDANTE
324 Illini Union

Horas:  8:30-12:00, & 13-16:30, M-F

www.odos.illinois.edu/sls
facebook.com/illinois.sls

Um Programa da Reitoria dos Estudantes
Assuntos Estudantis em Illinois.

ADVOGADOS E SEUS ADVOGADOS E SEUS 
CLIENTESCLIENTES
Em cumprimento de suas responsabilidades no Ser-
viço Jurídico ao Estudante, os advogados da equipe 
estão sujeitos à ética profi ssional. As seguintes 
políticas estão de acordo com as responsabilidades 
profi ssionais:

    CONFIDENCIALIDADECONFIDENCIALIDADE
O dvogado é juramentado em preservar as 
confi dências de um cliente. Essa regra se aplica 
igualmente às pessoas que trabalham com o 
advogado.

As informações referentes ao seu caso não 
serão divulgadas a terceiros sem sua autoriza-
ção por escrito. Não há exceções.

Você deve se sentir livre para discutir aberta-
mente e com franqueza todos os aspectos de seu 
caso que você acredite que podem infl uenciar 
o resultado. 

  REPRESENTAÇÃO COM ZELOREPRESENTAÇÃO COM ZELO
O advogado designado ao seu caso está obriga-
do a representar seus interesses zelosamente 
dentro dos limites da lei. 
Os advogados do Serviço Jurídico ao Estudante 
irão, em todos os momentos, exercer julgamen-
to independente e profi ssional na avaliação dos 
méritos de um assunto específi co e determinar 
se os serviços jurídicos serão dados referente 
àquela questão, à um aluno elegível a utilizar o 
Serviço Jurídico ao Estudante.

 QUEM É ELEGÍVEL?QUEM É ELEGÍVEL?
Todos os estudantes que estão matriculados na 
Universidade de Illinois em Urbana–Champaign que 
possuírem acesso a Taxa de Serviço (pelo menos 6 
horas de crédito de aulas) no presente semestre,  in-
cluindo o período do verão, são elegíveis para utilizar 
o Serviço Jurídico ao Estudante. Os estudantes do 
período da primavera que estiverem pré-matriculados 
para o seguinte semestre do outono, estão elegíveis 
para utilizar os serviços durante o período do verão 
intercalante. 

OBJETIVO DO SERVIÇO JURÍDICO OBJETIVO DO SERVIÇO JURÍDICO 
AO ESTUDANTEAO ESTUDANTE
O propósito do Serviço Jurídico ao Estudante é 
providenciar:
(1) Instrução jurídica preventiva,
(2) Aconselhamento legal e recomendações, e
(3) Representação individual a estudantes, visando:
      (a) Melhorar a vida estudantil e o conhecimento do            
estudante sobre seus direitos e responsabilidades, e 
     (b) Positivamente impactar a retenção de alunos.

Será  dada prioridade aos casos de locador-locatário 
de aluguel e problemas que podem resultar em prisão. 
Representação perante a Corte somente será realizada 
na Jurisdição de Champaign.  Veja o Plano Operacio-
nal no “History” link em nosso website: www.odos.
illinois.edu/sls.

LOCALIZAÇÃO E HORASLOCALIZAÇÃO E HORAS
O Serviço Jurídico ao Estudante está localizado em 
324 Illini Union (terceiro andar, ala norte). O tefefone 
para contato eh 217-333-9053. Email: studentlegalser-
vices@illinois.edu

O escritório está aberto das 8:30 da manhã até o meio 
dia, e da 1:00 da tarde até 4:30 da tarde, Segunda a 
Sexta durante o período letivo, incluindo sessões 
durante o verão. O escritório está fechado durante 
Sábados, Domingos e feriados da Universidade. 

A EQUIPEA EQUIPE
O Quadro de funcionários do Serviço Jurídico ao 
Estudante consiste em três advogados em período 
integral, e uma pessoa de suporte ao escritório tam-
bém em período integral; um ou mais estudantes a 
trabalho, e às vezes um ou mais estagiários de direito, 
em meio período, que são estudantes da Faculdade 
de Direito da Universidade e que trabalham sobre 
supervisão dos advogados.
As biografi as dos advogados estão disponíveis em:
www.odos.illinois.edu/sls/attorneys/index.html


