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Solicitação de Ajuda Financeira & Admissão em Faculdades 
Informações para Estudantes Imigrantes 

 
 
A Solicitação Gratuita de Auxílio Federal para Estudantes (Free Application for Federal Student Aid/FAFSA) é usada pela maioria das 
faculdades e universidades americanas para se determinar a qualificação de um estudante para programas de ajuda financeira federais, 
estaduais e subsidiados por faculdades. Os estudantes indocumentados não se qualificam para bolsas de estudo e subsídios 
financiados pelo governo federal. Os estudantes indocumentados incluem os beneficiários da DACA e os Dreamers.  
 
Se você é um estudante indocumentado, certifique-se de: 

 NÃO enviar o formulário da FAFSA ao governo.  
 NÃO fornecer nenhuma informação falsa em formulários de faculdades, universidades ou de ajuda financeira.  

 
O que determina a qualificação para os programas estaduais e federais de ajuda financeira é o seu status de imigração (o estudante) e NÃO 
o de seus pais. Portanto, se o estudante é um cidadão americano ou residente permanente legal, mas um ou ambos os pais são 
indocumentados, o estudante está qualificado para ajuda financeira federal.  

 
Lembre-se: 

 Formulários de candidatura de faculdades e universidades nunca exigirão que os estudantes forneçam o número da previdência 
social (Social Security Number/SSN); isso é opcional.  

 O SSN é necessário para preencher a FAFSA.  
É ilegal usar um SSN que não seja o seu próprio ou é falso. Esteja ciente de que algumas bolsas de estudo privadas podem pedir aos 
estudantes que apresentem uma FAFSA para comprovar sua necessidade financeira.  Você deve consultar o oficial de admissão da 
faculdade ou universidade para a qual você está se candidatando para pedir orientação antes de enviar qualquer documentação. 
 
Bolsas de Estudo Privadas 
 
Existem muitas bolsas de estudo privadas disponíveis para estudantes indocumentados. Estas bolsas de estudo tendem a ser altamente 
competitivas. É importante que você mantenha notas altas e participe de atividades extracurriculares durante o ensino médio, para que 
você possa se destacar entre os outros candidatos ao se candidatar para bolsas de estudo.   
 
Faculdades e Universidades Privadas 
 
Muitas escolas privadas podem oferecer aos estudantes bolsas de estudo e ajuda financeira baseadas na necessidade, independentemente 
de seu status de imigração. 
Em contrapartida, faculdades e universidades públicas, em geral, podem oferecer apenas bolsas de mérito aos estudantes indocumentados, 
os quais devem competir com o restante dos estudantes pelas bolsas de estudo, baseando-se em suas realizações acadêmicas e talentos. 
 
Verifique com as faculdades onde você está se candidatando se elas oferecem bolsas de estudo privadas e quais são os requisitos de 
qualificação.  
 
Você pode também averiguar sobre os recursos disponíveis para candidatos indocumentados.  Pesquise vários centros comunitários, 
igrejas e escolas locais para descobrir se eles oferecem bolsas de estudo. Certifique-se de candidatar-se a tantas bolsas quanto possível, 
não importa quanto seja o prêmio financeiro, porque os prêmios se acumulam rapidamente! 

 
Política de Taxa de Matrícula de Residente do Estado 
 
Em 9 de junho de 2014, o Governador Rick Scott aprovou a lei HB 851. O projeto de lei concede aos estudantes indocumentados uma 
isenção de taxa de residente de fora do Estado se eles atenderem aos seguintes critérios: 

 Frequentou uma escola secundária da Flórida por 3 anos consecutivos logo antes de se formar de uma escola de ensino médio da 
Flórida 

 Solicitou inscrição em uma instituição de ensino superior no prazo de 24 meses após a formatura do ensino médio 
 Apresentou um histórico escolar oficial de ensino médio da Flórida como comprovante de frequência e graduação 

O estudante que recebe uma isenção de taxa de residente de fora do Estado é ainda considerado um estudante não residente, não se 
qualifica para ajuda financeira e não pode ser declarado como residente para fins de taxa de matrícula. Além disso, este projeto de lei 
também afirma que, um menor dependente que é cidadão americano, não pode ser negado classificação como residente para fins de taxa 
de matrícula com base apenas no status de imigração de seus pais. 
 

Infelizmente, não há ajuda financeira federal para estudantes indocumentados. Dezesseis estados aprovaram leis que oferecem taxas de 
matrícula de residente estadual e subsídios para estudantes indocumentados. 
 

Estados que oferecem taxas de matrícula de residente para estudantes indocumentados, além da Flórida: Califórnia, Colorado, Connecticut, 
Illinois, Kansas, Maryland, Minnesota, Nebraska, Nova Jersey, Novo México, Nova York, Oregon, Texas, Utah e Washington. 
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Opções de Ajuda Financeira 

Perguntas a Fazer aos Oficiais de Admissão e Assessores de Ajuda Financeira 
 

Tipo de Auxílio 
Cidadão 
Americano 

Residente 
Permanente Legal 

Titular de Visto 
Beneficiário da 
DACA 

Indocumentado 

Auxílio Federal Sim Sim Não Não Não 

Auxílio Estadual Sim Sim Não Não Não 

Taxa de Matrícula de 
Residente Estadual 

Sim, se o 
estudante atende 
aos requisitos de 
residência 

Sim, se o estudante 
atende aos requisitos 
de residência 

Depende do tipo de 
visto do estudante 

Sim, na Flórida Sim, na Flórida 

Empréstimos do 
Governo 

Sim Sim Não Não Não 

Empréstimos 
Privados 

Sim Sim Sim, mas pode 
precisar de avalista 
que seja cidadão 
americano ou 
residente 
permanente 

Sim, mas pode 
precisar de avalista 
que seja cidadão 
americano ou 
residente 
permanente 

Sim, mas pode 
precisar de avalista 
que seja cidadão 
americano ou 
residente 
permanente 

Subsídios do Governo Sim Sim Não Não Não 

Ajuda Institucional Sim Sim Depende do tipo de 
visto do estudante 
e da escola 
frequentada 

Depende da escola 
frequentada pelo 
estudante 

Depende da escola 
frequentada pelo 
estudante 

Programa Federal de 
Trabalho-Estudo 

Sim Sim Não Não Não 

Bolsas de Estudo 
Privadas 

Varia de acordo 
com os requisitos 
de qualificação 

Varia de acordo com 
os requisitos de 
qualificação 

Varia de acordo 
com os requisitos 
de qualificação 

Varia de acordo 
com os requisitos 
de qualificação 

Varia de acordo 
com os requisitos 
de qualificação 

 
 
 

Tabela de Comparação de Mensalidades, Taxas e Custos de Vida de 2017 
(Exemplos de Faculdades da Flórida) 

 

Escola 
Mensalidades & 

Taxas 
Livros & 

Materiais 
Custos de Vida 

  
Residente 
do Estado 

Fora do 
Estado 

  
No 

Campus 
Fora do 
Campus 

Broward College $2,753  $8,875  $1,234    $18,139  
Florida Atlantic University (FAU) $4,831  $17,276  $1,320  $16,494  $17,082  
University of Central Florida (UCF) $6,368  $22,467  $1,152  $14,734  $14,734  
Florida International University (FIU) $6,556  $18,954  $1,590  $15,366  $17,191  
University of Florida (UF) $6,381  $28,659  $1,210  $13,660  $13,660  

Miami-Dade College $2,834  $9,661  $1,600    $22,415  

The Art Institute of Ft. Lauderdale $17,700  $17,700  $1,500    $11,810  
Barry University $28,800  $28,800  $1,500  $15,540  $19,100  

Lynn University $36,650  $36,650  $800  $16,552  $17,391  

Keiser University $18,368  $18,368  $2,000    $15,816  

University of Miami (UM) $47,004  $47,004  $930  $16,372  $19,552  

Nova Southeastern University $28,736  $28,736  $1,500  $17,100  $27,135  
http://www.collegetuitioncompare.com/compare/tables/?state=FL&degree=Undergraduate 
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LEI DA FLÓRIDA DE TAXA DE MATRÍCULA DE RESIDENTE ESTADUAL PARA ESTUDANTES INDOCUMENTADOS 

Se você é um estudante indocumentado da FLÓRIDA, ou se você é beneficiário da DACA, esta lei pode permitir que você pague taxas de 

matrícula acessíveis em faculdades e universidades estaduais. 

 

QUEM SE QUALIFICA? 

Estudantes que frequentaram pelo menos 3 anos e se formaram de uma escola de ensino médio da Flórida (não se aplica a GED) E 

solicitaram inscrição em uma instituição de ensino superior no prazo de 24 meses após a formatura do ensino médio. 

 

COMO? 

Sua faculdade ou universidade oferece uma isenção de taxa de residente de fora do Estado para que você possa pagar o mesmo que todos 

os outros estudantes. 

 

MITOS SOBRE A LEI DE TAXA DE MATRÍCULA DE RESIDENTE DO ESTADO 

1. Isso significa que sou um "estudante residente do Estado”? Não. Você será categorizado como não residente da Flórida, com 

isenção parcial da taxa de matrícula. 

2. Estou qualificado para ajuda financeira? Não. Esta lei NÃO concede qualificação para ajuda financeira do governo. Os alunos são 

incentivados a buscar ajuda financeira de bolsas privadas e não governamentais. 

 

POR QUE ISSO É IMPORTANTE? 

A taxa de matrícula de residente de fora do Estado pode ser mais do que o DOBRO do valor da taxa para residentes estaduais. 

Saiba mais sobre bolsas de estudo: www.floridaimmigrant.org 

 
Ligue para nossa linha direta GRATUITA pelo telefone 1-888-600-5762 

 

http://www.floridaimmigrant.org/
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Solicitações de Bolsas de Estudo: 

Dicas para Estudantes 
 
Liste suas realizações 
Antes de começar, faça uma lista de suas realizações, as quais você pode referenciar como exemplos claros e concretos de seus pontos 
fortes em suas redações.  
 
Pesquise a bolsa de estudo 
Pesquise o indivíduo ou instituição que oferece a bolsa de estudo para descobrir o que eles buscam nos candidatos. Articule claramente 
estas qualidades em suas redações para mostrar que você é um candidato ideal e merecedor.  
 
Vá direto ao ponto!  
Responda perguntas de forma clara e direta. Siga o limite do número de palavras e páginas. Você pode optar por mencionar seu status de 
imigração e os obstáculos que você teve de superar por causa disso, ou explicar que você não é qualificável para auxílio federal para o ensino 
superior.  
 
Revise e faça correções 
Revise suas redações: erros de ortografia e de gramática são inaceitáveis. Peça ao menos duas pessoas para ler seu trabalho antes de 
enviá-lo.  
 
Prepare-se para entrevistas 
Muitas bolsas de estudo privadas requerem entrevistas com seus candidatos em pessoa. É uma boa ideia começar a praticar oratória e 
técnicas de entrevista.  
 
Procure uma pessoa de apoio que possa lhe ajudar 
Muitas bolsas de estudo exigem cartas de recomendação de professores ou orientadores. Certifique-se de que sua pessoa de apoio lhe 
conheça bem e entenda sua situação imigratória.  
 
Há algum processo de apelação?  
Se você receber uma bolsa de estudo, mas o valor do prêmio não é suficiente para cobrir seus custos, fique ciente de que algumas bolsas 
oferecem um processo de apelação através do qual você pode receber ajuda adicional em circunstâncias especiais. 
 

 
Contato com a Secretaria de Admissão: 

 
Falar diretamente com um oficial de admissão ou assessor de ajuda financeira é extremamente importante. Ao ligar para a secretaria de 
admissão ou de ajuda financeira, pergunte se há um membro da equipe especializado em lidar com estudantes indocumentados.  
 
Abaixo se encontram algumas sugestões de perguntas: 
 
Admissão:  

 Como um aluno indocumentado deve responder à pergunta sobre cidadania em seu formulário de candidatura? O estudante 
indocumentado deve deixar o campo SSN em branco ou inserir zeros?  

 Os alunos podem deixar os campos em branco em sua solicitação on-line ou precisarão enviar uma solicitação em papel?  
 
Ajuda Financeira:  

 Os estudantes indocumentados podem se qualificar para alguma ajuda financeira institucional? Em caso afirmativo, existem 
formulários adicionais que devem ser preenchidos?  

 Vocês oferecem isenções de taxa ou de matrícula e, se for assim, como os estudantes podem solicitá-las?  
 Como os estudantes podem se qualificar para taxa de matrícula de residente do Estado?  

 
Bolsas de Estudo:  

 Vocês oferecem bolsas institucionais para estudantes indocumentados? Que tal bolsas de estudo privadas?  
 Quais são as qualificações necessárias para se candidatar a essas bolsas? Os estudantes devem enviar formulários adicionais?  
 Se um estudante receber uma bolsa de estudo, o que ele/ela deve fazer para mantê-la? Será que ele/ela perderá a bolsa de estudo 

se tirar notas baixas?  
 Essas bolsas de estudo são válidas durante todo o período em que o estudante estiver matriculado em sua escola? E se o 

estudante demorar mais de quatro anos para se formar? Vocês oferecem bolsas de estudo para estudantes transferidos?  
 
Programas de Estudo: 

 Existem cursos que não estão disponíveis para estudantes indocumentados por causa de seu status de imigração?  
 É necessária uma verificação de antecedentes para se candidatar a esta escola/curso?  
 Após a formatura, os estudantes indocumentados podem trabalhar com este tipo de formação acadêmica? Ou eles precisariam 

obter uma verificação de antecedentes, certificado ou licenciamento estadual, para os quais eles não se qualificariam devido ao 
seu status de imigração? 
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Outras Alternativas de Financiamento 
 
Muitos estudantes indocumentados são criativos ao buscar formas alternativas para pagar pela faculdade. Aqui estão alguns exemplos do 
que os alunos fazem para aliviar seu encargo financeiro: 
 
Financiamento Coletivo: 
Os sites de financiamento coletivo são úteis para segmentar um grande número de pessoas ao mesmo tempo. A maioria dos sites permite 
que as pessoas publiquem uma breve história sobre si mesmos e sua missão de financiamento para persuadir outros a apoiar sua causa. Os 
estudantes podem postar um link personalizado de financiamento coletivo em suas páginas do Facebook, Twitter e outras plataformas de 
mídia social utilizadas para se conectar com seus amigos e famílias. 
 
Cartas de Doação: 
Os estudantes podem redigir uma carta de doação pedindo a familiares, amigos e empresas locais para apoiá-los financeiramente e ajudá-
los a alcançar seus objetivos educacionais. Os estudantes devem especificar por que estão prosseguindo o ensino superior, o que eles 
esperam fazer com sua educação e descrever as dificuldades financeiras previstas enquanto batalham em direção ao seu diploma.  
 
Empréstimos Privados: 
Alguns bancos oferecem empréstimos privados para imigrantes indocumentados. No entanto, esses bancos normalmente requerem que os 
mutuários indocumentados qualificados tenham um avalista fidedigno que seja um cidadão americano ou residente permanente. Os 
estudantes e suas famílias devem ficar cientes de que empréstimos geralmente têm altas taxas de juros.  
 

 
Recursos & Bibliografia 

 
Faculdades que aceitam estudantes indocumentados & informações financeiras 
 
Use Naviance para fazer suas pesquisas.    
Acesse a Naviance em www.browardschools.com/naviance e busque a sua escola.  Sob a guia de 'Faculdade' (College), role para baixo até 
'Bolsas de Estudo & Dinheiro' (Scholarships & Money); a opção 'Pesquisa de Bolsas Nacionais' (National Scholarship Search) é onde você 
pode restringir seus critérios de busca sob 'Cidadania' (Citizenship); você pode então escolher 'Não é Cidadão dos EUA' (Not a US Citizen). 
Você também pode restringir seus critérios de pesquisa usando o menu suspenso 'Circunstâncias Especiais' (Special Circumstances) e 
escolher 'Imigrante' (Immigrant) ou 'Estudante Internacional' (International Student).   
 
http://www.bestcolleges.com/resources/undocumented-students-guide/  
 
http://cccie.org/outreach/resources-for-colleges-serving-undocumented-students/ 
 
https://mydocumentedlife.org/2016/09/14/colleges-that-accept-undocumented-students-as-domestic-students/ 
 
Orientações para Estudantes Indocumentados: 
https://professionals.collegeboard.org/guidance/financial-aid/undocumented-students 
 
https://chooseyourfuture.cps.edu/high-school-college-career/undocumented-students/ 
 
http://www.onlinecolleges.net/for-students/undocumented-student-college-guide/ 
 
http://www.floridacollegeaccess.org/wp-content/uploads/2015/11/Supporting-Floridas-Undocumented-Students-Webinar-November-
2015.pdf 
 
Florida Immigrant Coalition – Informações sobre Taxa de Matrícula de Residente do Estado: 
https://floridaimmigrant.org/our-work/education-immigrant-youth/in-state-tuition/ 
 
Política da Flórida sobre Taxa de Matrícula de Residente do Estado: 
http://uleadnet.org/map/florida-policy 
 
Qual é o Preço de Uma Educação Universitária? 
http://www.collegedata.com/cs/content/content_payarticle_tmpl.jhtml?articleId=10064 
 
http://www.collegetuitioncompare.com/compare/tables/?state=FL&degree=Undergraduate 
 
https://trends.collegeboard.org/college-pricing/figures-tables/tuition-fees-room-and-board-over-time 
 
http://www.floridastudentfinancialaid.org/FFELP/Undocumented_Students/Undoc_Students_home.html (Office of Student Financial 
Assistance) 
 
http://www.finaid.org/otheraid/undocumented.phtml 

http://www.browardschools.com/naviance
http://www.bestcolleges.com/resources/undocumented-students-guide/
http://cccie.org/outreach/resources-for-colleges-serving-undocumented-students/
https://mydocumentedlife.org/2016/09/14/colleges-that-accept-undocumented-students-as-domestic-students/
https://professionals.collegeboard.org/guidance/financial-aid/undocumented-students
https://chooseyourfuture.cps.edu/high-school-college-career/undocumented-students/
http://www.onlinecolleges.net/for-students/undocumented-student-college-guide/
http://www.floridacollegeaccess.org/wp-content/uploads/2015/11/Supporting-Floridas-Undocumented-Students-Webinar-November-2015.pdf
http://www.floridacollegeaccess.org/wp-content/uploads/2015/11/Supporting-Floridas-Undocumented-Students-Webinar-November-2015.pdf
https://floridaimmigrant.org/our-work/education-immigrant-youth/in-state-tuition/
http://uleadnet.org/map/florida-policy
http://www.collegedata.com/cs/content/content_payarticle_tmpl.jhtml?articleId=10064
http://www.collegetuitioncompare.com/compare/tables/?state=FL&degree=Undergraduate
https://trends.collegeboard.org/college-pricing/figures-tables/tuition-fees-room-and-board-over-time
http://www.floridastudentfinancialaid.org/FFELP/Undocumented_Students/Undoc_Students_home.html
http://www.finaid.org/otheraid/undocumented.phtml
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http://www.collegedata.com/cs/promo/promo_netcost_tmpl.jhtml 
 
Perguntas Frequentes sobre a lei HB 851 (Taxa de Matrícula de Residente do Estado): 
https://floridaimmigrant.org/wp-content/uploads/2012/11/florida_hb_851_fact_sheet_2014_english.pdf   
 
Estas são algumas oportunidades de bolsas de estudo para estudantes indocumentados: 

 Bolsa de estudo CHISPAS – chispasuf.com 
 Becas Univision – univision.hsfts.net 
 Bolsa de Estudo OCIYU – ociyu.org/ociyu-scholarship 

 
Aqui estão alguns sites que você pode usar para pesquisar bolsas de estudo: 
http://www.nasfaa.org/uploads/documents/ektron/9bbef920-9549-441f-a931-
a23cc97a3889/b5eb27cfd02d4b1dbefda62566dd9af45.pdf 
 

 Fast Web: www.fastweb.com  
 Mexican American Legal Defense and Education Fund: www.maldef.org  
 Prepare-se para a Faculdade: www.getreadyforcollege.org/gPg.cfm?pageID=1586  
 Latino College Dollars: www.latinocollegedollars.org  
 Bolsas de Estudo para Hispânicos: www.scholarshipsforhispanics.org  
 Centro de Migrantes Genesco: www.migrant.net  
 Mexican Scholarship Fund: http://mexicanscholarshipfund.org/  
 Bolsa de Estudo La Plaza e Guia de Ajuda Financeira: (Inglês PDF) (Espanhol PDF) 
 Programa de Bolsa de Estudo SADCO: http://sadco.org/sadco-scholarship-program 

 
 
Glossário Inglês/Espanhol de Ajuda Financeira para Estudantes e Educação Pós-Secundária: 
http://www.nasfaa.org/uploads/documents/ektron/88fdd293-2f4e-4c63-996e-
f4bb95192879/0787ae7a3bcd4d0e98888ea6e82a69344.pdf 
 
Conheça seus direitos: 
 
https://www.nilc.org/issues/immigration-enforcement/everyone-has-certain-basic-rights/ 
 
https://www.aclu.org/ 
 
https://www.aclu.org/know-your-rights/what-do-if-youre-stopped-police-immigration-agents-or-fbi 
 
https://www.ilrc.org/red-cards 
 
United We Dream: Proteja-se das Batidas da Imigração  
https://unitedwedream.org/toolbox/ 
 
Planejamento de Segurança: 
http://michiganimmigrant.org/resources/library 
 
Dez Mitos sobre Imigração: 
http://www.tolerance.org/article/sources-ten-myths-about-immigration 
 
Southern Poverty Law Center – Justiça para Imigrantes: 
https://www.splcenter.org/issues/immigrant-justice 
 
Perguntas Frequentes: DACA, BRIDGE Act, e ser indocumentado em 2017: 
https://www.informedimmigrant.com/faq/ 
 
Perguntas Frequentes: A Lei BRIDGE “Bar Removal of Individuals Who Dream of Growing Our Economy” 
https://www.nilc.org/issues/daca/faq-bridge-act/ 
 
Centro de Recursos Legais para Imigrantes: 
https://www.ilrc.org/daca 

 
 
 

http://www.collegedata.com/cs/promo/promo_netcost_tmpl.jhtml
https://floridaimmigrant.org/wp-content/uploads/2012/11/florida_hb_851_fact_sheet_2014_english.pdf
http://univision.hsfts.net/
http://www.nasfaa.org/uploads/documents/ektron/9bbef920-9549-441f-a931-a23cc97a3889/b5eb27cfd02d4b1dbefda62566dd9af45.pdf
http://www.nasfaa.org/uploads/documents/ektron/9bbef920-9549-441f-a931-a23cc97a3889/b5eb27cfd02d4b1dbefda62566dd9af45.pdf
http://www.fastweb.com/
http://www.maldef.org/
http://www.getreadyforcollege.org/gPg.cfm?pageID=1586
http://www.latinocollegedollars.org/
http://mexicanscholarshipfund.org/
http://www.nasfaa.org/uploads/documents/ektron/88fdd293-2f4e-4c63-996e-f4bb95192879/0787ae7a3bcd4d0e98888ea6e82a69344.pdf
http://www.nasfaa.org/uploads/documents/ektron/88fdd293-2f4e-4c63-996e-f4bb95192879/0787ae7a3bcd4d0e98888ea6e82a69344.pdf
https://www.nilc.org/issues/immigration-enforcement/everyone-has-certain-basic-rights/
https://www.aclu.org/
https://www.ilrc.org/red-cards
http://michiganimmigrant.org/resources/library
http://www.tolerance.org/article/sources-ten-myths-about-immigration
https://www.splcenter.org/issues/immigrant-justice
https://www.informedimmigrant.com/faq/
https://www.nilc.org/issues/daca/faq-bridge-act/
https://www.ilrc.org/daca

