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MISSÃO 

 
O Distrito Escolar do Condado de Palm Beach tem o compromisso de proporcionar uma educação de primeira 

categoria com excelência e equidade, que possibilita a cada aluno alcançar o seu potencial máximo, com 

assistência de funcionários eficientes que incentivam o aprendizado, junto às habilidades e éticas necessárias 

para a formação de cidadãos responsáveis e a conquista de carreiras bem-sucedidas. 

 
 

Membros do Conselho Escolar 

Frank A. Barbieri, Jr., Esq., Presidente do Conselho  
Chuck Shaw, Vice-presidente do Conselho 

Debra Robinson, M.D. 
Erica Whitfield 
Karen M. Brill 

Marcia Andrews 
Barbara McQuinn 

 
 

Superintendente 

Dr. Donald E. Fennoy II 
 

Superintendente Adjunto 

Keith Oswald 
 
 

Superintendente Assistente,  
Ensino e Aprendizagem 

Diana Fedderman 
 

Diretor, 
Departamento de Educação Multicultural 

F.J. “Harvey” Oaxaca 
 

Central de Serviços Educacionais Fulton-Holland 
3300 Forest Hill Boulevard 

West Palm Beach, FL 33406 

Telefone: (561) 434-8000, (866) 930-8402 
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PREFÁCIO 

O Distrito Escolar do Condado de Palm Beach é o décimo primeiro maior distrito do país 

com um total de mais de 193.000 alunos matriculados, e uma população diversa 

representando mais de 150 países falantes de no mínimo 140 idiomas. Nossa missão é 

assegurar que todos os alunos recebam uma educação de primeira categoria, 

independentemente de sua situação migratória, religião ou país de origem. Por meio 

de regulamentos e práticas nos comprometemos a uma educação de qualidade. 

O Plano de Apoio ao Imigrante do Distrito Escolar do Condado de Palm Beach foi 

elaborado para proporcionar recursos e informações para o auxílio de alunos 

imigrantes e suas famílias residentes no Distrito Escolar do Condado de Palm Beach. 

Esta série de recursos visa apoiar as escolas, fornecendo informações para que possam 

melhor atender às necessidades específicas dos alunos imigrantes. Desta forma, as 

ferramentas incluem recursos sobre: 

» Agências e Programas  

» Lista de Verificação do Planejamento para Segurança da Família 

» Assistência Jurídica, Médica e Social da Comunidade 

» Após a Escola Secundária e Bolsas de Estudo 

» Recursos Pedagógicos para Líderes Educacionais e Professores 

Estamos torcendo para que as seguintes informações e o plano geral possam servir de 

ajuda aos líderes institucionais e educadores no aprimoramento de sua capacidade 

para melhor educar os alunos imigrantes em todo o Distrito Escolar do Condado de 

Palm Beach, preparando-os adequadamente para o curso superior.  

Este Plano de Apoio ao Imigrante inclui informações a respeito dos direitos legais e 

recursos para os imigrantes. Esse material serve apenas para fins informativos e pode 

não retratar os acontecimentos mais recentes. Esse material não é intencionado a 

servir de aconselhamento jurídico e não deve ser usado como tal, em nenhuma 

circunstância ou situação em particular.  
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MANUAL DO ALUNO IMIGRANTE 

INFORMAÇÕES SOBRE SOLICITAÇÃO 

DE AUXÍLIO FINANCEIRO E COMO 

INGRESSAR NO CURSO SUPERIOR 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES 
1. Eu posso receber auxílio financeiro?  

Alunos com status de indocumentados e beneficiários do DACA com uma isenção 

Não. Mesmo com uma isenção, os alunos com status de indocumentados ou beneficiários do DACA são considerados 

alunos out-of-state/non resident e não se qualificam a receber auxílio financeiro. Independente do seu status, você 

poderá se qualificar para bolsas de estudo privadas ou auxílio financeiro específico à escola. 
 

Cidadãos norte-americanos com pais ou responsáveis indocumentados 

Sim. Após conclusão e verificação dos documentos de residência, um aluno nesta categoria se qualifica a receber 

auxílio financeiro estadual e federal 

Residente Permanente Legítimo e certos alunos que não são cidadãos norte-americanos. 
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Residentes Permanentes Legítimos e certos alunos que não são cidadãos norte-americanos se qualificam ao auxílio 

financeiro do estado. A maioria dos alunos nestas categorias se qualificam também para receber auxílio financeiro 

federal. Acesse o site www.studentaid.ed.gov para uma lista completa de cidadãos que não são norte-americanos 

com possibilidade de receber auxílio federal. 
 

2. Quais são as escolas que posso frequentar?  

Todos os alunos que desejam declarar residência para propósitos de matrícula podem frequentar programas 

educacionais de nível pós-secundário oferecidos por uma instituição de ensino superior pública da Flórida, incluindo 

uma universidade estadual, uma instituição do sistema universitário da Flórida, uma escola técnica 

profissionalizante charter ou uma escola profissionalizante administrada por um distrito escolar. 
 

3. A qualificação deve ser verificada a cada período/semestre? 

Não. A verificação da qualificação somente é exigida para matrícula inicial. Porém, há possibilidade de um aluno que 

se transfere para outra instituição pós-secundária na Flórida, ter que comprovar a residência. 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS E ELIGIBILIDADE: 
Alunos Indocumentados e beneficiários do DACA (Ação Diferida para Chegada na Infância): 

 Ter frequentado uma escola secundária da Flórida (ex.: High School) por três anos consecutivos imediatamente 

antes da formatura. 

 Inscrever-se para ingressar em instituição de ensino superior dentro de 24 meses da formatura na escola 

secundária. 

 Apresentar histórico(s) escolar oficial de escola secundária da Flórida como comprovante de frequência e 

formatura. 

 Apresentar um formulário de isenção de taxas para alunos fora do estado/não residentes o qual pode ser 

encontrado na webpage da instituição de ensino. 

Cidadãos norte-americanos com pais indocumentados: 

 Usando a lista de documentos fornecida no formulário "Florida Residency Declaration for Tuition Purposes” 

(Declaração de Residência na Flórida para Propósitos de Matrícula) (veja a página 36 abaixo), selecione e forneça 

duas formas de comprovante de residência. 

 

 Alunos com status de Residente Permanente Legítimo e certos alunos não cidadãos norte-americanos: 

Usando a lista de documentos fornecida com a “Guidelines for Florida Residency for Tuition Purposes” (veja 

página 38-39 abaixo), forneça a documentação de Residência Permanente legítima necessária, emitida pela 

Secretaria de Serviços de Imigração dos EUA.  

http://www.studentaid.ed.gov/
https://www.floridacollegesystem.com/sites/www/Uploads/files/Students_pages/ACCResidencyGuidelines.pdf
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SOUTHERN POVERTY LAW CENTER www.splcenter.org/contact-us 877-751-6183 FLORIDA IMMIGRANT 

COALITION info@floridaimmigrant.org 888-600-5762 ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 29/2/2016 

Perguntas mais frequentes sobre a Declaração de Residência na Flórida para 

Propósitos de Matrícula 

O que é Declaração de Residência na Flórida para Propósitos de Matrícula? 

 "Florida Residency Declaration for Tuition Purposes" é um formulário que deve ser preenchido pelos alunos 

frequentando uma instituição de curso superior a fim de determinar se eles se qualificam para matrícula no curso 

superior como In-State (residente do estado). Este formulário pode ser encontrado na webpage de Auxilio Financeiro de 

cada faculdade/universidade ou no seguinte link: https://www.floridacollegesystem.com/students/residency.aspx 

Recentemente, a legislatura da Flórida implementou mudanças significativas que expandiram a matrícula In-State (como 

residente) para todos os alunos formados em escolas secundárias (high schools) da Flórida, incluindo alunos 

indocumentados e beneficiários do DACA, alunos com pais indocumentados, alunos com residência permanente legítima 

e certos alunos não cidadãos norte-americanos. Todas as leis estaduais são mencionadas ao longo deste documento.  

Qual é a diferença entre matrícula in-state e out-of-state? A matrícula no curso superior como residentes do estado é 

para alunos que residiram na Flórida e/ou que se enquadraram a outros requisitos de residência. A matrícula no curso 

superior é cobrada por hora de crédito aos alunos que não são considerados residentes da Flórida/ou que não cumpriram 

com os requisitos de residência. A matrícula para residente é tipicamente bem mais baixa do que o custo do ensino para 

alunos de fora do estado.   

Que escolas posso frequentar para me beneficiar das leis referentes à matrícula In-State?  

Os alunos serão classificados como in state (residentes) ou out-of-state (não-residentes) para propósitos de matrícula em 

programas educacionais pós-secundários oferecidos por instituições públicas de ensino superior da Flórida, incluindo uma 

https://www.floridacollegesystem.com/students/residency.aspx
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universidade estadual, uma instituição do Florida College System, uma escola técnica profissionalizante charter ou uma 

escola profissionalizante administrada por um distrito escolar. Para uma lista completa dessas instituições, siga os links. 

http://www.fldoe.org/schools/higher-ed/fl-college-system/colleges 

Quais são os requisitos de qualificação para matrícula in-State, tendo o status de indocumentado ou beneficiários do 

DACA?  Os alunos indocumentados ou com status de beneficiários do DACA, qualificam-se para a matrícula in-state por 

meio do uso de isenções de taxas cobradas para fora do estado. A isenção de taxas para fora do estado permite que alunos 

não residentes paguem os valores da matrícula in-state. Para se qualificar a esta isenção, o aluno deve: 

 • Ter frequentado uma escola secundária da Flórida (high school) por três anos consecutivos imediatamente antes da 

formatura  

• Candidatar-se para ingressar em instituição de ensino superior dentro de 24 meses após formatura na escola secundária 

e 

 • Apresentar um histórico(s) da escola secundária da Flórida como comprovante de frequência e formatura.  

Além disso, após ingresso em instituição Pública de Ensino Superior da Flórida, os alunos devem:   

• Apresentar um formulário de isenção de taxa preenchido como out-of-state /não residente, o qual pode ser encontrado 

na webpage das instituições.  

A isenção de taxa para out-of-state/não residente vai me classificar como aluno do estado?   

 

Não. Mesmo com essa isenção você é considerado out-of-state/não residente, mas tem permissão para pagar o valor da 

matrícula e taxas in-state. 

 

Eu me qualifico para receber auxílio financeiro? 

 

Os alunos usando a isenção de taxa NÃO se qualificam para auxílio financeiro estadual nem federal, o qual inclui o 

programa Florida Bright Futures. Porém, estes alunos se qualificam para obter bolsas de estudo privadas ou auxilio 

específico à escola.  Por esta razão, a Secretaria de Educação da Flórida incentiva a cada aluno que preencha o formulário 

para solicitar a FAFSA.  

 

Quais são os parâmetros para que me qualifique à isenção de taxa por meio da escola secundária? 

 

Atualmente, a lei inclui apenas as escolas secundárias da Flórida, tanto públicas como privadas. Portanto, os alunos com 

um diploma de escola virtual, diploma de educação domiciliar ou G.E.D. não se qualificarão para a isenção. 

 

Se me formei na escola secundária há mais de 24 meses, tenho direito a pagar matrícula in-state? 

Atualmente, a lei estabelece que você deve ter se inscrito para ingressar em uma instituição de ensino superior qualificada 

dentro de pelo menos 24 meses, após a formatura em uma escola secundária na Flórida. Se você não se matriculou ou 

frequenta uma instituição de ensino superior qualificada, dentro desse período de tempo, mas pelo menos se inscreveu 

antes de 24 meses, você ainda deve se qualificar para a isenção de taxa. Poderá lhe ser exigido fornecer comprovante de 

inscrição. No entanto, se você não se inscreveu e tiver transcorrido mais de 24 meses, você não terá direito à isenção de 

taxa de matrícula out-of-state. 

 

Que parte do Formulário de Declaração de Residência na Flórida para Propósitos de Matrícula (Florida Residency 

Declaration for Tuition Purposes) eu devo preencher como aluno indocumentado/beneficiários do DACA? 
 

Consulte o manual “How To” para informações mais detalhadas de como preencher o Formulário de Declaração de 

Residência na Flórida para Propósitos de Matrícula.  http://www.fau.edu/registrar/pdf/HOW%20TO%20GUIDE.pdf 
 

http://www.fldoe.org/schools/higher-ed/fl-college-system/colleges
http://www.fau.edu/registrar/pdf/HOW%20TO%20GUIDE.pdf
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Atualmente sou um aluno matriculado e pagando pelo ensino como aluno out-of-state. Posso ser reclassificado para 

pagar taxas de matrícula in-state? 
 

Sim. Você pode ser reclassificado para pagar taxas de matrícula in-state. A mudança na taxa de matrícula será aplicada ao 

início do próximo período letivo. Você não tem direito a um reembolso pelas taxas out-of-state que você pagou durante 

os períodos antecedentes. Entre em contato com a secretaria do estabelecimento para obter a isenção de taxa e solicitar 

a reclassificação. 
 

Depois de estabelecer a elegibilidade para a isenção de taxa, preciso restabelecer a elegibilidade a cada ano? 
 

A verificação da elegibilidade para uma isenção de taxa out-of-state só é exigida durante o período de inscrição inicial ou 

reclassificação inicial. No entanto, um aluno que se transfere para outra instituição pública pós-secundária da Flórida pode 

ser solicitado a fornecer um histórico oficial da escola secundária (high school) para segunda verificação, caso haja 

discrepância nas informações indicando que um erro foi cometido ou que a situação do aluno tenha mudado. No entanto, 

o aluno deve ter frequentado a instituição fazendo a classificação inicial nos últimos 12 meses e a classificação de 

residência do aluno deve estar anotada no histórico. 
 

Se eu estou me inscrevendo ou matriculando em um programa de pós-graduação, posso me candidatar a essa isenção? 
 

Não. Atualmente, o estatuto só se aplica a alunos em programas de graduação. 
 

Existe algum processo de apelação/queixa, se a escola me negar o valor da matrícula como in-state? 

 

Sim. Todas as instituições devem fornecer um processo de apelação para residência, o qual deve ser por escrito e 

destacado no site da instituição. 

 

CIDADÃOS COM PAIS INDOCUMENTADOS 

Eu sou um cidadão norte-americano, porém sou “dependente” de meus pais, que são indocumentados. Eu me qualifico 

para pagar matrícula como residente do estado? 

Sim. Todos os alunos cidadãos norte-americanos que são também residentes da Flórida se qualificam como alunos 

residentes e, portanto, residentes da Flórida para propósitos de matrícula. Se você pode comprovar sua residência na 

Flórida e é cidadão norte-americano, você também poderá receber auxílio financeiro estadual e federal. Solicitamos que 

consulte o formulário de Florida Residency Declaration for Tuition Purposes (Declaração de Residência na Flórida para 

Propósitos de Matrícula) para conferir os documentos de comprovação apropriados que você e/ou seus pais precisam 

fornecer. 

Que parte do formulário de eu devo preencher Florida Residency Declaration for Tuition Purposes (como cidadão com 

pais indocumentados? 

Solicitamos que leia o manual “How To” para instruções mais detalhadas sobre como preencher o formulário de 

Declaração de Residência na Flórida para Propósitos de Matrícula. 

RESIDENTE PERMANENTE LEGÍTIMO E CERTOS ALUNOS QUE NÃO SÃO CIDADÃOS NORTE-AMERICANOS 

Pessoas que não são cidadãos norte-americanas reconhecidos pela lei federal como tendo status legal nos Estados Unidos, 

tal como: residentes permanentes legítimos, pessoas em certas categorias de visto, asilados, residente condicional 

(parolee) refugiados e ingressantes Cubanos e Haitianos são elegíveis para estabelecer residência na Flórida para 

propósitos de matrícula. 

O que são residentes permanentes legítimos e cidadãos que não são norte-americanos qualificados? Para uma lista 

completa de todos os estrangeiros elegíveis e a documentação(ões) necessária(s) para comprovação, favor consultar o 

Apêndice C, com início na página 28 do “Manual sobre Residência na Flórida para Propósitos de Matrícula” o qual pode 
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ser encontrado no seguinte link: 
https://www.floridacollegesystem.com/sites/www/Uploads/files/Students_pages/ACCResidencyGuidelines.pdf 

 As categorias aplicáveis incluem: 

 Cidadão, Residente Permanente, Parolee, Asilado, Refugiado, Residente Permanente Condicional, Categoria de 

Visto A, Categoria de Visto E, Categoria de Visto G, Categoria de Visto H-1B, H-1C, Categoria de Visto I, Categoria 

de Visto K, Categoria de Visto L, Categoria de Visto N, Categoria de Visto O-1, Categoria de Visto-R, Categoria de 

Visto S, Categoria de Visto T, Categoria de Visto U, Categoria de Visto V, Categoria de Visto NATO-1,2,3,4,5,6,7, 

Cidadãos da Micronésia, Cidadãos das Ilhas Marshall, Ordem de Deportação Suspensa, Candidatos para Ajuste 

de Status, Candidatos para Asilo, Ingressantes Cubanos e Haitianos Categoria 1, Ingressantes Cubanos e Haitianos 

Categoria Dois, Ingressantes Cubanos e Haitianos Categoria três, Ingressantes Cubanos e Haitianos Categoria 

quatro, outros estrangeiros qualificados conforme a U.S.C. 8 U.S.C. § 1621. 

Eu sou qualificado para a residência na Flórida para propósitos de matrícula?  

Caso você se enquadre em uma das categorias mencionadas acima, você está qualificado para a residência na Flórida para 

propósitos de matrícula. No entanto, você deve ser capaz de fornecer os comprovantes específicos de seu status legal, 

conforme emitido pela Secretaria de Serviços de Imigração dos EUA para se qualificar.   

Eu me qualifico para auxílio financeiro?  

Você se qualifica para receber auxílio financeiro estadual. A maioria das categorias acima se qualificam também para 

recebr auxílio financeiro federal. Acesse o site www.studentaid.ed.gov  para uma lista completa de cidadãos que não são 

norte-americanos, mas que podem receber auxílio federal. 

Que parte do formulário de Declaração de Residência na Flórida para Propósitos de Matrícula eu devo preencher como 

residente permanente legítimo ou como cidadãos que não são norte-americano?  

Favor consultar o manual “How To” para instruções mais detalhadas sobre como preencher o Formulário de Declaração 

de Residência da Flórida para Propósitos de Matrícula no seguinte link: 

http://www.fau.edu/registrar/pdf/HOW%20TO%20GUIDE.pdf 

 

Perguntas Mais Frequentes 

O que é a Declaração de Residência da Flórida para Propósitos de Matrícula? 

A "Declaração de Residência da Flórida para Propósitos de Matrícula" é um formulário que os alunos que frequentam 

uma instituição de ensino superior da Flórida devem preencher para determinar se eles se qualificam para a matrícula 

in-state. 

http://www.flbog.edu/documents_regulations/regulations/Residency-Declaration-Effective-9315-Technical-

Changes-10115.pdf 

Recentemente, a legislatura da Flórida implementou mudanças significativas que expandiram as matrículas 

in-state a todos os alunos formados em escolas secundárias da Flórida, incluindo alunos indocumentados, 

alunos beneficiados pela Ação Diferida para Chegadas na Infância (DACA) alunos residentes permanentes 

legítimos, alunos cujos pais são indocumentados e certos alunos que não são cidadãos norte-americanos.  

Todas as leis estaduais são citadas ao longo deste documento. 

 

https://www.floridacollegesystem.com/sites/www/Uploads/files/Students_pages/ACCResidencyGuidelines.pdf
http://www.studentaid.ed.gov/
http://www.fau.edu/registrar/pdf/HOW%20TO%20GUIDE.pdf
http://www.flbog.edu/documents_regulations/regulations/Residency-Declaration-Effective-9315-Technical-Changes-10115.pdf
http://www.flbog.edu/documents_regulations/regulations/Residency-Declaration-Effective-9315-Technical-Changes-10115.pdf
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Qual é a diferença entre matrícula in-state e matrícula out-of-state? 

A matrícula in-state é o preço por hora de crédito cobrado aos alunos que residem na Flórida e/ou que se 

enquadraram aos outros quesitos de residência. A matrícula out-of-state é o preço por hora de crédito 

cobrado a alunos que não são considerados residentes da Flórida e/ou que não se enquadram a outros 

quesitos de residência. O preço da matrícula in-state é tipicamente muito menor do que o preço da matrícula 

out-of-state. 

Que escolas posso frequentar para me beneficiar das leis de matrícula in-state? 

Os alunos serão classificados como residentes ou não-residentes para propósitos de matrícula em programas 

educacionais pós-secundários oferecidos por instituições públicas de ensino superior da Flórida, incluindo 

uma universidade estadual, uma instituição do Florida College System, uma escola técnica profissionalizante 

charter ou uma escola profissionalizante administrada por um distrito escolar. Para uma lista completa 

dessas instituições, siga os links:  http://www.fldoe.org/schools/higher-ed/fl-college-system/colleges 

 

Observe que o propósito deste documento é apenas servir como um guia. 

As informações estão sujeitas a mudanças e não constituem 

aconselhamento jurídico. 

Mais informações podem ser obtidas entrando em contato com: 
 

SOUTHERN POVERTY LAW CENTER 

www.splcenter.org/contact-us 

877-751-6183 

 

 

 

 

 

 

 

FLORIDA IMMIGRANT COALITION 

info@floridaimmigrant.org 

888-600-5762 

 

 

 

 

http://www.fldoe.org/schools/higher-ed/fl-college-system/colleges
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ALUNOS INDOCUMENTADOS E BENEFICIÁRIOS DO DACA 

OBS.: ESTAS INFORMAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A MUDANÇA. 

 

Veja abaixo alguns links para mais informações: 

Ação Liminar de Janeiro de 2018 em Resposta à Ação Diferida para 

Chegadas na Infância 

https://www.uscis.gov/humanitarian/deferred-action-childhood-arrivals-

response-january-2018-preliminary-injunction 

 

Considerações a Respeito da Ação Diferida para Chegadas na Infância 

https://www.uscis.gov/archive/consideration-deferred-action-

childhood-arrivals-daca 

 

Reunião do Supremo Tribunal sobre o Regulamento DACA (Fev. 2018) 

https://www.cnn.com/2018/02/16/politics/supreme-court-daca-

immigration/index.html  
 

 

 

https://www.uscis.gov/humanitarian/deferred-action-childhood-arrivals-response-january-2018-preliminary-injunction
https://www.uscis.gov/humanitarian/deferred-action-childhood-arrivals-response-january-2018-preliminary-injunction
https://www.uscis.gov/archive/consideration-deferred-action-childhood-arrivals-daca
https://www.uscis.gov/archive/consideration-deferred-action-childhood-arrivals-daca
https://www.cnn.com/2018/02/16/politics/supreme-court-daca-immigration/index.html
https://www.cnn.com/2018/02/16/politics/supreme-court-daca-immigration/index.html
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ANÁLISE DETALHADAS DAS MUDANÇAS ADMINISTRATIVAS 

FEITAS PELO CONSELHO DE GOVERNADORES (BOG) 
 O quadro abaixo explica alguns dos detalhes dessas mudanças: 

Categorias 
consideradas 

após o HB 851 (1o 
de julho de 2014) 

Residente da 
Flórida para 

Propósitos de 
Matrícula 

DACA Alunos 
indocumentados 

requerendo   
isenção de taxa 
de matrícula In-

State 

TPS*, DED*, Stay of 
removal e ação 

diferida (antes da 
administração de 

mudanças do BOG 
em 28-10-2015) 

TPS, DED, Stay of 
removal e ação 
diferida (após a 

administração de 
mudanças do BOG 

em 28-10-2015) 

Pagam In State Pagam 
matrícula In-
State, caso se 
qualifiquem 
para a isenção 

Pagam matricula  
In-State, caso se 
qualificam para a 
isenção 

Pagam In-State 
(sem uso de 
isenção) 

Pagam Matrícula In 
State, caso  se 
qualificam para a 
isenção (mas, na 
realidade TPS oferece 
presença legalizada, 
no entanto, residência 
para propósito de 
matrícula, cria 
discrepância.) 

Consideração  Considerado 
In-State 
(Residente) 

Considerado 
Out-of-State  

Considerado 
Out-of-State  

Considerado 
In-State 

Considerado Out-of-
State  

Bright Futures Sim Não Não Sim Não 

Verbas 
Institucionais 

Sim Não Não Sim Não 

 

*TPS (Status de Proteção Temporária); DED (Partida Forçada Diferida)  

Explicações necessárias que vão ajudá-los a entender o quadro acima: 

A mudança administrativa efetuada pelo BOG é mais relacionada à consideração de Ouf of State e/ou In-State. Esta 

mudança implica que os alunos com os status imigratórios listados acima são considerados após 28 de outubro de 2015 

como Out-of-State e, exceto se forem qualificados para a isenção, eles pagarão matrícula Out-of-State. 

● O problema com a isenção, de acordo com o HB 851 (julho de 2014), é o fato de que os alunos que se qualificam para 

matrícula In-State, são contraditoriamente considerados Out-of State, mas acabam pagando matrícula In-State. 

● O raciocínio por trás dessa contradição é o fato de que aqueles considerados como Out-of State não são elegíveis para 

auxílios estatais como Bright Futures e Verbas Institucionais. 

● Portanto, com as mudanças administrativas de outubro de 2015 que removeram o status das diretrizes de residência, 

por um lado, os impediram de receber qualquer tipo de auxílio estatal e, por outro lado, eles terão que pagar matrícula 

Out-of State, exceto se qualificarem-se para a isenção (reduzindo o número de alunos que poderiam pagar matrícula In-

State. 

● O status DACA sempre foi considerado Out-of-State para propósitos de matrícula, e os alunos poderiam pagar in-state   

somente após a isenção (HB-851), caso se qualificassem. As mudanças administrativas de outubro de 2015 não 

modificaram nada em relação ao DACA. 
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A FAFSA, cuja sigla em português é Solicitação Gratuita de Auxílio Financeiro Federal para o Aluno é usada pela 

maioria das faculdades e universidades dos EUA para determinar a elegibilidade de um aluno aos programas de 

auxílio financeiro federais, estaduais e financiados pelas universidades. Os alunos indocumentados não se qualificam 

para bolsas e subsídios financiados pelo governo federal. Incluídos como alunos indocumentados estão os 

beneficiários do DACA e os Dreamers. 

Se você for um aluno indocumentado, tenha certeza de NÃO:  

 Enviar um formulário FAFSA para o governo.  

 Fornecer informações falsas nas inscrições para faculdades, universidades ou auxílio federal.  

 

O que determina a elegibilidade para programas de auxílio financeiro estaduais e federais é o seu status de imigração 

(do aluno), e NÃO o de seus pais. Portanto, se um aluno é cidadão norte-americano ou um residente permanente 

legítimo, mas um de seus pais é indocumentado, o aluno se qualifica para receber auxílio federal. 

 

Lembrem-se:  

 As inscrições para faculdades e universidades jamais exigem que o aluno forneça o Número do Seguro Social 

(SSN); isto é opcional.  

 O SSN é exigido para preencher a FAFSA. 

 

É contra a lei pessoas usarem um SSN que não seja o seu próprio ou que seja falso. Esteja ciente de que algumas bolsas 

de estudo particulares podem solicitar aos alunos que enviem o formulário da FAFSA para comprovar a necessidade 

financeira. Você deve consultar um diretor de admissões na faculdade ou universidade para a qual está se candidatando 

afins de se informar antes de enviar qualquer documentação. 

 

Bolsas de Estudo Particulares 

Muitas bolsas de estudo particulares estão disponíveis para alunos indocumentados. Essas bolsas tendem a ser bastante 

competitivas. É importante que você mantenha notas altas e participe de atividades extracurriculares enquanto estiver 

na escola secundária para poder se destacar dos outros candidatos ao solicitar bolsas de estudo. 

 

Faculdades e Universidades Particulares 

Muitas escolas particulares conseguem oferecer bolsas de estudo e auxílio financeiro aos alunos, de acordo com a 

necessidade, independentemente do status imigratório.   Por outro lado, faculdades e universidades públicas, na 

maioria das vezes, podem oferecer somente bolsas de estudo com base no mérito para alunos indocumentados que 

devem competir com o resto dos alunos para conseguir bolsas de estudo com base em seu aproveitamento acadêmico e 

talentos.  Pergunte às faculdades onde você está se inscrevendo se elas oferecem bolsas de estudo privadas e quais são 

os requisitos de elegibilidade. Você pode até indagar sobre os recursos disponíveis para candidatos indocumentados. 

Pesquise em diferentes centros comunitários, igrejas e escolas locais para descobrir se eles oferecem bolsas de estudo. 

Lembrem-se de solicitar o maior número possível de bolsas, não importa se a concessão financeira for muita (ou pouca) 

porque o valor monetário da bolsa aumenta rapidamente! 

Norma para Matrícula In-State  

Em 9 de junho de 2014, o governador Rick Scott assinou a Lei HB 851. A lei concede isenção de taxas para alunos out-of-

state indocumentados se eles se enquadrarem aos seguintes parâmetros: 

• Frequentaram uma escola secundária na Flórida por 3 anos consecutivos, imediatamente antes de se formarem na 

escola secundária da Flórida. 

• Solicitaram matrícula em uma instituição de ensino superior dentro de 24 meses após a conclusão da escola secundária 
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• Enviaram um histórico oficial de escola secundária da Flórida como prova de frequência e formatura. Um aluno que 

ganhou uma isenção de taxa out-of-state ainda é considerado um aluno não residente, não é elegível para auxílio 

financeiro e não pode ser declarado como residente para propósitos de matrícula.  Além disso, a lei também declara que 

uma criança dependente que é cidadã norte-americana não pode ter negada a classificação como residente para 

propósitos de matrícula com base apenas no status imigratório de seus pais.  Infelizmente, o auxílio financeiro federal não 

está disponível para alunos indocumentados. Dezesseis estados aprovaram leis que oferecem valor da matrícula in-state 

e concessões para alunos indocumentados. Estados que oferecem matrícula in-state para alunos indocumentados além 

da Flórida: Califórnia, Colorado, Connecticut, Illinois, Kansas, Maryland, Minnesota, Nebraska, Nova Jérsei, Novo México, 

Nova Iorque, Oregon, Texas, Utah e Washington.  

 

 

 

 

As perguntas e respostas a seguir fornecem informações sobre auxílio financeiro para alunos indocumentados (às vezes 

denominados como "Dreamers"), bem como orientações para um subgrupo específico de alunos indocumentados que 

receberam Ação Diferida para Chegadas na Infância (DACA). Agrupamos as perguntas e respostas em três categorias: 

Informações Gerais, Elegibilidade para Auxílio Financeiro e Conclusão da FAFSA. 

A. Informações Gerais 

1. Quem são os alunos indocumentados? 

Alunos indocumentados são aqueles que não são cidadãos norte-americanos, não nasceram nos EUA ou “não cidadãos 

que se qualificam”. Alunos indocumentados são às vezes chamados de “Dreamers”. Este termo geralmente se refere 

aos jovens indocumentados que vivem nos Estados Unidos desde a infância. O termo “Dreamers”é derivado de uma 

legislatura apresentada no Congresso e conhecida como Decreto DREAM”. Você pode ler mais sobre o “Decreto 

DREAM” no www.ed.gov/news/speeches/dream-act-testimony. Dentre o grande grupo de alunos indocumentados, há 

um subgrupo de alunos que receberam Ação Diferida para Chegadas na Infância. 

2. O que é Ação Diferida para Chegada na Infância (Sigla em inglês) (DACA, sigla em inglês)? 

DACA é o nome do processo anunciado pelo Secretário de Segurança Interna em 15 de junho de 2012. Nesse processo, 

se você veio para os Estados Unidos quando criança e cumpriu diversas diretrizes primordiais, você pode entrar em   

contato com os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS), um componente do Departamento de Segurança 

Interna, para solicitar a consideração de ação diferida. A "Ação diferida" refere-se a uma decisão de diferir (adiar ou 

procrastinar) a ação de remoção de um indivíduo. O DACA pode ser concedido pelo USCIS por um período de dois anos e 

pode ser renovado sob certas circunstâncias. A ação diferida não concede status legal ao indivíduo, no entanto os 

receptores da ação diferida podem obter autorização de trabalho.  

3. Quem é um aluno do DACA? 

Um aluno do DACA é aquele que recebeu uma ação diferida no processo de Ação Diferida para Chegadas na Infância. A 

maioria dos alunos do DACA também recebe autorização de trabalho; e se um aluno tiver autorização de trabalho, 

poderá obter um número de Seguro Social. (Mais informações sobre como obter um número do Seguro Social estão na 

Pergunta C.1.) Portanto, se um aluno do DACA receber ação diferida e autorização de emprego, ele poderá ser elegível 

para um número do Seguro Social. Para mais informações sobre como obter um número de Seguro Social, acesse: 

www.socialsecurity.gov/pubs/deferred_action.pdf 

 

Mais Perguntas e Respostas 

Auxílio Financeiro e Alunos Indocumentados 
 

http://www.ed.gov/news/speeches/dream-act-testimony
http://www.socialsecurity.gov/pubs/deferred_action.pdf
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B. Elegibilidade para Auxílio Financeiro 

1. Como um aluno indocumentado ou aluno do DACA, eu me qualifico para receber auxílio financeiro 

federal? 

Não. Os alunos indocumentados, incluindo alunos do DACA e Dreamers, não se qualificam para auxílio 

federal. No entanto, você pode se qualificar para auxílio financeiro estadual ou universitário. A maioria dos 

estados e faculdades usa as informações coletadas na FAFSA® para determinar se você pode receber o auxílio 

financeiro. Se você tiver um número de Seguro Social, poderá preencher a FAFSA e recomendamos que você 

faça isso no fafsa.gov. No entanto, primeiro recomendamos que você verifique com o seu orientador 

educacional da escola secundária ou na secretaria de ajuda financeira da faculdade ou da escola 

profissionalizante para ver que tipos de ajuda financeira você pode receber e se o preenchimento da FAFSA é 

a maneira de solicitar esse auxílio. 

C. Preenchendo a FAFSA® 

1. É necessário que eu tenha um número de Seguro Social para preencher a FAFSA? 

Sim. Um número de Seguro Social é necessário para preencher a FAFSA. Se você está preenchendo a FAFSA 

on-line no fafsa.gov, um número de Seguro Social é também exigido para solicitar um nome de usuário e 

senha, denominados como FSA ID, os quais podem ser usados para assinar a FAFSA eletronicamente.   

A maioria dos alunos indocumentados se qualificam para ter um número de Seguro Social; assim, eles não 

podem preencher a FAFSA. No entanto, os alunos do DACA com números do Seguro Social podem 

preencher a FAFSA. Ainda assim, mesmo se você tiver um número de Seguro Social, consulte o orientador 

educacional da sua escola secundária ou na secretaria de auxílio financeiro da faculdade ou escola 

profissionalizante para confirmar se preencher a FAFSA é a maneira indicada para solicitar auxílio 

financeiro estadual e universitária. 

 

 

 

2. O status da cidadania de meus pais afeta minha qualificação para receber o auxílio federal? 

Não. O status de cidadania de seus pais não afeta sua qualificação para auxílio federal. Na verdade, a FAFSA    

nem pergunta sobre o status de seus pais. 

3. Para que eu preencha a FAFSA, meus pais precisam de números de Seguro Social? 

Não; como a cidadania de seus pais não afeta sua capacidade de preencher a FAFSA, eles não precisam de 

números de Seguro Social. Se seus pais não tiverem números de Seguro Social, digite 000-00-0000 quando a 

FAFSA solicitar os números de Seguro Social dos pais. 

Se seus pais não têm números de Seguro Social, você deve imprimir a página de assinatura da FAFSA on-line 

para que seus pais possam assiná-la e enviá-la. 

4. Na FAFSA, como respondo à pergunta que diz: "Você é um cidadão dos EUA?" 

Os alunos do DACA devem responder a essa pergunta selecionando a opção "Não, não sou cidadão ou não 

cidadão qualificado". 

Obs.: O restante das perguntas e respostas deste documento se concentra no preenchimento da FAFSA; 

portanto, a orientação se aplica somente a alunos beneficiários do DACA com números de Seguro 

Social, não se aplica a todos os alunos indocumentados. As informações estão sujeitas às mudanças com 

atualizações das leis dos Estados Unidos. 
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5. Na FAFSA, como respondo à pergunta que diz: "Qual é o seu estado de residência legítima?" 

O estado de residência legítima é a sua residência oficial, fixa e permanente. O fato de você ser um aluno 

do DACA não afeta a forma como você deve responder a essa pergunta com o objetivo de preencher a 

FAFSA. Observe que cada estado determina a residência legítima de maneira diferente. Você deve entrar 

em contato com o orientador educacional da escola secundária ou secretaria de auxílio financeiro da 

faculdade ou da escola profissionalizante para obter assistência quanto às qualificações de residência 

legítima. 

 

6. Na FAFSA, como respondo à pergunta que diz: "Qual é o estado de residência legítima de seus pais?"  

A resposta de seus pais deve declarar sua residência oficial, fixa e permanente. O status imigratório de seus 

pais não afeta a forma como você deve responder a essa pergunta para fins de preenchimento da FAFSA. 

Novamente, cada estado determina a residência legítima de maneira diferente, e você deve entrar em 

contato com o orientador educacional da escola secundária ou da secretaria de auxílio financeiro da 

faculdade ou da escola profissionalizante para mais assistência. 

7. Na FAFSA, como envio minhas informações sobre imposto de renda? 

Se você estiver preenchendo a FAFSA on-line no fafsa.gov e tiver declarado seu imposto de renda junto ao 

Internal Revenue Service (IRS, sigla em inglês), você pode acessar as informações por meio da ferramenta 

para recuperação de dados do IRS. Se você não declarou imposto de renda ao IRS, insira as informações 

financeiras solicitadas manualmente no site da FAFSA. Caso esteja preenchendo a versão impressa da 

FAFSA, siga as instruções que detalham como responder às perguntas sobre informações financeiras. 

8. Na FAFSA, como meus pais enviam suas informações sobre o imposto de renda? 

Se você estiver preenchendo a FAFSA on-line em fafsa.gov e seus pais tiverem declarado o imposto de renda 

junto ao IRS e cumprem com a certos requisitos, como ter números de Seguro Social, eles poderão acessar 

as informações fiscais deles por meio da Ferramenta de Recuperação de Dados do IRS. Se seus pais não 

declararam o imposto de renda ao IRS, você pode inserir as informações solicitadas manualmente no site 

da FAFSA. Caso esteja preenchendo a versão impressa da FAFSA, siga as instruções que detalham como 

responder às perguntas sobre informações financeiras dos pais. 

Encontre mais informações sobre auxílio federal ao aluno e a FAFSA® em StudentAid.gov. 
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RECURSOS PARA BOLSA DE ESTUDO 

 Mexican American Legal Defense and Education Fund (MALDEF) 

http://www.maldef.org/leadership/scholarships/ 

 

 Immigrant Defense Project 

https://www.immigrantdefenseproject.org/  

 

 CHISPAS Scholarships 

https://chispasuf.com/ 

 

 Hispanic Scholarship Fund 

https://www.hsf.net/ 

 

 Latino College Dollars 

www.latinocollegedollars.org  

 

 Scholarships for Hispanics 

www.scholarshipsforhispanics.org  

 

 Genesco Migrant Center 

www.migrant.net 

 

 Mexican Scholarship Fund 

http://mexicanscholarshipfund.org/ 

 

 SADCO Scholarship Program 

http://sadco.org/sadco-scholarship-program  

 

 La Plaza Scholarship and Financial Aid Guide 

http://www.laplazaindy.org/wp-content/uploads/2017/05/La-Plaza-

Scholarship-Guide-English-Jan-2017-ok.pdf 

 

 United We Dream 

https://unitedwedream.org/  

http://www.maldef.org/leadership/scholarships/
https://www.immigrantdefenseproject.org/
https://chispasuf.com/
https://www.hsf.net/
http://www.latinocollegedollars.org/
http://www.scholarshipsforhispanics.org/
http://www.migrant.net/
http://mexicanscholarshipfund.org/
http://sadco.org/sadco-scholarship-program
http://www.laplazaindy.org/wp-content/uploads/2017/05/La-Plaza-Scholarship-Guide-English-Jan-2017-ok.pdf
http://www.laplazaindy.org/wp-content/uploads/2017/05/La-Plaza-Scholarship-Guide-English-Jan-2017-ok.pdf
https://unitedwedream.org/
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        Opções para Auxílio Financeiro 

Tipo de Auxílio  
 

Cidadão 
Norte-

Americano 

Residente 
Permanente 

Legítimo 
 

Portador de 
Visto 

Beneficiário 
do DACA  

Indocumentado 

Auxílio Federal  Sim Sim Não Não Não 

Auxílio Estadual Sim Sim Não Não Não 

Matrícula In-State  
 

Sim, se o aluno 
cumpre com os 

requisitos de 
residência 

Sim, se o aluno 
cumpre com os 

requisitos de 
residência 

Depende do 
tipo de visto 

do aluno 
 

Sim, da Flórida Sim, da Flórida 

Empréstimos do 
Governo 

Sim Sim Não Não Não 

Empréstimos 
Privados 

 

Sim Sim Sim, mas deve 
precisar, um 

fiador que seja 
Cidadão Norte-
Americano ou 

residente 
permanente 

Sim, mas deve 
precisar, um 

fiador que seja 
Cidadão Norte-
Americano ou 

residente 
permanente 

Sim, mas deve 
precisar de um 
fiador que seja 
Cidadão Norte-
Americano ou 

residente 
permanente 

Subsídios do 
Governo 

Sim Sim Não Não Não 

Auxílio da 
Instituição 

 

Sim Sim Depende do 
tipo de visto 

do aluno e da 
escola que  
frequenta 

Depende da 
escola que o 

aluno 
frequenta 

 

Depende da 
escola que o 

aluno frequenta 
 

Federal Work Study 
 

Sim Sim Não Não Não 

As Bolsas de Estudo 
Privadas dependem 

de 
 

Dependem de 
requisitos para 
elegibilidade 

 

Dependem de 
requisitos para 
elegibilidade 

 

Dependem de 
requisitos para 
elegibilidade 

 

Dependem de 
requisitos para 
elegibilidade 

 

Dependem de 
requisitos para 

elegibilidade 
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Quadro Comparativo de Matrícula, Taxas e Custos de Moradia em 2017 

(Exemplos de Universidades na Flórida) 

Nome da Escola Matrícula e Taxas Custos de Moradia 

In-State Out-of-
State 

Livros e 
Material 

No 
Campus 

Fora do 
Campus 

Palm Beach State 
College 

US$2,753 US$8,875 US$1,234 - US$18,139 

Florida Atlantic 
University (FAU) 

US$4,831 US$17,276 US$1,320 US$16,494 US$17,082 

University of Central 
Florida (UCF) 

US$6,368 US$22,467 US$1,152 US$14,734 US$14,734 

Florida International 
University 
(FIU) 

US$6,556 US$18,954 US$1,590 US$15,366 US$17,191 

Barry University US$28,800 US$28,800 US$1,500 US$15,540 US$19,100 

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

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

University of Miami 
(UM) 

US$47,004 US$47,004 US$930 US$16,372 US$19,552 

Nova Southeastern 
University 

US$28,736 US$28,736 US$1,500 US$17,100 US$27,135 

http://www.collegetuitioncompare.com/compare/tables/? state=FL&degree=Undergraduate 

 

 

 

 

http://www.collegetuitioncompare.com/compare/tables/?%20state=FL&degree=Undergraduate
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23 
 

Informações Básicas sobre o Projeto de Lei (HB) 851 para 

Matrícula In-State  

Na segunda-feira, 9 de junho de 2014, o Governador Rick Scott assinou o Projeto de Lei (HB851) o qual 

estabelece requisitos adicionais de residência que possibilita ao aluno se qualificar para matrícula in-state. De 

acordo com o HB851, uma universidade estadual, faculdades, escolas técnicas charter profissionalizantes 

administradas por um distrito escolar e um centro técnico profissionalizante podem dispensar as taxas out-of-

state para alunos indocumentados.  

Para que um aluno indocumentado estabeleça residência, ele deve atender aos seguintes requisitos:  

1. Ter frequentado uma escola secundária neste estado por 3 anos consecutivos, imediatamente antes 

de se formar numa escola secundária nesse estado;  

2. Inscrever-se em uma instituição de ensino superior dentro de 24 meses após formatura na escola 

secundária; e 

3. Apresentar um histórico oficial de escola secundária da Flórida como comprovante de frequência e 

formatura. No estado da Flórida, existem dois sistemas sob os quais as faculdades e universidades 

públicas operam.   

O Sistema Universitário Estadual da Flórida é composto por doze (12) universidades públicas. O Sistema de 

Faculdades da Flórida é composto por vinte e oito (28) faculdades comunitárias públicas e faculdades 

estaduais. Abaixo estão as faculdades e universidades da Flórida que são obrigadas a atualizar a elegibilidade 

para matrícula in-state com base nos requisitos de residência adicionais adotados pelo Projeto de Lei (HB) 

851. 

Sistema Universitário da Flórida 
 (DOZE (12) Universidades Públicas) 

 
 
 
 

 
 Florida Agricultural & Mechanical University 

(Tallahassee) 

 Florida Atlantic University (Boca Raton)  

 Florida Gulf Coast University (Ft. Myers)  

 Florida International University (Miami)  

 Florida Polytechnic University (Lakeland)  

 Florida State University (Tallahassee) 

 New College of Florida (Sarasota)  

 University of Central Florida (Orlando)  

 University of Florida (Gainesville)  

 University of North Florida (Jacksonville)  

 University of South Florida (Tampa)  

 University of West Florida (Pensacola) 

 

Para mais informações, ente em contato com: Francesca Menes, Coordenadora de Normas e Defensoria da  

Florida Immigrant Coalition, francesca@floridaimmigrant.org 

mailto:francesca@floridaimmigrant.org
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Sistema de Faculdades da Flórida 
 (Vinte e oito (28) Faculdades Públicas 

 Comunitárias e Estaduais)  
 
 
 
 

 
 Broward College (Ft. Lauderdale)  

 College of Central Florida (Ocala)  

 Chipola College (Marianna)  

 Daytona State College (Daytona Beach) 

 Eastern Florida State College (Cocoa)  

 Edison State College (Ft. Myers)  

 Florida Gateway College (Lake City)  

 Florida Keys Community College (Key West)  

 Florida State College at Jacksonville 
(Jacksonville)  

 Gulf Coast State College (Panama City)  

 Hillsborough Community College (Tampa)  

 Indian River State College (Fort Pierce)  

 Lake-Sumter State College (Leesburg)  

 State College of Florida, Manatee-Sarasota 
(Bradenton) 

 Miami Dade College (Miami)  

 North Florida Community College (Madison)  

 Northwest Florida State College (Niceville) 

 Palm Beach State College (Lake Worth)  

 Pasco-Hernando State College (New Port 
Richey)  

 Pensacola State College (Pensacola)  

 Polk State College (Winter Haven)  

 St. Johns River State College (Palatka)  

 St. Petersburg College (St. Petersburg)  

 Santa Fe College (Gainesville)  

 Seminole State College of Florida (Sanford)  

 South Florida State College (Avon Park)  

 Tallahassee Community College 
(Tallahassee)  

 Valencia College (Orlando) 
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Inscrições para Bolsa de Estudo: Dicas para os Alunos 

 
Liste suas conquistas 

Antes de você começar, faça uma lista das suas próprias conquistas com exemplos explícitos e concretos de seus pontos 

fortes nas suas dissertações.  

 

Pesquise sobre a bolsa de estudo 

Pesquise a pessoa física ou instituição oferecendo a bolsa de estudo para saber o que eles estão procurando nos 

candidatos.  Ressalte estas qualidades de maneira explícita nas suas dissertações para demonstrar que você é um 

candidato ideal e merecedor.  

 

Vá direto ao ponto! 

Responda às perguntas de forma clara e direta. Respeite o limite de palavras e páginas. Você pode optar por mencionar 

seu status imigratório e os obstáculos que teve que superar por causa disso ou explicar que não é elegível para receber 

auxílio federal para o ensino superior.   

Leia atentamente e revise  

Revise suas dissertações: erros de ortografia e gramática incorreta são inaceitáveis. Peça a pelo menos duas pessoas para 

ler todo o seu trabalho antes de enviá-lo.  

Prepare-se para entrevistas 

Muitas bolsas de estudo particulares exigem entrevistas presenciais com seus candidatos. É uma boa ideia começar a 

praticar a falar em público e técnicas para entrevistas.  

Encontre um representante para ajudá-lo 

Muitas bolsas de estudo exigem cartas de recomendação de professores ou orientadores educacionais. Tenha certeza de 

que a pessoa a quem você solicitar o conhece bem e está ciente de sua situação imigratória.   

Há algum processo de apelação? 

Se você recebeu uma bolsa de estudos, mas o dinheiro da concessão não é suficiente para cobrir seus custos, lembre-se 

de que algumas bolsas de estudo têm um processo de apelação no qual você pode receber ajuda adicional em 

circunstâncias especiais. 

Comunicando-se com o Setor de Admissão: 

Falar diretamente com o setor de admissão ou consultor de auxílio financeiro lhe será muito útil. Ao ligar para uma 

secretaria de admissões ou auxílio financeiro, pergunte se há algum funcionário que seja especializado em trabalhar com 

alunos indocumentados. Veja abaixo algumas perguntas, caso você queira fazê-las:  

Admissões:  

 Como um aluno indocumentado deve responder a pergunta referente à cidadania na inscrição? O aluno indocumentado 

deve deixar o espaço referente ao SSN em branco ou digitar zeros?  

 

 Os alunos podem deixar os espaços em branco no formulário de inscrição online ou precisam enviar um formulário de 

inscrição impresso?  

 

Auxílio Financeiro:  

 Os alunos indocumentados se qualificam para algum tipo de auxílio financeiro institucional? Se a resposta for afirmativa, 

tem algum formulário adicional que precisam preencher?  

 Vocês oferecem isenções de taxas ou de matrícula, e se a resposta for afirmativa, como os alunos podem se candidatar?  
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 Como os alunos se qualificam para matrícula in-state? Bolsas de estudo:  

 Vocês oferecem bolsas de estudo institucionais para alunos indocumentados? E bolsas particulares?  

 Quais os elementos qualificativos necessários para solicitar estas bolsas de estudo? Os alunos devem enviar 

algum formulário adicional?  

 Se um aluno ganha uma bolsa de estudo, o que deve fazer para mantê-la? Ele perderá a bolsa de estudo por 

motivo de notas baixas?  

 Estas bolsas são válidas durante todo o período em que um aluno estiver matriculado na sua escola? E se um 

aluno demorar mais de quatro anos para se formar? Você tem alguma bolsa para alunos transferidos? 

Programas de Estudo: 

 Existem cursos não disponíveis para alunos indocumentados por motivo de seu status imigratório?  

 A inscrição nesta escola/curso exige verificação de antecedentes?   

 Após a formatura, os alunos indocumentados podem trabalhar com esse tipo de diploma? Ou eles precisam 

verificar os antecedentes, certificado ou licença estadual para os quais não seriam qualificados devido o 

status imigratório? 

Recursos e Bibliografia 

 College Guide for Undocumented Students  

(Manual de Recursos Universitários para Alunos Indocumentados)  

http://www.bestcolleges.com/resources/undocumented-students-guide/ 

 

 News and Resources for Colleges Serving Undocumented Students 

(Informações e Recursos para Universidades que Atendem aos Alunos Indocumentados) 

http://cccie.org/outreach/resources-for-colleges-serving-undocumented-students/ 

 

 Advising Undocumented Students: 

(Avisos para Alunos Indocumentados) 

https://professionals.collegeboard.org/guidance/financial-aid/undocumented-students 

 

 Undocumented Students: DREAMer’s Pathway to College 

(Alunos Indocumentados: Trajetória dos Alunos denominados DREAMER para o Curso Superior) 

https://chooseyourfuture.cps.edu/high-school-college-career/undocumented-students/ 

 

 College Help for Undocumented Students 

(Auxílio para o Curso Superior para Alunos Indocumentados) 

http://www.onlinecolleges.net/for-students/undocumented-student-college-guide/ 

 

 Florida Immigrant Coalition –Information about In-state Tuition 
(Informações sobre Matrícula in-state) 
https://floridaimmigrant.org/our-work/education-immigrant-youth/in-state-tuition/ 
 

http://www.bestcolleges.com/resources/undocumented-students-guide/
http://cccie.org/outreach/resources-for-colleges-serving-undocumented-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/
https://floridaimmigrant.org/our-work/education-immigrant-youth/in-state-tuition/
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 Florida Policy regarding In-State Tuition: 

(Regulamento da Flórida para Matrícula In-State) 

http://uleadnet.org/map/florida-policy 

 

 What’s the Price Tag for a College Education? 

(Qual é o Valor Monetário de uma Educação Universitária) 

http://www.collegedata.com/cs/content/content_payarticle_tmpl.jhtml?articleId=10064 

 

 Tuition and Fees & Room and Board Over Time 

(Matrícula, Taxas, Dormitório e Alojamento ao Longo do Tempo) 

https://trends.collegeboard.org/college-pricing/figures-tables/tuition-fees-room-and-board-over-

time 

 

 Office of Student Financial Assistance 

(Secretaria de Auxílio Financeiro ao Aluno) 

http://www.floridastudentfinancialaid.org/FFELP/Undocumented_Students/Undoc_Students_home.

html  

 

 Financial Aid and Scholarship for Undocumented Students 

(Auxílio Financeiro e Bolsa de Estudo para Alunos  

http://www.finaid.org/otheraid/undocumented.phtml 

 

 College Data: Your Online College Advisor 

(Informações sobre o Curso Superior: O seu Consultor Universitário Online) 

http://www.collegedata.com/cs/promo/promo_netcost_tmpl.jhtml 

 

 Tip Sheet for Undocumented Students 

(Folha com Sugestões para Alunos Indocumentados) 

https://www.nasfaa.org/uploads/documents/ektron/9bbef920-9549-441f-a931-

a23cc97a3889/b5eb27cfd02d4b1dbefda62566dd9af45.pdf 

 

 Fast Web:  

www.fastweb.com  

 

 English/Spanish Glossary of Student Financial Aid and Post-Secondary Education: 

(Glossário de Inglês/Espanhol sobre Auxílio Financeiro ao Aluno e Educação Pós-Secundária) 

http://www.nasfaa.org/uploads/documents/ektron/88fdd293-2f4e-4c63-

996ef4bb95192879/0787ae7a3bcd4d0e98888ea6e82a69344.pdf  

 

 

 

The Dept. of Multicultural Education Translation Team certifies that this is a true and faithful translation of the original document. (561) 434-8620 – August 2019 – SY19-1258 C 
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