Documentação necessária para estudantes transferidos
Um atestado de apoio financeiro, que deverá ser assinada e reconhecida por todos
patrocinadores (s) com o seguinte:
a. Se você está se auto-financiando:
 Uma declaração bancária em seu nome, declarando a data que a conta foi
aberta e o saldo bancário atual, com a exata quantia e equivalente em dólares
americanos (mínimo de US 16.000).
b. Se você está sendo financiado por uma pessoa:
 Uma declaração bancária ou certificados de títulos ou ações com um saldo
mínimo equivalente a U$ 8.000 dólares em nome do financiador, informando
a data de abertura da conta e o saldo atual, com a exata quantia e equivalente
em dólares americanos.
 Comprovação de trabalho em papel timbrado da empresa do empregador
patrocinador (requisito salário mínimo é de 36.000 dólares sem dependentes).
Se trabalhador autônomo, é aceitável uma estimativa de verificação da renda
por um contador com carimbo e lacre apropriado.
 A mais recente declaração do imposto de renda (no caso de residentes e
cidadãos americanos o formulário W-2 é aceitável).
c. Se você está recebendo o apoio financeiro de uma empresa:
 Uma carta da empresa patrocinadora, indicando o montante e a duração do
patrocínio para o aluno. A carta deve ser redigida em papel timbrado da
empresa e ser assinada e carimbada pela empresa.
 Declaração(ões) bancária(s) em nome da empresa que está patrocinando você
informando a data da abertura da conta e o saldo atual, com a quantia exata e
equivalente em dólares americanos.
 A mais recente declaração do imposto de renda da empresa ou uma carta do
contador informando o rendimento anual estimado para a empresa.
Se você está recebendo, gratuitamente, alimentação e alojamento:
 Uma declaração autenticada de alimentação e alojamento. A declaração deve
incluir o nome do aluno e data do nascimento, o nome da pessoa que oferece
o alojamento e alimentação, o endereço do local e a duração da estadia.

