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CERTIFICADO DE SUPORTE FINANCEIRO 

O Servic_;:o de Imigrac_;:ao dos Estados Unidos exigem que o CCLS obtenha evidencia que todos os candidatos aos cursos de idiomas 
tenham recursos adequados para pagar o curso e as despesas para moradia e alimentac_;:ao durante o perfodo dos seus estudos no 
CCLS. Nao se pode emitir um formulario 1-20 ate que este Certificado de Suporte Financeiro e todos os documentos requisitados 
tenham sido recebidos pelo CCLS. 

NOME COMPLETO DO SOLICITANTE (COMO CONSTA NO PASSAPORTE): 

Nota: E necessaria a apresentac_;:ao dos documentos para processar seu pedido de vista. Par favor marque a(s) opc_;:ao(oes) que se 
aplicam ao seu caso na primeira coluna, complete as informac_;:oes pertinentes a segunda coluna e anexe toda a documentac_;:ao 
pedida na terceira coluna. Envie todos os documentos e este certificado par fax para o CCLS (305-443-8538) ou email 
(info@cclscorp.com). 
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FONTE DE SUPORTE 
FINANCE I RO 

Recurses Pessoais 

Emprestimo 

Pai/ mae 

(Nome do pai ou mae) 

D Patrocinador 

(Nome do patrocinador) 

Vfnculo entre o candidato e o patrocinador: 

VALOR TOTAL GARANTIDO 
(Dolares americanos) 

$ 

$ 

$ 

$ 

DOCUMENTA�AO REQUERIDA 
PARA A INSCRI�AO 

Apresente um extrato bancario ou uma carta em 
papel timbrado assinada pelo gerente do banco com 
firma reconhecida, mostrando o saldo bancario 
disponibilizado para seus estudos. 

Apresente uma c6pia do contrato de emprestimo 
preparado pela entidade credora. 

Apresente uma carta de patrocfnio assinada por 
seu pai ou mae e um extrato bancario ou uma 
carta em papel timbrado assinada pelo gerente do 
banco com firma reconhecida, mostrando o saldo 
disponibilizado para seus estudos. 

Apresente una carta de patrodnio assinada por 
seu patrocinador justificando o patrodnio e um 
extrato bancario ou uma carta em papel timbrado 
assinada pelo gerente do banco com firma 
reconhecida, mostrando o saldo disponibilizado 
para seus estudos. 

Se o patrocinador for residente permanente ou 
cidadao americano, ele devera preencher o 
formulario 1-134 disponfvel no: 

http://www.uscis.gov/files/form/i-134.pdf 

A estimativa de despesas abaixo baseia-se na matrfcula para um mes de aulas e pode sofrer altera�oes sem aviso previo. 

MATRICULA: 

HOSPEDAGEM: 

TOTAL: 

US$800.00

US$1,200.00

US$2,000.00

Despesas adicionais, por pessoa, para os dependentes: 

FILHO: 

CONJUGE: 

CCLS - Cultural Center for Language Studies - 3191 Coral Way, suite 114, Miami, Florida 33145 
Ph: 305 529-2257 Fax: 305 443-8538 email: info@cclscorp.com www.cclscorp.com 

U$500.00 

U$500.00 




