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CERTIFICADO DE SUPORTE FINANCEIRO 
 

O Serviço de Imigração dos Estados Unidos exige que o CCLS obtenha evidencia que todos os 
candidatos a status de estudante F-1 tenham recursos adequados para custear o curso e suas 
despesas de moradia e alimentação durante o período dos seus estudos no CCLS. Não se pode 
emitir o formulário 1-20 até 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: Por favor marque a(s) opções que se aplicam ao seu caso na primeira coluna, complete 
as informações pertinentes à segunda coluna e anexe toda a documentação pedida na terceira 
coluna.  
 
Envie todos os documentos e este certificado por e-mail a info@cclsmiami.edu 
 

Fonte de suporte financeiro    Valor total garantido              Documentação requerida
           

 Recursos Pessoais 
 

USD ____________ 
Apresente um extrato bancário ou uma 
carta em papel timbrado assinada pelo 
gerente do banco com firma reconhecida ou 
outro documento financeiro mostrando o 
valor disponibilizado para seus estudos. 

 Empréstimo/ Linha de crédito 
USD ____________ Apresente uma cópia do contrato de 

empréstimo preparado pela entidade 
credora ou linha de crédito. 

 Pai / mãe 
 
 

 

(Nome do pai ou da mãe) 

 
USD ____________ 

Apresente una carta de patrocínio assinada 
por seu pai ou mãe e um extrato 
bancário ou uma carta em papel timbrado 
assinada pelo gerente do banco  ou outro 
documento financeiro mostrando o 
valor disponibilizado para seus estudos.. 

 Patrocinador 

 Nome do patrocinador: 

________________________________  

Vínculo entre o candidato e o patrocinador: 

_________________________________ 

 

 
USD ____________ 

Apresente una carta de patrocínio assinada 
por seu patrocinador justificando o 
patrocínio e um extrato bancário ou uma 
carta em papel timbrado assinada pelo 
gerente do banco ou outro documento 
financeiro mostrando o valor disponibilizado 
para seus estudos Se o patrocinador for 

residente permanente/ cidadão americano, 
ele pode preencher o formulário 1-134 
disponível no: 

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

A estimativa mensal de despesas abaixo pode sofrer alteração sem aviso prévio: 
Custo da mensalidade: USD640 
Moradia: USD800+ 
Despesas pessoais (alimentação, transporte, livros, etc.): USD300 
Despesas adicionais no caso de dependentes: USD300 por cada dependente. 
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DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE 
 

Declaro haver lido e compreendido toda a informação contida neste formulário e estou ciente 
que as despesas listadas são valores estimados. Afirmo ter recursos financeiros suficientes 
para cobrir todas as despesas referentes a minha estadia em Miami como aluno do CCLS. 
  
Certifico que todas as informações fornecidas neste formulário e a documentação anexada ao  
mesmo são completas e verdadeiras. 
 
Assinatura do solicitante ou responsável: ____________________________________ 
 
Data: ___________________ 

 

DECLARAÇÃO DO PATROCINADOR 
 

Exceto se o solicitante tiver recursos próprios, o documento 1-20 não será emitido sem que 
seu patrocinador complete e assine a declaração abaixo ou apresente uma carta de 
patrocínio: 
   
Nome do patrocinador:  _________________________________________ 
(Letra de forma) 
 
Vínculo com o solicitante: ________________________________________ 
(Letra de forma 
 
Na posição de patrocinador do solicitante acima, estou ciente que as despesas listadas são 
valores estimados. Declaro que custearei todas as despesas do aluno e seus dependentes 
durante seu tempo de estudo no CCLS. Estou ciente e de acordo que o pagamento de cada  
curso deve ser feito antes do início do mesmo. 
 
E-mail do patrocinador:  _______________________________________ 
 
Telefone do patrocinador: ____________________________________ 
 
Assinatura do patrocinador: _________________________________ Data: ____________  
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