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Lista de Verificação da FAFSA para o Estudante: 
Informações a Ser Recolhidas 
 

Para preencher o Requerimento Gratuito de Auxílio Federal ao Estudante (FAFSA), os estudantes precisam obter determinadas informações de seus pais. O FAFSA qualifica os 
estudantes para auxílio financeiro federal, estadual e institucional.  Uma vez que você e seus pais recolherem as informações necessárias, o assessor da uAspire poderá lhe ajudar a 
preencher o requerimento. Visite www.uaspire.org para saber mais sobre o processo de auxílio financeiro e como a uAspire pode lhe ajudar a tornar as suas aspirações de faculdade 
mais acessíveis.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

PAI(S): 
 

 Declaração de Imposto de Renda Federal e formulários W-2 mais recentes 
 Mês e ano em que os pais se casaram, casaram novamente, separaram, 

divorciaram ou enviudaram: ___/_______   
 Pai 1: Nome _________________    Data de Nasc.: ___/___/______  Número do 

Seguro Social:_______-___-________ 
 Pai 2: Nome _________________    Data de Nasc.: ___/___/______  Número do 

Seguro Social: _______-___-________ 
 Total do valor atual em conta(s) bancária(s) corrente(s) ou de poupança:________ 

 
Caso aplicável, favor fornecer o seguinte: 
 

 Valor de qualquer pagamento ou recebimento de manutenção de menor: 
______________ 

 Valor líquido de estoques atuais, obrigações, fundos mútuos, Plano 529: 
________ 

 Valor líquido de investimento/imóvel para locação (inclusive partes da casa em 
que você reside e que são alugadas para inquilinos): ________ 

 Benefícios não tributados de financiamento privado por incapacidade: ________      
 Compensação de trabalhadores não tributada: ________ 
 Benefícios não educacionais de veteranos: ________ 

 
Favor assinalar se a sua família recebe algum dos seguintes benefícios:    
 
 SSI   TANF   Auxílio Alimentação   WIC   Merenda Gratuita ou a Preço Reduzido 

 
 

ESTUDANTE: 
 

    Declaração de Imposto de Renda Federal e formulários W-2 mais recentes 
 Valor atual da(s) conta(s) bancária(s) corrente(s) ou de poupança:________ 
 O seu sobrenome como aparece no Cartão de Seguro Social: ______________ 
 Número do Seguro Social (Certifique-se de que esteja correto!) _______-____-

________    
 Número do Green Card/Residente Permanente (Se você não for cidadão 

americano) 
A#_________________________ 

 Valor de qualquer pagamento ou recebimento de manutenção de menor (caso 
aplicável): ________ 

 Benefícios não tributados de financiamento privado por incapacidade (caso 
aplicável): ________ 

Amostra de W-2  
Amostra de Declaração de Imposto 

Outras Informações Importantes: 
 Tanto você como o(s) seu(s) pai(s) devem fazer a declaração de imposto cedo e é altamente recomendável que a declaração seja enviada 

eletronicamente! 
 Certifique-se de que os nomes estão sendo declarados exatamente como aparecem nos cartões de seguro social. 
 Se o pai que tem custódia casou-se novamente, as informações da madrasta ou do padrasto devem ser declaradas no FAFSA. 
 O seu pai já tem a senha (PIN) do FAFSA? Neste caso, guarde este número em um lugar seguro. 
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CSS/Profile: Este formulário é exigido por algumas faculdades particulares, conforme indicado em www.collegeboard.org. O CSS/Profile fornece às faculdades um conhecimento 
profundo sobre a sua situação financeira e de sua família, para ajudá-las a determinar o valor da sua ajuda institucional. 
 Registro: 1º de outubro de 2014 ou depois (confira o site para verificar os prazos individuais das faculdades) em www.collegeboard.org/profile 
 Custo: $25 pela 1ª escola, $16 cada escola adicional (a isenção de taxas é determinada pelo collegeboard.org) 
 O que é necessário: Informações mais recentes sobre o seu imposto/renda e de seus pais (que mantêm custódia), investimentos, valor da conta corrente e poupança, 

informações sobre o pai que não tem custódia, dados sobre hipoteca/aluguel, informações de negócios, etc. 
 
Requerimento Gratuito de Auxílio Federal ao Estudante (FAFSA): Este requerimento é exigido por todas as faculdades e muitos programas técnicos. O Requerimento Gratuito 
de Auxílio Federal ao Estudante (FAFSA) é uma solicitação de ajuda financeira do governo, e é necessário a fim de ser considerado para qualquer ajuda financeira estadual ou 
federal, além de alguns fundos institucionais. 
 Registro: 1º de janeiro de 2015 ou depois (a ajuda financeira é concedida de acordo com a ordem de recebimento) em www.fafsa.gov  
 Custo: Gratuito!  
 O que é necessário:  Informações mais recentes sobre o seu imposto/renda e de seus pais (que mantêm custódia), valor líquido dos investimentos, valor da conta corrente e 

poupança, etc. 
 
Relatório de Auxílio ao Estudante (Student Aid Report/SAR): Este é um resumo das informações que você declarou em seu FAFSA e irá incluir a Contribuição Esperada de sua 
Família (EFC). Ele estará disponível para visualização alguns dias depois do envio da FAFSA. Caso necessário, você deve fazer as correções, atualizar as informações do imposto 
de 2014 através do IRS Data Retrieval Tool no FAFSA, e adicionar faculdades. É extremamente importante que você analise o seu SAR junto com um Assessor da uAspire! 
 
Verificação: As faculdades podem exigir documentos adicionais para confirmar as informações que você declarou em seus formulários de ajuda financeira. Por exemplo, você 
pode ser solicitado a fornecer a Transcrição Oficial da Declaração de Imposto de Renda; comprovante de cidadania, a documentação de tutela legal (caso aplicável), etc. A sua 
concessão de auxílio financeiro ficará pendente até que você envie toda a documentação solicitada até o prazo determinado pela faculdade. Complete a verificação o mais 
rápido possível!  
 
Formulários Institucionais de Auxílio Financeiro: Algumas faculdades exigirão que você preencha os seus próprios formulários de auxílio financeiro. Estes formulários serão 
enviados a você ou podem ser encontrados online, e devem ser enviados diretamente para as faculdades. Se você não tem certeza se a(s) faculdade(s) exige(m) formulários 
adicionais, você pode visitar o site da escola, entrar em contato com o Escritório de Auxílio Financeiro, ou visitar o seu Assessor da uAspire. Você deve também verificar com 
cada faculdade para se certificar de que o seu arquivo de auxílio financeiro está completo. 
 
Carta de Concessão de Auxílio Financeiro: Depois de ter sido aceito em uma faculdade, e ter completado todos os passos acima, a faculdade irá lhe enviar uma carta de 
concessão de auxílio financeiro.  A carta irá lhe informar o valor do auxílio financeiro que você receberá caso selecionar esta faculdade. Você deve analisar e comparar todas as 
cartas de auxílio financeiro antes de enviar o depósito de taxa de matrícula – consulte o seu Assessor da uAspire! 
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Por favor, lembre-se de que o processo de auxílio financeiro continua durante o verāo 
com outros passos que devem ser completados! A uAspire está disponível durante o 
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