
 
INSTRUÇÕES 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 
 

1. Forneça o nome completo do banco que você usará para receber a bolsa de estudos. 

2. Forneça o endereço do banco, incluindo a rua, número, bairro, cidade, estado e país. 

3. Indique a moeda preferencial marcando um dos quadrados.  Veja abaixo a lista de países nos quais só se pode fazer 

transferência eletrônica em dólares americanos.  Se o seu banco estiver em algum país da lista abaixo, confirme que a sua conta 

bancária pode receber dólares americanos. 

4. Forneça um número CLABE* se o seu banco estiver no MÉXICO. 

5. Forneça um número IBAN* se aplicável.   

6. Forneça o CÓDIGO SWIFT* do seu banco. 

7. Forneça o NÚMERO DE ROTEAMENTO* (routing number) (Apenas nos Estados Unidos). 

8. Forneça o código da agência bancária somente se o seu banco estiver na Austrália ou África do Sul 

9. Forneça o código de identificação do sistema financeiro do seu banco apenas se o seu banco estiver na Índia. 

10. Forneça o número da sua conta bancária. 

11. Nome do titular da conta bancária.  Copie integralmente o nome que aparece nos documentos da sua conta.  Para a China: 

não mudar a ordem do nome e sobrenome. 

12. Número de telefone do titular da conta bancária 

13. O endereço do titular da conta bancária deve ser escrito em inglês e na ordem usada no formato do envelope.  

14. Endereço de e-mail atual do recipiente da bolsa de estudos 

15. Assinatura do recipiente da bolsa de estudos 

*O número CLABE, IBAN, CÓDIGO SWIFT ou o número de roteamento (ROUTING NUMBER) pode ser pedido em sua agência bancária. 
 

Se o seu banco estiver em um dos países relacionados abaixo, o dinheiro da sua bolsa de estudos será transferido 
eletronicamente para a sua conta em dólares americanos.  Cabe a você a responsabilidade de verificar se a sua conta bancária 
pode receber dólares americanos. 
 

 
Angola 
Argentina   
Arménia 
Azerbaijão 
Bangladeche   
Bielorrússia 
Bermudas   
Butão 
Bósnia 
Brasil   
Burundi 
Cabo verde 
Chile   
China   
Colômbia   
Comores 
Costa Rica   
Djibuti 
Dominica   
Eritreia 
Gâmbia 
Geórgia 
Guatemala 
Guiné 
Honduras   
Indonésia   
Jamaica   

Quénia   
Coreia Do Sul   
República Democrática Popular 
Do Laos 
Lesoto 
Jamahiriya Árabe Líbia 
Macau 
Macedónia 
Madagáscar 
Malavi 
Malásia   
Mauritânia 
Maurícia   
República Da Moldova  
Mongólia 
Moçambique 
Nepal 
Nicarágua 
Paquistão   
Paraguai 
Peru   
Roménia   
Federação Russa   
Federação Russa   
Ruanda 
Seicheles 
Serra Leoa 

Coreia Do Sul   
Suriname 
Taiwan   
Países Baixos   
Ucrânia   
Usbequistão 
Venezuela   
Vietnã   
Wallis E Futuna 
Índias Ocidentais 



 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA  (Todas as informações, exceto as assinaturas  
WIRE TRANSFER REQUEST FORM                      devem ser fornecidas em Inglês.) 
 
NotificaçãoID do pedido (como listado em sua carta de notificação):   
Application ID (as listed in your award notification letter) 
 
Nome do Programa de Bolsa:   
Name of Scholarship Program 
 
Nome ao aluno: Último (apelido ou nome de família):   
Student Name: Last (Surname or Family name) 
 
Primeiro (nome próprio):   
First (Given Name) 
  
Contacte seu banco para ter certeza de que está fornecendo as informações corretas exigidas. Estas informações devem ser atualizadas 
antes de cada transferência eletrônica.  Observação: A exatidão dos dados que você fornece é muito importante. Verifique suas 
informações para evitar atrasos. 
 

1.  Banco recebedor:   

 Receiving Bank    (NOME COMPLETO DO BANCO, sem abreviações) 

2.  Endereço do banco:   

 Bank Address     (Endereço, Cidade, Estado, País) 

3.  Moeda preferencial (marcar uma):      □    MOEDA LOCAL                 □ $ DÓLARES AMERICANOS 
 Currency preference LOCAL CURRENCY $ UNITED STATES DOLLARS 

(OBSERVAÇÃO: Consulte as instruções para obter uma lista dos países nos quais apenas dólares 
americanos podem ser transferidos eletronicamente.) 

 

4.  CLABE Nº (APENAS MÉXICO):   

 CLABE # (MEXICO ONLY) 
 

5.  IBAN:   

 
6.  SWIFT:   

 

7.  Nº de roteamento (routing number) (SOMENTE CONTAS NOS ESTADOS UNIDOS):   
 Routing # (UNITED STATES ACCOUNTS ONLY) 
 

8.  Código da agência bancária (APENAS AUSTRÁLIA E ÁFRICA DO SUL):   
 Bank Branch Code (AUSTRALIA AND SOUTH AFRICA ONLY) 
 

9.  Código de identificação do sistema financeiro (APENAS ÍNDIA):   

 Financial System Routing Code (INDIA ONLY) 
 

10.  Nº da conta bancária:   

        Bank Account #                                 (A conta bancária deve estar ativa quando os fundos forem transferidos eletronicamente.) 
 

11. Nome do titular da conta bancária:   

 Bank Account Holder’s Name   (Inclua o nome completo na mesma ordem impressa nos documentos bancários do titular da conta. Não abrevie.) 
 

12.  Número de telefone do titular da conta bancária:   
 Bank Account Holder’s Telephone Number 
 

13.  Endereço residencial do titular da conta bancária:    

Bank Account Holder’s Home Mailing Address   

         

         

   

 

14.  Endereço de e-mail atual do recipiente da bolsa de estudos:   
 Scholarship Recipient’s Current Email Address 

15.  Assinatura do recipiente da bolsa de estudos:   
 Scholarship Recipient’s Signature 

 
 

São incluídas instruções de envio de correio/fax em sua carta de notificação. 
Para a sua própria segurança, NÃO envie essas informações por e-mail. 
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