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Perguntas Freqüentes
para o Postulantes
Empréstimos Educativos para estudar nos Estados Unidos
O Fundo Rowe é o programa de empréstimos educativos da Organização dos Estados Americanos (OEA) que
ajuda a financiar estudos a indivíduos provenientes de países da América Latina e do Caribe em universidades
acreditadas nos Estados Unidos através de empréstimos sem juros. Candidaturas são aceitas e processadas
durante o ano todo. Mais informações podem ser encontradas em nosso folheto.
1. Em que consiste o Fundo Rowe?
2. Quem é elegível para receber um empréstimo do Fundo Rowe?
3. O Fundo Rowe oferece bolsas ou somente empréstimos sem juros?
4. Quais são os campos de estudo elegíveis para os empréstimos do Fundo Rowe?
5. Os empréstimos do Fundo Rowe cobrem todos os meus gastos durante meus estudos nos Estados Unidos?
6. Qual é a quantidade máxima de dinheiro que o Fundo Rowe pode outorgar como empréstimo?
7. Há uma data limite para solicitar empréstimos ao Fundo Rowe? Se sim, quando devo aplicar?
8. Os beneficiários de empréstimos do Fundo Rowe devem retornar aos seus países de origem? Quando devem
regressar aos seus países?
9. Quem é considerado fiador elegível?
10. O Fundo Roweme permite utilizar outros tipos de garantia?
11. Qual é o período mínimo de tempo que posso estudar nos Estados Unidos e receber um empréstimo do
Fundo Rowe?
12. Quanto tempo requer-se para que o pedido do empréstimo seja processado?
13. Se o empréstimo é aprovado, como se realiza o desembolso do mesmo?
14. Qual tipo de visto é requerido pelo Fundo Rowe para se qualificar para um empréstimo?
15. Posso solicitar um empréstimo do Fundo Rowe para programas de intercambio?
16. Posso solicitar um empréstimo para cobrir os estudos em uma sede universitária estadunidense em outro
país?
17. Posso solicitar um empréstimo do Fundo Rowe se estou realizando uma investigação acadêmica ou
recebendo um treinamento técnico?
18. Como posso solicitar um segundo empréstimo?
19. Posso solicitar um empréstimo do Fundo Rowe para cobrir os custos de programa de aprendizagem a
distância (online courses)?
20. Quais documentos devo apresentar para solicitar um empréstimo do Fundo Rowe?
1. Em que consiste o Fundo Rowe?
O Fundo Rowe é um programa de empréstimos educativos da Organização dos Estados Americanos ("OEA") que
ajuda a cidadãos da América Latina e do Caribe, membros da OEA, a financiar seus estudos ou investigações
em instituições acreditadas dos Estados Unidos mediante a concessão de empréstimos sem juros. Estes
empréstimos são outorgados sob o entendimento de que, uma vez finalizado os estudos nos Estados Unidos, os
beneficiários se comprometem a pagar o empréstimo em sua totalidade e a regressar a seus países de origem
para aplicar seus conhecimentos e sua formação, assim como continuar promovendo o intercâmbio cultural e o
desenvolvimento da região. Os empréstimos do Fundo Rowe se caracterizam por:
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•
•
•
•
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Empréstimos subsidiados (Os empréstimos do Fundo Rowe não possuem juros)
O pagamento da dívida começa três meses após completar os estudos nos Estados Unidos
O pedido de empréstimo e o processamento não têm qualquer custo
Uso de um fiador sem fins lucrativos
Não há data limite para entrega. As candidaturas são recebidas e avaliadas ao longo do ano e em
qualquer momento durante o transcurso dos estudos nos Estados Unidos
Uma vez aprovado o empréstimo, os fundos são enviados diretamente para o aluno
Fácil acesso on-line às instruções e aos formulários de aplicação (disponível só em espanhol)
2. Quem é elegível para receber um empréstimo do Fundo Rowe?

Qualquer estudante internacional já aceito em uma universidade ou instituição acreditada nos Estados Unidos é
elegível para receber empréstimos do Fundo Rowe. Os estudantes elegíveis são aqueles vão completar cursos
profissionais, em nível de mestrado ou doutorado e/ou pós-graduação. Os empréstimos são concedidos a
indivíduos provenientes da América Latina e do Caribe de países membros da OEA. Estudantes, professores e
profissionais que se encontram estudando ou estão interessados em continuar estudos ou cursos de
capacitação, realizar pesquisas acadêmicas, ou obter um certificado técnico também são elegíveis para receber
empréstimos do Fundo Rowe. Indivíduos que participam em programas de desenvolvimento profissional ou
intercambio acadêmico por pelo menos um semestre acadêmico também são elegíveis para receber fundos. Os
candidatos devem completar com êxito o estudo ou pesquisa para o qual se solicita o empréstimo em um prazo
máximo de dois anos. O desembolso do empréstimo estará condicionado a que o estudante tenha um visto que
lhe permita estudar em tempo completo nos Estados Unidos.
3. O Fundo Rowe oferece bolsas ou somente empréstimos sem juros?
O Fundo Rowe oferece apenas empréstimos sem juros para estudantes. Não proporciona nenhum tipo de bolsa
de estudos. Entretanto, o programa de bolsas de estudos da Organização dos Estados Americanos (OEA)
oferece bolsas para estudantes competentes da América Latina e Caribe. Para obter mais informações sobre
essas bolsas, acesse o link da OEA: www.educoas.org.
4. Quais são os campos de estudo elegíveis para os empréstimos do Fundo Rowe?
Todas as áreas de estudos são aptas a solicitar empréstimos ao Fundo Rowe, com exceção dos cursos de Inglês
como Segunda Língua (ISL).
5. Os empréstimos do Fundo Rowe cobrem todos os meus gastos durante meus estudos nos
Estados Unidos?
Não. Os empréstimos do Fundo Rowe são uma ajuda complementar a outras formas de financiamento, tais
como bolsas, economias pessoais, salário e/ou outras ajudas financeiras. Os empréstimos do Fundo Rowe
servem para cobrir uma porção dos gastos educativos como custo de matricula, parcelas, habitação e
manutenção assim como outros gastos relacionados com seus estudos que não estão cobertos pela sua fonte
principal de financiamento. Antes de solicitar um empréstimo, os interessados devem ser realistas sobre a
quantidade de que necessitam, como vão pagar, e quanto podem pagar. "A guia financeira para a Educação
Superior nas Américas" (disponível só em inglês) é uma lista de recursos úteis de bolsas e empréstimos
disponíveis para estudantes da América Latina e Caribe.
6. Qual é a quantidade máxima de dinheiro que o Fundo Rowe pode outorgar como
empréstimo?
A quantidade máxima que um individuo pode receber do Fundo Rowe é de $US15,000 em total durante seus
estudos. Os empréstimos do Fundo Rowe não possuem juros. Os estudantes interessados podem solicitar um
empréstimo para cobrir a porção dos gastos diretamente relacionados com os estudos ou emergências não
incluídas nas fontes principais de financiamento.
7. Há uma data limite para solicitar empréstimos ao Fundo Rowe?
Se sim, quando devo aplicar? O Fundo Rowe não estabelece data limite para envio de solicitações. Você pode
solicitar um empréstimo do Fundo Rowe em qualquer momento do ano.
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8. Os beneficiários de empréstimos do Fundo Rowe devem retornar aos seus países de
origem? Quando devem regressar aos seus países?
Sim, depois de completar os estudos ou programa de formação para os quais o empréstimo foi concedido, o
estudante deve regressar ao seu país de origem em um prazo máximo de um ano a partir da data de
graduação, como se estipula em seu contrato de empréstimo. Durante este tempo, os beneficiários do
empréstimo podem fazer pleno uso do ano de prática "Optional Practical Training" permitido pelo serviço de
imigração dos Estados Unidos, antes que regresse a seu país de origem ou a qualquer país da América Latina e
do Caribe.
9. Quem é considerado garantidor ( fiado)r elegível?
Todos os empréstimos do Fundo Rowe devem ser respaldados por um garantidor que assina um acordo se
comprometendo a pagar o saldo não pago da dívida, no caso de não cumprimento por parte do mutuário.
Poderão ser aceitos como garantidores:
a.

preferencialmente um cidadão ou residente permanente dos Estados Unidos (disponível só em inglês);

b.

Abrir um Certificado de Depósito (CD) ou poupança na Cooperativa de Crédito da OEA (OASFCU) Qualquer pessoa que tenha a quantia que o estudante está aplicando pode investir em um Certificado
de Depósito no Banco da OEA (OASFCU .) Uma vez que o aluno paga o empréstimo, o fiador receberá o
montante investido no CD, acrescido de juros. Para obter mais informações, por favor, clique aqui.
(disponível só em Espanhol).

c.

Fiador institucional ou outros mecanismos aceitados como garantia- Por exemplo, uma instituição de
prestígio, sólida e com capacidade financeira pode servir como garantia, normalmente servem como codevedor aos funcionários da mesma empresa. Para ver os diferentes mecanismos para garantir um
empréstimo do Fundo Rowe, clique aqui. (disponível só em Espanhol).
10. O Fundo Roweme permite utilizar outros tipos de garantia?

Visando facilitar o processo de solicitação por um individuo que não tem um cidadão ou residente permanente
que atue como fiador, o Fundo Rowe explorou uma série de mecanismos alternativos para garantir seus
empréstimos. Para obter mais informações, por favor, clique aqui.
11. Qual é o período mínimo de tempo que posso estudar nos Estados Unidos e receber um
empréstimo do Fundo Rowe?
Os indivíduos devem participar em um programa acadêmico ou de investigação de pelo menos um semestre
letivo, equivalente a quatro meses, em uma universidade ou instituição de educação superior acreditada nos
Estados Unidos. Todos os estudos ou investigação devem ser completados em dois anos ou menos.
12. Em quanto tempo o pedido do empréstimo é processado?
Geralmente, o processamento dos pedidos dura aproximadamente de quatro a seis semanas desde a data na
qual o Fundo Rowe recebe a solicitação de empréstimo completa (acompanhado de todos os documentos
oficiais e de apoio). A decisão final depende da Comissão do Fundo Rowe, que estuda as solicitações pelo
menos uma vez por mês. As solicitações devem ser enviadas a: Organización de los Estados Americanos
Departamento de Desarrollo Humano Fondo Panamericano Leo S. Rowe 1889 F St. NW (619) Washington DC
20006.
13. Se o empréstimo for aprovado, quando receberei o valor concedido?
O desembolso se realiza mediante um cheque enviado por correio ao endereço de residência nos Estados
Unidos.
14. Qual o tipo de visto é requerido pelo Fundo Rowe para se qualificar para um empréstimo?
Os candidatos ao empréstimo do Fundo Rowe devem ter um visto, concedido pelos Estados Unidos, que lhes
permita ser estudantes em tempo integral dentro dos Estados Unidos e que lhes requeira regressar ao país de
origem uma vez terminado os estudos.
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15. Posso solicitar um empréstimo do Fundo Rowe para programas de intercambio?
Sim, os estudantes de intercambio ou visitantes que freqüentam faculdades nos Estados Unidos podem solicitar
o empréstimo do Fundo Rowe para cobrir os gastos incorridos durante o período de permanência nos Estados
Unidos (mínimo de um semestre letivo, usualmente um semestre de quatro meses e não mais que dois anos).
16. Posso solicitar um empréstimo para cobrir os estudos em uma sede universitária
estadunidense em outro país?
Não, mesmo que várias universidades estadunidenses tenham recintos universitários em outros países ou
acordos de pós-graduação conjuntos com instituições acadêmicas localizadas em outros países, os empréstimos
do Fundo Rowe são apenas para os estudos realizados dentro dos Estados Unidos. Se os estudantes
interessados permanecem por pelo menos um período acadêmico nos Estados Unidos, como parte de seu
programa, podem solicitar um empréstimo para parcialmente cobrir os custos relacionados com os estudos nos
Estados Unidos.
17. Posso solicitar um empréstimo do Fundo Rowe se estou realizando uma investigação
acadêmica ou recebendo um treinamento técnico?
Sim, os indivíduos que desejam participar de um programa de investigação, ou receber capacitação
professional, são elegíveis para receber um empréstimo do Fundo Rowe, desde que a atividade tenha uma
duração de pelo menos um semestre letivo.
18. Como posso solicitar um segundo empréstimo do Fundo Rowe?
O processo para realizar um segundo empréstimo, ou qualquer empréstimo subseqüente, é mais fácil desde
que seja para o mesmo propósito e campo de estudo para o qual o primeiro empréstimo foi outorgado. O
requerente deve apresentar um novo pedido de empréstimo, formulário do conselheiro de estudantes
internacionais, o seu boletim mais recente, prova do status acadêmico e, se necessário, uma nova garantia. No
entanto, se você já recebeu um empréstimo para os dois últimos anos de seus estudos de graduação e quer
continuar os seus estudos de pós-graduação, você pode aplicar a um empréstimo do Fundo Rowe desde que já
tenha pagado integralmente o saldo devedor do empréstimo concedido para os seus estudos de graduação.
19. Posso solicitar um empréstimo do Fundo Rowe para cobrir os custos de programa de
aprendizagem a distância (online courses)?
Hoje em dia, muitas universidades dos Estados Unidos oferecem programas de educação a distância, alguns dos
quais incluem um programa híbrido que combina cursos on-line e cursos presenciais. Portanto, se o seu
programa on-line requer um semestre de intercambio nos Estados Unidos para completar os estudos, você pode
ser elegível para receber empréstimos do Fundo Rowe para cobrir o custo do semestre nos Estados Unidos. O
empréstimo cobriria apenas os custos para o período do semestre de intercambio, enquanto você estiver
fisicamente nos Estados Unidos, e deve durar pelo menos um semestre letivo.
20. Quais documentos devo apresentar para solicitar um empréstimo do Fundo Rowe?
A lista de documentos e formulários se encontram na seção "Formulários de Aplicação" (disponível só em
espanhol) da pagina web do Fundo Rowe. Por favor, leia atentamente as "Condições Gerais" (disponível só em
espanhol) e as "Perguntas Freqüentes" antes de completar o formulário de aplicação. Você deve coletar e
apresentar todos os documentos solicitados e enviar-los em um pacote para o seguinte endereço: The
Organization of American States, Leo S Rowe Pan American Fund, 1889 F St. NW (619), Washington, DC 20006
"O Guia Financeiro para o Ensino Superior nas Américas" (disponível só em inglês) é uma lista de recursos úteis
de bolsas e empréstimos disponíveis para estudantes da America Latina e Caribe. Além disso, para ter acesso a
outros recursos on-line úteis para estudar no exterior, clique aqui (disponível só em espanhol) e para encontrar
a universidade mais adequada nos Estados Unidos de acordo com sua área de estudo, a localização dentro dos
Estados Unidos, ou o custo do curso, clique aqui (disponível só em espanhol).
Se você tem alguma pergunta que não foi respondida nestas páginas, envie um e-mail para:
rowefund@oas.org. Vamos lhe ajudar a responder suas dúvidas!
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