
ETAPA 1 - RECEBA AJUDA GRATUITA!
Receba informações gratuitas e ajuda de:
Seu orientador pedagógico, sua faculdade ou sua escola técnica
HESAA – www.hesaa.org/Pages/FAFSA.aspx ou 609-584-4480
Departamento de Educação dos EUA – www.ed.gov
ou 1-800-4-Fed-Aid (1-800-433-3243)
A ajuda gratuita está disponível o tempo todo durante o processo 
de inscrição!
Observe: Você nunca tem que pagar pela ajuda.

ETAPA 2 - CONHEÇA SEUS PRAZOS 2023-2024!
Prazos do estado de Nova Jersey
Novos candidatos a subsídios do estado de NJ
Candidatos outono/primavera - 15 de setembro de 2023
Somente primavera - 15 de fevereiro de 2024
Destinatários da renovação do subsídio de auxílio à mensalidade
15 de abril de 2023

Prazos Federais
Preencha a FAFSA entre 1º de outubro e 30 de junho do ano 
seguinte (sem exceções às datas), MAS inscreva-se o quanto 
antes. Para atender os prazos, inscreva-se online em 
www.studentaid.gov.

Sua faculdade também pode ter prazos.

ETAPA 3 - CRIE UM LOGIN DE AUXÍLIO 
ESTUDANTIL FEDERAL (FSA)
Crie seu ID de usuário e senha acessando 
www.studentaid.gov/fsa-id/sign-in/landing e crie um ID FSA. 
O(A) aluno(a) e o pai/a mãe precisarão criar seu próprio ID FSA 
nesse site. O(A) aluno(a) usará seu login para acessar a FAFSA no 
endereço www.studentaid.gov, o pai/a mãe usará seu ID para 
assinar a FAFSA.

ETAPA 4 - PREENCHA SUA FAFSA
Para iniciar sua FAFSA, acesse www.fafsa.gov. O(A) aluno(a) 
fará o login com seu ID FSA. Use a ferramenta de recuperação de 
dados (DRT) do IRS para preencher sua FAFSA! Se não conseguir 
usar a DRT, você precisará coletar suas declarações fiscais de 
2021 e outros registros de renda.
NJ Dreamers devem preencher apenas o NJ Alternative Application.
Acesse www.hesaa.org/Pages/NJAlternativeApplication.aspx 
para concluir sua inscrição.

ETAPA 5 - SEUS RESULTADOS FAFSA!
O Depto. de Educação dos EUA enviará a você seu Relatório de 
Auxílio Estudantil (SAR) - que é o resultado do processamento de 
sua FAFSA. Revise seu SAR e, se necessário, faça alterações ou 
correções e envie seu SAR para reprocessamento. Você pode 
enviar correções online no endereço www.studentaid.gov. 
Seu SAR preenchido e corrigido conterá sua Contribuição Familiar 
Esperada (EFC) ou Índice de Auxílio Estudantil (SAI), que 
determinam sua elegibilidade federal para o auxílio estudantil.

ETAPA 6 - SEUS RESULTADOS DO AUXÍLIO 
DO ESTADO DE NJ!
A HESAA enviará um e-mail para o endereço de e-mail listado na 
FAFSA, o qual conterá seu ID do estado de NJ/HESAA. Você será 
instruído a criar um ID de usuário e senha do NJFAMS para fazer 
login no Portal do Aluno do NJFAMS. Você pode encontrar suas 
informações da “Lista de coisas a fazer” e “Concessão e 
elegibilidade”, bem como outras funções para ajudá-lo com seu 
processo de auxílio do estado.

ETAPA 7 - VERIFIQUE SUAS RESPOSTAS!
Se você for selecionado para verificação federal, o escritório de 
auxílio financeiro de sua escola solicitará que você envie 
declarações fiscais e outros documentos, conforme apropriado. 
Cumpra os prazos da escola.
(Para solicitar uma transcrição da declaração de renda do IRS, 
acesse www.irs.gov - é grátis) O estado de Nova Jersey também 
pode solicitar documentos para verificar as informações 
mencionadas na FAFSA. A HESAA solicitará que você envie uma 
transcrição da declaração de renda e outros documentos, 
conforme apropriado.

ETAPA 8 - RESPONDA AS PERGUNTAS 
DE CONCESSÃO!
Todos os alunos: Entre em contato com o escritório de auxílio 
financeiro se tiver alguma dúvida sobre o auxílio oferecido.
Novos candidatos: Revisem as cartas de concessão das escolas 
para comparar os valores e tipos de auxílio oferecidos. Decida qual 
escola frequentar com base em uma combinação de (a) quanto a 
escola atende suas necessidades e (b) sua viabilidade financeira, 
depois que todos os auxílios forem levados em consideração.

8 ETAPAS 
PARA SOLICITAR AUXÍLIO 
ESTUDANTIL FEDERAL E ESTADUAL
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