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Continue Continuar 

 

Access the Application  / Acesse o Formulário de Solicitação   

 

You can access the online application via the link: https://apply.iie.org/LLPFoundation  

Você pode acessar o formulário on-line pelo link: https://apply.iie.org/LLPFoundation 

 

If you currently have a Slate account for IIE applications, log in with your username and password and 

skip to Start New Application  

Se você já tem uma conta Slate para formulários IIE, faça o log-in com seu nome de usuário e senha e vá 

direto para “Start New Application / Comece Novo Formulário.”  

 

If you do not have an account click on “Create Account”  

Se você não tem uma conta, clique em “Create Account / Criar Conta”. 

 

Register / Registre-se 

 

To register for an account, please enter the information requested 

Para se registrar para uma conta, por favor dê as informações pedidas: 

 Email address    Endereço de e-mail 

 First Name   Primeiro Nome 

 Last Name   Sobrenome 

 Birthdate  Data de nascimento 

 

Activate your Account / Ative sua Conta 

 

After you have entered and submitted this information you will receive an email in your inbox with a link 

and an temporary PIN.  

Depois de completar e enviar as informações, você receberá um e-mail em sua caixa com um link e um 

PIN temporário. 

 

To activate your account, please use the link provided and enter your temporary PIN and birthdate. 

Para ativar sua conta, por favor use o link fornecido e entre com seu PIN temporário e data de 

nascimento. 
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Continue Continuar 

 

Set Password / Crie uma Senha 

 

To protect the security of your account, please specify a new password. The password must meet 

complexity requirements.   

Para proteger a segurança de sua conta, por favor crie uma nova senha. Ela deve conter o seguinte: 

 

 At least one letter         Pelo menos uma letra 

 At least one capital letter       Pelo menos uma letra maiúscula 

 At least one number           Pelo menos um número 

 Be at least 12 characters        Pelo menos o total de 12 dígitos 

 New passwords must match       Digitada igualmente duas vezes 

 

Create a new password and enter it in to the New Password field. Enter it again and click Set Password 

to continue.  

Crie uma nova senha e coloque-a no campo “New Password / Nova Senha”. Digite-a novamente e clique 

em “Set Password / Confirmar Senha” para continuar. 

 

Start New Application / Comece Novo Formulário  

 

Once you have created your account and logged in you will need to click on “Start New Application” in 

order to begin your application. When you click on this link you should be prompted to start the L&L 

Products Foundation Scholarship Application. Click “Create Application” to begin. 

Depois de criar sua conta e fazer o log-in, você precisa clicar em “Start New Application / Começar Novo 

Formulário” para iniciar seu Formulário de Solicitação. Ao clicar neste link, você poderá iniciar o 

Formulário para Bolsas Educacionais da Fundação L&L Products. Clique em “Create Application / Criar 

Formulário” para começar. 
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Review & Submit / Revisão & Envio 

 

We have detected the following errors with your application.  

Encontramos os seguintes erros no seu formulário. 

 

These errors must be corrected before submission.  

Os erros podem ser corrigidos antes do envio. 

 

 

Preview Application Proof  

Reveja a Prévia da Solicitação 

 

Click Here To Preview Application Proof 

Clique Aqui para a Prévia de Sua Solicitação 

 

While we recommend that you review your application before submitting it online, please note that the 

proof is for your records only. You must still submit your application online. Do not send this proof by 

mail as your application 

Recomendamos que você reveja seu formulário de solicitação antes de enviá-lo on-line. Observe, 

entretanto, que esta prévia é apenas para seu controle pessoal. Você precisa enviar sua solicitação on-

line. Não mande esta prévia por correio pois não será considerada como sua solicitação. 

 

If you are satisfied with your application and are ready to submit it, click Submit Application. 

Se você estiver satisfeito com o seu Formulário de Solicitação e pronto para enviá-lo, clique em  

 

Submit Application    

Enviar Formulário 

 

Save for Later    

Continuar Depois 


