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PROCEDIMENTO PARA VISTO DE INTERCÂMBIO /   AU PAIR   /   SUMMER WORK   – J1/J2  

Todos os solicitantes que estiverem solicitando o visto de intercâmbio – J1/J2, deverão agendar uma 
entrevista  pela  Internet:  www.visto-eua.com.br ou  pelo  telefone  (0xx21)  4004-4950.  Os  solicitantes 
deverão comparecer pessoalmente no Consulado na data e no horário estabelecidos (Exceto em feriados 
brasileiros ou estadunidenses).  Os passaportes serão devolvidos aos solicitantes através do correio.  É 
importante frisar, no entanto, que somente os casos de urgência autorizados pelo Oficial Consular durante 
a entrevista poderão ser processados mais rapidamente.

DOCUMENTOS EXIGIDOS:

• Formulário  eletrônico  DS-160 de  solicitação  de  vistos  preenchido  através  do  link 
http://ceac.state.gov/genniv/ que deverá ser submetido com pelo menos 48 horas de antecedência 
da data de agendamento da entrevista. Todos os solicitantes devem fazer o upload de uma foto de 
acordo  com  as  normas  que  constam  no  link:  http://travel.state.gov/visa/guide/guide_3882.html 
Todos  os  campos  do  formulário  devem estar  corretamente  preenchidos,  caso  contrário,  não 
poderemos processar sua solicitação de visto.

• Uma  foto recente 5x5cm (ou 5x7cm) colorida, com fundo branco e de boa qualidade 
• Passaporte válido;
• Recibo de pagamento da taxa de solicitação de visto pagável em qualquer agência do Citibank 

(favor apresentar o passporte válido, para que o caixa possa adicionar o nome e o número do 
passaporte de cada solicitante no verso do recibo. Informações sobre o pagamento e valores da 
solicitação do visto, podem ser encontradas no link: http://brazil.usembassy.gov

• Formulário DS-2019, devidamente preenchido, datado e assinado;
• Comprovante do pagamento da taxa SEVIS e,
• Todo e qualquer documento que comprove vínculos com um país fora dos Estados Unidos Todo e 

qualquer  documento  que  comprove  vínculos  com um país  fora  dos Estados  Unidos (incluindo 
provas de recursos financeiros para custear os estudos; e provas de qualificações acadêmicas).

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
• Intercâmbista  e  seus  dependentes  não  poderão  trabalhar  nos  Estados  Unidos,  exceto  sob 

determinadas condições depois do primeiro ano de estudos, num programa de estágio em empresas, 
caso  o  intercâmbio  esteja  num  curso  superior  de  graduação.  Para  a  realização  de  um  estágio 
remunerado, após o término dos estudos, torna-se necessária a permissão do Serviço de Imigração e 
Naturalização (USCIS).

• Devido ao volume de pedidos que recebemos recomendamos que as solicitações sejam feitas com 
antecedência para evitar possíveis transtornos causados por prazos de processamento. O Consulado 
não necessita de datas específicas de viagens nem mesmo a apresentação das passagens aéreas 
afim de  se  conseguir  um visto.  Não recomendamos a compra  de  passagens  aéreas antes da 
obtenção do visto

• O Sistema de  Informação  para  Estudantes  e  Intercambistas  (SEVIS)  monitora  todos  aqueles  que 
entram  nos  Estados  Unidos  com  visto  J,  portadores  de  um  DS-2019.  Estes  deverão  efetuar  o 
pagamento  da  taxa  Sevis  através  de  um  cartão  de  crédito  internacional.  Para  tal  acesse: 
www.FMJfee.com. Você precisará estar com o seu DS-2019 para pagá-la eletronicamente antes de 
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solicitarem  seus  respectivos  vistos.  Para  maiores  informações,  favor  consultar  o  site  do  SEVIS, 
www.ice.gov/SEVIS  

• Todos os solicitantes  de vistos J deverão pagar a taxa Sevis antes de solicitarem seus respectivos 
vistos.

QUEM NECESSITA PAGAR A TAXA?

Para intercambistas (J-1) ao menos participando em: $180 

Intercâmbio patrocinado pelo governo (cujos códigos começam com G-1, 
G-2, ou G-3) Isento 

Trabalho de verão (J-1) $35 

Au Pair (J-1) $35 

Programa Camp counselor (J-1) $35 

COMO PAGAR A TAXA I-901?

A maneira mais fácil de se pagar a taxa é através da Internet (www.FMJfee.com) usando um cartão de 
crédito. Você precisará estar com o seu DS-2019 para pagá-la eletronicamente.

QUANDO DEVERÁ PAGAR?

Todos os solicitantes que pagarem suas taxas eletronicamente deverão submetê-las no mínimo de três 
dias antes da data do agendamento da entrevista. Será  o tempo suficiente para a taxa ser verificada no 
sistema eletrônico SEVIS.

PROGRAMA DE RENOVAÇÃO PARA ESTUDANTES (Students Program Plus – SPP)

Para facilitar as viagens aos Estados Unidos para estudantes, que estejam renovando seus vistos após o 
período  de  quatro  anos  em  Universidades,  o  Consulado  oferece  o  Programa  de  Renovação  para 
Estudantes  Plus  (Students  Program  Plus  –  SPP).  Através  deste   programa,  os  estudantes  que  se 
qualificarem  não terão  que  agendar  entrevista  ou  ser  entrevistados*  para  renovar     seus  vistos  de 
estudante.   Os solicitantes que utilizarem o SPP deverão requerer seus vistos com pelo  menos duas 
semanas  de  antecedência  da  data  da  viagem.   Não haverá  emissão  de  visto  em  caráter  de 
urgência/emergência.

 Estas solicitações são aceitas entre às 13:00 e 14:00 horas, de segundas às sextas-feiras.

Perguntas mais frequentes:

1. Posso encaminhar minha solicitação?
Não.   Todos os  solicitantes  deverão comparecer  pessoalmente  para  a  coleta  de impressões digitais,  
portanto não poderemos aceitar solicitações via correio.

2. E se eu perdi o meu passaporte com o visto de estudante. Eu me qualifico para este programa?
Não. Você precisará agendar uma entrevista no período da manhã (entre 7:00 e 11:00 horas).  Deverá  
também preencher o formulário sobre roubo e/ou extravio de passaporte quando estiver no Consulado.  
Para maiores informações sobre agendamento, consulte o site: www.visto-eua.com.br

3. Eu não resido no distrito consular de São Paulo, mas estarei em São Paulo para uma visita.  Posso 
utilizar o SPP?

Não.  Somente os solicitantes residentes do distrito de São Paulo ( solicitantes que residam em São Paulo,  
Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul) poderão utilizar o SPP.
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4. Estou mudando de escola, mas estarei graduando na mesma disciplina.  Sou elegível para o SPP?
Não.  Somente estudantes matriculados na mesma instituição que estejam estudando para se graduar na 
mesma disciplina se qualificam para a utilização deste programa.
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