
As diferenças

HOJE
A pArtir dE 
30 dE Abril

tAxAs pArA 
vistO dE turismO 
E nEgóciOs

R$ 38 (taxa de agendamento) 
US$ 160 (taxa de solicitação) 
R$ 20 (envio do passaporte que 
varia de acordo com o destino)

pAgAmEntO 
dA tAxA

No Citibank, com passaporte

AgEndAmEntO Site: www.visto-eua.com.br 
Preenchimento do formulário: 
DS-160 
https://ceac.state.gov/genniv/

cOmpArEcimEntO A um consulado  
ou à embaixada

fOtOgrAfiA Solicitante precisa de foto 5x7 

pAssApOrtE Entrega do passaporte em até 
10 dias úteis, sem número de 
rastreamento

funciOnAmEntO 
dOs cOnsulAdOs

Das 7h às 16h (dias úteis)

funciOnAmEntO 
dOs cEntrOs dE 
AtEndimEntO

Não existem hoje

Taxa única de US$ 160 (visto de 
turismo/negócios)

Pagamento da taxa no site de 
agendamento, por telefone ou 
boleto gerado no site

Site: http://brazil.usvisa-info.com   
O sistema informará sobre a 
necessidade de agendar uma 
ou duas datas

A um centro de atendimento e, 
se necessário, a um consulado 
ou à embaixada em outra data 
(no máximo sete dias depois) 

Foto é tirada no centro, sem 
custo adicional

Entrega do passaporte em até 
10 dias úteis, com número de 
rastreamento

Das 7h às 16h (dias úteis)

Horário de funcionamento: se-
gunda a sexta, das 7h às 18h; 
domingos, das 13h às 18h 

Quais as vantagens do novo sistema?
É mais barato, deve reduzir o tempo de espera 
para agendamento e o tempo gasto no con-
sulado, oferece horário de atendimento maior 
(inclusive aos domingos), mais opções para o 
pagamento da taxa de solicitação de visto e 
número de rastreamento do passaporte.

Será possível marcar de forma 
simultânea o horário no centro de 
atendimento e da entrevista no 
consulado? 
Sim. Solicitantes poderão fazer os dois agen-
damentos ao mesmo tempo. 

Quando a pessoa saberá se terá de 
fazer a entrevista no consulado?  
O sistema de agendamentos fará perguntas 
ao solicitantes e determinará se este precisará 
agendar uma ou duas datas. 

Será possível marcar as duas etapas 
para o mesmo dia? 
Caso o solicitante precise agendar duas datas, 
a visita ao consulado deverá ser, no mínimo, 
no dia seguinte e, no máximo, uma semana 
depois.

Se não for possível, haverá dificuldade 
para marcar para dias consecutivos? 
Solicitantes poderão agendar datas consecu-
tivas. 

Em quais casos se requer a entrevista 
com um vice-cônsul americano? 
Principalmente nos casos de primeiro visto. 

Quais casos podem ser resolvidos 
apenas no centro de atendimento? 
Renovação, por exemplo, e visto de pessoas 
com menos de 16 anos e mais de 66 anos. 

Há previsão para a abertura de novos 
centros além dos já anunciados? 
Não. 

tirE suAs dúvidAs


