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Modelo simplificado de visto de 
estudante 

Informações gerais para estudantes 
A partir do dia 1º de julho de 2016, a Austrália  realizará várias mudanças nos processos de 

visto de estudante. Tais mudanças incluem a introdução de um Modelo Simplificado de Visto 

de Estudante (SSVF). 

Pelo Modelo Simplificado de Visto de Estudante (SSVF): 

• todos os estudantes estrangeiros deverão solicitar um único tipo de visto de 

Estudante (subclasse 500), independentemente do curso escolhido 

• em geral, todos os estudantes estrangeiros deverão solicitar o visto de 

estudante pela internet 

• um novo parâmetro de risco de imigração será utilizado para indicar a 

evidência de língua inglesa e a capacidade financeira que o estudante 

deverá apresentar junto ao requerimento de visto. 
 

Por que o governo australiano está fazendo essas alterações 

O Modelo Simplificado de Visto de Estudante (SSVF) apoiará o crescimento sustentável do 

setor de educação internacional da Austrália, tornando o requerimento de visto de estudante 

mais simples  para aqueles estudantes que tenham objetivos genuínos de estudos,  

estabelecendo critérios direcionados à integridade da imigração e reduzindo a burocracia para 

as empresas. 
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Principais requisitos para o visto de Estudante (subclasse 500) 

Critério para a Entrada Temporária Genuína (GTE) 

O Critério para a Entrada Temporária Genuína (GTE) refere-se a todos os requerentes de 

visto de estudante, considerando as circunstâncias individuais a respeito da intenção de 

estadia temporária na Austrália. 

A avaliação da genuinidade é feita levando-se em consideração diversos fatores pessoais em 

relação ao estudante, tais como seu histórico de imigração, circunstâncias que possam 

encorajar o estudante a retornar ao seu país de origem e condições que possam encorajá-lo 

a permanecer na Austrália. 

Matrícula em um curso registrado 

Em geral, estudantes estrangeiros devem estar matriculados em um curso registrado e 

devem apresentar Confirmação de Matrícula ao solicitar o visto de estudante. 

Exceções a este requisito são feitas a estudantes patrocinados por departamentos de 

Relações Exteriores e de Defesa (Carta de Patrocínio do Departamento de Relações 

Exteriores e de Defesa); estudantes de intercâmbio de ensino médio (formulário de Aviso de 

Aceitação de Estudantes de Intercâmbio de Ensino Médio); e estudantes de pós-graduação 

em pesquisa que precisem permanecer na Austrália para avaliação de suas teses. 

Capacidade financeira e proficiência na língua inglesa  

Todos os estudantes estrangeiros devem ter capacidade financeira suficiente para cobrir as 

despesas relacionadas ao curso e ao custo de vida na Austrália. Apesar de os portadores de 

visto de estudante poderem trabalhar um certo número de horas na Austrália, eles não 

devem depender desse trabalho para cobrir as despesas com o curso e o custo de vida. 

Como parte do processo de visto, o Departamento pode exigir que os estudantes forneçam  

evidências de sua capacidade financeira e proficiência na língua inglesa. Isto será orientado 

pelos resultados do risco de imigração relacionados ao país de nacionalidade do estudante e 

provedor de ensino escolhido.  

Quando a ferramenta online de serviço ao cliente do Departamento indicar a necessidade de 

evidência de capacidade financeira e de língua inglesa, é importante que os candidatos 

anexem tais documentos à solicitação de visto antes de enviá-la. O não cumprimento deste 

requisito pode resultar na recusa do visto. 

Para maiores informações em relação aos requisitos financeiros e da língua inglesa, por 

favor, consulte o material informativo:  Requisitos de capacidade financeira (Financial 

capacity requirements) e de língua inglesa (English language requirements). 

Saúde e caráter 

Estudantes estrangeiros devem apresentar idoneidade e, em geral,  se necessário, devem se 

submeter a um exame médico com um médico credenciado como parte do requerimento de 

visto de estudante. Os estudantes devem também obter um Seguro de Saúde Internacional 

de Estudante (OSHC) antes que o visto seja concedido. 
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Como enviar um requerimento de visto de estudante 

Os requerimentos de visto de Estudante (subclasse 500) devem, em geral, ser  enviados pela 

internet. Maiores informações estarão disponíveis no site www.border.gov.au/Trav/Stud. 

Prazo de análise 

O Departamento objetiva finalizar 75% dos requerimentos completos de visto de estudante 

dentro de um mês, a partir da data de envio.  

Para reduzir o tempo de análise, aconselhamos os estudantes a enviar todos os documentos 

necessários junto com seu requerimento de visto. O não envio de todos os documentos 

necessários pode acarretar atrasos no processamento ou uma recusa do visto. 

Impacto do Modelo Simplificado de Visto de Estudante (SSVF)  

para os portadores de visto de estudante já existentes 

O Modelo Simplificado de Visto de Estudante (SSVF) refere-se somente aos requerimentos 

de visto enviados a partir do dia 1º de julho de 2016, não afetando os portadores de vistos de 

estudante já existentes. 

Membros familiares de portadores de vistos de estudante já existentes (subclasses 570–576) 

precisarão solicitar um visto de subclasse 500, caso não possuam atualmente um visto de 

estudante e queiram se juntar ao membro da família na Austrália.  

Impacto sobre o Visto Temporário de Graduados (subclasse 485) 

Os critérios de elegibilidade para o Visto Temporário de Graduados (subclasse 485) não 

serão alterados. Para maiores informações, consulte o material informativo de Visto 

Temporário de Graduados (Temporary Graduate - subclass485 - visa) no site 

www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/45temp-graduate485. 

 


