Como Solicitar um Visto Não Imigrante
Missão Diplomática dos Estados Unidos no Brasil
30 de abril de 2012
 PASSO 1: Preencha o formulário online para solicitação de visto DS-160: http://ceac.state.gov/genniv
 PASSO 2: Acesse o site de agendamento (http://brazil.usvisa-info.com) ou ligue para qualquer um dos
telefones abaixo.
o Registre-se online informando o código de confirmação de seu formulário DS-160.
o Leia as opções de atendimento e escolha a que melhor se aplica ao seu caso.
o Efetue o pagamento da taxa de solicitação de visto (MRV) que poderá ser feita pelo site ou por
telefone. Outra opção é pagar por boleto bancário em qualquer banco da rede boleto.
o Agende sua visita ao Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV) e, se necessário, sua
entrevista no Consulado/Embaixada. É possível agendar online, por telefone local ou por Skype.
o Forneça o endereço para onde seu passaporte será enviado após a entrevista ou escolha uma
agência da DHL para retirá-lo.
Belém: (91) 4040-4332
Belo Horizonte: (31) 3958-0556
Brasília: (61) 2626-6503
Campinas: (19) 4062-8580
Campo Grande: (67) 4063-9023
Cuiabá: (65) 4052-9466
Curitiba: (41) 3908-6226
Florianópolis: (48) 4052-8372
Fortaleza: (85) 4062-9661

Goiania: (62) 4053-9980
João Pessoa: (83) 4062-9067
Manaus: (92) 4040-4055
Palmas: (63) 3026-0188
Porto Alegre: (51) 4063-8968
Porto Velho: (69) 3026-0811
Recife: (81) 4062-9292
Rio Branco: (68) 3025-0093
Rio de Janeiro: (21) 3958-0187

Rio de Janeiro: (21) 3956-9617
Salvador: (71) 4062-8414
Santos: (13) 4062-9959
São Paulo: (11) 3958-4841
São Paulo: (11) 3958-0957
Sorocaba: (15) 4062-9263
Vitória: (27) 4062-9892
Skype: usvisabrazil
Número Skype: 753811

 PASSO 3: Compareça ao CASV para a coleta dos dados biométricos.
o Os solicitantes deverão apresentar seus passaportes válidos por pelo menos seis meses a partir da
data da viagem, passaportes anteriores com os vistos válidos ou vencidos, e a página de
confirmação do formulário DS-160.
o Por razões de segurança, os solicitantes de vistos não poderão entrar nos CASV com volumes
(exceto uma bolsa pequena), telefones celulares ou outros equipamentos eletrônicos.
 PASSO 4: Compareça ao Consulado/Embaixada para a entrevista de visto.
o Novamente, os solicitantes deverão apresentar seus passaportes válidos, passaportes anteriores e
a página de confirmação do formulário DS-160, além da documentação adicional que considere
necessária para sua entrevista com o oficial consular:
http://portuguese.brazil.usembassy.gov/pt/additionaldocs.html.
o Por razões de segurança, os solicitantes de vistos não poderão entrar nos Consulados ou na
Embaixada com volumes (exceto uma bolsa pequena), telefones celulares ou outros equipamentos
eletrônicos.
 PASSO 5: Caso seu visto seja aprovado, você receberá seu passaporte no endereço fornecido 10 dias
úteis após sua entrevista. Se escolheu para retirá-lo de uma agência da DHL dirija-se à agência
escolhida 10 dias úteis após sua entrevista.

