Teste e tratamento para COVID-19
Mesmo se não tiver um visto, ou não tiver certeza sobre a situação do seu visto, você
deve seguir as diretrizes de segurança pública. Se não estiver se sentindo bem, procure
atendimento médico e faça o teste para COVID-19.
Os governos estaduais e territoriais estão oferecendo testes e tratamento gratuitos para
COVID-19.









Território da Capital da Austrália
Nova Gales do Sul
Território do Norte
Queensland
Austrália Meridional
Tasmânia
Victoria
Austrália Ocidental

Exames médicos de imigração em Victoria
Devido a outras restrições da COVID-19, todos os exames médicos de imigração foram
temporariamente suspensos em Victoria. Isso será revisado de acordo com os anúncios
de saúde pública.

Eu tenho ou desejo solicitar um visto de
estudante
Apoio a estudantes e graduados internacionais
A Austrália continua sendo um destino acolhedor e de alta qualidade para estudantes
internacionais. O governo anunciou uma série de medidas de visto em apoio aos
estudantes. Algumas dessas medidas precisam ser alteradas na legislação e você deve
verificá-las regularmente para obter mais informações.
Essas medidas serão temporárias e serão mantidas enquanto forem necessárias. Veja o
comunicado à imprensa do Ministro.

Taxa do visto de estudante
Renunciaremos à taxa de solicitação de visto para permitir que você apresente mais uma
solicitação de visto de estudante para concluir seus estudos. Esse visto estará disponível
para estudantes que tinham um visto de estudante em ou após 1.º de fevereiro de 2020 e

que não puderam concluir o curso dentro da validade do visto original devido aos
impactos da COVID-19. Isso inclui alunos que:




adiaram os estudos porque não puderam entrar na Austrália devido às restrições
de viagem
foram forçados a reduzir sua carga de estudos para tempo parcial
não conseguiram concluir seu treinamento com base em trabalho e/ou colocações.

Essa medida não se destina a estudantes que estão solicitando um novo visto de
estudante por motivos comuns (incluindo se você foi reprovado em um curso ou unidade
de estudo, adiou seus estudos por motivos pessoais ou voluntariamente reduziu sua
carga de estudos).
Para que seu pedido de isenção de taxa seja considerado, você precisa solicitar um visto
de estudante e anexar um Formulário 1545 COVID-19 - Estudante afetado (PDF - 228
KB) preenchido por seu prestador de serviços educacionais com um pedido de visto de
estudante válido.
Você deve solicitar esse visto online. Você pode estar dentro ou fora da Austrália ao
solicitar.
A isenção se aplica apenas à taxa de solicitação de visto.
Reembolsos não estarão disponíveis para estudantes que já solicitaram um visto de
estudante. Apenas novas solicitações serão elegíveis para isenção da taxa de inscrição.

Formulário 1545 da COVID-19
Os prestadores de serviços educacionais precisam se certificar de que o aluno atende aos
critérios acima.
As perguntas 6 e 7 do formulário só precisam ser preenchidas para os alunos que
adiaram o estudo.
Os alunos também podem fornecer mais evidências dos impactos relacionados à COVID19 juntamente com o formulário preenchido.

Elegibilidade para o visto de graduado temporário (Subclasse
485)
Alteramos os requisitos para o visto de graduado temporário (subclasse 485) para
aqueles que forem afetados pela COVID-19:


estudos online realizados fora da Austrália em consequência das restrições de
viagem da COVID-19 contarão para o Requisito de estudo australiano para titulares
de visto de estudante novo e já existente

Essa mudança já está disponível.
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Os graduados afetados pelas restrições de viagem da COVID-19 poderão solicitar
e receber um visto de graduado temporário fora da Austrália (se atenderam a todos
os requisitos).

Esta mudança não está disponível ainda. Você deverá checar com frequência por
mais informações.

Concessões de visto de estudante no exterior
Enquanto continuamos a processar as solicitações, recomeçamos a concessão de vistos
para os alunos que apresentaram uma solicitação de visto de estudante fora da Austrália,
onde todos os requisitos foram atendidos.
Enquanto as restrições de viagem permanecem em vigor, você não poderá viajar para
Austrália.

Cronogramas flexíveis para informações adicionais - testes de
inglês, biometria e saúde
Estamos concedendo mais tempo para você fornecer os resultados do teste de inglês,
caso não tenha conseguido fazer o teste devido à COVID-19. Tempo adicional também
será concedido para a coleta de dados biométricos e verificações de saúde nos casos em
que a COVID-19 interrompeu o acesso aos serviços.
Se você tiver agendado um horário para um ou mais desses serviços para uma data
posterior em 28 dias ou mais, poderá anexar sua confirmação de reserva na
ImmiAccount.

Condições atuais do visto de estudante
Estamos adotando uma abordagem flexível para os casos nos quais as restrições da
COVID-19 impediram que as condições do visto de estudante fossem atendidas. Você
não violará as condições do seu visto de estudante se:



tiver um adiamento de curso aprovado
estiver estudando online.

Você será temporariamente autorizado a trabalhar mais de 40 horas por quinzena se:






estiver empregado no setor da saúde, matriculado em um curso relacionado à
saúde (como enfermagem e medicina) e for orientado por um oficial de saúde para
ajudar nos esforços contra a COVID-19
estiver empregado em assistência a idosos por um prestador de serviços aprovado
ou por um prestador de serviços de assistência a idosos financiado pela
Commonwealth
estiver empregado por um prestador de serviços registrado no National Disability
Insurance Scheme.

Consulte Relaxamento temporário do horário de trabalho dos portadores de visto de
estudante.
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Notificação do Departamento
Você não precisa notificar o Departamento se voltar para casa ou se a sua situação de
estudo mudar.
Seu visto permanece válido até que você apresente outro pedido de visto ou expire. A
situação do seu visto permanecerá inalterada se você voltar para casa ou adiar seus
estudos.
Os prestadores de serviços educacionais podem emitir uma nova confirmação de
inscrição (CoE) e matricular os alunos para estudar online. Se você tem um visto de
estudante válido, seu prestador de serviços educacionais fornecerá ao Departamento o
seu novo CoE. Você não precisa notificar o Departamento.
Se você tem um pedido de visto de estudante em aberto, poderá anexar seu novo CoE ao
seu aplicativo pela ImmiAccount.

Alunos com dificuldades financeiras
Os portadores de visto de estudante são incentivados a manter contato com seus
prestadores de serviços educacionais sobre os vários tipos de apoio disponíveis para
eles.
Muitas universidades e outros prestadores de serviços educacionais estão oferecendo
apoio aos alunos, incluindo adiamento de taxas, adiamento dos estudos ou pagamentos,
alimentação e acomodação, bem como em saúde mental e outros tipos de apoio médico.
Para obter mais informações, consulte o site da Study Australia
www.studyinaustralia.gov.au/.

Retorno de estudantes internacionais para a Austrália
As providências para o retorno de estudantes internacionais para a Austrália serão
implementadas assim que for seguro fazê-lo e de uma forma que proteja a comunidade
australiana.

Mais informações
Informações para estudantes internacionais estão disponíveis em várias agências
governamentais, incluindo:






o site sobre a COVID-19 do governo australiano com as últimas notícias,
atualizações e conselhos.
o site do Departamento de Educação, Competências e Empregos e o e-mail para
estudantes internacionais international.students@dese.gov.au
o site do Departamento de Saúde com detalhes sobre a cobertura de saúde para
estudantes internacionais
o site do ombudsman do estudante internacional para reclamações relacionadas à
COVID-19
informações sobre serviços de apoio disponíveis para estudantes internacionais no
site da Study Australia.
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