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Solicitação de novo visto de estudante 

Devido à COVID-19, alguns tempos de processamento de vistos foram afetados e as 
solicitações podem demorar mais para serem finalizadas.  

Incentivamos os alunos a fornecer ao Departamento de Assuntos Internos os pedidos 
completos de visto de estudante. Para verificar os requisitos, os alunos podem usar a 
ferramenta de lista de verificação de documentos. 

Fornecer a documentação completa permitirá um processamento mais rápido. 

Acesse tempos de processamentos de vistos para mais informações. 

 

Isenção da taxa de visto de estudante 

Isentaremos a taxa de solicitação de visto para que você apresente um novo pedido de 
visto de estudante se você tiver um visto de estudante com validade em ou a partir de 1 
de fevereiro de 2020 e não puder completar seu curso dentro da validade original do visto 
por causa dos impactos da COVID-19. Isto inclui se você: 

 adiou seus estudos por não poder entrar na Austrália por causa das restrições de 
viagem 

 foi forçado a reduzir sua carga de estudos para tempo parcial 
 não conseguiu concluir seu treinamento com base em trabalho 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 - Estudante afetado pela COVID-19 (PDF - 
228 KB) preenchido por seu prestador de serviços educacionais. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/web-evidentiary-tool
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/global-visa-processing-times
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf
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Se você estiver solicitando uma isenção de taxa na Austrália, um visto provisório não será 
emitido automaticamente, pois a isenção de taxa precisa ser verificada antes disso.  

A isenção se aplica apenas à taxa de solicitação de visto. 

Além disso, os portadores de visto de estudante que estiverem fora da Austrália e 
viajarem entre 19 de janeiro de 2022 e 19 de março de 2022 terão direito ao reembolso da 
taxa de solicitação de visto. Mais informações sobre como solicitar um reembolso da taxa 
de solicitação de visto estão disponíveis em Como obter um reembolso. 

Formulário 1545 da COVID-19 

Os prestadores de serviços educacionais precisam concordar que você possui um visto 
de estudante emitido em ou após 1 de fevereiro de 2020 não pôde concluir o curso dentro 
da validade do visto original devido aos impactos da COVID-19. 

Você pode fornecer mais evidências dos impactos relacionados à COVID-19 junto com o 
formulário preenchido. 

 

Cronogramas flexíveis para informações adicionais - testes de inglês, 
biometria e saúde 

Concedemos 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. 

Responda aos pedidos de informação do Departamento, via ImmiAccount, se necessitar 
de mais tempo. 

 

Portadores de visto existentes 

Alterações flexíveis em relação às datas de início devido à 

COVID-19 

O Departamento entende que alguns alunos podem não conseguir iniciar o curso a tempo 
devido às restrições da COVID-19. Certifique-se de que a escola esteja ciente que você 
não pode iniciar os estudos devido às restrições da COVID-19. Existem opções que 

https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund
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podem garantir que você não viole as condições do visto. A escola pode informar quais 
opções estão disponíveis para sua situação. 

Se você possui um visto de estudante, entre em contato com a escola se não puder viajar 
devido às restrições da COVID-19. Certifique-se de estar matriculado em um curso de 
estudo aprovado em todos os momentos.  

Podemos cancelar o visto se você: 

 não iniciar os estudos no tempo determinado ou 
 não possuir uma confirmação de inscrição (CoE) atual ou ativa. 

A escola poderá ajudar você para que isso não aconteça.  

Se você estiver fora da Austrália e não tiver um CoE ativo ou atual, verifique o status do 
visto em (VEVO). Faça isso antes de realizar qualquer plano de viagem para garantir que 
o status do visto não tenha sido alterado. 

Consulte também Sua situação de estudo foi alterada. 

 

Condições 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. 

Devido à atual escassez de mão de obra, o governo está removendo temporariamente o 
limite de horas de trabalho para portadores de visto de estudante em todos os setores da 
economia, consulte Mudanças temporárias nas condições de trabalho de visto para 
estudantes e pessoas com visto de trabalho. Essa é uma medida temporária para todos 
os alunos atuais, assim como para os novos alunos que desejam encontrar e iniciar um 
emprego antes do início do curso. Ela será revisada em abril de 2022. Isso também inclui 
candidatos secundários. 

Para mais informações, consulte Relaxamento temporário do horário de trabalho dos 
portadores de visto de estudante. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online
https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/study-situation
https://immi.homeaffairs.gov.au/news-media/archive/article?itemId=813
https://immi.homeaffairs.gov.au/news-media/archive/article?itemId=813
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500/temporary-relaxation-of-working-hours-for-student-visa-holders
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500/temporary-relaxation-of-working-hours-for-student-visa-holders
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Reembolsos de taxas de solicitação de visto para estudantes 

O governo está oferecendo um incentivo para que os portadores de visto de estudante 
retornem à Austrália o mais rápido possível para ajudar na atual escassez de força de 
trabalho causada pela COVID-19. 

Além disso, os portadores de visto de estudante que estiverem fora da Austrália e 
viajarem entre 19 de janeiro de 2022 e 19 de março de 2022 terão direito ao reembolso da 
taxa de solicitação de visto. Você poderá solicitar um reembolso até 31 de dezembro de 
2022. Mais informações sobre como solicitar um reembolso da taxa de solicitação de visto 
estão disponíveis em Como obter um reembolso. 

 

Quando nos notificar 

Você não precisa nos avisar 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 nos fornecerá o seu novo CoE.  

Se você tem um pedido de visto de estudante em aberto, poderá anexar seu novo CoE ao 
seu aplicativo pela ImmiAccount. 

 

Mais informações 

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

 site sobre a COVID-19 do governo australiano com as últimas notícias, atualizações 
e conselhos. 

 Departamento de Educação, Competências e Emprego e o endereço de e-mail 
international.students@dese.gov.au 

 Departamento de Saúde para Cobertura de saúde para estudantes internacionais 
 site do ombudsman do estudante internacional para reclamações relacionadas à 

COVID-19 
 Study Australia para informações sobre serviços de apoio. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund
https://www.australia.gov.au/
https://www.dese.gov.au/covid-19
mailto:international.students@dese.gov.au
https://www.privatehealth.gov.au/health_insurance/overseas/index.htm
https://www.ombudsman.gov.au/
http://www.studyinaustralia.gov.au/

