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Estudantes internacionais  

Informações para portadores de visto de estudante temporário (subclasse 485)  

Vistos Temporários de Graduação 

Alteramos temporariamente os requisitos para o Visto Temporário de Graduação 

(subclasse 485) devido às restrições de viagem impostas pela COVID-19. 

Formulários 

Agora você pode solicitar um Visto Temporário de Graduação estando fora da Austrália 

como uma medida temporária devido à COVID-19. 

Para obter mais informações, consulte o Visto temporário de graduação. 

Estudos on-line 

Se você estudou on-line fora da Austrália, o estudo on-line contará para o requerimento 

de Visto de Estudos na Austrália (ASR) se você: 

 estudou on-line com um visto de estudante (subclasse 500) e 
 apresentou a solicitação de Visto Temporário de Graduação no prazo de 6 meses 

após a conclusão da qualificação elegível. 

Substituição de Vistos Temporários de Graduação 

As inscrições serão abertas na metade de 2022. 

A partir de 1º de julho de 2022, os portadores de Visto Temporário de Graduação e 

antigos portadores que não puderam viajar para a Austrália devido às restrições de 

viagem impostas pela COVID-19 podem se qualificar para solicitar um Visto Temporário 

de Graduação substituto. 

Para ser qualificado para um Visto Temporário de Graduação substituto, você deve: 

 possuir um Visto Temporário de Graduação válido ou 
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 ter possuído anteriormente um Visto Temporário de Graduação que expirou após 1º 
de fevereiro de 2020 e 

 ter viajado para fora da Austrália a qualquer momento entre 1º de fevereiro de 2020 e 
15 de dezembro de 2021. 

e  

 pagar a taxa de solicitação de visto de AUD 1.680 
 fornecer documentos comprovativos. 

A partir de 1º de julho de 2022, você pode se inscrever no país ou através do 

ImmiAccount. 

Se você for elegível, o visto substituto possuirá a mesma duração do visto original, de 

acordo com o nível de qualificação, independentemente de quanto tempo você esteve na 

Austrália com o visto original. 

Você pode incluir membros da unidade familiar na inscrição ao realizar a inscrição. Isso 

inclui membros da família que não foram incluídos no Visto Temporário de Graduação 

original. 

Em circunstâncias normais, os candidatos estão limitados a apenas um Visto Temporário 

de Graduação na vida. Um visto adicional está disponível apenas com base no trabalho e 

no estudo na região. 

Para obter mais informações, consulte o fluxo de substituição de Visto Temporário de 

Graduação devido à COVID-19. 

Prorrogação de vistos 

Os portadores individuais do visto de graduação temporário que são elegíveis para um 

visto de Graduação temporária de substituição porque foram afetados pelas restrições de 

viagem da COVID-19 terão os vistos estendidos ou adiados até 30 de setembro de 2022. 

Portadores individuais do visto serão notificados diretamente pelo Departamento. 

Essa medida provisória permite que portadores individuais do visto de graduação 

temporário elegíveis entrem ou permaneçam na Austrália para viver e trabalhar até que 

possam solicitar e receber um visto de Graduação temporário substituto. 

A partir de 19 de fevereiro de 2022, os titulares de visto podem verificar o status do visto 

em Verificar informações e condições do visto. 

Os titulares de visto que expire antes de 18 de fevereiro de 2022 podem considerar a 

apresentação de uma solicitação de Visto de Atividade Temporária (subclasse 408) 

endossado pelo governo australiano (devido à pandemia da COVID-19) para permanecer 
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legalmente na Austrália enquanto aguarda a implementação da extensão do visto da 

subclasse 485. 
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