
DS-160



Novo Formulário

de Solicitação de Visto

para os Estados Unidos

Consulado Geral dos 

Estados Unidos – Sao Paulo 



• O DS-160 é o novo formulário eletrônico para visto de não-
imigrante (NIV)

• Ele substitui os seguintes formulários:

*   DS-156 Formulário de Solicitação de Visto (EVAF)

Introdução

*   DS-156 Formulário de Solicitação de Visto (EVAF)

*   DS-157 Formulário Complementar de Solicitação de Visto

*   DS-158 Informação de Contato e Histórico Profissional do 
Solicitante de Visto de Não-Imigrante

O formulário DS-160 estará disponível a partir de 15 de março e será 

obrigatório a partir de 05 de abril 



Antes

• Somente cópia em papel

•Até 3 formulários eram necessários

• Formulários e página de    confirmação 
impressos 

Depois

• Cópia eletrônica

• Um formulário apenas

•Apenas a página de confirmação é 
impressa

Principais Mudanças

• Solicitações individuais

• DS-157 e DS-158 preenchidos à mão

• Preenchimento de uma só vez

•Preenchimento em portugues ou ingles

• Função família/grupo

• Totalmente online

• Possibilita salvar o formulário durante 
o preenchimento

•Preenchimento somente em ingles



• O preenchimento correto e completo do formulário é um bom 
serviço ao cliente

• Um bom serviço ao cliente torna seu negócio um sucesso

Principais Benefícios

para as Agencias de Viagem

• Melhora os relacionamentos em todas as esferas



Preencher o DS-160 de maneira correta e completa

• Formulários incompletos ou incorretos não serão aceitos

Caso preencha o DS-160 para seu cliente, é obrigatório identificar-se

• Temos como identificar a origem de qualquer formulário enviado

Seu Papel

• Temos como identificar a origem de qualquer formulário enviado

Atenção!

O constante preenchimento incorreto ou incompleto dos formulários pode resultar 
em atrasos significativos ou até mesmo em reagendamento de entrevista.



Preenchimento do DS-160
Passo a Passo

Entre no website: 
https://ceac.state.gov/genniv

Passo 1

Leia as instruções e clique em 
“Start Application”



Passo 2

• Selecione a Embaixada ou o 
Consulado onde apresentar a 
Solicitação

**NOTA: Rolar o mouse é uma 

Preenchimento do DS-160

**NOTA: Rolar o mouse é uma 
função MUITO sensível e pode 
mudar de país facilmente. Preste 
atenção para ter a certeza que 
marcou o Brasil e o Consulado 
desejado.

• Clicar em “Test Photo” para 
carregar a sua foto



Preenchimento do DS-160

Procure a foto e clique em 
“Upload Selected Photo”

Desde que a foto esteja de acordo 
com os requisitos de qualidade, 

Passo 3 - Foto

com os requisitos de qualidade, 
você pode clicar em “Continue 
Using This Photo”

Se houver problemas com a foto, 
clique em “Continue Without a 
Photo”



Preenchimento do DS-160

Passo 4

• Responder a todas as 
questões de forma cuidadosa  
e exata

• Carregar informação errada 
ou deixar espaços em branco 
só irá atrasar a sua solicitação



• Se não puder preencher o formulário 
completo, poderá salvar o DS-160 no 
computador e continuar  logo após

• Clique na opção “Save” ou na opção 
de ingresso de dados

Preenchimento do DS-160

Salvar o DS-160

de ingresso de dados

• Clique em “Save Application to File”

• Clique em “Save” e navegue até o 
lugar onde deseja salvar o DS-160



Preenchimento do DS-160

• Procure o arquivo do DS-160

Recuperar o DS-160

• Clique em “Upload Data”



Preenchimento do DS-160

•Após o preenchimento total do 
DS-160, revise cuidadosamente 
as informações

Passo 5 – Revisão do DS-160

• Verifique se toda a informação 
está correta, pois não será 
possível fazer mudanças após o 
envio



Preenchimento do DS-160

Passo 6 – Enviar a Solicitação

• Depois de enviada, sua solicitação 
não poderá ser alterada

• Clicar “Sign and Submit Application” • Clicar “Sign and Submit Application” 
constitui a sua assinatura eletrônica, a 
certificação de que todas as respostas 
da  solicitação são corretas



Preenchimento do DS-160

•O upload da foto é obrigatório para 
todos os solicitantes

Passo 6 – Imprimir Pagina de 

Confirmação com Foto

• É necessário levar a cópia da Página 
de Confirmação para a entrevista

• No dia dia da entrevista é obrigatório 
levar uma foto



•É possível enviar o DS-160 por correio 
eletrônico para o solicitante

• Para o controle do solicitante é 
possível imprimir a Solicitação 

Pontos Importantes

possível imprimir a Solicitação 
completa, se o assim desejar



Pontos Importantes

O posicionamento dos nomes e 
sobrenomes devem ser preenchidos da 
mesma maneira que aparecem nos 
passaportes.



IMPORTANTE

Para os passaportes verdes, 

proceder da maneira antiga:

Dos Santos, Joao Carlos



Pontos Importantes

Fotos que não estejam de acordo 
com os requisitos de qualidade 
poderão resultar em atraso no poderão resultar em atraso no 
processo de solicitação do visto.



• Salve o formulário à medida que for preenchendo

• Seja completo e específico 

•Apenas use “não sei” ou “não se aplica” se isso for verdade. Use os 
campos de explicação de maneira apropriada

Dicas

campos de explicação de maneira apropriada

• Seja  honesto e exato – não invente datas de viagem ou datas de vistos 
anteriores – isto pode trazer complicações futuras a seus clientes



•Assegure-se de que a foto esteja adequada aos padrões de qualidade 

• O cliente deve levar uma foto no dia da entrevista

• O código de barras na página de confirmação impressa deve  estar legível

Dicas

• Instrua os solicitantes a levar seus passaportes antigos para a entrevista



O DS-160 substitui o Formulário de Solicitação de 
Visto.  Outros  documentos ainda são requeridos

• Estudantes:  I-20

Lembrete

• Estudantes:  I-20

• Programas de Intercambio:  DS-2019

• Vistos de Trabalho (H, L, O etc): Petição de 
Trabalho



• Calendário Integrado de Agendamento

• Pagamento da Taxa Online

O Futuro

• Pagamento da Taxa Online

• DS-260 de Imigrantes



SEÇÃO CONSULAR

Website: http://www.embaixadaamericana.org.br
E-Mail: visasaopaulo@state.gov

SISTEMA DE AGENDAMENTO DE VISTOS

Contatos

SISTEMA DE AGENDAMENTO DE VISTOS

Website: www.visto-eua.com.br
E-mail: contato@visto-eua.com.br
Telefone: 21-4004-4950



Perguntas??


