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Os vistos de não-imigrantes
 

Os visitantes internacionais contribuem muito para a vida cultural, educacional e
econômica de nosso país. Continuamos, com orgulho, nossa tradição de receber bem os
visitantes nos Estados Unidos, com fronteiras seguras e portas abertas.

Os vistos de não-imigrantes são destinados a cidadãos de outros países que não os EUA e
que estejam indo temporariamente para os EUA. O visto permite que você viaje a uma
porta  de  entrada  nos  EUA  (aeroporto,  por  exemplo)  e  solicite  permissão  de  um
funcionário  do  Serviço  de  Alfândega  e  Proteção  de  Fronteiras  do  Departamento  de
Segurança Interna (DHS) para entrar nos Estados Unidos. Um visto nãogarante a entrada
nos Estados Unidos.

Viajantes  internacionais  vão aos  Estados  Unidos  por  uma série  de  razões,  incluindo
turismo, estudo, negócios, tratamento médico e alguns tipos de trabalho temporário. A
autoridade consular na embaixada em Brasília  ou nos consulados em Recife,  Rio de
Janeiro ou São Paulo vão confirmar o tipo de visto que você vai precisar, quando você
solicitar um.

O planejamento antecipado pode facilitar o processo de solicitação de visto. Solicite seu
visto com bastante antecedência de sua viagem! Compre as passagens apenas quando
tiver o passaporte com o visto emitido em mãos!

Passos importantes a serem lembrados:

1. Verifique a validade do seu visto e veja se você precisa de um novo visto ou de uma
renovação.

3. Os vistos são válidos para entrar nos EUA até e incluindo a data de expiração do visto.
Não há necessidade de renovar o visto seis meses antes da expiração. 

3. No dia de sua entrevista, chegue não mais do que 15 minutos antes de seu horário
agendado.
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Negação de Pedido de Visto
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