
DS-160



Novo Formulário

de Solicitação de Visto

para os Estados Unidos



• O DS-160 substitui os seguintes formulários:

*   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



•Até 3 formulários eram
necessários

• Formulários e página de    
confirmação impressos

•DS-157 e DS-158 podiam ser 
preenchidos à mão.

•Preenchimento em português ou
inglês

•Nao permitia transferência de 
dados iguais para os formulários
de uma mesma familia ou grupo

•O preenchimento tinha que ser 
feito de uma só vez

•Um formulário apenas

•Apenas a página de   confirmação é 
impressa

•Preenchimento totalmente online

•Preenchimento somente em inglês.  
Mas com tradução em português ao
posicionar o cursor sobre a pergunta

•Função familia/grupo- permite
transferir dados  iguais de um 
formulário a outro

•Permite salvar para continuar o 
preenchimento mais tarde e também
para futuras solicitações



Preencher o DS-160 correta e completamente

Antes de iniciar o prenchimento, certifique-se que possui todas as 
informações necessárias:

•Passaporte atual de cada pessoa que irá solicitar o visto.
•Passaportes antigos com vistos para os EUA de menos de dez (10) anos.
•Informações para contato no Brasil; endereco, tel.; e-mail, etc.
•Datas de viagens anteriores.
•Endereço, e-mail, telefone e nome da pessoa, ou local onde ficará nos EUA. 

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

Recomenda-se o preenchimento no mínimo 72 horas antes do dia de sua
entrevista.



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

Leia as instruções e clique em
“Start Application”

Passo 1



Passo 2
• Selecione a Embaixada ou o 
Consulado onde irá apresentar a 
Solicitação.

• Clicar em “Test Photo” para 
iniciar o processo de “carregar” 
sua foto e verificar se está dentro 
do padrão exigido.



ATENÇÃO!
CASO VOCÊ SELECIONE UM LOCAL ERRADO, A 
INFORMAÇÃO NO DS-160 SERÁ ENVIADA A UM 
BANCO DE DADOS DIFERENTE.



Procure a foto e clique em
“Upload Selected Photo”

Desde que a foto esteja de 
acordo com os requisitos de 
qualidade, você pode clicar
em “Continue Using This 
Photo”

Passo 3 - Foto



Se houver problemas com a foto, leia as instruções e clique em 
“Photo Quality Standards Guide”. Tente um novo “upload”.



Passo 4

• Responda a todas as 
questões de forma 
cuidadosa  e exata.

• Informações erradas ou 
campos em branco só irão 
atrasar a sua solicitação.



• Se não puder preencher o 
formulário completo de uma só vez, 
poderá salvar o DS-160 no 
computador e continuar  mais tarde.

• Clique na opção “Save”.

• Clique em “Save Application to 
File”. 

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

•Atenção! Além de salvar em um 
arquivo, salve também seus dados 
frequentemente à medida que for 
preenchendo. Clique em Save e 
após em “Continue Application”.

Salvar o DS-160



• Procure o arquivo do DS-160.

• Clique em “Upload Data”.

Recuperar
o DS-160



DIGITE AS INFORMAÇÕES  DE 
SOBRENOME E NOME 
EXATAMENTE COMO NO 
PASSAPORTE. ELAS SERÃO 
IMPRESSAS NO VISTO!
REDOBRE A ATENÇÃO!



NAO DEIXE QUESTÕES EM 
BRANCO. CERTOS CAMPOS 
DETERMINARÃO SE MAIS 
INFORMAÇÕES SERÃO 
SOLICITADAS.



NÃO IGNORE AS INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS SOLICITADAS.

PREENCHA O FORMULÁRIO DE 
MANEIRA COMPLETA.



NAO ESQUEÇA DAS INFORMAÇÕES 
SOBRE SEU TRABALHO, COMO 
SALÁRIO E DETALHES ESPECIFICOS 
DAS FUNÇÕES QUE DESEMPENHA.

APENAS USE “DON’T KNOW” OR 
“DOES NOT APPLY” SE FOR 
VERDADE.



O NOME DO BAIRRO DEVE SER 
PREENCHIDO NO MESMO ESPAÇO 
DESTINADO AO SEU ENDEREÇO.



É extremamente útil fornecer o 
máximo de informação de contato
possível.

É muito importante informar o 
endereço eletrônico (e-mail).

Deixar de fornecer informações de 
contato pode causar um atraso no 
processo, caso o Consulado ou a 
Embaixada não consiga entrar em 
contato com o solicitante.



FORNECER INFORMAÇÕES 
CORRETAS SOBRE VISTOS E 
SOLICITAÇÕES ANTERIORES  
PODE ACELERAR O PROCESSO DE 
SOLICITAÇÃO DO VISTO.



FALTAR COM A VERDADE QUANDO 
ESTIVER RESPONDENDO A ESSAS 
PERGUNTAS PODEM RESULTAR EM 
UMA INELEGIBILIDADE 
PERMANENTE AO VISTO.



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

• Verifique se toda as informações estão corretas, pois 
não será possível fazer mudanças após o envio 
eletrônico.

Passo 5 – Revisão do DS-160



A PÁGINA DE REVISÃO MOSTRA 
ONDE AS INFORMAÇÕES FORAM 
OMITIDAS. POR FAVOR, PREENCHA 
QUALQUER INFORMAÇÃO QUE 
ESTIVER FALTANDO.



Passo 6 –
Enviar a Solicitação

• Depois de enviada 
eletronicamente, sua solicitação 
não poderá ser alterada.

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



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

•O upload da foto é obrigatório    
para todos os solicitantes.

• No dia dia da entrevista é   
obrigatório também levar uma foto     
extra dentro do padrão exigido.

Passo 7 – Imprimir
Pagina de Confirmação
com Foto





O PREENCHIMENTO DOS NOMES E 
SOBRENOMES DEVE SER FEITO 
EXTAMENTE DA MESMA MANEIRA 
QUE APARECEM NOS PASSAPORTES.

ANA MARIA SOUZA A

SILVA



FOTOS QUE NÃO ESTEJAM DE 
ACORDO COM OS REQUISITOS DE 
QUALIDADE PODERÃO RESULTAR EM 
ATRASO NO PROCESSO DE 
SOLICITAÇÃO DO VISTO.



É MUITO IMPORTANTE SALVAR O 
FORMULÁRIO FREQUENTEMENTE 
ENQUANTO VOCÊ O ESTÁ 
PREENCHENDO. 



PARA O SEU CONTROLE É POSSÍVEL 
IMPRIMIR A SOLICITAÇÃO COMPLETA, E 
ENVIÁ-LA PARA UM E-MAIL PESSOAL,SE 
ASSIM O DESEJAR.



• Salve o formulário em intervalos regulares à medida que for 
preenchendo e também permanentemente em um arquivo.

• Preencha todos os dados de forma completa e específica. Use os
campos de explicação de maneira apropriada e com o maior
número de detalhes possivel.

•Apenas use “não sei” ou “não se aplica” se isso for verdade. 

• Seja honesto e exato para não ter complicações futuras.



• Assegure-se de que a foto que for “carregar” esteja adequada aos 
padrões de qualidade e estar em formato .JPEG ou .JFIF

• É necessário trazer também uma foto extra no dia da entrevista.

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

• Além do passaporte válido, e da taxa de solicitação de vistos, leve 
os passaportes anteriores com vistos emitidos há menos de 10 
anos para o dia da entrevista.



Documentos adicionais ainda são requeridos
para certos tipos de visto:

• Estudantes:  I-20

• Programas de Intercambio:  DS-2019

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

A maioria dos solicitantes precisa ainda, 
comprovar vínculos com seu país de residência. 
Exemplos de documentos de apoio: originais da 
declaração do imposto de renda, três (3) últimos
contra-cheques, três (3) últimos extratos
bancários.



Website: http://www.embaixada-americana.org.br

E-Mail: Rio de janeiro: visario@state.gov

São Paulo: visasaopaulo@state.gov

Brasília: pergunte-ao-consul@state.gov

Recife: recconsular@state.gov

SEÇÃO CONSULAR

Website:   www.visto-eua.com.br

E-mail: contato@visto-eua.com.br

Telefone: 21 4004-4950

SISTEMA DE AGENDAMENTO DE VISTOS
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