
 

 

IMPORTANTE: Os vistos de estudante (temporários) são concedidos sob determinadas 

condições. É importante que você entenda e cumpra com estas condições. O não 

cumprimento pode resultar no cancelamento do seu visto e você terá então que deixar a 

Austrália. 

 

Condição de Visto No 8105 – Trabalho 

 

• Não posso trabalhar na Austrália até que tenha começado meu curso  

• Só me é permitido trabalhar até 40 horas quinzenais durante o período escolar 

Condição de Visto No 8202 – Presença 

 

• Devo me manter matriculado em um curso de período integral  

• Devo me manter matriculado em um curso registrado  

• Devo manter um comparecimento satisfatório em minhas classes 

Condição de Visto No 8202 – Desempenho Acadêmico 

 

• Suspensão devido a um comportamento inapropriado afetará o meu comparecimento 

às aulas e progresso do curso 

Condição de Visto No 8202 – Comportamento Escolar 

 

• A suspensão ou encerramento da matricula irá afetar meu registro de presence e o 

progresso do curso, o que poderá resultar no cancelamento do meu visto de estudante 

 

Condição de Visto No 8303 – Comportamento Fora da Escola 

 

• Não devo me envolver em atividades de insubordinação ou violentas que ameacem 

causar danos à comunidade australiana ou a grupos dentro da comunidade australiana  

• Devo sempre me comportar de maneira aceitável 

Condição de Visto No 8501 – Seguro de Saúde 

•  

• Devo tomar as providências adequadas para o meu seguro de saúde enquanto estiver 

na Austrália 

 

Condição de visto número 8516 - Requisito satisfatórios de Visto de Estudante 

 

• Eu tenho que continuar a atender aos requisitos para a concessão do meu visto de 

estudante, inclusive ter capacidade financeira suficiente para manter meus estudos e 

permanência na Austrália 

 

 



 

Condição de Visto No 8532 – Arranjos para acomodação 

 

• Se eu for menor de 18 anos, devo permanecer em:  

o Acomodação autorizada o Com meu(s) pai(s)  

o Com um parente apropriado  

• Não devo mudar de acomodação sem a aprovação escrita do IES 

Condição de Visto No 8533 – Mudança de Provedor de Ensino 

 

• Não é permitido que eu mude de provedor de ensino (SA government schools - 

escolas do governo da Austrália do Sul) até ter completado 6 meses de meu curso 

acadêmico 

Condição de Visto No 8533 – Endereço Residencial 

 

• Devo notificar o IES sobre o meu endereço residencial e sobre qualquer mudança de 

endereço no prazo de 7 dias se minha acomodação não foi organizada pelo IES. 

Eu li e compreendi as condições relacionadas ao meu visto de estudante. Entendo que meu 

visto pode ser cancelado se eu não cumprir as condições acima. 

Também dou permissão ao International Education Services para acessar as informações do 

meu visto de estudante através do Visa Entitlement Verification Online (VEVO, Serviço de 

Verificação de Elegibilidade para Visto Online) do Department of Home Affairs (DHA, Serviços 

de visto e imigração) 

 

Assinado: …………………………………………………… Data: ……../……../……….  

Nome (em inglês como passaporte)……………………………………………………… 
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