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Obrigado por escolher nossa agência para
ingressar no universo australiano, um dos
lugares mais bonitos do mundo.
Antes de conhecer este país maravilhoso,
é preciso seguir alguns passos em relação
à compra de seu curso e obtenção do visto
de estudante.
Este material foi pensado e elaborado
especialmente para você, estudante
intercambistas.
Conte conosco e boa viagem!
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ESTE GUIA FOI FEITO
PARA VOCÊ!
1º PASSO
ESCOLHA DA CIDADE E ESCOLA
Para que seu planejamento seja perfeito, o primeiro passo que você dará será escolher
a cidade e a escola que pretende estudar. Caso encontre diﬁculdades nesta primeira
etapa épossível nos fazer uma visita ou entrar em contato conosco.
Dica importante: Em nosso site existe um relação com as características especíﬁcas de
cada cidade da Austrália para sua escolha, você pode acessá-lo agora:

www.studyforlife.com.br
Após escolher a cidade, nós lhe daremos algumas opções de escolas conveniadas com nossa
agência juntamente com opções de cursos relacionados a seu nível de inglês e interesse.
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2º PASSO
EFETUANDO A COMPRA DO CURSO
Após ter realizado com sucesso a escolha da escola, precisaremos se alguns documentos
que podem ser entregues pessoalmente em uma de nossas unidades ou se estiver em
outra cidade/estado, enviar via e-mail.
Os documentos necessários são os seguintes:
Relação de dados pessoais ( nome, endereço, estado civil etc...)
Cópia escaneada de seu passaporte
Assim que a escola obtiver a sua folha de matrícula, ela nos enviará uma carta de oferta
que é conhecida como oﬀer letter, e uma fatura ou invoice com o devido valor a ser pago
podendo ser efetuado à vista, via boleto, depósito ou transferência bancária.
Dica importante: Existe também a opção de ﬁnanciamento, entre em contato conosco
caso seja de seu interesse.
Após a conﬁrmação de seu pagamento a escola nos enviará seu COE via e-mail. O COE é
o documento de Conﬁrmação de Matrícula em escolas australianas. Este documento é
essencialmente importante para a obtenção de seu visto de estudante.

3º PASSO
RESERVA DA PASSAGEM AÉREA
Após a sua decisão pela data de embarque encaminharemos os orçamentos de todas
as companhias aéreas que operam a rota Brasil-Austrália que representamos.
O pagamento de sua passagem pode ser feito da maneira que melhor lhe agradar:
À vista (via boleto bancário) ou de forma
Parcelado sem juros no cartão de crédito.
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4º PASSO
OBTENÇÃO DO VISTO DE ESTUDANTE
Para que o visto de estudo seja obtido, será necessário que você tenha um seguro médico
obrigatório chamado OSHC e tenha estudado por no mínimo 14 semanas (três meses e meio).
A nossa agência disponibiliza todo o suporte para sua retirada do visto, o que irá te auxiliar
na hora de apresentar seus documentos perante a embaixada Australiana em Brasília, o que
deve ser feito com um prazo mínimo de pelo menos 60 dias de antecedência.
Os documentos que devem ser apresentados são os seguintes:
COE - Conﬁrmação de Matrícula
OSHC - Segúro Saúde Obrigatório
Formulário de cadastro (disponibilizado pela Study for Life)
Formulário 956A (receptor autorizado)
Cópia de seu passaporte (digitalizada)
Carta de intenções (disponibilizado pela Study for Life)
Pagamento da taxa do departamento de imigração AUD 550,00 + AUD 6,00 imposto
da operadora de cartão + IOF aprox. (via cartão de crédito)
Pagamento da taxa de assessoria e suporte no visto (R$ 300,00)
O visto de estudante é concedido com a validade de um mês e em alguns casos pode ser
que o Departamento de Imigração solicite documentos complementares, como:
Comprovação de escolaridade
Evidência proﬁssional
Capacidade ﬁnanceira comprovando que você tenha o acesso a AUD 1650.00 pro mês
de permanência, considerando curso e passagem pagos.
Caso estes documentos complementarem sejam solicitados, ﬁquer tranquilo, a Study for Life
entrará em contato para comunicar e orientar você
Dica importante: No caso de existir um patrocinador ou suporte ﬁnanceiro para seu
intercâmbio, os documentos que devem ser apresentados são:
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Carta de suporte ﬁnanceiro cm ﬁrma reconhecida
3 últimos holerites, pró-labores ou DECORE (cópia autenticada ou original)
Imposto de renda e recibo de entrega (cópia simples)
Contrato social da empresa, caso a empresa esteja aberta e ativa (cópia autenticada)
Extrato bancário original de conta corrente, poupança e/ou investimento de renda
ﬁxa com liquidez (**) dos últimos 90 dias comprovando saldo suﬁciente para custear
a viagem sendo: Passagem + Curso + AUD 1650,00 para a permanência mensal.
* AU$ 550 - Taxa do visto de estudante para embaixada da Austrália
* R$ 300,00 - Taxa de assessoria de visto

5º PASSO
AVALIAÇÃO MÉDICA
Antes de sua viagem será necessário a realização de um Exame Médico que deve ser feito
com um dos médicos credenciados pelo departamento de imigração. A Study for Life irá
te fornecer por e-mail uma lista com todos os proﬁssionais e clínicas médicas credenciadas
e um código chamado HAP ID que você deverá apresentar em sua consulta médica que só
poderá ser agendada após o pedido de seu visto ser registrado no sistema.
O pagamento de seus exames e consulta devem ser pagos diretamente ao médico ou
clínica onde os mesmos forem realizados.

ATENÇÃO
É necessário a apresentação do certiﬁcado internacional de vacina de febre amarela
para poder entrar na Austrália. A vacina de febre amarela deve ser tomada por todos os
solicitantes em até no máximo 10 dias antes da viagem.

CONFIRA A SEGUIR O CALENDÁRIO QUE A STUDY FOR LIFE DISPONIBILIZA PARA VOCÊ
COM A PROPOSTA DE PASSO À PASSO DE SUA VIAGEM. APROVEITE!

6

CALENDÁRIO PARA
A SUA VIAGEM
COMO CHEGAR À AUSTRÁLIA?

1

2

Entrar em contato
com a Study for Life

Escolher a cidade
e a escola

5

6

Receber a fatura e
a carta de oferta da
escola

Fazer o pagamento
da escola

9

10

Efetuar o pagamento
da passagem aérea

Receber o COE
(conﬁrmação de
matrícula da escola)

13

14

Aguardar a resposta
do visto (até 60 dias)

Tomar a vacina de
febre amarela

17

18

Arrumar as suas
malas para a viagem

Realizar a sua festa
de despedida

3
Fazer a matrícula
da escola no dia:

4
Separar a
documentação do
visto

7

8

Enviar o comprovante
de pagamento para
a Study for Life

Reservar a passagem
aérea

11

12

Enviar documentação
para a embaixada:

Fazer o exame médico
no dia:

15

16

Comparecer à Dicas
da Study for Life:

Comprar dólares,
abrir a conta bancária e adquirir
seguro viagem

19

20

Conﬁrmar a data de
embarque para dia:

Conﬁrmar o início
das aulas para dia:
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UNIDADE SÃO PAULO
Avenida João XXIII, 20 - Sala 11
Santo André - SP - Cep 09190-500
(11) 4422 6654 / 99313 2487

UNIDADE PORTO ALEGRE
Rua Riveira, 260 - Petrópolis
Porto Alegre - RS - Cep 90670-160
(51) 3085 8877 / 99642 5073

UNIDADE AUSTRÁLIA
Tower 2, Level 20 - 20, 201 Sussex.
Austrália - Sydney
+61 0404 636

Fale com a gente:
atendimento@studyforlife.com.br

www.studyforlife.com.br
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