Autorização Eletrônica de Viagem (AEV)
Este guia em três partes ajudará no correto preenchimento do formulário de solicitação da
Autorização Eletrônica de Viagem (AEV).

-

Parte 1: para pais/mães/tutores ou representantes que apresentam a solicitação em
nome de outra pessoa.

-

Parte 2: para todos os solicitantes. O que você precisa saber para preencher o formulário
corretamente. Inclui instruções para residentes permanentes legais dos Estados Unidos.

-

Parte 3: O que esperar após o envio da sua solicitação.

Antes de enviar a sua solicitação, revise-a atentamente. Certifique-se de que esteja completa e
correta.
A apresentação de informações incorretas pode acarretar atraso ou até mesmo recusa da sua
solicitação de AEV, e/ou impedir o embarque no seu voo.
O formulário de solicitação da AEV está disponível somente em inglês e francês. Para ajudá-lo a
solicitar uma AEV, a descrição de cada campo do formulário está disponível nos seguintes
idiomas: العربية, 简体中文, 繁體中文, Deutsch, English, Español, Français , Ελληνικά, Italiano, 日本語 ,
한국어, Magyarul, Nederlands, Polski, Português.

PARTE 1: Informações para pais/mães/tutores ou representantes
Se você não é pai/mãe/tutor ou representante solicitando uma AEV em nome de outra pessoa,
consulte a Parte 2 do guia para saber como preencher o formulário para você mesmo.
A primeira pergunta indaga se você é pai/mãe/tutor ou representante solicitando uma AEV em nome
de outra pessoa.
Representante é a pessoa que tem permissão de alguém interessado em viajar ou imigrar para o
Canadá a fim de agir em seu nome perante o Ministério da Imigração, Refugiados e Cidadania do
Canadá (IRCC). O representante pode ser remunerado ou não e engloba os pais ou tutores que
apresentem a solicitação em nome de uma criança. Pais e tutores solicitando em nome do filho
devem responder a essas perguntas.
Quando alguém nomeia um representante, também é possível autorizar o IRCC a compartilhar
informações do processo com essa pessoa. A lei de imigração do Canadá contempla a figura do
representante e define os termos dos seus serviços.
Nos campos abaixo, selecione SIM (YES) ou NÃO (NO).

Você está apresentando a solicitação em nome de outra pessoa?

Você está apresentando a solicitação em nome de um menor?
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PARTE 1 (A): Informações para pais/mães/tutores ou representantes
Você indicou que deseja apresentar a solicitação em nome de outra pessoa. Introduza as
informações sobre você nesta seção.

Selecione uma das seguintes
opções.
Você está sendo pago para representar o solicitante e preencher o formulário em seu nome?

Número de identidade do membro

Sobrenome

Nome

Sou:
Parente ou amigo
Membro de uma organização não
governamental ou religiosa
Membro do Conselho Regulatório de
Consultores em Imigração (ICCRC)
Uma sociedade jurídica provincial
ou territorial do Canadá
A Câmara de Notários do Quebec
Agente de viagens

Nome da empresa ou organização

Endereço postal

Número de fax

Número de telefone

Endereço de e-mail

Declaração do representante
Ao assinalar a caixa acima, você declara que os seus dados de contato e informações pessoais são verdadeiros e
estão completos e corretos.
Ao assinalar a caixa acima, você entende e aceita que é a pessoa nomeada pelo solicitante a fim de agir em nome
do solicitante ou do patrocinador junto ao Ministério da Imigração, Refugiados e Cidadania e junto à Agência de
Serviços de Fronteira do Canadá.
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Depois de informar os seus dados, selecione PRÓXIMO (NEXT). Isto o levará à parte do formulário
em que precisará introduzir as informações sobre a pessoa em cujo nome você estiver apresentando
a solicitação.

PARTE 2: Como preencher a solicitação para uma Autorização
Eletrônica de Viagem (AEV)
Se a solicitação for para você mesmo, responda NÃO à primeira pergunta.
Se você for pai/mãe/tutor ou representante solicitando uma AEV em nome de outra pessoa,
responda SIM. Favor consultar também a Parte 1 do guia.

Você está apresentando a solicitação em nome de outra pessoa?

Você está apresentando a solicitação em nome de um menor?

Depois de clicar em PRÓXIMO (NEXT), você chegará à seção do formulário em que precisará
informar os dados do solicitante (você mesmo ou a pessoa em cujo nome você estiver apresentando
a solicitação).

Questão 1: Que documento de viagem você pretende usar para viajar ao Canadá? *
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Selecione o documento de viagem que você utilizará para viajar ao Canadá a partir das seguintes
opções:

Passaporte – comum/regular
Passaporte emitido para cidadãos em viagens ocasionais, como férias e viagens de negócios.
Passaporte – diplomático
Passaporte emitido para cidadãos que são funcionários governamentais de alto escalão, diplomatas ou
representantes e delegados de um governo.
Passaporte – oficial
Passaporte normalmente emitido para cidadãos viajando em negócios oficiais do governo, tais como
funcionários governamentais não diplomáticos.
Use-o se a capa do seu passaporte diz “oficial”.
Passaporte – serviço
Passaporte normalmente emitido para cidadãos viajando em negócios oficiais do governo, tais como
funcionários governamentais não diplomáticos.
Use-o se a capa do seu passaporte diz “serviço”.
Documento de viagem emergencial/temporário
Documento de viagem ou passaporte emitido para cidadãos em casos urgentes, quando a emissão de um
passaporte temporário não é possível. Esses documentos geralmente são válidos por um curto período de
tempo.
Documento de viagem de refugiados
Documento de viagem emitido para não cidadãos com estatuto de pessoa protegida, inclusive os
refugiados amparados por Convenção e as pessoas que necessitam de proteção. Observação: você não

tem direito a solicitar uma AEV usando este documento. É possível que você necessite de um visto ou
outro tipo de documento de viagem para viajar ao Canadá.
Passaporte de estrangeiro/documento de viagem emitido para não cidadãos
Passaporte ou documento de viagem emitido para não cidadãos que residem permanentemente ou
temporariamente no país que emitiu o documento, mas que
não são cidadãos daquele país. Observação: você não tem direito a solicitar uma AEV usando este

documento. É possível que você necessite de um visto ou outro tipo de documento de viagem para viajar
ao Canadá.
Permissão para reingressar nos Estados Unidos (I-327)
Documento de viagem emitido pelos Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos para
residentes permanentes legais a fim de permitir que eles viajem ao exterior e retornem aos EUA sem
terem que obter um visto de regresso para residentes.
Documento de viagem para refugiados dos Estados Unidos (I-571)
Documento de viagem emitido pelos Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos para não
cidadãos que foram reconhecidos como refugiados ou que receberam asilo. Se você possui um I-571, tem
direito a solicitar uma AEV somente se for um residente permanente legal dos EUA.
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Questão 2: Que país emitiu o seu passaporte? *
Selecione o país que emitiu o seu passaporte. Selecione o código do país que corresponde ao
informado no seu passaporte. O código de três letras encontra-se na página de informações do
passaporte – veja o campo denominado “Código”, “País Emissor” ou “Autoridade”.

Você é um residente permanente legal dos Estados Unidos com um cartão de registro de
estrangeiro válido (Green Card)?*

Se você respondeu “sim” à pergunta acima, consulte a Parte 2 (A): Questões para residentes
permanentes legais dos Estados Unidos. Se você respondeu “não”, vá para a próxima série de
questões desta seção.
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Questão 3: Qual é a nacionalidade indicada no seu passaporte? *
Selecione o campo de nacionalidade na página de informações do seu passaporte.

Você está viajando ao Canadá por via aérea? Selecione “sim” ou “não”.
Observação: uma AEV somente é válida para viagens aéreas.

Nos últimos 10 anos, você teve um visto canadense de residente temporário válido?
Observação: é possível que esse visto não seja mais válido. Se você ainda tiver um visto canadense
de residente temporário válido, poderá usá-lo para viajar ao Canadá.
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Você possui atualmente um visto válido de não imigrante dos Estados Unidos?

Se você possui atualmente um visto americano para não imigrantes, informe o número do visto no
espaço fornecido abaixo.
O número do visto americano que você informar será coletado nos termos da Lei de Imigração e de
Proteção aos Refugiados e poderá ser validado junto ao Governo dos Estados Unidos a fim de
determinar a admissibilidade da sua solicitação de Autorização Eletrônica de Viagem.

Número do visto americano de não imigrante

Número do visto americano de não imigrante
(digite novamente)
Não é possível copiar e colar neste campo.
Data de validade do visto americano de não imigrante

Selecione o ano

Selecione o mês

Selecione o dia

IMPORTANTE:
Na maioria dos casos, se você for cidadão de um país com exigência de visto, é inadmissível que você solicite
uma AEV. Entre as exceções estão os residentes permanentes legais dos Estados Unidos e os cidadãos
qualificados de determinados países com exigência de visto.

Com base nas suas respostas, você não pode solicitar uma AEV. Você pode necessitar de um visto ou outro tipo
de documento de viagem para viajar ao Canadá.
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PARTE 2 (A): Questões para residentes permanentes legais dos Estados
Unidos
A seção a seguir deve ser preenchida somente por residentes permanentes legais dos Estados
Unidos. Depois que responder a essas perguntas, você pode ir para a próxima parte do formulário
clicando em PRÓXIMO (NEXT). Se você não é um residente permanente legal dos Estados Unidos,
vá para a próxima página a fim de continuar a sua solicitação.

Que país emitiu o seu passaporte?

Você é um residente permanente legal dos Estados Unidos com um cartão de registro de estrangeiro válido (Green Card)?

Número do cartão de registro de estrangeiro residente permanente legal dos Estados Unidos (Green Card)
Número do Green Card ou
Documentação estangeira, número do
carimbo de identificação e do sistema
de telecomunicações (ADIT)

Número do cartão de registro de estrangeiro residente permanente legal dos Estados Unidos (Green Card) (digitar novamente)

Digite o número como aparece no seu
Green Card de residente permanente ou no
selo ADIT. O número, às vezes, tem um A
na frente dele. Basta inserir os números.

Data de validade

Selecione o ano

Selecione o mês

Selecione o dia

Você não pode solicitar uma AVE com um
7. Se você tiver uma AVE válida e um
Green Card ou um selo ADIT expirado,
você não terá a entrada permitida no
Canadá.

Qual é a nacionalidade indicada no seu passaporte?
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PARTE 2 (B): Informações do passaporte do solicitante
Esteja super atento quando você entrar as informações do seu passaporte.
Se você entrar o número errado do seu passaporte, você poderá não embarcar no seu vôo
para o Canadá.
 Você pode descobrir apenas no Aeroporto que você cometeu um erro.
 Você terá que solicitar novamente uma AVE.
 Dependendo da sua situação, não deverá ser possível de receber uma AVE no último minuto.
Dicas para entrar corretamente o número do seu passaporte:
 Digite o número do passaporte que está no alto da página de informações do seu passaporte
(a página com a sua foto).
o Não digite o número da primeira página do seu passaporte, nem o número que está
embaixo da página com a sua foto.
 A maior parte dos números de passaporte tem entre 8 a 11 caracteres. Se o número que você
pensa em digitar é mais curto ou mais longo do que isto, verifique se você está utilizando o
número correto.
 Números de passaporte são feitos por uma combinação de letras e números. Seja super
cuidadoso com a letra O e o número 0, e com a letra I e o número 1.
 Não digite caracteres especiais (como um hífen) ou espaços.
Detentores de passaporte francês
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Número do passaporte

Número do passaporte (digitar novamente)

Sobrenome

Nome

O sobrenome também é chamado nome de família.
O nome também é chamado primeiro nome ou nome de batismo.
Informe TODOS os nomes conforme aparecem no passaporte.
Alteração no nome: se houver uma alteração manual ao(s) seu(s) nome(s) na seção de observações do
seu passaporte, informe seu(s) nome(s) conforme aparece(m) naquela seção. Uma página de observações
se refere a uma seção do seu passaporte na qual autoridades de imigração podem fazer anotações
importantes (observações).
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Apóstrofos: se o seu nome tiver um apóstrofo, digite-o no formulário. Exemplo: D'Orsay, O'Neil.
Ordem dos nomes: consulte a zona de leitura óptica do seu passaporte (a parte localizada abaixo da sua
fotografia e informações pessoais, também chamada "código de barras") para confirmar em que ordem
você deve informar os seus nomes na solicitação. Na primeira linha dessa parte do passaporte, você
provavelmente verá uma letra, um sinal de menor que (<), uma abreviatura da sua nacionalidade, o seu
sobrenome, dois sinais de menor que (<<) e o(s) seu(s) nome(s).
Se o(s) seu(s) nome(s) estiver(em) abreviado(s) ou suprimido(s) nessa parte do seu passaporte, embora
o nome completo esteja escrito na parte superior, informe o(s) seu(s) nome(s) conforme aparece(m) na
parte superior. No entanto, siga sempre a parte inferior para determinar a ordem do(s) seu(s) nome(s).
No exemplo abaixo, o cliente informaria: Martin, Sarah.
Filiação: se o seu passaporte incluir expressões como "filho de" ou "filha de," ou "bin" ou "bint", seguidas
do nome do seu pai na parte superior ou inferior da página, não digite essas expressões nem o nome
do seu pai nos campos reservados ao seu nome no formulário de solicitação.
Por exemplo: se o seu passaporte indicar Ahmad bin Husain bin Muhammad em um campo, informe o
sobrenome como Husain e o nome como Ahmad.
Se o seu passaporte indicar uma relação de filiação com as expressões "ibn," "ben" ou "ould wuld"
seguidas do nome do seu pai nas partes superior ou inferior da página de informações pessoais, não digite
esses elementos nem o nome do seu pai nos campos reservados ao seu nome quando estiver
preenchendo o formulário de solicitação.
Por exemplo: se o seu passaporte indica Husain Ould Ahmad Ould Muhammad em um campo, informe o
sobrenome como Ahmad e o nome como Husain.
Hífens: se o seu nome tiver um hífen, digite-o no formulário. Exemplo: Mary-Anne, Smith-Hansen.
Somente um nome no passaporte: se houver apenas uma linha reservada ao nome no seu
passaporte, escreva o nome inteiro neste campo de resposta. Também conhecido como "sobrenome" ou
"nome de família".
Patronímicos e matronímicos: se o nome no seu passaporte incluir o nome da sua mãe, pai, avô ou
outro antepassado do sexo masculino na zona de leitura óptica da página (a parte localizada abaixo da
sua foto e informações pessoais, também chamada "código de barras"), informe essa grafia do seu nome
no formulário de solicitação.
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Relações conjugais: se o seu passaporte mostrar os termos "épouse de", "epse" ou "ep." ("cônjuge
de"), "esposa de" ou "marido de" nas partes superior ou inferior da página de informações pessoais, não
digite esses termos nem o nome do seu cônjuge nos campos reservados ao seu nome e sobrenome no
formulário de solicitação.
Exemplo: se o seu passaporte mostrar Smith EP. Paul Sajan no campo reservado ao sobrenome e John
William no campo reservado ao nome, informe Smith no campo do sobrenome e John William no campo
do nome.
Títulos, prefixos, diplomas e condecorações: se o seu passaporte contiver um título, prefixo, sufixo,
qualificação professional ou acadêmica, condecoração, distinção, prêmio ou status hereditário, não digite
esses elementos no formulário de solicitação, a menos que constem na zona de leitura óptica do
seu passaporte (a parte localizada abaixo da sua foto e informações pessoais, também chamada "código
de barras").
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Informe a sua data de nascimento, sexo, país ou território e cidade onde nasceu.

Selecione o ano

Selecione o mês

Selecione o dia

a.) Data de nascimento
Selecione a sua data de nascimento, tal como
aparece no seu passaporte.
b.) Sexo
A partir da lista, selecione o seu sexo
(masculino, feminino, não especificado)
conforme aparece no seu passaporte.
c.) País/território de nascimento
A partir da lista, selecione o nome do país
indicado no campo “local de nascimento” do seu
passaporte.
d.) Cidade de nascimento
Informe o nome da cidade/município/vilarejo
indicado no campo “local de nascimento” do seu
passaporte. Se não houver
cidade/município/vilarejo no seu passaporte,
informe o nome da cidade/município/vilarejo
onde você nasceu.

Selecione a data de emissão e a data de validade do seu passaporte. Você pode encontrar essa
informação na página do seu passaporte em que aparecem a sua foto e data de nascimento
(também conhecida como página de dados pessoais).
Data de emissão do passaporte

Selecione o ano

Selecione o mês

Selecione o dia

Data de validade do passaporte

Selecione o ano
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Selecione o mês

Selecione o dia

PARTE 2 (C): Informações pessoais do solicitante
Esta seção do formulário pede informações pessoais tais como outras nacionalidades, estado civil e
se você apresentou anteriormente uma solicitação para entrar ou permanecer no Canadá.

Outras nacionalidades

Estado civil

Eu sou:
Casado(a)
Um casamento deve ser reconhecido nos termos das leis do país onde foi realizado e nos termos da
legislação canadense.
Separado(a) legalmente
Separado significa que duas pessoas são casadas mas não vivem mais juntas e não desejam viver juntas
novamente.
Divorciado(a)
Divorciado significa que uma corte judicial concedeu um divórcio e que um casamento acabou. As duas
pessoas não são mais casadas.
Casamento anulado
Um casamento anulado é um casamento legalmente declarado como inválido. Quando um casamento é
anulado, significa que o casamento não era válido desde o início.
Viúvo(a)
Significa que o seu cônjuge faleceu e que você não se casou novamente e não entrou em um
relacionamento de união estável.
União estável
Um parceiro de união estável é uma pessoa do sexo oposto ou do mesmo sexo com quem você viveu em
um relacionamento do tipo conjugal continuamente durante pelo menos um (1) ano e com quem você não é
casado. Depois de viverem juntos durante o primeiro ano, separações temporárias não encerrarão o
relacionamento.
Solteiro(a)
Nunca foi casado(a) nem viveu um relacionamento de união estável.
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Você apresentou anteriormente uma solicitação para entrar ou permanecer no Canadá?

Identificador Único de Cliente (UCI)/número de visto canadense anterior, AEV ou permissão (opcional)

Identificador Único de Cliente (UCI)/número de visto canadense anterior, AEV ou permissão (opcional)

Identificador Único de Cliente (UCI)/número de visto canadense anterior, AEV ou permissão (opcional)
Se você já apresentou uma solicitação para ir ao Canadá, como uma permissão de estudos ou trabalho,
então já recebeu um Identificador Único de Cliente (UCI) por parte do Governo do Canadá.
Procure esse número nas cartas que recebeu do Governo do Canadá ou no documento de imigração que
foi emitido. Exemplo: permissão de estudos ou trabalho ou visto de visitante.
Se você não souber qual é o seu UCI:
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informe "N/A" no campo, ou
informe o número do seu documento de imigração (por exemplo: número da permissão de estudos
ou trabalho ou do visto de visitante).

PARTE 2 (D): Dados profissionais
Esta seção do formulário pede que você informe a sua ocupação e os dados a ela relacionados. Use
a lista traduzida de opções fornecida abaixo para selecionar a sua ocupação. Se não houver nada
idêntico à sua ocupação, selecione algo semelhante.

a.) Ocupação
Selecione a opção que melhor descreve o seu trabalho atual.
Consulte a lista abaixo para ver as opções.
b.) Título do emprego
Selecione a opção que melhor descreve o seu emprego.
Favor informar o nome da empresa, empregador ou instituição
de ensino, conforme aplicável.
c.) Nome da empresa, empregador ou instituição de
ensino
Informe o nome do seu empregador. Se você for estudante,
informe o nome da instituição de ensino.
d.) País/território
A partir do menu de seleção, selecione o nome do país onde se
localiza o seu empregador. Se você for estudante, selecione o
país onde se localiza a sua instituição de ensino.
e.) Cidade/município
Informe o nome da cidade/município onde se localiza o seu
empregador. Se você for estudante, selecione a cidade onde se
localiza a sua instituição de ensino.
f.) Desde que ano?
Selecione o ano em que você começou a trabalhar para o seu
empregador ou a estudar na sua instituição de ensino.

Ocupação *
Arte, cultura, recreação e esportes
Finanças e administração
Educação, direito, comunicação social e serviços governamentais
Saúde
Dono(a) de casa
Gestão
Indústria e serviços de utilidade pública
Militar/Forças Armadas
Ciências naturais, aplicadas e áreas afins
Recursos naturais, agricultura e áreas afins
Aposentado(a)
Vendas e serviços
Estudante
Trabalhadores manuais especializados, operadores de transporte ou equipamentos e áreas afins
Desempregado(a)
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PARTE 2 (E): Dados de contato
Esta seção do formulário pede que você informe os seus dados de contato. Certifique-se de que o
seu endereço de e-mail seja válido. Ele será usado para nos comunicarmos com você a respeito da
sua solicitação.Os pais que solicitam para os filhos menores podem informar o seu próprio endereço
de e-mail, se preferirem.

Idioma preferencial para entrarmos em
contato com você
Endereço de e-mail
Endereço de e-mail

O Governo do Canadá
respeita a Lei dos Idiomas
Oficiais e está comprometido
em garantir que as nossas
informações e serviços
sejam oferecidos tanto em
francês quanto em inglês.

PARTE 2 (F): Endereço residencial
Esta seção do formulário pede que você informe os seus dados residenciais. Informe o seu endereço
residencial permanente. Não informe um endereço no qual more temporariamente. Não informe uma
caixa postal – a sua solicitação será recusada.
a. Número do apartamento/unidade (se aplicável)
Informe o número do apartamento, unidade ou suíte, se aplicável.
b. Número ou nome da residência
Informe o número ou o nome da casa, se aplicável. Não insira
números de apartamento, unidade ou suíte neste campo. Os
mesmos devem ser informados no campo "número do
apartamento/unidade".
c. Endereço
Informe o nome da rua, juntamente como o identificador padrão
(tal como "Rua", "Avenida", "Estrada", etc). Por exemplo, "Avenida
Maple" é aceitável, mas uma abreviatura como "Av. Maple" não é.
d. Endereço/linha 2 (se aplicável)
Insira informações adicionais sobre o seu endereço, se necessário.
e. Cidade
Informe o nome da cidade onde você mora.
f. País/território
Selecione o nome do país ou território onde você mora.
g. Província/estado (se aplicável)
Selecione a província ou o estado onde você mora.
h. Código postal
Informe o seu código postal.
i. Distrito/região (se aplicável)
Informe o distrito ou a região onde você mora.
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PARTE 2 (G): Informações sobre a viagem
Se você sabe a data em que viajará, responda SIM à pergunta “Você sabe quando viajará para o
Canadá?”. Informe o ano, o mês e o dia em que pretende viajar. Se você já confirmou o voo, informe
também o horário da partida. Se você não sabe quando viajará para o Canadá, selecione NÃO
(NO).

Você sabe quando vai viajar para o Canadá?

Quando você planeja viajar ao Canadá?

Selecione o ano

Selecione o mês

Selecione o dia

Selecione a hora

Selecione o minuto

Selecione o fuso horário

PARTE 2 (H): Questões gerais
Esta seção do formulário pergunta sobre viagens anteriores e histórico de imigração. Se você
responder SIM (YES) a quaisquer das questões abaixo, forneça o máximo possível de detalhes para
ajudar no processamento da sua solicitação.
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Questão 1: Você teve uma entrada negada ou um visto recusado para entrar no Canadá, ou
você teve ordem para sair sair do Canadá ou outro país ou território?
Selecione SIM se você teve uma permissão ou visto negado, ou ainda a entrada proibida, ou foi
ordenada a deixar o Canadá ou outro país ou território. Se você selecionou SIM, escreva cada
recusa de cada país que você teve a sua permissão ou visto recusado e as razões dadas pelo país.
Questão 2: Você já cometeu, foi preso, foi acusado ou condenado por qualquer delito em
algum país / território?
Selecione SIM se você já cometeu, foi preso, foi acusado ou condenado por qualquer delito em
algum país / território. Se você selecionou SIM, para cada prisão, cobrança ou condenação, indique
onde (cidade, país), quando (mês / ano), a natureza da ofensa e a sentença recebida.
Questão 3: Nos últimos dois anos, você foi diagnosticado com tuberculose ou esteve em
contato direto com uma pessoa com tuberculose?
Selecione SIM se nos últimos dois anos você tiver sido diagnosticado com tuberculose ou esteve em
contato próximo com uma pessoa com tuberculose. Se você selecionar SIM, uma ou mais perguntas
serão exibidas.
Questão 3a): O seu contato com a tuberculose é o resultado de sua atividade como um
profissional de saúde?
Selecione SIM se o contato com a tuberculose for o resultado de ser um profissional de saúde. Se
você selecionar SIM, uma nova pergunta será exibida.
Questão 3 b): Você já foi diagnosticado com tuberculose?
Selecione SIM se você já foi diagnosticado com tuberculose
Questão 4: Você tem algumas destas condições?
Se você tem uma destas condições - sífilis não tratada, dependência de drogas ou álcool não tratada
ou condição de saúde mental não tratada com psicose, selecione-a no menu. Selecione NENHUMA
DESTAS ACIMA, se você não tiver uma destas condições.
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PARTE 2 (I): Consentimento e declaração
Na caixa “assinatura do solicitante”, localizada abaixo, forneça a sua assinatura eletrônica digitando o
seu nome completo. Se estiver solicitando em nome de outra pessoa, informe o nome dessa pessoa
no espaço indicado.

Eu concordo
Assinatura do solicitante

Declaração do solicitante
Eu li e compreendi a declaração acima. Eu declaro que as informações por mim fornecidas nesta solicitação são
verdadeiras e estão completas e corretas.
Eu entendo que prestar declarações falsas é uma ofensa à seção 127 da Lei de Imigração e de Proteção aos Refugiados e
pode resultar em inadmissibilidade ou expulsão do Canadá. Eu concordo que, ao digitar o meu nome e clicar em assinar,
estarei assinando eletronicamente a minha solicitação.
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Depois de informar o nome da pessoa em cujo nome estiver apresentando a solicitação, clique no
botão “Proceed to Payment”. Você será solicitado a pagar a taxa de 7 dólares canadenses.

PARTE 3: O que esperar após o envio da sua solicitação
Depois que você pagar a sua solicitação, você receberá uma confirmação por e-mail da IRCC, você
deve receber esta confirmação por e-mail em minutos. Na maioria dos casos, os solicitantes
receberão um e-mail confrmando a aprovação de sua AVE rapidamente após a submissão.
Entretanto, algumas solicitações podem necessitar de alguns dias para serem processadas. Se este
é caso da sua solicitação, você deve esperar um e-mail de confirmação e, brevemente, um outro email da IRCC que diz quais são seus próximos passos.
Confirmação de recepção de e-mail da IRCC

Se recebeu confirmação por e-mail, você pode usar a ferramenta de consulta da situação da AEV
para acompanhar o andamento da sua solicitação. Para isso, você vai precisar do seguinte:
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o

número de solicitação, o qual começa com a letra V e pode ser encontrado no topo do
e-mail;

o

informações do passaporte que você usou para solicitar a sua AEV.

Assim que a sua solicitação for aprovada, você receberá o seguinte e-mail:

Uma vez que sua solicitação for aceita, você receberá o seguinte e-mail.

Verifique o número do seu passaporte
Verifique que o número do passaporte incluso no email de aprovação que você recebeu é idêntico ao
número do seu passaporte. Se este não é o mesmo,
você deve solicitar novamente.

Se você entrou o número de passaporte errado, você não será capaz de embarcar no
seu vôo para o Canadá.
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Você pode apenas perceber no Aeroporto se você fizer um erro.
Você deverá refazer sua solicitação de AVE.
Dependendo da sua situação, não será possível de obter uma AVE no último minuto.

ALGUMAS DICAS:
1. Você só pode solicitar uma AEV e pagar a taxa para uma pessoa de cada vez. Por
exemplo: para uma família de três pessoas, você precisará preencher e enviar o
formulário três vezes.
2. Certifique-se de verificar a pasta de lixo eletrônico do endereço de e-mail fornecido no
formulário de solicitação da sua AEV. Alguns filtros de spam podem bloquear e-mails
automatizados do IRCC. Verifique a pasta regularmente, já que os e-mails podem ser
movidos da sua caixa de entrada para a pasta de lixo eletrônico.
3. O e-mail de confirmação pode ser usado como referência, mas você não precisa imprimilo para viajar. A AEV está vinculada eletronicamente ao seu passaporte ou documento de
viagem e é válida por cinco anos ou até o vencimento do passaporte.
4. Se a sua AEV foi aprovada mas você informou dados de passaporte incorretos, como
um número de passaporte errado no formulário de solicitação, você não poderá
embarcar no seu voo. A fim de evitar possíveis atrasos na sua viagem, certifique-se de
informar o número do passaporte corretamente.
5. As suas informações não podem ser salvas e você tem um tempo limitado para preencher
o formulário. Revise o guia de ajuda para ter certeza de possuir tudo de que você precisa
para preencher o formulário.
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