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Seu Guia para o InfoPass 

InfoPass é um serviço online gratuito que permite que você marque uma consulta com 

um oficial de imigração do Serviços de Imigração e Cidadania Americana (USCIS). 

Você pode entrar no site a qualquer momento para agendar sua consulta ao invés de 

solicitá-la pessoalmente no escritório local da USCIS. 

Como poderá o InfoPass facilitar a sua vida? 

• É grátis! Agendar sua própria consulta não te custa nada. 

• É conveniente. Vá para o site https://my.uscis.gov/appointment para 

agendar a sua consulta online através de seu computador, celular ou em 

algum computador público. 

• É fácil. É só seguir estes passos simples: 

1. Verifique seu idioma. O InfoPass oferece 12 idiomas para você utilizar 

enquanto agenda uma consulta. 

2. Abaixo de “Agende uma Consulta”: 

• Se você estiver dentro dos E.U.A, selecione Dentro dos E.U.A. e 

depois digite o CEP para o seu endereço de correspondência. 

• Se você estiver fora dos EUA, selecione Fora dos EUA e depois 

selecione o país onde você está localizado atualmente. 

3. Escolha uma data e hora para a sua consulta. Se você não consegue 

encontrar uma hora conveniente, verifique novamente com o InfoPass no 

dia seguinte. Novas opções de consultas aparecem todos os dias úteis. 

4. Forneça pelo menos o seu nome, data de nascimento e número de telefone. 

5. Imprima a notificação de consulta que aparece na sua tela do computador. A 

notificação mostrará o horário, data e local da sua consulta, e você precisará 

trazê-lo para a sua consulta do InfoPass. Se você não puder imprimir a 

notificação, anote o número de confirmação e o PIN para que você possa 

acessar a sua notificação de consulta de InfoPass mais tarde. 

https://my.uscis.gov/appointment


Quais documentos você deverá trazer a consulta marcada?  

Você irá precisar trazer aqueles documentos que ajudarão a explicar sua dúvida ou o 

problema com seu caso:  

• Sua notificação de confirmação de sua consulta (InfoPass) 

• Identificação emitida pelo Governo. Pode ser qualquer um dos seguintes 
documentos: 

- Carteira de Identidade com foto emitida por um órgão governamental  
- Passaporte 
- Carteira de Motorista dentro da validade  
- Cartão de Residência Permanente (também conhecido como Green-Card) 
- Documento de Autorização de trabalho 

• Registro de chegada – formulário I-94, com uma foto anexada 

• Qualquer  carta da USCIS endereçada a você. Como exemplo, inclui: 
- Aviso de recebimento  
- Notificação de consulta marcada para entrevista 
- Carta de decisão  
- Documentos que evidencie a solicitação 

• Todos os documentos escritos em outro idioma diferente de Inglês que estejam 
relacionados a sua solicitação precisam ser traduzidos 

Caso seja necessário re-marcar sua consulta? 

• Você pode cancelar ou remarcar sua consulta usando seu número de confirmação 
PIN que foi impresso no aviso original de confirmação de sua consulta.  

• Para que possamos atender um maior número possível de usuário, favor cancelar 
sua consulta marcada caso você não possa comparecer à hora marca dentro do 
horário. Não há multa para remarcação ou cancelamento de consulta.  

• Caso você perca seu aviso de marcação de consulta, você poderá imprimir 
um outro aviso acessando InfoPass e entrando com as informações 
solicitadas. 

Caso você tenha somente uma dúvida rotineira? 

Para assuntos rotineiros, você não precisa encontrar pessoalmente com funcionário do 
USCIS. Você poderá obter facilmente estas informações através de um simples 
telefonema ou em nosso sitio da Internet clicando em uns dos botões localizados na 
base inferior da página principal do sitio do InfoPass.   

Para informações gerais, economize sua ida ao nosso escritório – Ligue para NCSC no 
número 1-800-375-5283 a partir do conforto de sua casa e veja se é possível obter 
resposta para sua dúvida em primeiro lugar! 

– USCIS – 
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