Tutorial para o Sistema de Agendamento Eletrônico
Siga as instruções abaixo para fazer o agendamento eletrônico dos serviços do Consulado-Geral do Brasil em
Atlanta.

1. Acesse a página do Sistema de Agendamento Eletrônico: https://cgatlanta.acuityscheduling.com/

2. Escolha o serviço desejado na Seção “Eu gostaria de marcar um horário para...”

3. Se desejar agendar outro(s) serviço(s) para o mesmo dia, selecione o(s) serviço(s) desejado a seguir – na
opção “e eu também quero ...”
Exemplos: Você quer solicitar um novo passaporte e regularizar a sua situação militar. Ou precisa fazer o Registro de Nascimento e o
Passaporte de seu filho.

4. Após escolher o(s) serviço(s) desejado(s), vá até o final da página e selecione o dia em que gostaria de
comparecer ao Consulado para o seu atendimento.

5. Após selecionar o dia, escolha o horário disponível para a realização do(s) serviço(s) escolhido(s).

6. Após escolher o(s) serviços(s), dia e horário, clique em “Continue”.

7.

O próximo passo será colocar as suas informações pessoais.

8. Preencha seus dados completos: Nome, Sobrenome, Telefone de contato e e-mail de contato.
 O telefone e o e-mail são necessários para concluir o seu cadastro e para receber a mensagem de
confirmação. Caso seja necessário alterar ou cancelar o seu agendamento, o seu e-mail será
imprescindível!
 Caso não possua um dos dois, coloque o contato de um amigo.

9. Após preencher as suas informações de contato, clique em “Complete o Agendamento” para finalizar o seu
processo de agendamento.

10.

Na próxima página você irá visualizar a confirmação do seu agendamento.

11. Caso precise cancelar o seu agendamento ou fazer alguma alteração nos serviços agendados ou no
dia/horário, clique nos respectivos botões: “Cancelar” ou “Alterar”.

12.

Você também poderá fazer o registro de seu cadastro para facilitar o seu agendamento futuro de outros
serviços no Consulado-Geral do Brasil em Atlanta. Para isso, clique em “Registrar sua Conta”.

Observações:
Caso necessite de mais serviços do que o sistema permite adicionar, crie um novo agendamento para você. Em
seguida, escolha o dia e a hora para o seu atendimento, tomando o cuidado de que os horários sejam diferentes.
Caso tenha alguma dúvida sobre o agendamento, envie um e-mail para agendamento.atlanta@itamaraty.gov.br.

