
 
 

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À RIO DE JANEIRO 
PEDIDO DE VISTO DE LONGA DURAÇÃO “ESTUDANTE-ESTAGIÁRIO”  

 

Atenção : antes de se apresentar para o pedido de visto de estudante é necessário 
ter cumprido todas as etapas do procedimento pré-consular Campus France.  Para 
mais informações: www.brasil.campusfrance.org (consultar rubricas “visto de 
estudante” e “guias”). 
 
Formulário e agendamento: https://riodejaneiro.consulfrance.org/Vistos-Processo-e-
formularios 
 

Documento ou cópia faltando = dossiê incompleto = risco elevado de recusa do visto 
 

Taxa do visto (não reembolsável): equivalente a 50 euros. A taxa deve ser paga em 
Real (R$) e em espécie, no dia de sua visita ao Consulado. 
 
O dossiê deverá comportar 2 jogos separados de documentos: 1 jogo de 
originais (que lhe será devolvido) e 1 jogo de cópias. Em cada jogo os documentos 
devem estar organizados na ordem da lista abaixos: 
 

1  Esta lista na qual deverá ser assinalado cada documento e sua respectiva 
cópia a fim de verificar que o dossiê esteja completo; 

2  1 Formulário de Pedido de Visto de Longa Duração devidamente 
preenchido, datado e assinado; 

3  Certificado Campus France contendo o n° identificador BRXX-XXXXX; 

4  Convenção de estágio (firmada entre o empregador, o estabelecimento 
de ensino e o estagiário) visada pela Direction régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 
(DIRECCTE); 

5  Documento comprovando seu alojamento na França pelo 3 primeiros 
meses (cf. Anexo 1); 

6  Seguro saúde internacional: documento comprovando que estará coberto 
durante sua estada na França; 

7  Diploma ou histórico universitário brasileiro; 

8  Certidão de Nascimento ; 

9  Passaporte com pelo menos 3 meses de validade além do período da 
estada na França (cópia das páginas contendo seus dados pessoais); 

10  2 fotos 4x5 (cf. normas da foto). 

 

Não é necessário apresentar nenhuma tradução juramentada. 

http://www.brasil.campusfrance.org/
https://riodejaneiro.consulfrance.org/Vistos-Processo-e-formularios
https://riodejaneiro.consulfrance.org/Vistos-Processo-e-formularios
https://riodejaneiro.consulfrance.org/IMG/pdf/formulaire_ls_2017.pdf?3847/05b80366c5cea5925539aab111c790b339c3445a
https://riodejaneiro.consulfrance.org/5001-Normas-para-as-fotos-de-pedidos-de-visto


 
 

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À RIO DE JANEIRO 
PEDIDO DE VISTO DE LONGA DURAÇÃO “ESTUDANTE-ESTAGIÁRIO” 

 
ANEXO 1 

 
VISTO DE ESTUDANTE: Comprovação de alojamento 

 
Para realizar um pedido de visto de estudante, é necessário comprovar alojamento 
pelos 3 primeiros meses a partir da data de chegada à França. 
 
São aceitos como comprovantes de alojamento: 
 
1) Reserva de hotel/hostel/albergue/apartamento; 
2) Contrato de aluguel; 
3) Carta de admissão numa residência estudantil. 
 
Em todos os casos acima, é preciso que constem no documento o nome completo 
do estudante, o endereço do alojamento e as datas de início e fim da estada. 
 
Caso seu quarto estudantil não esteja disponível desde a sua chegada à França, é 
preciso apresentar um comprovante de alojamento entre o dia de sua chegada ao 
território francês e o dia de sua ida para o alojamento estudantil. 
 
Se uma carta de residência estudantil indicar apenas o nome da residência, junte a 
ela uma cópia do site oficial da residência no qual apareça o endereço da mesma. 
 
Caso o/a estudante seja hospedado(a) na casa de um conhecido/amigo/familiar, é 
preciso apresentar os seguintes documentos: 
 
4) Déclaration d'hébergement (confira o modelo em nosso site) datada e assinada 
pela pessoa que receberá o/a estudante na França (não precisa de firma 
reconhecida) 
+ Cópia do passaporte da pessoa na França (caso seja estrangeiro não europeu, é 
preciso apresentar a cópia de um visto válido ou da Carte de Séjour) 
+ Cópia de um comprovante de residência (contrato de aluguel ou fatura de água, 
gás, telefone etc). 

https://riodejaneiro.consulfrance.org/Modelos-de-declarations-sur-l-honneur

