CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À RIO DE JANEIRO
PEDIDO DE VISTO DE LONGA DURAÇÃO ESTUDOS ATÉ 6 MESES
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 abaixo:
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

Carta de aceite da universidade francesa constando o período de estada;

5

Declaração do responsável familiar pelo envio de 615 € (EUROS) mensais
com firma reconhecida em cartório (cf. Anexo 1);

6

Declaração completa do último Imposto de Renda +
contracheques do responsável;

7

Declaração de idoneidade bancária do responsável;

8

Documento comprovando seu alojamento na França pelos 3 primeiros
meses (cf. Anexo 2);

9

Diploma ou histórico universitário brasileiro;

10

Reserva da passagem com datas de ida e volta;

11

Certidão de Nascimento;

12

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

13

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

Não é necessário apresentar nenhuma tradução juramentada.

3 últimos

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À RIO DE JANEIRO
PEDIDO DE VISTO DE LONGA DURAÇÃO ESTUDOS ATÉ 6 MESES
ANEXO 1
VISTO DE ESTUDANTE: Responsabilidade financeira
Para realizar um pedido de visto de estudante, é necessário apresentar uma
declaração do responsável familiar pelo envio de 615 euros mensais.
O modelo, em francês, da “Declaração do responsável familiar” (Prise en charge
parentale), bem como o modelo da “Declaração de autofinanciamento”
(Autofinancement) – para o caso de estudantes que bancarão seus estudos na
França com recursos próprios –, estão disponíveis a seguir. Basta preenchê-los com
os dados do responsável financeiro.
IMPORTANTE! A declaração deve estar assinada com firma reconhecida em
cartório.
A “Declaração do responsável familiar” deve ser feita preferencialmente pelo
pai e/ou pela mãe do estudante.
Na hipótese menos recomendada de a “Declaração de responsabilidade financeira”
ser feita por outro membro da família (irmãos, tios), é preciso apresentar a Certidão
de Nascimento da pessoa, demonstrando, assim, o laço familiar com o estudante.
Além da “Declaração de responsabilidade financeira”, é preciso apresentar:
+ Declaração completa do último Imposto de Renda do responsável;
+ 3 últimos contracheques (caso o responsável financeiro não possua
contracheques, apresentar extratos bancários recentes);
+ Declaração de idoneidade bancária do responsável (este documento deve ser
solicitado ao banco em que a pessoa tem conta).
Salientamos que, por servirem como garantia de que o estudante partirá em boas
condições para realizar seus estudos na França, os documentos de recursos
financeiros compõem um importante elemento no dossiê de pedido de visto.

DÉCLARATION SUR L'HONNEUR
(Autofinancement)
Je soussigné, __________________________________________ (nom et prénom),
De nationalité brésilienne,
Titulaire du passeport n°________________, délivré à__________________ (lieu),
le____________ (date),
Résident à:___________________________________________________(adresse)
Brésil,
Déclare sur l’honneur avoir les ressources suffisantes pour dépenser un minimum de
615 euros par mois, et ceci pendant toute la durée de mon séjour en France
du____/____/20___ au ____/____/20____.

Fait à___________________ (ville), le_____________ (date).

Signature (certifiée au cartório brésilien)

___________________________________

DÉCLARATION SUR L'HONNEUR
(Prise en charge parentale)
Je soussigné, ________________________________________________________
(nom et prénom du responsable),
De nationalité brésilienne,
Carte d'identité n°________________,
Résident à:___________________________________________________(adresse)
Brésil,
m'engage à envoyer à "mon fils" ou "ma fille" _______________________________
(nom et prénom), passeport n°_____________, délivré à _________________(lieu),
le_____________(date de délivrance), une somme minimum de 615 euros par mois
pour subvenir à ses frais d'études et d'entretien pendant son séjour en France du
____/____/20___ au ____/____/20____.

Fait à___________________, le_____________ (date).

Signature (certifiée au cartório brésilien)

___________________________________

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À RIO DE JANEIRO
PEDIDO DE VISTO DE LONGA DURAÇÃO ESTUDOS ATÉ 6 MESES
ANEXO 2
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).

