
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AMBASSADE DE FRANCE A BRASILIA 

SETOR DE VISTOS 
 

PEDIDO DE VISTO DE LONGA DURAÇÃO PARA ESTUDANTES (ACIMA DE 90 
DIAS) 

Importante: Antes e apresentar seu pedido no Consulado é indispensável concluir todas as 
etapas com o Campus France: www.brasil.campusfrance.org. 
O procedimento de regularização com o Office Français de l’Immigration et Intégration é 
obrigatório para todos os casos. Para os projetos de mais de 1 ano na França: solicitar a carte de 
séjour na prefeitura 3 meses antes da expiração do visto. 
Formulário e agendamento : www.ambafrance-br.org. 
Valor do visto : equivalente em reais à 50 Euros 
A apresentação de um dossier completo não significa necessariamente que o visto será aprovado. 
O dossier deverá ter 2 jogos de documentos: original e cópia. 
 

1  1 formulário de pedido de visto de longa duração devidamente preenchido e 
assinado 

2  2 fotos 3,5 x 4,5 recentes normes OACI, 3,5 X 4,5 cm 

3  Certidão de nascimento com tradução (para estadias acima de 12 meses) 

4  Passaporte comum com pelo menos 1 ano e 3 meses de validade, (cópias das 
paginas contendo seus dados pessoais) O passaporte diplomático não é aceito 
(filhos de diplomatas) 

5  Comprovante de residência no Brasil 

6  Número identificador do Campus France 

7  Carta de aceite da Universidade (com o período letivo) 

8  Cópia do último diploma 

9  Comprovantes financeiros do solicitante ou carta de responsabilidade financeira 
familiar de um minimo de 615 euros mensais (reconhecimento de firma no 
cartório do responsável financeiro), 3 últimos contra-cheques, declaração de 
imposto de renda ou aplicações. 

10  Comprovante de residência na França: 

- residência universitária 

- contrato de aluguel 

- se você for ficar na casa de alguém: carta de acolhimento,comprovante de 
residência do responsável, cópia da identidade ou passaporte e no caso de 
estrangeiros cópia do “titre de séjour” 

11  Seguro de viagem internacional  

 

 



(cobertura total de 30.000 euros válido por 15 dias) 

12  Para os estrangeiros cópia do visto de permanência ou do RNE 
 
 


