
AMBASSADE DE FRANCE A BRASILIA
SETOR DE VISTOS

PEDIDO DE VISTO DE ESTUDANTE PARA CURSO DE FRANCÊS
PEDIDO DE VISTO DE LONGA DURAÇÃO (ACIMA DE 90 DIAS) 

ATENÇÃO: ANTES DE APRESENTAR SEU PEDIDO DE VISTO DE ESTUDANTE, TODAS AS ETAPAS 
DO CAMPUS FRANCE DEVERÃO SER CONCLUIDAS.
MAIS INFORMAÇÕES : www.brasil.campusfrance.org.
Formulário e agendamento : www.ambafrance-br.org/vistos.
O pedido deve ter originais + cópias
Valor do visto (não reembolsável) : equivalente à 50 euros moeda local (em espécie)
Circonscription: DF, GO,AC,AP, AM, PA, MT,RR, RO,TO,AL, BA, CE, MA, PB, PE, RN, SE, PI

1 Nº IDENTIFICADOR CAMPUS FRANCE

2 1  formulário  devidamente  preenchido,  datado  e  assinado  em  letras  de
forma

3 2 Fotos 3,5 x 4,5 recentes 

4 Passaporte  (emitido  há  menos  de  10  anos,  com validade  mínima de  3
meses após a estadia prevista na França e com + cópia das 3 primeiras
páginas.

5 Pré-inscrição  no  curso  de  francês  para  um  curso  de  carga  horária  de
20h/semana  numa  escola  devidamente  reconhecida  pelo  Ministério  da
Educação (caso o curso seja de uma escola fora do catálogo Label  de
qualidade FLE o visto poderá ser negado)

6 A integralidade do pagamento do curso de francês poderá ser solicitado
dependendo dos casos

7 Certidão de nascimento ou casamento com tradução (para estadias acima
de 6 meses)

8 Documento comprovando seu alojamento na França

Se for se hospedar na casa de alguém carta de acolhimento de próprio
punho com a cópia do titre de séjour (se for estrangeiro) ou passaporte de
quem acolhe além de uma fatura que comprove endereço na França. 

9 Diplôma ou histórico universitário brasileiro

10 Meios  financeiros:  3  últimos  contra-cheques  e  declaração  do  ‘ultimo
imposto de rendas, economias, ou justificativas financeiras de uma pessoa
da familia.

11 Carta de responsabilidade financeira dos pais ou de outro membro familiar
com  no  minimo  615  euros  mensais  com  reconhecimento  de  firma  em
cartório

12 Seguro de viagem internacional de cobertura total de 30.000 euros válido
para todo o período da estadia

13 Comprovante de residência no Brasil

Obs: Em caso de necessidade outros documentos poderão ser solicitados pelo Consulado.

http://www.ambafrance-br.org/vistos
http://www.brasil.campusfrance.org/

