
MANUAL DE SOLICITAÇÃO DE VISTO

AGOSTO/2019

POLÔNIA



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
 

Este documento tem como objetivo auxiliar os estudantes da Univates na           

solicitação de visto no Consulado da Polônia no Brasil para fins de estudo. Por se               

tratar de um processo de ordem consular, a Univates não se responsabiliza pelo             

transcurso e pela solicitação do pedido de visto, cabendo ao aluno buscar as             

informações atualizadas nos órgãos competentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TIPO DE VISTO 

 
O visto que deverá ser aplicado é o Visto Nacional D (acima de 90 dias). 

 
LOCAL 

 
Consulado Geral da República da Polônia em Curitiba 

Av. Agostinho Leão Júnior, 234 - Alto da Glória, Curitiba - PR 

(41) 3019-4662 

 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 
Além da documentação obrigatória listada abaixo, o Consulado pode solicitar          

documentos complementares, caso verifique a necessidade. 

 
1. Passaporte original. O Consulado solicita que o documento tenha pelo menos           

duas folhas livres e validade de, ao menos, três meses após a data prevista              

de retorno ao Brasil; 

2. Passaporte anterior (se tiver); 

3. Duas fotos biométricas. Verifique as especificações da foto no final deste           

manual; 

4. Formulário de Pedido de Visto impresso e assinado. Esse documento é           

preenchido de forma on-line pelo site: 

http://www.e-konsulat.gov.pl; 

5. Apólice do seguro de viagem internacional. O Consulado solicita que o seguro            

tenha cobertura mínima de 30 mil euros em assistência médica, despesas de            

emergências hospitalares, custos de viagem de retorno ao país de origem por            

motivos de saúde e traslado do corpo em caso de óbito. O seguro deve ser               

válido em território polonês durante o período da viagem; 

6. Reserva das passagens aéreas de ida e volta. O Consulado necessita ter as             

datas exatas de ida e volta, além de saber o país de entrada na Europa; 

7. Carta de aceite da universidade de origem; 

http://www.e-konsulat.gov.pl/


8. Local de moradia. As universidades polonesas disponibilizam um documento         

informando que o aluno poderá ficar no alojamento estudantil da universidade; 

9. Meios de sustento. O governo polonês tem definido como valor mínimo a ser             

comprovado 701 zloty (moeda da Polônia) por mês. Para fazer a           

comprovação desse recurso, são aceitos os seguintes documentos: 

a. atestado de bolsa de estudos; 

b. extratos bancários dos últimos três meses comprovando o saldo na          

conta corrente ou conta poupança, com a descrição do limite do cartão            

de crédito internacional; 

c. declaração de responsabilidade financeira assinada pelos      

pais/patrocinadores, com reconhecimento de firma em cartório       

(autenticidade). Junto com a declaração os pais/patrocinadores devem        

apresentar os comprovantes de renda. 

 

PROCESSO DE SOLICITAÇÃO E TAXA CONSULAR 
 

Após ter toda a documentação exigida, é necessário realizar agendamento          

com o Consulado da Polônia em Curitiba. O agendamento é realizado por e-mail no              

seguinte endereço:  

curitiba@msz.gov.pl 

Quando contatar o Consulado por e-mail, você deve informar o motivo da sua             

viagem (estudos), a data da sua viagem, a sua cidade de residência e             

disponibilidade de dias para ir até Curitiba, além de listar quais dos documentos             

exigidos você já possui em mãos. Após analisar seu pedido, o Consulado irá             

responder o seu e-mail e irá disponibilizar uma data específica para seu            

atendimento. Após o retorno do órgão, é necessário fazer o preenchimento do            

Formulário de Pedido de Visto e realizar o cadastro com a data informada pelo              

Consulado. Para isso, entre no link abaixo: 

http://www.e-konsulat.gov.pl 

 

Verifique a cartilha explicativa ao final deste manual, para auxiliar no           

preenchimento do formulário. 

http://www.e-konsulat.gov.pl/


A taxa consular deve ser paga diretamente no Consulado ou por transferência            

bancária. Informações atualizadas sobre o valor da taxa podem ser conferidas no            

link abaixo: 

 

https://www.msz.gov.pl/pt/p/kurytyba_br_k_pt/informacoes_consulares/taxas_consul

ares/taxas_consulares 

 

 
TEMPO DE RESPOSTA 

 
O tempo de resposta sobre o pedido de visto é de até dois meses. 

 

ALERTAS DO CONSULADO 
 

É sempre possível que haja a necessidade de fornecer outros documentos,           

além dos listados, caso o Consulado entenda a necessidade. É de responsabilidade            

do solicitante comprovar o motivo da viagem e o tempo de permanência, bem como              

a intenção de retornar ao Brasil ou a seu país de origem. 

 

  

https://www.msz.gov.pl/pt/p/kurytyba_br_k_pt/informacoes_consulares/taxas_consulares/taxas_consulares
https://www.msz.gov.pl/pt/p/kurytyba_br_k_pt/informacoes_consulares/taxas_consulares/taxas_consulares


ATENÇÃO 
 

Estar com o visto de entrada não dá direito à entrada automática no país. A               

decisão final sobre sua entrada somente ocorre no ponto de entrada pela autoridade             

de imigração. É decisão soberana do país aceitar ou não a entrada de estrangeiros              

em seu território.  

A desconfiança sobre os reais motivos da ida ao país é razão suficiente para              

não permitir a entrada do estrangeiro. Adote sempre tom respeitoso e evite cair em              

contradições nos contatos que porventura realizar com as autoridades estrangeiras. 

 
  



 
 
 
 

 
LINKS ÚTEIS 

 
Consulado da Polônia em Curitiba: 

https://kurytyba.msz.gov.pl/pt/p/kurytyba_br_k_pt/ 

 

Perguntas frequentes sobre o processo de visto - Consulado da Polônia: 

https://kurytyba.msz.gov.pl/pt/informacoes_consulares/vistos/visto_nacional__estadi

a_acima_de_90_dias_ 

 

Diretoria de Relações Internacionais - Univates 

https://www.univates.br/dri/ 

 
Polícia Federal: 

http://www.pf.gov.br/ 

 

Ministério de Relações Exteriores: 

http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino 

 
 
 

CONTATOS ÚTEIS 
 

Consulado da Polônia em Curitiba: 

 curitiba@msz.gov.pl 

(41) 3019-4662 

 

Diretoria de Relações Internacionais - Univates 

dri@univates.br 

(51) 3714-7019 

 

https://kurytyba.msz.gov.pl/pt/p/kurytyba_br_k_pt/
https://kurytyba.msz.gov.pl/pt/informacoes_consulares/vistos/visto_nacional__estadia_acima_de_90_dias_
https://kurytyba.msz.gov.pl/pt/informacoes_consulares/vistos/visto_nacional__estadia_acima_de_90_dias_
https://www.univates.br/dri/
http://www.pf.gov.br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino
https://www.google.com/search?q=Consulado+Geral+da+Rep%C3%BAblica+da+Pol%C3%B4nia+em+Curitiba&oq=con&aqs=chrome.0.69i59l3j69i57j69i61l2.3045j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


ANEXOS



Formulário de Pedido de Visto 



CADASTRO DE ATENDIMENTO  

PARA SOLICITAÇÃO DO VISTO NACIONAL ou VISTO SCHENGEN 

 
1. Entre no site www.e-konsulat.gov.pl 

2. Escolhe o idioma 

O pais e a cidade 

 

3. Escolhe o tipo de atendimento (visto NACIONAL – para estadia superior a 90 dias) 

 



4. Copie o código e clique em “seguinte” 

 

 

 

5. Escolhe a data (e horário), clique em “proceda à marcação”: 

 

 



6. Preencha o formulário por completo. ATENÇÃO: o idioma disponibilizado no sistema é o 

português de Portugal, e é por isso que alguns termos parecem diferentes.  

E para prosseguir, marque todos os itens e clique em “seguinte” 

 

 

7. Verifique os dados, corrija, ou clique em „guardar” para salvar o formulário e concluir o 

cadastro. 

 



8. Imprima o número do protocolo. O sistema deve lhe enviar um e-mail de confirmação do 

agendamento.  

Caso não recebe-lo em 24 horas, por favor, entre em contato com o Consulado 

(curitiba@msz.gov.pl)  para verificar o problema. 

No dia de atendimento tenha em mãos o formulário de pedido assinado, junto com o 

passaporte, foto e os outros documentos solicitados pelo Consulado. 

 



Foto biométrica 



                                  
Consulado Geral da República da Polônia 

Rua Agostinho Leão Júnior 234, Curitiba – PR; CEP: 80030-110 

e-mail: curitiba@msz.gov.pl 

FOTO BIOMÉTRICA para o passaporte ou visto 
 

 A foto deve ser RECENTE, dos últimos 6 meses. 
 

 Tamanho:  3,5cm X 4,5cm / digital: 415 pixels X 530 pixels; papel LISO - BRILHANTE;  
atenção: sugerimos pedir também o envio da foto digital por e-mail, diretamente para o Consulado. 

 

 Foto colorida, NÍTIDA e com cores NATURAIS, com fundo branco e iluminação uniforme, sem luz 
excessiva ou sombras; 

 

 Não utilizar maquiagem forte, óculos, brincos grandes ou adornos no rosto (p.e. piercing).  
 

 Os olhos devem estar abertos e bem visíveis, com o olhar direcionado para a câmera;  
 

 A cabeça poderá estar coberta somente por motivos religiosos, e mesmo assim, todo o rosto, inclusive 
as sobrancelhas, deverá estar aparente;  
 

 Cabelos não podem cobrir a parte do rosto. Os olhos e sobrancelhas precisam ser bem visíveis. 
 

 A pessoa fotografada deverá posar de frente, com o rosto bem de frente para a câmera  (inaceitável a 
visão de cima ou de baixo), apresentar expressão facial natural e manter os lábios fechados; 
 

 Crianças: não pode ter outra pessoa junto na foto, nem qualquer objeto cobrindo uma parte do rosto. 
 

 As medidas (abaixo) deverão ser obrigatoriamente respeitadas. 
 O ROSTO OCUPA DE 70 a 80% DA FOTO 

 
 

     Tamanho:   Enquadramento: 

    
 



Declaração de responsabilidade financeira 



 

Recursos econômicos 
 

 

A quem possa interessar, 

 

Eu (nome do responsável), nascido em (cidade, estado, país) no (dia, mês, ano),             

RG (número do RG), venho através desta informar que disponho do valor de             

R$XXXX , em conta corrente e que darei total auxílio financeiro ao meu/minha            

filho/filha , (nome do filho/filha), passaporte (número do passaporte) no período em           

que ele/ela estiver estudando na cidade (nome da cidade), na Polônia. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

nome do responsável 

 

 

 

 

 

 

Data 




