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INTRODUÇÃO

Este documento tem como objetivo auxiliar os estudantes da Univates no

requerimento para solicitação de visto na Embaixada da Áustria 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 Tipo D, que permite estadia na

Áustria por até 180 dias.

LOCAL

Embaixada da Áustria em Brasília

St. de Embaixadas Sul, 811, Lt 40 - Asa Sul, Brasília - DF, 70200-110

(61) 3443-3111

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

Além da documentação obrigatória listada abaixo, a Embaixada pode solicitar

documentos complementares, caso verifique a necessidade.

1. Formulário para Solicitação do Visto D, devidamente preenchido em inglês;

2. Uma foto 3,5 x 4,5 atual, seguindo as instruções deste link;

3. Passaporte original. Ele deverá ter pelo menos duas páginas vazias e

validade mínima de três meses após o término do visto;

4. Cópia simples do passaporte (página com a foto);

5. Seguro saúde/viagem com cobertura mínima de €30.000,00 (trinta mil euros)

para o Espaço de Schengen .1

6. Comprovante de moradia na Áustria.
Obs.: as cartas de aceite emitidas pelas universidades austríacas geralmente possuem uma

observação informando que o aluno selecionado poderá ficar nas dependências da

instituição. Normalmente essa informação serve apenas para facilitar o processo de visto,

mas não garante o alojamento ao aluno.

7. Comprovantes de meios de sustento. Pode-se utilizar como comprovante:

a. imposto de renda;

b. contracheques dos últimos três meses.
Obs.: caso você dependa da renda de outra pessoa, será necessário preencher uma

1 O Espaço de Schengen é formado por Estados-Membros da União Europeia e Estados Associados
que aboliram o controle de fronteiras internas e aplicam totalidade do acervo Schengen em matéria
de emissão de vistos para estadas com duração que não ultrapasse três meses (CONSULADO
GERAL DE PORTUGAL EM SÃO PAULO, 2018).

https://www.icao.int/Security/mrtd/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf


carta de responsabilidade com a assinatura do responsável financeiro. Essa carta

não precisa ser autenticada. É aconselhável apresentar renda suficiente para suprir o

custo de vida, em torno de €1.000,00 (mil euros) por mês.

8. Passagem de ida e volta;

9. Carta de aceite da universidade de destino;

10. Cópia simples de vistos anteriores para o Espaço de Schengen, caso tenha

viajado anteriormente.

PROCESSO DE SOLICITAÇÃO E TAXA CONSULAR

Após ter organizado toda a documentação exigida, é necessário agendar um

horário de atendimento na Embaixada austríaca em Brasília. Esse agendamento é

realizado via telefone e, durante a ligação, a pessoa responsável pelo atendimento

irá solicitar as datas de voo para Áustria, para melhor organização. No momento da

ligação é importante confirmar a cotação do câmbio do mês.

A taxa consular cobrada pelo governo austríaco é de €150,00 (cento e

cinquenta euros), porém o valor deve ser pago em real e em espécie (não é aceito

pagamento em cartão ou cheques).

A Embaixada permite fazer a solicitação do visto com no máximo três meses

de antecedência, mas recomenda solicitá-lo no mínimo um mês antes da viagem.

TEMPO DE RESPOSTA E RETIRADA

A Embaixada, de forma geral, consegue emitir o visto no mesmo dia da

solicitação. Em alguns casos, a resposta demora apenas um dia útil.

ALERTAS DA EMBAIXADA

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

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

do solicitante comprovar o motivo da viagem e a permanência, bem como a intenção

de retorno ao Brasil ou seu país de origem.



ATENÇÃO

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

decisão final sobre sua entrada somente é dada no ponto de entrada pela autoridade

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

no 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

Embaixada da Áustria em Brasília:

http://www.bmeia.gv.at/brasilia

Escritório 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

Embaixada da Áustria em Brasília:

brasilia-ob@bmeia.gv.at

(61) 3443-3231 /  (61) 3443-3111

Escritório de Relações Internacionais - Univates

internacional@univates.br

(51) 3714-7019

http://www.bmeia.gv.at/brasilia
https://www.univates.br/dri/
http://www.pf.gov.br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino



	ad91387f7668993d1d04c55a7bc04fde7c3b683e476718a0b9e15acfe3335116.pdf
	2e58b8665822c57920ffab20f7296f9fa7618af5af45cf3e22f665f14a1c1dce.pdf

	ad91387f7668993d1d04c55a7bc04fde7c3b683e476718a0b9e15acfe3335116.pdf
	ad91387f7668993d1d04c55a7bc04fde7c3b683e476718a0b9e15acfe3335116.pdf
	2e58b8665822c57920ffab20f7296f9fa7618af5af45cf3e22f665f14a1c1dce.pdf


