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INTRODUÇÃO

Este documento tem como objetivo auxiliar os estudantes da Univates no requerimento
para solicitação de visto para o Canadá nos Escritórios da VFS Global 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.



APLICAÇÃO EM PAPEL

Antes de iniciar o pedido de visto é necessário o agendamento prévio para ser feito o
cadastro de sua biometria no escritório da VFS Global, em Porto Alegre. Para realizar o
agendamento, clique neste link. A biometria tem um custo de C$85,00 (oitenta e cinco dólares
canadenses).

Após a realização da biometria, o escritório da VFS Global disponibiliza um guia para o
andamento correto do processo. Você pode encontrá-lo neste link.

E-APPLICATION

Você também pode realizar sua aplicação de forma online, pelo site do IRCC. Poderá
encontrar ajuda para o processo neste link. Além disso, durante o processo, você será chamado
para comparecer à VFS Global, em Porto Alegre, para o cadastro biométrico. Quando for
solicitado, agende por este link.

Também pode encontrar mais instruções de como proceder com a aplicação online neste
link.

STUDY PERMIT

Para que o processo seja realizado com sucesso, você deve ter os seguintes documentos:

1. formulário de consentimento TT Services, neste link;
2. aplicação para Study Permit, neste link;
3. formulário de informações familiares, neste link;
4. checklist de documentos, devidamente preenchido, neste link;
5. checklist de documentos em português e inglês, devidamente preenchido, neste link;
6. carta de aceite da universidade de destino, original ou cópia eletrônica;
7. passaporte original, com ao menos uma página em branco e com validade maior em

relação ao período de estadia e pretendido para o visto;
8. cópia do passaporte atual e os dos últimos cinco anos, caso tenha mais de um, com todas

as páginas que contenham vistos, carimbos e informações pessoais (nome, nascimento,
número do passaporte e foto);

9. duas fotos tamanho 3,5x4,5 tamanho passaporte, com o nome completo e data de
nascimento no verso. Instruções neste link;

10.Comprovante de renda, sendo possível comprovar com os seguintes documentos:
a. Extratos bancários dos últimos quatro meses ou declaração recente de imposto de

renda;
b. Comprovante da bolsa de estudos na instituição, indicando que está isento de

pagamentos para a universidade de destino.
O valor a ser comprovado é de cerca de C$5.000 (cinco mil dólares canadenses) para um

período de seis meses.
11. carta de motivação, explicando o porquê deseja estudar no Canadá e na IES de destino,

que entende suas responsabilidades como estudante, seus objetivos gerais em relação a
sua formação/educação e como esta oportunidade de estudos no Canadá irá aumentar
suas chances de empregabilidade;

12.declaração de união estável, neste link, se aplicável;
13.autorização para terceiros terem acesso às suas informações do processo de visto

(exemplo, pais ou ERI), neste link, caso considere pertinente.

OBS.: todos os documentos em português necessitam de tradução (em inglês ou francês),
feitas por um tradutor juramentado. Caso não seja um tradutor juramentado, com uma
declaração, em inglês, juramentada em cartório feita pelo tradutor, comprovando que é

https://www.vfsglobal.ca/IRCC-AppointmentWave1/Account/RegisteredLogin?q=shSA0YnE4pLF9Xzwon/x/CQ1P0LBKn66dLdNUfueK+wmzUtYpC3tDHc7KgSJKZ7F/zaKWHbCkBvpKQvOcUb4iA==
https://www.vfsglobal.ca/canada/brazil/how_to_apply.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/account.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/apply-visitor-visa/online-outside.html
https://www.vfsglobal.ca/IRCC-AppointmentWave1/Account/RegisteredLogin?q=shSA0YnE4pLF9Xzwon/x/CQ1P0LBKn66dLdNUfueK+wmzUtYpC3tDHc7KgSJKZ7F/zaKWHbCkBvpKQvOcUb4iA==
https://www.vfsglobal.ca/canada/brazil/how_to_apply.html
https://www.vfsglobal.ca/canada/brazil/pdf/consent-form-new.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/kits/forms/imm1294e.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/kits/forms/imm5707e.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/kits/forms/imm5483e.pdf
https://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5849E.pdf
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/application-forms-guides/temporary-resident-visa-application-photograph-specifications.html
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/kits/forms/imm5409e.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/kits/forms/imm5475e.pdf


competente para realizar essa função e que ela é uma verdadeira representação do que se
encontra no documento original. Também serão exigidos todos os documentos originais em
português.

Além disso, poderão ser requisitados outros documentos. O guia com informações mais
detalhadas para aplicação da permissão de estudos no Canadá pode ser encontrado neste
link.

VISTO DE TURISMO 180 DIAS

Para que o processo seja realizado com sucesso, você deve ter os seguintes documentos:

1. formulário de consentimento TT Services, neste link;
2. aplicação para Temporary Resident Visa, neste link;
3. formulário de informações familiares, neste link;
4. checklist de documentos, devidamente preenchido, neste link;
5. checklist de documentos em português e inglês, devidamente preenchido, neste link;
6. passaporte original, com ao menos uma página em branco e com validade maior em

relação ao período de estadia e pretendido para o visto;
7. cópia do passaporte atual e o dos últimos cinco anos, caso tenha mais de um, com todas

as páginas que contenham vistos, carimbos e informações pessoais (nome, nascimento,
número do passaporte e foto);

8. duas fotos tamanho 3,5x4,5, tamanho passaporte, com o nome completo e data de
nascimento no verso. Instruções neste link;

9. declaração de união estável, neste link, se aplicável;
10.autorização para terceiros terem acesso a suas informações no processo de visto

(exemplo, pais ou ERI), neste link, caso considere pertinente.

OBS.¹: entre neste link, em “Why are you visiting Canada?”, selecione “To visit as a
Tourist”, a seguir, em “Do you qualify for the fully vaccinated traveller exemption?”,
selecione “Yes” e veja como prosseguir com seus documentos para comprovar sua
situação com a vacinação contra a covid-19 na chegada ao Canadá. Além disso, o site
conta com outros documentos opcionais para serem entregues juntamente aos citados na
lista anterior, como instruções para comprovação de renda, que podem ajudar na
aprovação do visto, mesmo sendo opcional para o visto de turismo.

OBS.²: todos os documentos em português necessitam de tradução (em inglês ou francês),
feitas por um tradutor juramentado. Caso não seja um tradutor juramentado, com uma
declaração, em inglês, juramentada em cartório feita pelo tradutor, comprovando que é
competente para realizar essa função e que ela é uma verdadeira representação do que se
encontra no documento original. Também serão exigidos todos os documentos originais em
português.

Além disso, poderão ser requisitados outros documentos. O guia com informações mais
detalhadas para aplicação do visto de turismo no Canadá pode ser encontrado neste link.

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/application-forms-guides/guide-5269-applying-study-permit-outside-canada.html
https://www.vfsglobal.ca/canada/brazil/pdf/consent-form-new.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/kits/forms/imm5257e.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/kits/forms/imm5707e.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/kits/forms/imm5484e.pdf
https://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5889E.pdf
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/application-forms-guides/temporary-resident-visa-application-photograph-specifications.html
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/kits/forms/imm5409e.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/kits/forms/imm5475e.pdf
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/supporting-documents.html#wb-auto-15
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/application-forms-guides/guide-5256-applying-visitor-visa-temporary-resident-visa.html


ACOMPANHE SUA SOLICITAÇÃO

Você poderá acompanhar o andamento da sua solicitação de visto, tanto de estudo como de
turismo, em um dos seguintes links:

https://www.vfsglobal.ca/IRCC-GPTWave1TTS/Track/Index?q=shSA0YnE4pLF9Xzwon/x/CQ1P0L
BKn66dLdNUfueK+wmzUtYpC3tDHc7KgSJKZ7F/zaKWHbCkBvpKQvOcUb4iA==

ou

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/check-status.html

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.

https://www.vfsglobal.ca/IRCC-GPTWave1TTS/Track/Index?q=shSA0YnE4pLF9Xzwon/x/CQ1P0LBKn66dLdNUfueK+wmzUtYpC3tDHc7KgSJKZ7F/zaKWHbCkBvpKQvOcUb4iA==
https://www.vfsglobal.ca/IRCC-GPTWave1TTS/Track/Index?q=shSA0YnE4pLF9Xzwon/x/CQ1P0LBKn66dLdNUfueK+wmzUtYpC3tDHc7KgSJKZ7F/zaKWHbCkBvpKQvOcUb4iA==
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/check-status.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/check-status.html


LINKS ÚTEIS

Governo canadense - imigração:
https://www.canada.ca/en/services/immigration-citizenship.html

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

Escritório de Relações Internacionais - Univates:
internacional@univates.br

(51) 3714-7019

Governo canadense - imigração:
SPALOIMMIGRATION@international.gc.ca
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