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Solicitação de visto

FRANÇA



A Univates, por meio da Diretoria de Relações

Internacionais, dá suporte para a solicitação de visto

apenas para fins de estudo. Por se tratar de um processo

de ordem consular, não nos responsabilizamos pelo

transcurso da solicitação e do pedido de visto, cabendo ao

aluno buscar as informações atualizadas nos órgãos

competentes.

Os órgãos responsáveis pela emissão de vistos para a

França no Brasil, é a Embaixada francesa em Brasília e os

os Consulados franceses. Os pedidos realizados por

residentes do Rio Grande do Sul, devem ser

encaminhados pelo Consulado da França em São Paulo.

O processo é iniciado de forma on-line pela plataforma

France-visas, e posteriormente é necessário realizar um

agendamento e se apresentar pessoalmente no Consulado  

com a lista de documentos informados pelo órgão.

Orientamos o solicitante a verificar os procedimentos e

documentações necessárias diretamente no site do

Consulado. Também sugerimos o contato telefônico com o

órgão, a fim de confirmar as informações dispostas na

página virtual.
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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 a permanência,

bem como a intenção de retorno ao Brasil ou seu país de

origem.

Estar com o visto não dá direito à entrada automática no

país. A decisão final sobre o seu ingresso somente é dada

no ponto de acesso 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 de ida ao país é

razão suficiente para não permitir a passagem do

estrangeiro. Adote sempre tom respeitoso e evite cair em

contradições nos contatos que porventura realizar com as

autoridades estrangeiras.
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br.ambafrance.org

Embaixada da França no Brasil

www.univates.br/dri

Diretoria de Relações Internacionais - Univates

www.pf.gov.br

Polícia Federeal

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

Ministério de Relações Exteriores

Links

www.itamaraty.gov.br/pt-BR/representacoes-diplomaticas-

estrangeiras-no-brasil

Embaixadas e Consulados estrangeiros no Brasil

saopaulo.consulfrance.org

Consulado da França em São Paulo

https://br.ambafrance.org/VISTOS-Clique-aqui-para-fazer-o-agendamento
http://www.univates.br/dri
http://www.pf.gov.br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/representacoes-diplomaticas-estrangeiras-no-brasil/18166-embaixadas#equador
https://saopaulo.consulfrance.org/Pedidos-de-visto-para-a-Franca-no-Brasil



