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Orientação para Vistos: 

 

Permanência até 90 dias 

 

Turismo 

 

Os cidadãos brasileiros que desejarem se dirigir à França em viagem turística não 

necessitam de visto.  

!Atenção: Esta medida aplica-se exclusivamente às estadas inferiores a 90 dias e 

apenas na França metropolitana, Coletividades e Territórios Ultramarinos: Saint 

Martin, Saint Barthélémy, Saint Pierre et Miquelon, Nova Caledônia, Wallis et 

Futuna, Mayotte e Polinésia Francesa assim como para os Departamentos e 

Regiões Ultramarinos: Guadalupe, Martinica e Réunion.  

 

______________________________________________________________________ 

Importante! 

 

Todos os cidadãos estrangeiros que desejarem viajar para a França devem poder 

apresentar na fronteira os papéis regulamentares que justifiquem o MOTIVO DA VIAGEM, 

os RECURSOS PARA SUBSISTÊNCIA e as CONDIÇÕES DE HOSPEDAGEM. 

 

Comprovantes que podem ser pedidos pela polícia nas fronteiras, seja qual for o 

motivo da estada:  

 

 Comprovantes dos meios de subsistência que lhe permitam fazer face à suas 

despesas de estada (apresentação de dinheiro em espécie, cheques de viagem, 

cheques certificados, cartões de crédito internacionais, etc.) em função da 

duração e do objetivo da estada (62 € por dia ou 31 € por dia com um atestado 

de acolhida); 

 



 Contrato de seguro por uma seguradora reconhecida oficialmente para as 

despesas médicas e hospitalares, e inclusive de ajuda social, que cubra 

tratamentos eventuais durante a estada na França no valor de no mínimo 30.000 

euros; 

 

 Garantias de repatriamento para as despesas com retorno ao país de residência 

habitual (título de transporte marítimo, ferroviário, rodoviário ou aéreo, ou 

atestado bancário).  

______________________________________________________________________ 

 

 

Além dos documentos citados acima, podem ser solicitados ainda alguns 

documentos específicos de acordo com o caráter da viagem. Tais especificações 

podem ser encontradas abaixo. 

 

 

 

Para viagens com fins turísticos: 

 

 

Comprovantes que podem ser pedidos pela polícia nas fronteiras: 

 

 Documento de viagem aceito pelas autoridades francesas; 

 

 Qualquer documento capaz de comprovar o objetivo e as condições da estada. 

 

 

 

 

*Visitas familiares ou privadas* 

 

Comprovantes que podem ser pedidos pela polícia nas fronteiras: 

 

 Documento de viagem aceito pelas autoridades francesas; 

 

 Comprovante de hospedagem (certificado de acolhida validado pela prefeitura 

da comuna de residência do anfitrião); 



Dispensas: 

 

o Estada de caráter humanitário ou inscrito num contexto de intercâmbio cultural 

(o certificado de acolhida é substituído por um atestado do órgão de acolhida ou 

por um convite se o órgão for reconhecido oficialmente).  

  

o Dispensa de certificado de acolhida expedido pela autoridade consular (se a 

estada for justificada por uma causa médica urgente ou falecimento de um 

familiar). 

 

 

 

 

!Como já mencionado, em alguns casos, os cidadãos Brasileiros podem necessitar 

de visto, mesmo em viagem de curta duração, quando estiverem se dirigindo a 

Guiana Francesa (exceto para os passaportes diplomáticos e de serviços 

brasileiros). 

 

 

Pedido de Visto: 

 

Para a solicitação do seu pedido de visto, é obrigatório agendar o dia e horário pela 

internet.  

Para agendamento, acessar o seguinte link: 

http://www.ambafrance-br.org/-Embaixada-da-Franca-no-Brasil- 

 

 

Comparecimento obrigatório 

 

O comparecimento do solicitante para visto é obrigatório. Nenhuma exceção será 

concedida para esta regra. O Governo Francês implantou, em 06 de outubro de 2008, o 

sistema de coleta de dados biométricos (fotografia e impressões digitais) para todas as 

pessoas que precisam de visto para ingressar na França ou no Espaço Schengen. 

Somente são isentos do processo de coleta dos dados biométricos as crianças com 

idade inferior a 06 anos, não importa a nacionalidade e o tipo de visto solicitado. 

http://www.ambafrance-br.org/-Embaixada-da-Franca-no-Brasil-


Documentos: 

 

 Original e cópia do Passaporte (emitido há menos de 10 anos e com validade 

mínima de 03 meses depois da sua estada prevista na França) - Todas as folhas, 

mesmo as em branco, apresentando pelo menos 03 páginas em branco; 

 

 01 formulário devidamente preenchido e assinado – Formulário de pedido de 

visto de Curta Duração Schengen. 

O formulário pode ser encontrado em diferentes línguas através das seguintes 

páginas de alguns Consulados: 

-Brasília: 

http://brasilia.ambafrance-br.org/Formularios-de-visto 

 

-Rio de Janeiro: 

http://riodejaneiro.ambafrance-br.org/VISTOS 

 

-São Paulo: 

http://saopaulo.ambafrance-br.org/Formularios 

 

 CPF; 

 

 Comprovante de residência no Brasil; 

 

 Certidão de Nascimento; 

 

 02 fotos 3,5 x 4,5 fundo branco, sem data, idênticas e recentes; 

 

 Reserva de passagem aérea ida e volta marcada (original e cópia), constando 

todo o itinerário; 

 

 Reserva do Hotel ou << attestation d'accueil>> original emitida pela Prefeitura – 

Original e cópia; 

 

 Garantias financeiras regulares e suficientes à duração:  

http://brasilia.ambafrance-br.org/Formularios-de-visto
http://riodejaneiro.ambafrance-br.org/VISTOS
http://saopaulo.ambafrance-br.org/Formularios


- Última declaração de imposto de renda; 

- Extratos de contas bancárias dos últimos 03 meses;  

- Três últimos holerites / folhas de pagamento / pró-labores/ decore, etc. 

 

 Menores de 18 anos: autorização parental (do pai e da mãe com assinaturas 

reconhecidas em cartório); 

 

 Menores de 18 anos: autorização parental (do pai e da mãe com assinaturas 

reconhecidas em cartório).  

 

 Para os estrangeiros residentes no território brasileiro, RNE ou visto válido.  

 

 

Importante: O dossiê deverá comportar 02 jogos de documentos: 01 jogo de originais 

(que lhe será devolvido) e outro jogo unicamente de cópias. 

 

 

Taxas (não reembolsável) 

 

Paga em Reais, em espécie, no próprio consulado equivalente a 60 euros. 

 

 

 

Importante: Os valores relativos à taxa podem sofrer modificações a qualquer 

momento. O interessado deverá se informar em período mais próximo de sua viagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cientistas e Professores de Ensino Superior  

 

Documentos: 

 

 Passaporte (validade de no mínimo 06 meses); 

 

 Formulário de pedido de visto de curta duração devidamente preenchido, datado 

e assinado; 

 

 01 Foto 3,5 x 4,5 fundo branco, sem data, recente; 

 

 ‘Protocole d’Accueil’ + Carta Convite original e uma cópia de um 

estabelecimento reconhecido constando:  

 

 carimbo da prefeitura; 

 

 carimbo e assinatura do responsável do estabelecimento. 

 

O modelo do ‘Protocole d’Accueil’ pode ser encontrado na seguinte página: 

http://saopaulo.ambafrance-br.org/IMG/pdf/Modele_convention_d_accueil-

2.pdf?347/a4e5a60f780affaa8bbb5e0b770ddbf8f8d0069d 

 

Obs.: Todos os documentos devem ser apresentados: original e 01 cópia de 

cada. 

 

Taxas: 

 

Taxa a ser paga em espécie (Reais) equivalente a 35 Euros. 

 

Importante: Os valores relativos à taxa podem sofrer modificações a qualquer 

momento. O interessado deverá se informar em período mais próximo de sua viagem. 

http://saopaulo.ambafrance-br.org/IMG/pdf/Modele_convention_d_accueil-2.pdf?347/a4e5a60f780affaa8bbb5e0b770ddbf8f8d0069d
http://saopaulo.ambafrance-br.org/IMG/pdf/Modele_convention_d_accueil-2.pdf?347/a4e5a60f780affaa8bbb5e0b770ddbf8f8d0069d


Trânsito para Estrangeiros Residentes no Brasil 

 

Documentos: 

 

 Para os estrangeiros residentes no Brasil: Carteira de estrangeiro atualizada 

(validade superior a estada prevista na França) ou visto; CPF; 

 

 Declaração completa do último imposto de renda, 03 últimos contra-cheques ou 

contrato social + Decore; 

 

 Original e cópia do passaporte (emitido a menos de 10 anos e com validade 

mínima de 03 meses além do período de estada prevista na França (todas as 

folhas mesmo as em branco) e com pelo menos 03 paginas em branco; 

 

 Reserva do Hotel ou « attestation d'accueil » original emitida pela Prefeitura; 

 

 Printer da reserva do bilhete aéreo com ida e volta constando todo Itinerário; 

 

 Carteira de trabalho mencionando o período de férias;  

 

 01 formulário devidamente preenchido e assinado;  

 

 01 fotografia 3 x 4 fundo branco recente,  

 

 Declaração do responsável financeiro e comprovantes (para estudantes);  

 

 Declaração da universidade; 

 

 Seguro viagem internacional (30.000 euros cobertura mínima) para 

repatriamento e para hospitalizações de urgência que devera ser apresentado no 

momento da retirada do visto. 

 

 



O dossiê deverá comportar 02 jogos de documentos: 01 jogo de originais (que lhe será 

devolvido) e outro jogo unicamente de cópias. 

 

 

 

Taxa do dossiê (não reembolsável) 

Paga em Reais, em espécie, no próprio consulado, equivalente a 60 euros. 

Importante: Os valores relativos à taxa podem sofrer modificações a qualquer 

momento. O interessado deverá se informar em período mais próximo de sua viagem. 

 

 

Isenção de visto de curta duração para atividades remuneradas na França 

 

 

Em cumprimento à portaria de 10 de maio de 2010 relativa aos documentos e vistos 

exigidos para a entrada de estrangeiros no território europeu da França, os cidadãos 

brasileiros que chegarem ao território europeu da França (ou seja, à França 

metropolitana) para exercer, por um período não superior a 90 dias, uma atividade na 

qualidade de trabalhador assalariado estão dispensados do visto de curta duração. 

Em consequência, os cidadãos brasileiros com intenção de exercer uma atividade 

remunerada na França metropolitana estão dispensados do visto de curta duração: 

 

 Se esta atividade não necessitar de Autorização Provisória de Trabalho (APT): 

profissões não assalariadas ou titulares de uma convenção de acolhida na qualidade de 

cientista; 

 

 Ou, em caso de exercício de uma atividade assalariada, se já houver sido obtida uma 

ATP que poderá ser apresentada por ocasião do controle na chegada à França. 

 

É indispensável, por conseguinte, esperar a recepção da APT ou da convenção de 

acolhida na qualidade de cientista antes de viajar com destino à França metropolitana 

para exercer uma atividade de trabalho assalariada durante um período inferior a 90 dias 

e apresentar este documento quando da chegada à França. 

 



Vistos de Longa Duração 

 

Permanência acima de 90 dias 

 

 

 

Estudos 
 

 

ESTUDOS DE ATÉ 06 MESES OU POR MAIS DE 06 MESES 

 

 

 

Pedido de Visto: 

 

 

Atenção: Antes de se apresentar para o pedido de visto de estudante é necessário ter 

cumprido todas as etapas do procedimento pré-consular Campusfrance. Acesse o site do 

CampusFrance Brasil, crie seu Espaço CampusFrance e conclua as 6 etapas do 

procedimento. 

 

Para mais informações, consulte a seguinte página: 

www.brasil.campusfrance.org 

(consultar rubricas, “visto de estudante” e “guias”) 

 

 

Para a solicitação do seu pedido de visto, é obrigatório agendar o dia e horário pela 

internet.  

 

Para agendamento, acessar o seguinte link: 

 

http://www.ambafrance-br.org/-Embaixada-da-Franca-no-Brasil- 

 

Comparecimento obrigatório 

 

O comparecimento do solicitante para visto é obrigatório. Nenhuma exceção será 

concedida para esta regra. O Governo Francês implantou, em 06 de outubro de 2008, o 

http://www.brasil.campusfrance.org/
http://www.ambafrance-br.org/-Embaixada-da-Franca-no-Brasil-


sistema de coleta de dados biométricos (fotografia e impressões digitais) para todas as 

pessoas que precisam de visto para ingressar na França ou no Espaço Schengen. 

Somente são isentos do processo de coleta dos dados biométricos as crianças com idade 

inferior a 06 anos, não importa a nacionalidade e o tipo de visto solicitado. 

 

 

 

Documentos: 

 

 Passaporte (emitido há menos de 10 anos e com validade mínima de 03 meses 

depois da sua estada prevista na França) + cópia das 03 primeiras páginas; 

 

 Formulário de pedido de visto de longa duração preenchido, datado e assinado.  

O formulário pode ser acessado através da seguinte página: 

http://brasilia.ambafrance-

br.org/IMG/pdf/visalon1.pdf?864/5f4b27e05755e5ac3ba8cd094321262d4ed4ec

e9 

 

 02 Fotos 3,5 x 4,5 fundo branco, sem data, idênticas e recentes; 

 

 Reserva de passagem com datas de ida e volta; 

 

 Certidão de Nascimento; 

 

 Comprovante de residência no Brasil; 

 

 Comprovante de estadia pelo período mínimo de 90 dias:  

  -Reserva de hotel; ou  

-Contrato de locação de imóvel; ou  

-Carta convite de um residente na França, acompanhada da cópia da “carte 

d’identité”/ ou passaporte/ ou “carte de séjour” e do comprovante de residência 

na França.  

 

http://brasilia.ambafrance-br.org/IMG/pdf/visalon1.pdf?864/5f4b27e05755e5ac3ba8cd094321262d4ed4ece9
http://brasilia.ambafrance-br.org/IMG/pdf/visalon1.pdf?864/5f4b27e05755e5ac3ba8cd094321262d4ed4ece9
http://brasilia.ambafrance-br.org/IMG/pdf/visalon1.pdf?864/5f4b27e05755e5ac3ba8cd094321262d4ed4ece9


 Certificado Campusfrance contendo o número identificado r; 

 

 Carta de aceite da Universidade Francesa constando o período de estada; 

 

 Diploma ou histórico universitário Brasileiro; 

 

 Declaração de financiamento parental ou de autofinanciamento de 615 € mensais 

com firma reconhecida em cartório; 

Os modelos de declarações podem ser acessados, de acordo com a ordem acima, 

nas seguintes páginas: 

 

http://saopaulo.ambafrance-

br.org/IMG/pdf/Declaration_sur_l_honneur_parentale-03-02-

2012.pdf?948/aeb0d22c043028d4e9ad59c42a6272808409f5d0 

 

http://saopaulo.ambafrance-br.org/IMG/pdf/Declaration_sur_l_honneur_auto-

financement-03-02-

2012.pdf?956/606b47802a012f76215405f41f1f86a0b686842a 

 

 Garantias financeiras regulares e suficientes à duração:  

-Última declaração de imposto de renda; 

-Extrato de conta bancária corrente + poupança/investimentos dos últimos 03 

meses; 

- Três últimos contracheques/folhas de pagamento.  

  

O dossiê deverá comportar 02 jogos de documentos: 01 jogo de originais (que 

lhe será devolvido e outro jogo de cópias). Para sua conveniência traga-os 

prontos de casa. 

 

 

Taxas: 

 

Taxa em dinheiro paga em Reais (01 ano = 50 euros, 06 meses = 50 euros). 

 

 

 

http://saopaulo.ambafrance-br.org/IMG/pdf/Declaration_sur_l_honneur_parentale-03-02-2012.pdf?948/aeb0d22c043028d4e9ad59c42a6272808409f5d0
http://saopaulo.ambafrance-br.org/IMG/pdf/Declaration_sur_l_honneur_parentale-03-02-2012.pdf?948/aeb0d22c043028d4e9ad59c42a6272808409f5d0
http://saopaulo.ambafrance-br.org/IMG/pdf/Declaration_sur_l_honneur_parentale-03-02-2012.pdf?948/aeb0d22c043028d4e9ad59c42a6272808409f5d0
http://saopaulo.ambafrance-br.org/IMG/pdf/Declaration_sur_l_honneur_auto-financement-03-02-2012.pdf?956/606b47802a012f76215405f41f1f86a0b686842a
http://saopaulo.ambafrance-br.org/IMG/pdf/Declaration_sur_l_honneur_auto-financement-03-02-2012.pdf?956/606b47802a012f76215405f41f1f86a0b686842a
http://saopaulo.ambafrance-br.org/IMG/pdf/Declaration_sur_l_honneur_auto-financement-03-02-2012.pdf?956/606b47802a012f76215405f41f1f86a0b686842a


Importante: Os valores relativos à taxa podem sofrer modificações a qualquer 

momento. O interessado deverá se informar em período mais próximo de sua viagem. 

 

 

 

PARA ESTUDOS DE FRANCÊS, OS SEGUINTES DOCUMENTOS DEVERÃO SER 

ACRESCENTADOS AOS CITADOS ACIMA: 

 

 Diploma ou histórico Universitário brasileiro que indique: lien avec les études 

antérieures, formation our reconversion vers un emploi nécessitant la pratique 

de la langue française, souhait de mieux maîtriser le français; 

 

 Inscrição ou pré-inscrição (original) em cursos reconhecidos pelo governo 

frânces com carga horária mínima de 20 horas semanais constando a duração 

Qualité français langue étrangère ( http://www.qualitefle.fr/IndexAlpha.aspx ); 

 

 Comprovante de pagamento. 

 

O dossiê deverá comportar 02 jogos de documentos: 01 jogo de originais (que lhe será 

devolvido e outro jogo de cópias). Para sua conveniência traga-os prontos de casa. 

 

 

Taxa do Visto: 

Paga em Reais (espécie), no próprio consulado, equivalente a 50 Euros. 

 

 

Importante: Os valores relativos à taxa podem sofrer modificações a qualquer 

momento. O interessado deverá se informar em período mais próximo de sua viagem. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qualitefle.fr/IndexAlpha.aspx


Estudos com Bolsa 

 

Documentos: 

 

 

 Passaporte com pelo menos 01 ano e 03 meses de validade, (cópia das paginas 

contendo seus dados pessoais); 

 

 01 Formulário de pedido de visto de longa duração preenchido, datado e 

assinado em letras de forma; 

O formulário poderá ser encontrado na seguinte página:  

http://brasilia.ambafrance-

br.org/IMG/pdf/visalon1.pdf?864/5f4b27e05755e5ac3ba8cd094321262d4ed4ec

e9 

 

 Certidão de nascimento ou casamento; 

 

 Comprovante de residência no Brasil; 

 

 02 Fotos 3,5 x 4,5 fundo branco, sem data, recentes; 

 

 Diploma ou histórico universitário brasileiro; 

 

 Certificado Campusfrance contendo o número identificador r; 

 

 Carta de aceite de Universidade francesa constando a duração da estada; 

 

 A "QUI DE DROIT" constando montante e duração da bolsa; 

 

 Documento comprovando seu alojamento na França pelos 03 primeiros meses; 

 

 Pré-inscrição ou inscrição em um estabelecimento universitário (com as datas de 

início e fim do curso) ou privado ou de curso do idioma francês com carga 

http://brasilia.ambafrance-br.org/IMG/pdf/visalon1.pdf?864/5f4b27e05755e5ac3ba8cd094321262d4ed4ece9
http://brasilia.ambafrance-br.org/IMG/pdf/visalon1.pdf?864/5f4b27e05755e5ac3ba8cd094321262d4ed4ece9
http://brasilia.ambafrance-br.org/IMG/pdf/visalon1.pdf?864/5f4b27e05755e5ac3ba8cd094321262d4ed4ece9


horária mínima de 20 horas semanais reconhecido pelo Ministério Francês da 

Educação Nacional; 

 

 Para os estrangeiros residentes no território brasileiro, RNE ou visto válido.  

 

O dossiê deverá comportar 02 jogos de documentos: 01 jogo de originais (que lhe será 

devolvido e outro jogo de cópias). Para sua conveniência traga-os prontos de casa. 

 

Taxa do Visto:  

Gratuita 

GRATUITO para os bolsistas CNRS, EGIDE/EIFFEL, ALBAN, FAPESP, ERASMUS 

MUNDUS, CNPQ, CNRS, CAPES, COFECLUB, BRAFITEC, BRAFAGRI. 

 

Consultar o Consulado de sua jurisdição para maiores informações sobre isenção de 

taxa para bolsistas de diferentes programas. 

 

Importante: Os valores relativos à taxa podem sofrer modificações a qualquer 

momento. O interessado deverá se informar em período mais próximo de sua viagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDANTE BOLSISTA GRADUAÇÃO SANDUÍCHE NO EXTERIOR – PROGRAMA 

CIÊNCIAS SEM FRONTEIRAS 

 

Documentos: 

 

 01 Formulário de solicitação de visto de longa duração inteiramente preenchido 

e assinado; 

O formulário pode ser acessado na seguinte página: 

http://brasilia.ambafrance-

br.org/IMG/pdf/visalon1.pdf?864/5f4b27e05755e5ac3ba8cd094321262d4ed4ec

e9 

 

 Passaporte (emitido há menos de 10 anos e com validade mínima de 03 meses 

depois da sua estada prevista na França) + cópia das 03 primeiras páginas; 

 

 02 Fotografias de identidade recentes no formato 3,5 x 4,5 ou 3x4, colorida com 

fundo branco (fotografias com fundo colorido não serão aceitas); 

 

 Carta do CampusFrance; 

 

 Para os estrangeiros residentes em território brasileiro, Registro Nacional dos 

Estrangeiros (RNE) ou visto validos. 

 

Os documentos devem ser apresentados em Originais + Fotocópias em formato A4. 

 

 

Taxa do Visto:  

Gratuita 

 

Importante: Os valores relativos à taxa podem sofrer modificações a qualquer 

momento. O interessado deverá se informar em período mais próximo de sua viagem. 

 

http://brasilia.ambafrance-br.org/IMG/pdf/visalon1.pdf?864/5f4b27e05755e5ac3ba8cd094321262d4ed4ece9
http://brasilia.ambafrance-br.org/IMG/pdf/visalon1.pdf?864/5f4b27e05755e5ac3ba8cd094321262d4ed4ece9
http://brasilia.ambafrance-br.org/IMG/pdf/visalon1.pdf?864/5f4b27e05755e5ac3ba8cd094321262d4ed4ece9


Estágio 

 

Documentos: 

 

 Passaporte (O passaporte deve ter validade de três meses após a data do 

vencimento do visto); 

 

 01 formulário de pedido de visto de longa duração preenchido, datado e 

assinado; 

 

 01 fotografia recente no formato 3,5 cm x 4,5 cm, sem data, com fundo branco 

(o fundo colorido não será aceito); 

 

 Comprovante de residência no Brasil; 

 

 Certidão de nascimento; 

 

 Cópia do C.V.; 

 

 Certificado Campusfrance contendo o n° identificado r; 

 

 Diploma ou histórico universitário brasileiro; 

 

 Convenção de estágio estabelecida entre a empresa, a faculdade e o estudante, 

visada pela DIRECCTE (documento retirado na respectiva prefeitura pela 

empresa na França); 

 

 Documento comprovando seu alojamento na França pelos 03 primeiros meses; 

 

 Declaração de financiamento parental ou de autofinanciamento de 615 € mensais 

com firma reconhecida em cartório; 

 

 Garantias financeiras regulares e suficientes à duração: 

http://saopaulo.ambafrance-br.org/spip.php?article438


-Última declaração de imposto de renda; 

-Extrato de conta bancária corrente; 

-Poupança/investimentos dos últimos 03 meses; 

-Três últimos contracheques/folhas de pagamento. 

 

 Contrato de seguro saúde e de repatriamento internacional por todo o período da 

viagem, válido para todo o território Schengen e com cobertura mínima de 

30.000 €; 

 

 Para os estrangeiros residentes no território brasileiro, RNE ou visto válido. 

 

O dossiê deverá comportar 02 jogos de documentos: 01 jogo de originais (que lhe será 

devolvido e outro jogo de cópias). Para sua conveniência traga-os prontos de casa. 

 

 

Taxa do visto: 

Taxa em reais e em espécie = 99 € 

 

Importante: Os valores relativos à taxa podem sofrer modificações a qualquer 

momento. O interessado deverá se informar em período mais próximo de sua viagem. 

 

No prazo de três meses a partir da data de chegada na França, a pessoa interessada deve 

se apresentar na Delegacia territorial do OFII  do seu local de residência. 

 

Mais informações:  http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/


Cientistas e Professores de Ensino Superior  

 

Documentos: 

 

 Passaporte (validade de no mínimo 06 meses); 

 

 Formulário de pedido de visto de curta duração devidamente preenchido, datado 

e assinado; 

 

 02 Fotos 3,5 x 4,5 fundo branco, sem data, recente; 

 

 Cópia do último diploma; 

 

 ‘Protocole d’Accueil’ + Carta Convite original e uma cópia de um 

estabelecimento reconhecido constando:  

 

 carimbo da prefeitura; 

 

 carimbo e assinatura do responsável do estabelecimento. 

 

O modelo do ‘Protocole d’Accueil’ pode ser encontrado na seguinte página: 

http://saopaulo.ambafrance-br.org/IMG/pdf/Modele_convention_d_accueil-

2.pdf?347/a4e5a60f780affaa8bbb5e0b770ddbf8f8d0069d 

 

Obs.: Todos os documentos devem ser apresentados: original e 01 cópia de 

cada. 

Taxas: 

 

Taxa à ser paga em espécie (Reais) equivalente a 99 Euros. 

 

Importante: Os valores relativos à taxa podem sofrer modificações a qualquer 

momento. O interessado deverá se informar em período mais próximo de sua viagem. 

http://saopaulo.ambafrance-br.org/IMG/pdf/Modele_convention_d_accueil-2.pdf?347/a4e5a60f780affaa8bbb5e0b770ddbf8f8d0069d
http://saopaulo.ambafrance-br.org/IMG/pdf/Modele_convention_d_accueil-2.pdf?347/a4e5a60f780affaa8bbb5e0b770ddbf8f8d0069d


Para todos os casos citados acima, o dossiê deverá comportar 02 jogos de 

documentos: 01 jogo de originais (que lhe será devolvido e outro jogo de cópias). 

Para sua conveniência traga-os prontos de casa. 

 

 

ATENÇÃO: 

 

1. Você será convocado na França pelo Oficio Francês de Imigração e Integração 

(OFFI) para submeter-se a um exame médico (para estadas superiores a 06 meses); 

 

2. Você deverá estar munido de um seguro saúde quando for requisitar sua carteira de 

residente temporária na Prefeitura de Polícia; 

 

3. Certidão de nascimento com tradução juramentada (para estadas superiores a 06 

meses) 

 

• A presença do requerente é obrigatória para a obtenção do visto 

• Toda a documentação acima exigida deve ser acompanhada das originais e 01 cópia 

simples 

• Dependendo do caso, o Consulado poderá exigir outros documentos.  

 

 

 

NOTA: 

Ajuda para preenchimento do Formulário de longo prazo: 

 

http://saopaulo.ambafrance-br.org/IMG/pdf/=_iso-8859-

1_Q_Ajuda_para_o_preenchimento_do_formul=E1rio_de_visto_de_Lon_=_=_iso-

8859-1_Q_ga_Dura=E7=E3o-

pdf_=.pdf?987/3f7a1cbea301f63411e34faa2743b47c64ebfb95 

 

 

 

http://saopaulo.ambafrance-br.org/IMG/pdf/=_iso-8859-1_Q_Ajuda_para_o_preenchimento_do_formul=E1rio_de_visto_de_Lon_=_=_iso-8859-1_Q_ga_Dura=E7=E3o-pdf_=.pdf?987/3f7a1cbea301f63411e34faa2743b47c64ebfb95
http://saopaulo.ambafrance-br.org/IMG/pdf/=_iso-8859-1_Q_Ajuda_para_o_preenchimento_do_formul=E1rio_de_visto_de_Lon_=_=_iso-8859-1_Q_ga_Dura=E7=E3o-pdf_=.pdf?987/3f7a1cbea301f63411e34faa2743b47c64ebfb95
http://saopaulo.ambafrance-br.org/IMG/pdf/=_iso-8859-1_Q_Ajuda_para_o_preenchimento_do_formul=E1rio_de_visto_de_Lon_=_=_iso-8859-1_Q_ga_Dura=E7=E3o-pdf_=.pdf?987/3f7a1cbea301f63411e34faa2743b47c64ebfb95
http://saopaulo.ambafrance-br.org/IMG/pdf/=_iso-8859-1_Q_Ajuda_para_o_preenchimento_do_formul=E1rio_de_visto_de_Lon_=_=_iso-8859-1_Q_ga_Dura=E7=E3o-pdf_=.pdf?987/3f7a1cbea301f63411e34faa2743b47c64ebfb95


Portadores de Passaporte Diplomático ou Oficial 

 

Brasileiros com passaporte diplomático estão dispensados de visto por até 90 dias. 

Brasileiros com passaporte oficial ou de serviço estão dispensados de visto por até 90 

dias. 

As informações acima são apenas indicativas, estando sujeitas a mudanças sem aviso 

prévio. É indispensável, ao planejar uma viagem de turismo ou de negócios, confirmar a 

validade dessas informações junto aos Consulados e Embaixadas Brasileiras em seu 

país. 

Fonte: Departamento de Polícia Federal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Todos os dados do presente comunicado baseiam-se em informações obtidas pelas 

representações diplomáticas no Brasil. Não nos responsabilizamos pela exatidão 

dessas informações.  

Em caso de dúvidas e para maiores informações, entrar em contato com o 

Consulado de sua jurisdição. 

 
 

Consulados da França no Brasil 

 
Nome da representação   Setor Consular da Embaixada 

Endereço/CEP 

SES Av. das Nações, Qd. 801, Lote 04 

Brasília - DF 

CEP:70404-900 

Telefones (61) 3222-3999 

Nome da chefia/classe 
Primeiro Secretário 

Sr. Franck Simaer 

  

Nome da 

representação   
Consulado-Geral em Recife 

Endereço/CEP 

Av. Conselheiro Aguiar, 2333, 6o Andar Ed. João Roma , Boa 

Viagem 

Recife – PE 

CEP:51020-020 

Telefones (81) 465-3290 

Fax (81) 326-2538 

Nome da chefia/classe 
Cônsul-Geral 

Sr. Christian Mareschal 

Lista do corpo consular 

Cônsul-Adjunto 

Sr. Claude Ermisse 

Cônsul-Adjunto 

Sr. Luc Speybrouck 

Vice-Cônsul 

Srª Camille Goirand Chassagne 

  

Nome da representação   Consulado-Geral em São Paulo 

Endereço/CEP 

Av. Paulista, 1842, 14º andar 

São Paulo - SP 

CEP: 01310-200 

Telefones (11) 287-9522 

Fax (11) 283-1586 

 



Nome da chefia/classe 
Cônsul-Geral 

Sr. Jean-Marc Loforet 

Lista do corpo consular 

Cônsul-Geral Adjunto 

Sr. Sylvian Itte 

Cônsul Adjunto 

Sr. Carl Heinrich David 

Cônsul Adjunto 

Sr. Hédi Picquart 

Cônsul Adjunto 

Sr. Carl Heinrich David 

Cônsul Adjunto 

Sr. Daniel Jimenez 

Cônsul Adjunto 

Sr. Sophie Aubert 

Cônsul 

Sr. Claude Martin Vaskou 

Vice-Cônsul 

Sr. Jacques Marc Matter 

Vice-Cônsul 

Sr. Jean Gregoire 

Vice-Cônsul 

Sr. François-Xavier Flamand 

Vice-Cônsul 

Sr. Etienne Franquet 

Vice-Cônsul 

Sr. Fabien Maurice Gervais Marechal 

Vice-Cônsul 

Sr. Guillaume Marie Danielle Leman 

Vice-Cônsul 

Sr. Jean- Yves Pare 

Vice-Cônsul 

Sr. Jean Paul Albert Maurice Rebaud 

Agente Consular 

Sr. Michel Leveque 

  

Nome da representação   Consulado-Geral no Rio de Janeiro 

Endereço/CEP 

Av. Pres. Antonio Carlos, 58, 6o Andar 

Rio de Janeiro - RJ 

CEP: 20020-010 

Telefones (21) 210-1272 

Fax (21) 240-8192 

Nome da chefia/classe 
Cônsul-Geral 

Sr. Richard Barbeyron 

Lista do corpo consular 

Cônsul-Adjunto 

Sr. Francis Courbin 

Cônsul-Adjunto 

Sr. Raymond Julia 



Cônsul-Adjunto 

Sr. Candide Virginio Soci 

Cônsul-Adjunto 

Sr. Jean-Paul Bossuge 

Cônsul 

Sr. Robert Villemin 

Vice-Cônsul 

Sr. Jean Peirre Gastaud 

Vice-Cônsul 

Sr. Merrey Brouard 

Vice-Cônsul 

Sr. Alban Houvenaghel 

Vice-Cônsul 

Sr. Gilles Michel Cruzel 

Vice-Cônsul 

Sr. Vincent Ducos 

Vice-Cônsul 

Sr. Benoit Trivulce 

Vice-Cônsul 

Sr. Marc Pottier 

Vice-Cônsul 

Sr. Jean Rey 

  

Nome da representação   Consulado Honorário em Aracajú 

Endereço/CEP 

Av. Desembargador Maynard, 322, Bairro Sussa 

Aracajú - SE 

CEP:49050-210 

Telefones (79) 224-8610 

Fax (79) 231-8150 

Nome da chefia/classe 
Cônsul Honorário 

Sr. Lucien Henri Gaujac 

  

Nome da representação   Consulado Honorário em Belém 

Endereço/CEP 

Rua Aristides Lobo, 651 – Centro 

Belém - PA 

CEP: 66017-010 

Telefones (91) 3224-6818 

Nome da chefia/classe 
Cônsul Honorário 

Srª. Patrícia Nasser Arouca de Souza 

  

Nome da representação   Consulado Honorário em Belo Horizonte 

Endereço/CEP 

End.: Rua Tomé de Souza, 1418 Savassi 

Belo Horizonte – MG 

CEP: 30140-131 

Telefones (31) 329-1587 



Nome da chefia/classe 
Cônsul Honorário 

Robert Georges Henri Latreille 

  

Nome da representação   Consulado Honorário em Campo Grande 

Endereço/CEP 
Rua Antônio Maria Coelho, 1719, Campo Grande - MS 

CEP:79020-221 

Telefones (67) 721-0339 

Nome da chefia/classe 
Cônsul Honorário 

Sra. Arlete Saddi Chaves 

  

Nome da representação   Consulado Honorário em Curitiba 

Endereço/CEP 

Rua Pedro Rolim de Moura, 65 

Curitiba - PR 

CEP:80030-250 

Telefones Fone/Fax:(41) 3320-5805/3314-4650 

Nome da chefia/classe 
Cônsul Honorário 

Sr. Joseph Galiano 

  

Nome da representação   Consulado Honorário em Florianópolis 

Endereço/CEP 

Alameda Heriberto Hülse, 38 - Centro 

Florianópolis - SC 

CEP: 88015-170 

Telefones (48) 3221-9902 

Fax (48) 3221-9901 

Nome da chefia/classe 
Cônsul Honorário: 

Sr. Francisco Borghoff 

  

Nome da representação   Consulado Honorário em Fortaleza 

Endereço/CEP 

Rua Boris, 90 Praia de Iracema 

Fortaleza - CE 

CEP:60060-190 

Telefones (85) 254-2822 

Fax (85) 226-0984 

Nome da chefia/classe 
Cônsul Honorário 

Sr. Gerard Achille Boris 

  

Nome da representação   Consulado Honorário em Foz do Iguaçú 

Endereço/CEP 

Rua Frederico Engel nº 48 Vila Iolanda 

Foz do Iguaçú - PR 

CEP: 85863-200 

Telefones (85) 254-2822 



Fax (85) 226-0984 

Nome da chefia/classe 
Agente Consular Honorária 

Sra. Sylvie Renee P. Rouchon Piedrabuena 

  

Nome da representação   Consulado Honorário em João Pessoa 

Endereço/CEP 

Universidade Federal da Paraíba 

Centro de Relações Internacionais 

Campos Univesitário - João Pessoa – PB 

CEP:58059-900 

Telefones (83) 216-7200 Ramal 2156 

Fax (83) 225-1901 

Nome da chefia/classe 
Cônsul Honorário 

Sr. Jacques Ramondot 

  

Nome da representação   Consulado Honorário em Macapá 

Endereço/CEP 

Rua Jovino Dinoa, 1693 - Bairro Central 

Macapá - AP 

CEP: 68906-420 

Telefones (96) 3223-0086 

Fax (96) 3223-7554 

Nome da chefia/classe Cônsul Honorário Jean François Le Cornec 

  

Nome da representação   Consulado Honorário em Maceió 

Endereço/CEP 

Av. Dom Antônio Brandão, 333, salas 411 e 412 

Maceió - AL 

CEP:57051-190 

Telefones Fone/Fax: (82) 221-9001 

Nome da chefia/classe 
Cônsul Honorário 

Sr. Daniel Quintela Brandão 

  

Nome da representação   Consulado Honorário em Natal 

Endereço/CEP 

R. Afonso Magalhães, 200 - Ponta Negra 

Natal – RN 

CEP: 59090-200 

Telefones Fone/Fax: (84) 219-3230 

Nome da chefia/classe 
Cônsul Honorário 

Sra. Sylvie Gradel Vicente 

  

Nome da representação   Consulado Honorário em Porto Alegre 

Endereço/CEP 
Rua D. Pedro II, 1240 - Conj. 314 

Porto Alegre - RS 



CEP:90550-141 

Telefones (51) 330-2141 / 337-4697 

Fax (51) 342-3125 

Nome da chefia/classe 
Cônsul Honorário 

Sr. Roner Guerra Fabris 

  

Nome da representação   Consulado Honorário em Salvador 

Endereço/CEP 

Tr. Francisco Gonçalves, 1, Sala-805 

Salvador - BA 

CEP:40015-090 

Telefones (71) 358-5012 

Fax (71) 972-6804 

Nome da chefia/classe 
Cônsul Honorário 

Sr. Jacques Abd-Em-Krim Saidi-Salah 

  

Nome da representação   Consulado Honorário em Santos 

Nome da chefia/classe 
Cônsul Honorário 

Sr. Cláudio Loureiro 

  

Nome da representação   Consulado Honorário em São Luís 

Endereço/CEP 

Rua Santo Antonio, 259, Centro 

São Luís - MA 

CEP:65010-590 

Telefones (98) 231-4459 / 248-0500 

Nome da chefia/classe 
Cônsul Honorário 

Sr. Annik Ducoin de Mattos Pereira 

  

Nome da representação   Agência Consular Honorária em Campinas/SP 

Endereço/CEP 

Rua Luzitana, 740 conjunto 32 – Centro 

Campinas - São Paulo 

CEP: 13001-1213 

Telefones (19) 254-1077 / 9973-6590 

Nome da chefia/classe 
Agente Consular 

José Luiz Camargo Guazzelli 

  

Nome da representação   Agência Consular Honorária em Cuiabá 

Endereço/CEP 

Rua Professor Vitorino Miranda, 43 

Cuiabá - MT 

CEP:78015-170 

Telefones (65) 313-2128 

Fax (65) 313-2361 



  

Nome da representação   Agência Consular Honorária em Manaus 

Endereço/CEP 

Av. Joaquim Nabuco, 1876, Bl.-A, s/02, Centro 

Manaus - AM 

CEP:69020-031 

Telefones (92) 233-6583 

Fax (92) 234-2947 

Nome da chefia/classe 
Agente Consular Honorário 

Sr. Daniel Rosenthal 

  

Nome da representação   Agência Consular Honorária em Porto Seguro/BA 

Endereço/CEP 

Rua Sol Poente nº 10 - Trancoso 

Porto Seguro - BA 

CEP:45818-000 

Telefones (73) 668-1152 

E-mail corporativo Lhetheve@uol.com.br  

Nome da chefia/classe 
Vice-Cônsul Honorário 

Luc Henri Ethéve 

 

Nome da representação   Agência Consular Honorária em Vitória 

Nome da chefia/classe 
Agente Consular Honorário 

Sr. Alain Sardaillon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Lhetheve@uol.com.br


Fonte: 

 

http://www.ambafrance-br.org/-Portugais- 
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