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1.Visto para fins de Estudos: 

 

1.1 Como solicitar um visto: 

Acesse: 

http://www.exteriores.gob.es/Consulados/RIODEJANEIRO/es/InformacionParaExtran

jeros/Paginas/IEX_Rio/Estudios.aspx 

 

 

1.2 Documentos necessários: 

1. Formulário de solicitação anexo, devidamente preenchido (original e uma cópia A4) 

com uma fotografia recente, tamanho 3x4, em cores, de frente, com fundo branco. 

 2. Passaporte que seja válido por toda a estada prevista. Deve estar acompanhado 

de uma cópia A4 da página com os dados biográficos e deve ter, pelo menos, duas 

páginas em branco.  

3. Registro Geral (RG) ou Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) (original e uma 

cópia A4) com una validade mínima de 180 dias posteriores à finalização do visto 

solicitado.  

4. Documentação que comprove a finalidade da estada (original e uma cópia A4). Em 

caso de realização ou ampliação de estudos, é necessário apresentar a admissão ou 

matrícula num centro de ensino autorizado na Espanha, para a realização de um 

programa de tempo completo (com um mínimo de 15 horas letivas presenciais por 

semana), que conduza à obtenção de um título ou certificado de estudos. É necessário 

que a admissão ou matrícula indique claramente: datas exatas de duração do curso; 

valor do curso; e calendário das aulas e horários letivos. Nos demais casos 

(mobilidade de alunos, estágios não laborais ou serviços de voluntariado), é 

necessário apresentar a documentação comprobatória correspondente. 

 5. Título acadêmico ou certificado das matérias cursadas no Brasil com a Apostila da 

Convenção da Haia (original e uma cópia A4).  

6. Documentos que justifiquem a disponibilidade de recursos econômicos próprios 

(originais e uma cópia A4): declaração do IRPF, extratos de contas bancárias dos três 

últimos meses (poupança, conta corrente, etc.), holerites dos três últimos meses, etc. 

Não se aceitarão cartas de bancos nem extratos bancários obtidos pela Internet. Se o 

solicitante é dependente, a documentação será a do familiar responsável, que deverá 

apresentar uma declaração com a firma reconhecida em cartório.  

7. Seguro público ou privado de enfermidade contratado com uma entidade 

seguradora autorizada para operar na Espanha (original e uma cópia A4).  

8. Atestado médico, conforme modelo anexo, emitido por um médico habilitado (com 

o CRM legível) e com a Apostila da Convenção da Haia (original e uma cópia A4). 

Estão isentos deste requisito os estudantes que solicitarem visto de estudos por um 

período inferior a seis meses.  

http://www.exteriores.gob.es/Consulados/RIODEJANEIRO/es/InformacionParaExtranjeros/Paginas/IEX_Rio/Estudios.aspx
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9. Certidão de antecedentes penais (em caso de solicitante maior de 18 anos), 

expedida pela Polícia Federal e com a Apostila da Convenção da Haia (original e uma 

cópia A4). No caso das certidões expedidas na Internet, é necessário que nas mesmas 

conste o número de passaporte (sempre) e, além disso, o número do RG ou do CPF, 

no caso dos cidadãos brasileiros, e o número do RNE, no caso dos cidadãos 

estrangeiros. Estão isentos deste requisito os estudantes que solicitarem visto de 

estudos por um período inferior a seis meses.  

10. Em caso de solicitante menor de idade, se viajar só ou acompanhado de um dos 

seus progenitores, deverá apresentar a autorização para viajar de quem exerça o 

pátrio poder ou tutela com a firma reconhecida em cartório (original e uma cópia A4).  

11. Valor das taxas de visto, no caso de não estar isento. Os familiares de estudantes 

(cônjuge, companheiro estável e filhos menores de 18 anos ou que tenham alguma 

incapacidade), deverão comprovar, além disso, a sua relação de parentesco com o 

estudante, com a certidão correspondente que deverá ter a Apostila da Convenção da 

Haia (original e uma cópia A4). O Consulado-Geral poderá requerer documentação 

adicional ou o comparecimento do solicitante para uma entrevista. 

 

2. Seguro de saúde: 

 

2.1 Seguro de saúde – Espanha: 
           
Os turistas brasileiros não terão direito a acesso à saúde pública gratuita 

na Espanha e, caso seja necessário atendimento de urgência, serão atendidos, mas 

receberão fatura do atendimento e deverão arcar com os custos. Nessas condições, 

é imprescindível que turistas brasileiros façam seguro de saúde internacional antes 

de viajar à Espanha. 

 

2.2 Seguro OnCampus – Estudia: 

O seguro OnCampus – Estudia é um seguro criado especialmente para estudantes 

universitários. Além de ser um seguro de saúde O Seguro OnCampus – Estudia cobre 

acidentes em atividades acadêmicas.  

http://oncampus.es/seguros/oncampus-estudia/ 

 

3. Consulado Geral da Espanha no Rio de Janeiro – RJ: 
 
Endereço: R. Lauro Müller, 116, s. 1601/02 
Torre Rio Sul – Botafogo 
Telefone:(021) 2543-3200/3112 
 
 

http://oncampus.es/seguros/oncampus-estudia/


4. Formulário de solicitação de visto: 

Acesse: 

http://www.exteriores.gob.es/Consulados/SAOPAULO/pt/InformacionParaExtranjeros

/Documents/Requisitos-visados-estudios-PT.pdf 
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