MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA
RIO DE JANEIRO

VISTO DE ESTUDOS




APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO PESSOALMENTE (ORIGINAL + CÓPIA)
PAGAR AS TAXAS CORRESPONDENTES EM DINHEIRO
ALÉM DOS DOCUMENTOS ESPECIFICADOS ABAIXO QUE DEVEM SER TRADUZIDOS PARA O ESPANHOL,
PODERÁ SER SOLICITADA A TRADUÇÃO DE ALGUM OUTRO DOCUMENTO.

- Formulario nacional devidamente preenchido e assinado pelo/a interessado/a.
- Passaporte comum válido durante o tempo solicitado de visto.
- Uma (1) fotografia recente 3x4.
- Comprovante de residência no nome do/a solicitante nos estados do RJ, MG ou ES.
- Documento de admissão em centro público ou privado onde conste: Nome e duração exata do curso.
Endereço completo e correio eletrônico do centro de estudos. Nome completo e correio eletrônico do
responsável pelo curso. Número do código oficial atribuído ao centro de estudos.
- Conteúdo do plano de estudos.
- Diploma e/ou histórico académico dos últimos estudos realizados.
- Acreditar solvência econômica para suprir os gastos da estadia ou documentação que acredite atribuição de
una bolsa. Caso os pais do estudante se responsabilizarem pelas despesas do/a estudante, bastará uma
declaração de compromisso com assinatura reconhecida em cartório por autenticidade. Se os gastos forem
atendidos por outros familiares, será necessária una escritura pública declaratória (feita em cartório pelo
escrivão). Em todos os casos é necessário aportar copia do I.R.P.F., os três últimos contracheques do
responsável e o extrato de conta bancaria.
- Seguro de viagem para toda a estadia na Espanha que cubra os gastos médicos que pudessem ocasionar a
repatriação, a assistência médica ou a atenção hospitalar de urgência durante a estadia.
A apólice com os dados da cobertura deverá ser traduzida para o espanhol por tradutor juramentado, e a
tradução legalizada com Apostila da Haia. Só serão aceitos os seguros acompanhados do comprovante de
pagamento (nota fiscal ou recibo)1.
 Se a duração do curso for superior a 6 meses:
- Atestado Médico, conforme modelo oficial. Reconhecer firma no cartório.
- Certidão de Antecedentes Criminais expedida pelo Departamento da Polícia Federal brasileira ou do país ou
países onde tenha residido durante os últimos cinco (5) anos, legalizada com a Apostila da Haia.
Este documento deverá ser traduzido para o espanhol por tradutor juramentado, e a tradução legalizada com
Apostila da Haia.
 No caso de estudantes menores, além dos documentos mencionados, apresentar:
- Autorização feita em cartório dos pais ou de quem ostente o pátrio poder, para viajar e permanecer na
Espanha durante os estudos, bem como compromisso de financiamento.
- Se os estudos são financiados por pessoas alheias a quem exerce o pátrio poder ou custodia, apresentar
informe prévio favorável da autoridade governativa espanhola competente.



1

Não será aceito o convenio de Seguridade Social entre Espanha e Brasil (EB-2) de
assistência sanitária.
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