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Tipo de Visto
VISTO NACIONAL D

Todos os estrangeiros, inclusive os
brasileiros, que pretendem permanecer
na Polônia por mais de 90 dias precisam
obter o visto NACIONAL D. 

Fonte: http://www.kurytyba.msz.gov.pl

Local
A solicitação do visto deve ser

feita presencialmente  no
Consulado Geral  

da República da Polônia, em
Curitiba/PR.

Av. Agostinho Leão Junior, 234  
Alto da Glória 

 Curitiba - PR, 80030-110 

Todos os documentos devem ser
apresentados em vias originais e cópia simples.

Documentos

Passaporte 
obs.: deve ser emitido nos últimos 10 anos, ter pelos menos duas
folhas livres e ter a validade de pelo menos três meses após a data
em que você pretende sair da Europa; 
 
Atestado de matricula (solicitar no atendimento Univates); 
 
Passaporte anterior (se tiver); 
 
Duas fotos 3,5 x 4,5 (foto biométrica); 
 
Formulário de pedido de visto. 
obs.: preenchido diretamente no site www.e-konsulat.gov.pl; 
 
Seguro viagem.  
obs.: cobertura  mínima de 30.000€ sobre o espaço de Schengen; 
 
Reserva das passagens (ida e volta); 
 
Carta de aceite da universidade de destino; 
 
Declaração de responsabilidade financeira dos pais e/ou
apresentação de economias suficientes para o tempo de curso:  
Obs. 1: a declaração deve ser autenticada em cartório por
AUTENTICIDADE; 
Obs. 2: a apresentação de economias pode ser feita por meio de
imposto de renda, extrato bancário etc; 
Obs. 3: a média do custo de vida de um estudante em Kielce é de
R$1.100 por mês.

Aplicação
I - Junte todos os documentos que estão 
listados no bloco à esquerda. 
 
II - Preencha o FORMULÁRIO DE PEDIDO DE VISTO, 
imprima-o e em seguida o assine.  
 Obs. 1: ao preencher o formulário, também será 
solicitado que você agende um dia e um horário 
para comparecer ao consulado presencialmente. 
Obs. 2: caso tenha dificuldade com o 
preenchimento, verifique o INFORMATIVO de 
preenchimento com algumas orientações. 
 
III - Compareça no Consulado Geral da República 
da Polônia, em Curitiba, conforme agendado no 
preenchimento do Formulário de Pedido de Visto. 
Obs. 1: leve consigo toda a documentação 
solicitada. 
Obs. 2: no momento em que for até o consulado, 
você deverá pagar a taxa consular EM DINHEIRO.  
 
IV - A taxa consular está em torno de R$ 270,00: 
O valor atualizado pode ser conferido no link: 
http://www.kurytyba.msz.gov.pl/pt/informacoes_ 
consulares/taxas_consulares/ 
 

O visto, quando solicitado presencialmente e com a
finalidade de estudo, pode ser emitido até no mesmo dia.





CADASTRO DE ATENDIMENTO  

PARA SOLICITAÇÃO DO VISTO NACIONAL ou VISTO SCHENGEN 

 
1. Entre no site www.e-konsulat.gov.pl 

2. Escolhe o idioma 

O pais e a cidade 

 

3. Escolhe o tipo de atendimento (visto NACIONAL – para estadia superior a 90 dias) 

 



4. Copie o código e clique em “seguinte” 

 

 

 

5. Escolhe a data (e horário), clique em “proceda à marcação”: 

 

 



6. Preencha o formulário por completo. ATENÇÃO: o idioma disponibilizado no sistema é o 

português de Portugal, e é por isso que alguns termos parecem diferentes.  

E para prosseguir, marque todos os itens e clique em “seguinte” 

 

 

7. Verifique os dados, corrija, ou clique em „guardar” para salvar o formulário e concluir o 

cadastro. 

 



8. Imprima o número do protocolo. O sistema deve lhe enviar um e-mail de confirmação do 

agendamento.  

Caso não recebe-lo em 24 horas, por favor, entre em contato com o Consulado 

(curitiba@msz.gov.pl)  para verificar o problema. 

No dia de atendimento tenha em mãos o formulário de pedido assinado, junto com o 

passaporte, foto e os outros documentos solicitados pelo Consulado. 

 





 

Recursos econômicos 
 

 

A quem possa interessar, 

 

Eu (nome do responsável) , nascido em (cidade, estado, país) no (dia, mês, ano),             

RG (número do RG) , venho através desta informar que disponho do valor de             

R$XXXX , em conta corrente e que darei total auxílio financeiro ao meu/minha            

filho/filha, (nome do filho/filha), passaporte (número do passaporte) no período em           

que ele/ela estiver estudando na cidade (nome da cidade) , na Polônia. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

nome do responsável 

 

 

 

 

 

 

Data 


