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INTRODUÇÃO

TIPO DE VISTO

PRÉ-REQUISITOS

PROCESSO

A aplicação do visto canadense pode ser realizado 

de duas formas:

Visto de TURISMO (até 6 meses).

Antes de iniciar o processo, é necessário que 

você tenha passaporte com validade para o 

período em que ficará no Canadá, a carta de aceite 

da universidade de destino e um cartão de crédito 

(habilitado para compras internacionais). 

Para aplicação on-line, siga as orientações abaixo:

I - via despachante  (agência de turismo e intercâmbio); 

II - formulário on-line (site do consulado canadense).

I - verificação; 

II - preenchimento; 

III - submissão; 

IV - envio.

O processo on-line do visto canadense é dividido 

em quatro etapas: 



i - verificação
Esta etapa serve para verificar se o aplicante é 

elegível a tirar o visto ou não. Para isso, siga as 

orientações abaixo: 

1 - Acesse: 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees- 

citizenship/services/come-canada-tool.html 

2 - Clique em:

3 - Preencha as informações solicitadas;

4 - Após preencher o item 3, clique em:

Marcar essas duas opções conforme 
exemplo, afinal o visto estará sendo 
aplicado para "turismo" e o período de 
estadia no Canadá é de menos de 6 meses.



A partir do próximo  item (5), virá uma série de perguntas 

pessoais que podem variar conforme suas respostas;  

 

5 - Selecione se você possui, ou não, Green Card americano. 

- Continue respondendo às perguntas e clicando em 

next até finalizá-las. 

 

Seu possível resultado será:

Clique em

6 - Leia o aviso e, em seguida, clique em continue.



ii - preenchimento
Nesta etapa será informada a documentação que o 

consulado solicitará. 

1 - Selecione a opção Tourism neste item, pois você 

estará aplicando para o visto de visitante.

Os próximos itens trazem perguntas pessoais, que 

poderão variar conforme cada resposta. 

 

2 - Verifique suas respostas no final do questionário 

e, se tudo estiver correto, clique em continue no 

final da página.

RESPOSTAS 

ILUSTRATIVAS



Após dar continuidade ao processo, aparecerá um 

checklist das próximas etapas e da documentação 

que você precisará reunir.

3 - Leia todo o checklist disponibilizado pelo 

consulado e anote o seu personal reference code. 

Você precisará dele nos próximos passos!

Nesse quadro será informada a 
documentação exigida. Ela 
pode variar em cada aplicação.



4 - No item 5, clique em Register to get a key. 

5 - Clique em Continue to GCKey;

6 - Em seguida, clique em Sign up.



7 - Leia os termos e condições de uso. Em seguida clique 

em I accept para dar continuidade ao processo.

8 - Preencha os campos solicitados em cada etapa 

(Terms and Conditions, Username, Password e Questions 

and Answers) até finalizar. 

Anote todas suas respostas, pois você precisará 

delas nas próximas etapas!

9 - Ao finalizar, você terá de ler outro termo de compromisso 

e aceitá-lo, semelhante ao processo do item 7.



10 - Preencha os dados solicitados, conforme imagem abaixo, 

e clique em Continue.  

Lembre-se que seu nome deve ser preenchido da mesma 

forma que seu documento de viagem (passaporte).

11 - Crie 5 perguntas de segurança e 5 respostas para elas. 

Anote-as pois elas serão solicitadas nas próximas etapas. Em 

seguida clique em Continue.

Exemplo de 
preenchimento.



12 - Preencha seu e-mail na aba Email address e marque a opção I

would like to receive monthly updates about my application.  

Em seguida clique em Update, e após atualizar a página clique 

em Visitor visa, study and/or work permit.

13 - Preencha o seu Personal reference code. 

Você anotou esse número no item 3 (II - Preenchimento). 

Em seguida clique em Continue.



iii - SUBMISSÃO
Nesta etapa você irá anexar todos os documentos que o 

governo canadense está lhe solicitando. 

 

1 - Anexe os documentos listados clicando em Upload 

File. Caso você tenha dúvidas sobre o documento, clique 

no ponto de interrogação (?) na coluna Instructions.

Os documentos Aplication for Visitor Visa (Temporary Resident Vista) Made 
Outside of Canada (IMM5257) e  Family Information Form (IMM5707) devem 
ser baixados e preenchidos no computador usando o próprio PDF. Para 
baixá-los,  basta clicar no nome do documento. Após preenchimento, salve- 
os em seu computador.

É necessário enviar todos os documentos em formato PDF. Caso 
seja preciso escanear algum documento físico, é importante observar que 
o sistema do consulado permite enviar apenas um anexo por item, por 
isso, junte todas as página em apenas um arquivo.

É preciso comprovar que você possui, pelo menos CAD 10,000 (dez mil 
dólares canadenses) para a viagem;



Após anexar todos os documentos, será liberado um 

botão no final da página permitindo que você avance e 

realize o pagamento da taxa consular. 

 

2 - Faça o pagamento e salve o comprovante em seu 

computador.

Caso você não tenha obtido nenhum retorno sobre seu 

visto no prazo de 15 dias úteis, verifique sua situação pelo e-mail: 

SPALOIMMIGRATION@international.gc.ca 

Após anexar os documentos e pagar a taxa, o Consulado irá 

analisar toda a sua documentação.  

 

Caso o consulado necessite de algum documento 

extra, será postada um nota na plataforma online (onde você 

anexou os documentos), e será enviado um aviso por e-mail. 

 

Caso não seja necessário nenhum documento extra, o 

consulado irá lhe enviar uma carta por e-mail solicitando o envio 

do seu passaporte para eles. No passaporte será anexado o seu 

visto. 

 

Para o envio do passaporte, veja as orientações na etapa IV.



iv - Envio
Você receberá um e-mail solicitando o envio do seu passaporte, 

assim como uma série de documentos para a verificação do visto. 

O envio do passaporte e dos documentos é feito para a empresa 

VFS Global e não diretamente para o consulado canadense, 

podendo escolher entre as unidades de São Paulo (indicado), Rio 

de Janeiro e Brasília.  

Acesse o site abaixo para verificar o procedimento atual de envio 

dos documentos. 

O serviço de envio do passaporte tem uma taxa. A VFS exige que 

o pagamento seja feito em uma agência do Santander, na "boca 

do caixa", em espécie. 

Dados para depósito: 

Banco Santander 

Agência: 0729 

Conta corrente: 13000778-0 

Beneficiário: Vfs Brasil Servicos de Preparacao de Documentos 

Ltda 

É possível fazer apenas um depósito com o montante da 

somatória das taxas aplicáveis. 

A devolução do passaporte leva em torno de 23 dias úteis, após 

recebida a documentação.  

http://www.vfsglobal.ca/Canada/Brazil/how_to_apply.html 





 

 

Letter of Financial Resource of Supporter 

 

 

To whom It May Concern, 

I,  [nome do responsável] , born in  [cidade] ,  [estado] ,  [país] on  [mês] [dia] ,  [ano] ,             

ID/passport number [número RG/passaporte] do provide this letter of financial          

support and accompanying bank statement, to confirm funding for my  [daughter/son] ,           

[nome do estudante] , during  [her/him] exchange program at Concordia University of           

Edmonton, from  [inicio aula]  to  [data fim aula] . 

I hereby confirm that I am able to provide sufficient funds to responsibly cover her               

expenses during the entire educational program, including any unexpected midterm          

costs and any emergency funding for personal upkeep that would otherwise hinder            

studying. 

 

 

  

_______________________←  assinatura 

[nome do responsável] 

Father 

 
 
 
 
 
 
 
 

[mês por extenso]   [nº] th, 20 XX 


