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INTRODUÇÃO

Este documento tem como objetivo auxiliar os estudantes da Univates na

solicitação de visto no Consulado do Chile no Brasil para fins de estudo. Por se

tratar de um processo de ordem consular, a Univates não se responsabiliza pelo

transcurso e pela solicitação do pedido de visto, cabendo ao aluno buscar as

informações atualizadas nos órgãos competentes.



TIPO DE VISTO

O visto que deverá ser aplicado é o Visa de Residente Estudiante Titular.

LOCAL

Consulado-Geral do Chile em Porto Alegre

Rua Padre Chagas 79, conjunto 602 - Porto Alegre - RS

(51) 3346-3970

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

Além da documentação obrigatória listada abaixo, o Consulado pode solicitar

documentos complementares, caso verifique a necessidade.

1. Foto colorida, com dimensões de 5x5, tamanho passaporte, cujo o rosto

ocupe 3/4 da fotografia;

2. carta de aceite original da universidade de destino;

3. duas cópias simples da carta de aceite da universidade de destino;

4. carta fornecida pela Univates atestando que é aluno matriculado regularmente

na universidade e que irá realizar um período de estudos de intercâmbio na

instituição de destino no Chile;

5. declaração de manutenção original e duas cópias. O valor na declaração

deve ser apresentado em dólares, com quantia mensal de, pelo menos,

U$500,00 (quinhentos dólares). É necessário reconhecer a assinatura do

declarante em cartório (pode ser por semelhança). Verifique o modelo da

declaração no final deste manual!

6. Certidão de antecedentes criminais original apostilada e duas cópias simples.

Verifique a cartilha explicativa no final deste manual, para emissão da

certidão;

7. atestado médico afirmando que o requerente não é portador de doenças

infectocontagiosas. É necessário apresentar a via original e duas cópias

simples;



8. três cópias simples do passaporte. O Consulado solicita que cada página

(informações pessoais) esteja em folha separada;

9. três cópias simples da carteira de identidade do aplicante. O Consulado

solicita que cada cópia esteja em folha separada.

Recomenda-se acessar este link para ter todas as informações detalhadas,

tanto do processo para retirada do visto quanto dos procedimentos a serem feitos ao

desembarcar no Chile.

PROCESSO DE SOLICITAÇÃO E TAXA CONSULAR

Após ter toda a documentação exigida, é necessário entrar no Sistema de

Atención Consular e preencher o formulário de solicitação de visto. Durante o

preenchimento do formulário será necessário anexar a via digital dos documentos

mencionados acima. Para entrar no sistema, acesse o link abaixo e escolha a opção

“Visa”:

https://tramites.minrel.gov.cl/

Após finalizar o formulário, o Consulado fará a análise do pedido de visto e

entrará em contato com o requerente para agendar um horário de apresentação da

documentação relacionada acima. Nesse contato também será explicado sobre a

retirada do visto e o pagamento da taxa consular, valor estimado em R$166,00

(cento e sessenta e seis reais).

TEMPO DE RESPOSTA

O tempo médio para recebimento do visto é de vinte dias úteis. A consulta do

andamento do processo pode ser feita por este link.

ALERTAS DO CONSULADO

É sempre possível que haja a necessidade de fornecer outros documentos,

além dos listados, caso o Consulado entenda a necessidade. É de responsabilidade

do solicitante comprovar o motivo da viagem e o tempo de permanência, bem como

a intenção de retornar ao Brasil ou a seu país de origem.

https://serviciosconsulares.cl/tramites/visa-de-residente-estudiante
https://tramites.minrel.gov.cl/
https://tramites.minrel.gov.cl/Solicitudes/validaIngreso.aspx


ATENÇÃO

Estar com o visto de entrada não dá direito à entrada automática no país. A

decisão final sobre sua entrada somente ocorre no ponto de entrada pela autoridade

de imigração. É decisão soberana do país aceitar ou não a entrada de estrangeiros

em seu território.

A desconfiança sobre os reais motivos da ida ao país é razão suficiente para

não permitir a entrada do estrangeiro. Adote sempre tom respeitoso e evite cair em

contradições nos contatos que porventura realizar com as autoridades estrangeiras.



LINKS ÚTEIS

Consulado do Chile em Porto Alegre:

https://chile.gob.cl/brasil/

Escritório de Relações Internacionais - Univates

https://www.univates.br/dri/

Polícia Federal:

http://www.pf.gov.br/

Ministério de Relações Exteriores:

http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino

CONTATOS ÚTEIS

Consulado do Chile em Porto Alegre:

PORTOALEGRE@consulado.gob.cl

ecarambula@minrel.gob.cl

(51) 3346-3970

Escritório de Relações Internacionais - Univates

internacional@univates.br

(51) 3714-7019

https://chile.gob.cl/brasil/
https://www.univates.br/dri/
http://www.pf.gov.br/
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino
mailto:PORTOALEGRE@consulado.gob.cl
mailto:ecarambula@minrel.gob.cl
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