
 
 
 

INFORMAÇÃO SOBRE DOCUMENTAÇÃO RELATIVA ÀS 
BOLSAS LUSO-BRASILEIRAS SANTANDER UNIVERSIDADE 

 
 

1. Formalidades a cumprir na Reitoria antes da assinatura do Contrato 
de Estudante 
 
o Abrir conta no Banco Santander Totta e apresentar o NIB na Reitoria 
 
o Enviar o NIF - Número de Identificação Fiscal 
 
o Apresentar comprovativo da obtenção do Visto 

o Apresentar documentação sobre Assistência Médica, uma cópia do PB4 ou 
comprovativo do Seguro Médico-Hospitalar 

o Apresentar uma cópia do Programa de Estudos devidamente assinado pelos 
Professores responsáveis nas Universidades de Origem e de Acolhimento. 

 
2. Obtenção de Visto 

 
Informamos que os solicitantes de visto temporário IV, concedido aos alunos que 
pretendam estudar em instituições de ensino brasileiras, deverão apresentar toda a 
documentação indicada em nosso website, devendo comparecer apenas mediante 
agendamento prévio. Os procedimentos estão especificados a seguir: 
 

ESTUDANTE  

(VITEM IV - RN 82/2008)  

(ATENDIMENTO: DAS 9:00 ÀS 12:00 HORAS)  

IMPORTANTE (novo procedimento): antes de comparecer ao Consulado, o cidadão 
deverá preencher formulário online, que pode ser acessado de qualquer 
computador, conforme instruções contidas no site: https://scedv.serpro.gov.br. 

  

Faça seu agendamento 

http://www.consulado-brasil.pt/visto_estudante.htm 

 

1.      O visto temporário IV poderá ser concedido a estudante, inclusive os de 
formação religiosa, de curso regular de graduação (em qualquer nível), pós-



 
graduação e técnicos, com bolsa de estudo oferecida por estabelecimento 
oficialmente reconhecido pelo Ministério de Educação.  

2.      Caso não seja contemplado com bolsa de estudos, o estudante deverá 
comprovar, junto à autoridade consular, de que dispõe de recursos próprios 
suficientes para manter-se no Brasil durante o período de estudo.  

O interessado deverá apresentar a seguinte documentação: 

-        Comprovante de matrícula ou de vaga em instituição de ensino, reconhecida 
oficialmente pelo Ministério da Educação; 

-   Certificado de inexistência de registros penais ou antecedentes penais, emitido 
pela autoridade competente local; 

-   Prova de residência na jurisdição do Consulado-Geral em Lisboa pelo período de 
pelo menos um ano, emitida pela Junta de Freguesia do local de residência; 

-   Passaporte, com validade igual ou superior a seis meses; 

-   Seguro de saúde válido em todo o território nacional que ofereça cobertura, 

inclusive, para internação hospitalar; 

-   1 fotografia recente, tamanho 5x7 ou tipo passe, datada e de fundo branco; 

-   1 via do formulário de Pedido de Visto, devidamente preenchido e assinado; 

-   Pagamento dos emolumentos consulares:  
Visto:   40,00 euros 
  
Prazo para emissão: 30 dias 
  

  

Observação:  

O atestado de vacinação contra febre amarela é necessário para aqueles que 
viajaram nos noventa dias (90), que antecedem a viagem ao Brasil, para: Angola, 
Bolívia, Benin, Burkina, Camarões, Colômbia, República Democrática do Congo, 
Equador, Guiana Francesa, Gabão, Gana, Gâmbia, República da Guiné, Libéria, 
Nigéria, Peru, Serra Leoa, Sudão e Venezuela. 

Aconselha-se vacinação contra febre amarela para aqueles que pretendem viajar 
para certas cidades brasileiras e exige-se a vacinação para outras. 

Consulte, se desejar, o site  

http://www.anvisa.gov.br/paf/controle.htm#civ  



 
3. Assistência Médica  

 
Um estudante de nacionalidade portuguesa, que se desloque temporariamente ao Brasil 
para prosseguir os seus estudos, poderá beneficiar dos cuidados de saúde prestados pelo 
Serviço Único de Saúde (SUS), em condições de igualdade com os nacionais 
brasileiros, ao abrigo do Artº 3º do Acordo de Segurança Social/Seguridade Social entre 
Portugal e o Brasil ou apresentar o formulário PB4. 
Se o estudante for beneficiário do Sistema de Segurança Social Portuguesa deverá 
solicitar o formulário PB4 no Centro Distrital de Segurança Social da sua zona de 
residência. 
Para o efeito, o estudante deve fazer-se acompanhar do Cartão de Beneficiário da 
Segurança Social, bem como de uma declaração da sua Faculdade onde conste o motivo 
da deslocação, o destino e o período de permanência. 
Quando o estudante não for beneficiário do Sistema de Segurança Social deve, em 
alternativa, subscrever um Seguro Médico-Hospitalar para o período correspondente ao 
da estadia no Brasil.  
 
 

4. Viagem  
 
Os estudantes participantes neste Programa deverão adquirir os seus bilhetes junto de 
um balcão da TAP, entidade com a qual foram negociadas condições especiais para os 
estudantes que usufruem de Bolsas Luso-Brasileiras Santander Universidades. Deste 
modo, poderão beneficiar de vantagens ao nível da flexibilização dos mínimos e dos 
máximos de estadia das tarifas mais baixas, bem como da flexibilização dos períodos de 
antecedência de marcação das viagens entre Portugal e o Brasil.  
Para mais informações, poderão contactar: 
 
TAP 
Telefone: 21 317 91 70 - Fax: 21 317 91 77 
E-mail: vendasdirectas.lis@tap.pt 
 
 
 
 


