
Nazionalità: BRASILE  
 
Residenza: ITALIA  
 
Durata soggiorno:  oltre i 90 giorni  
Motivo soggiorno: STUDIO - FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
Documenti e moduli: 
• formulario per la domanda del visto d'ingresso  ( visualizza ); 
• fotografia recente in formato tessera;  
• documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno 

tre mesi a quella del visto richiesto; 
• documentazione di iscrizione del corso di formazione professionale che si 

intende frequentare (con indicazione di durata, programma, certificazione 
acquisita ecc.). Il corso dovrà essere organizzato da enti di formazione che 
abbiano ottenuto l'accreditamento a gestire corsi di formazione professiona-
le (ex art. 142, comma 1, lettera d, DL 112/1998; D.M. Ministero del Lavoro 
n. 166 del 25/05/2001). Il corso non potrà avere durata superiore a 24 mesi 
e dovrà essere finalizzato al riconoscimento di una qualifica o, comunque, 
alla certificazione delle competenze acquisite documentazione relativa alla 
formazione acquisita nel Paese di provenienza; 

• dimostrazione della disponibilità dei mezzi di sostentamento in relazione al 
soggiorno in Italia, per un importo non inferiore a quanto stabilito dalla Ta-
bella A allegata alla Direttiva del Ministero dell'Interno del 1.3.2000  ( visua-
lizza ); 

• dichiarazione circa la disponibilità in Italia di un idoneo alloggio, nonché del-
la somma occorrente per il rimpatrio, eventualmente comprovabile anche 
con l'esibizione di un biglietto aereo di ritorno;   

• copertura sanitaria/assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, che 
non dovranno comportare limitazioni o eccezioni. 

 
Diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento del-
la domanda di visto (espressi in Euro): € 50,00. 

http://vistoperitalia.esteri.it/Moduli/it/Formulario Visto Nazionale.pdf
http://vistoperitalia.esteri.it/Moduli/it/Direttiva_MinInterno_1-3-2000.pdf
http://vistoperitalia.esteri.it/Moduli/it/Direttiva_MinInterno_1-3-2000.pdf
http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx


Nacionalidade: BRASIL    
 
Residência: ITÁLIA     
 
Duração da estadia: mais de 90 dias 
Razão para a estadia: ESTÚDIO - FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
Documentos e formas: 
• formulário de inscrição para o visto de entrada (visualização) 
• foto recente em formato de cartão; 
• documento de viagem válido que expira pelo menos três meses mais do 

que o visto requerido; 
• documentação de registro do curso de formação profissional que você pre-

tende participar (com indicação de duração, programa, certificação adquiri-
da, etc.). O curso deve ser organizado por instituições de formação que o-
btiveram credenciamento para gerir cursos de formação profissional (nos 
termos do artigo 142, parágrafo 1, letra d, Decreto-Lei n.º 112/1998, DM Mi-
nistério do Trabalho nº 166 de 25/05/2007) 2001). O curso não pode durar 
mais de 24 meses e deve ser finalizado para o reconhecimento de uma 
qualificação ou, em qualquer caso, para a certificação das habilidades a-
dquiridas documentação relativa ao treinamento adquirido no país de ori-
gem; 

• demonstração da disponibilidade de meios de subsistência em relação à 
permanência na Itália, por um montante não inferior ao estabelecido na Ta-
bela A anexada à Direção do Ministério do Interior de 1.3.2000 
(visualização); 

• declaração sobre a disponibilidade na Itália de uma acomodação adequa-
da, bem como da soma necessária para a repatriação, possivelmente tam-
bém provável com a exibição de um bilhete aéreo de retorno; 

• cobertura de saúde / seguro para atendimento médico e internações hospi-
talares, que não deve envolver limitações ou exceções. 

 
Taxas a cobrar correspondentes aos custos administrativos para o processamen-
to do pedido de visto (expresso em Euros): 50,00 € = câmbio 4,32 = 216,00  
BRL). 

http://vistoperitalia.esteri.it/Moduli/it/Formulario Visto Nazionale.pdf
http://vistoperitalia.esteri.it/Moduli/it/Direttiva_MinInterno_1-3-2000.pdf
http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx

