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Memorando Circular Conjunto N. 003/GAB/PRPG/PRPI 

 

 

Goiânia, 16 de julho de 2015 

 

 

Prezados (as) 

Diretores (a) de Unidade Acadêmicas (UA), 

Diretores (a) de Unidades Acadêmicas Especiais (UAE), 

Coordenadores (as) de Programas de Pós-Graduação, 

Coordenadores de Pesquisa:  

 

 

Assunto: Procedimentos para recepção de estrangeiros na UFG  

 

 

Vimos, por meio deste, fazer alguns esclarecimentos acerca da recepção de 

estudantes/pesquisadores estrangeiros no âmbito da UFG. Todos os visitantes estrangeiros deverão ter 

um passaporte e o visto de entrada. O passaporte deve ser válido para o período de permanência no 

país. Os vistos temporários usualmente concedidos a estudantes e a professores/pesquisadores 

visitantes são os de item I ou IV (VITEM I ou IV), respectivamente (ver, ao final, as especificidades). 

Estes vistos são obtidos na Embaixada ou Consulado brasileiro mais próximo no país de origem do 

estrangeiro, antes da vinda para o Brasil. Para tanto, a UFG precisa emitir uma Carta de Aceitação ou 

uma Carta Convite, documento em que é detalhada a situação do acadêmico: as atividades a serem 

desenvolvidas; onde serão desenvolvidas, ou seja, o Programa de Pós-Graduação e a Unidade 

Acadêmica que abrigarão o estudante/pesquisador; o nome do tutor ou orientador que compartilhará da 

responsabilidade acadêmica pela pesquisa; o apoio financeiro a ser recebido. É preciso que, na carta, 

conste, claramente, se a UFG vai se responsabilizar por algum tipo de apoio financeiro. Geralmente a 

CAI (Coordenadoria de Assuntos Internacionais – UFG) emite a carta de aceitação, que deve ter firma 

reconhecida. Para tanto, o Programa de Pós-Graduação ou a Direção da Unidade deve enviar um 

Memorando à CAI com todas as informações necessárias.  

 

Na página da CAI, estão disponíveis instruções para estudantes e pesquisadores estrangeiros. 

Foram elaboradas "Orientações aos intercambistas estrangeiros" da UFG (Acesso em: 

https://www.cai.ufg.br/up/92/o/Livreto.Online.02.pdf). Informações sobre documentos necessários 

para obtenção de visto também podem ser encontradas nas páginas dos consulados brasileiros no 

exterior.  

 

Colocamo-nos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e, junto com a CAI, orientar 

sobre os procedimentos para melhor recepção de estrangeiros em nossa Universidade. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Equipe da PRPG e da PRPI  

 

 

http://www.prppg.ufg.br/
https://www.cai.ufg.br/up/92/o/Livreto.Online.02.pdf
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CARACTERIZAÇÃO DOS VISTOS 

 

Visto Temporário I – VITEM I  

Poderá ser concedido VITEM-I ao profissional estrangeiro na condição de cientista ou pesquisador, nas 

sequintes modalidades: 

I) na condição de cientista ou pesquisador, inclusive em atividades de pós-doutorado, para realizar pesquisa na 

área de ciência, tecnologia e inovação, no âmbito de cooperação internacional entre instituições de ensino ou de 

pesquisa, nos termos do Decreto nº 98.830, de 15 de janeiro de 1990 (atividades de campo que impliquem o 

deslocamento de recursos humanos e materiais, tendo por objeto coletar dados, materiais, espécimes biológicos e 

minerais, peças integrantes da cultura nativa e cultura popular); 

II) na condição de professor, sem vínculo empregatício com instituição brasileira, quando mantido por 

instituição de seu país de origem ou de procedência, ao amparo de acordo interinstitucional ou instrumentos 

similares celebrados entre a instituição brasileira de ensino superior interessada e a instituição de ensino ou de 

pesquisa estrangeira; 

III) quando beneficiário de bolsa concedida, para fins de pesquisa e/ou estudo, por instituição brasileira de 

ensino superior, pública ou privada, reconhecida pelo Ministério da Educação; 

IV) quando beneficiário de bolsa concedida por fundações públicas ou privadas para a realização de pesquisas 

em instituição brasileira de ensino, pública ou privada, reconhecida pelo Ministério da Educação ou em 

instituição de pesquisa reconhecida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; 

V) quando for detentor de bolsa financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), pela 

Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) ou por instituições federais, estaduais e municipais de amparo à 

pesquisa, nos termos do art. 14 do Decreto nº 98.830, de 1990; e 

VI) aos cientistas, pesquisadores ou profissionais que venham realizar pesquisas não regulamentadas 

pelo Decreto nº 98.830, de 1990. 

  
Visto Temporário IV - VITEM IV  

O VITEM IV será concedido ao estrangeiro que venha ao Brasil na condição de estudante, inclusive os de 

formação religiosa e aqueles que participam de programas denominados “sanduíche”, com ou sem bolsa de 

estudo (Resolução Normativa 16/98 do CNIg). 

O VITEM IV poderá ser concedido, sem consulta quando não houver exigência, para estudantes de cursos 

regulares de graduação, em qualquer nível, pós-graduação e técnicos, oferecidos por estabelecimentos de ensino 

reconhecidos pelo MEC, desde que apresentada a documentação regulamentar exigida e o Quadro Geral de 

Regime de Vistos assim o permita. Para a obtenção do VITEM IV, o interessado deverá apresentar, além dos 

requisitos mencionados anteriormente, prova de meios de subsistência no Brasil, comprovante de matrícula ou 

de vaga em instituição de ensino pertinente e certidão negativa de antecedentes penais ou seu equivalente local. 

O VITEM IV terá validade máxima de um ano e sua prorrogação poderá ser solicitada pelo interessado, no 

Brasil, à DPMAF, até 30 dias antes de sua expiração. 

http://www.prppg.ufg.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D98830.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D98830.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D98830.htm

