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Roteiro orientado para Intercâmbio

Prezados(as) colegas do IFRS campus Viamão, para facilitar sua experiência de

mobilidade acadêmica, ajudarei com algumas orientações que considero relevantes e claro,

com base na minha vivência. Estas orientações se dão a partir do edital que participei,

porém, as dicas também servirão para outros tipos de mobilidades.

ETAPA I - Submissão dos documentos
(para esta etapa é necessário possuir o documento passaporte)

a. Se a mobilidade é internacional, torna-se obrigatório possuir o passaporte para submissão

das fases iniciais, de acordo com o edital. Ao submeter os documentos comprobatórios,

acordo de estudos, certificados de atuação como bolsistas nas três modalidades (pesquisa,

extensão e voluntário) no formulário de inscrição, geralmente é solicitado o documento

escaneado.

Dica: é possível retirar em 4 dias o passaporte através do site da Polícia Federal GOV.BR,

se solicitado urgência.

b. solicite com antecedência ao seu orientador a declaração de participação como bolsistas

de cada modalidade que tenha participado, já existe um modelo pronto para isto. É possível

pontuar a partir das 3 modalidades: pesquisa, extensão e voluntário.

Dica: envie as declarações e os certificados também.

c. O acordo de estudos é o documento mais complicado desta etapa, para tanto recomendo

que verifique a grade curricular do seu curso atual e faça a correlação em conjunto com a do

curso desejado, faça primeiro sozinho e depois converse com o seu coordenador para

definir a equivalência.

Dica: não exceda na seleção das disciplinas, pois, as cargas horárias no IPB geralmente são

maiores.



ETAPA II - Solicitação do Visto

a. É recomendado utilizar os serviços da VFS Global, empresa terceirizada que tramita

documentos de solicitação de visto para o consulado em Portugal. Todavia, é possível

também, realizar diretamente no consulado em Porto Alegre, o tipo de visto para estudante
é o documento E6.

Dica: os prazos giram em torno de 60 à 90 dias corridos, antecipe o máximo possível a

solicitação.

b. Tanto na VFS Global quanto diretamente no Consulado em Porto Alegre, cada solicitação

tem uma série de documentos exigidos, vou destacar os mais difíceis: PB4, Apostilamento

do certificado de antecedentes criminais e comprovante de subsistência. Segue alguns dos

documentos necessários para o E6:

1.Certidão de antecedentes criminais;

2. CDAM ou PB4 são seguro de vida internacional;

3. Carta de Aceite do IPB;

4. Comprovação de subsistência;

5. Cópia de reserva de passagens;

6. Comprovação de declaração de estadia;

7. Requerimento de consulta de antecedentes criminais;

8. Formulário de visto preenchido;

9. Cópia do passaporte;

10. Duas fotos 3x4;

11. Duas cópias do check list;

12. Comprovantes de quitação das taxas consulares;

13. Termo de consentimento;

Dica: o PB4 não precisa de apostilamento de Haia, apenas o certificado de antecedentes

criminais e é feito nos tabelionatos em Porto Alegre. Quanto ao comprovante de

subsistência, pode ser gerado de forma individual ou com um responsável fiscal, alegando

que vai te ajudar com as despesas por meio de termo assinado.

Dica 2: se a renda for baixa, pode haver mais de um comprovante fiscal.

c. O documento que orienta a solicitação do visto é a Carta de Aceite.
dica: quanto mais cedo receber a carta de aceite, mais cedo vais receber o visto, antecipe

os documentos de requisição enquanto aguarda pela carta de aceite, para que possa dar

entrada na solicitação logo que recebê-la.



ETAPA III - Aguardo do Visto

Nesta etapa, é o momento de preparação para viagem e isto além de ser algo muito

pessoal e relativo, varia de pessoa para pessoa. Nesse sentido, tentarei trazer orientações

gerais ao invés de etapas orientadas.

1 - Não compre a passagem sem ter o visto, é dor de cabeça, além de possíveis gastos.

2 - Se seu visto atrasou, entre em contato com a faculdade para ver suas possibilidades em

relação ao seu curso, pois isso é de ocorrência comum e as faculdades flexibilizam por

vezes o acesso da disciplina perdida em outro momento.

3 - Se puder, espere o visto. O documento mais complicado de tirar é a Autorização de

Residência, e com o visto ele já vem assegurado.

4 - Você consegue resolver tudo sozinho, então se tiver que economizar, não pague por

serviços que aqui você pode fazer. Fiz uma pesquisa e havia pessoas cobrando 150 euros

para tirar 3 documentos que se tira de graça.

5 - O NIF às vezes precisa de representante fiscal (isso já mudou algumas vezes, por isso

digo às vezes). Se você precisar, entre em grupos de brasileiros em Portugal, leia os tópicos

e veja a média de valor solicitado, pois muitos cobram para se deslocarem com você, mas

não é nenhum valor abusivo em muitos casos, então dê uma olhada para não cair em

golpes.

6 - Com o pb4 você utiliza os serviços de saúde, e pelas faculdades também tem consultas

como estudante a valores bem simbólicos. Só se tira o número de Utente depois da AR.

7 - Não precisa apostar no PB4.

8 - Sua Autorização de Residência virá como estudante, se quiser trabalhar e aumentar seu

leque de opções veja a legislação para estudante trabalhador e já leve o que for necessário

no dia da sua marcação do SEF, pois há empresas que não contratam se não houver essa

liberação na AR.

9 - Atualize seu endereço no site do SEF antes do dia do seu agendamento, pois é passível

de multa.



10 - Para tirar comprovante de morada você precisa de duas pessoas que possuam cartão

cidadão, da mesma freguesia (bairro). Muitos conseguem ajuda nos grupos de brasileiros.

Você também pode ir a estabelecimentos da região e perguntar se eles aceitam assinar pra

você, principalmente se tiver contrato comprovando a morada.

11 - Ao chegar e resolver sua vida, aprenda um pouco sobre as regras de morada, contrato,

aviso de saída, pois muitos senhorios fazem coisas indevidas. O mesmo serve para

emprego, tem muita gente que sai lesada por não saber seus direitos.

12 - Enquanto não tiver AR, ande com passaporte, é seu documento de identificação até

então.

13 - Na dúvida, faça do jeito mandado, pois Portugal é burocrático, e eles não se

sensibilizam, então nada de chegar atrasado, explicar porque está faltando um documento,

se confiar porque alguém contou que com ele deu certo. Se organize e faça como é pra ser

que dá certo.

14 - O que passa de 10 euros já não é barato. Muita gente nos primeiros meses gasta

horrores e nem sabe com o que, porque vai vendo as coisas "baratas" e comprando tudo.

Espero ter ajudado. Sucesso na caminhada de todos!

Carlos Vaz,

Estudante de Gestão Ambiental do Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do

Rio Grande do Sul - campus Viamão.




