SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E
INTERINSTITUCIONAIS
Brasileiro não precisa de visto até 90 dias de permanência como turista;
VISTO DE ESTUDANTE/TRÂNSITO OU INTERCÂMBIO/ESTÁGIO NÃO REMUNERADO

1. Passaporte válido 6 meses após a data da saída da Rússia, com pelo menos duas páginas não
preenchidas com vistos, carimbos ou outras inscrições.
2. Um formulário para obtenção do visto completamente preenchido sem as palavras riscadas,
canceladas ou outras correcções, com uma fotografia de tamanho 3,5 x 4,5 cm, a qual deve ser
colada no espaço próprio indicado no formulário. A fotografia deve corresponder ao tamanho do
espaço onde deve ser colada.
3. Voucher da agência de viagens, no qual deve constar o seguinte: o número do voucher, o nome
completo e o apelido do solicitante, o prazo da sua estadia na Rússia (as datas de entrada e de saída),
o nome da agência de viagens russa que acolhe o turista, a lista dos serviços reservados
(transferências, alojamento nos hotéis, excursões etc.), o itinerário. O voucher pode ser adquirido
numa agência de viagens portuguesa ou estrangeira que tem um acordo assinado com um parceiro
russo (ou numa representação de agência de viagens russa em Portugal, ou numa agência de viagens
russa no território da Federação da Rússia) com o número de referência atribuído pela Agência
Federal de Turismo da Rússia.
4. Confirmação de recebimento de turista estrangeiro emitida pela agência de viagens russa, a qual
assume toda a responsabilidade em relação ao turista estrangeiro, devidamente formalizado (i.e. um
documento oficial em Russo com o carimbo da agência de viagens russa e a assinatura da pessoa
responsável que trabalha neste, com o número de referência atribuído pela Agência Federal de
Turismo da Rússia).
5. Apolice de seguro “Assistência em viagem” duma companhia de seguros que tem um acordo
assinado com um parceiro russo (com uma fotocópia) que cobre as despesas médicas no território da
Russia no montante de 30.000 euros.
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