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Guia Prático
Estudantes bolsistas Capes-Brafitec ou Capes-Brafagri
Este guia é exclusivo para os estudantes bolsistas dos programas Capes-Brafitec ou Capes-Brafagri.
O cumprimento de todas as etapas do procedimento pré-consular Campus France descrito
detalhadamente abaixo é obrigatório para todos os estudantes que pretendem solicitar um visto de
estudante junto aos Consulados da França no Brasil.
A leitura integral deste documento é imprescindível!

Antes de começar – algumas dicas
Antes de começar o procedimento é importante saber que:
 O procedimento Campus France para estudantes bolsistas Capes-Brafitec ou Capes-Brafagri é um
procedimento pré-consular obrigatório composto de 4 ETAPAS que devem ser cumpridas antes da
solicitação do visto de estudante.
 Todos os bolsistas Capes-Brafitec ou Capes-Brafagri estão dispensados de realizar a entrevista préconsular junto ao Campus France. A dispensa da entrevista Campus France não significa que você
esteja dispensado(a) de realizar as outras etapas desse procedimento.
 Ao término deste procedimento você receberá as orientações necessárias para realizar seu pedido de
visto de acordo com a sua região de residência no Brasil. Mais informações estão disponíveis na
página 13 deste guia.
 A barra superior de seu dossiê Campus France permite o acompanhamento das etapas de seu
procedimento Campus France. À medida que elas forem sendo realizadas, passarão da cor vermelha
para a cor verde. Confira a figura abaixo:

 A caixa de mensagens de seu dossiê Campus France é seu principal canal de comunicação com
nossa equipe e todas as nossas orientações virão por meio dela. Acesse-a regularmente.
ATENÇÃO: O Campus France não possui acesso à agenda de disponibilidade do Consulado.
Eventuais questões relativas ao agendamento da visita devem ser tratadas diretamente com o
serviço consular.
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Como realizar o meu procedimento Campus France?
Antes de ir ao Consulado francês, é obrigatório concluir as 4 etapas abaixo indicadas:

Etapa 1

Criação do dossiê Campus France

Pág. 2

Etapa 2

Preenchimento das 4 partes do formulário online

Pág. 4

Parte 2.1: Formação

Pág. 4

Parte 2.2: Línguas

Pág. 7

Parte 2.3: Motivações

Pág. 7

Parte 2.4: Validação

Pág. 9

Etapa 3

Envio da documentação por correio

Pág. 10

Etapa 4

Pagamento da taxa Campus France

Pág. 11

O procedimento consular

Pág. 13

Equipe Campus France Brasil

Pág. 14

Saiba mais
Contatos

Todas as etapas do procedimento devem ser realizadas na ordem indicada acima.

Etapa 1 – Criação do dossiê Campus France
Utilize apenas os navegadores Internet Explorer (versão inferior a 9) ou Mozilla Firefox.
ATENÇÃO: Se você já possui um dossiê Campus France, não crie um novo. Utilize sempre o mesmo. Caso
tenha esquecido seu login e senha,utilize o campo de recuperação automática “Vous ne pouvez pas accéder à votre
compte?" disponível logo abaixo do quadro de login.

Se o seu dossiê Campus France estiver arquivado, quando acessá-lo escolha a opção ‘Reinicializar’,
conforme a imagem abaixo:
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Na página inicial do site Campus France Brasil (www.brasil.campusfrance.org), clique em “CRIE SEU
DOSSIÊ” (não clique em “minha conta”). Para criar seu dossiê é necessário possuir um endereço de email ativo. A criação do dossiê é gratuita e pode ser realizada a qualquer momento.

Em seguida, clique em “Crie seu dossiê eletrônico” e insira os dados pessoais solicitados. Campos
assinalados com um asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. Veja modelo abaixo:

Não preencha o campo “Outros
nomes”.
Todos
os
seus
sobrenomes devem estar no
campo “Último sobrenome”.

Não se esqueça de indicar o
DDD de sua cidade no campo
“Indicativo”.

Escolha a opção PORTUGUÊS
no campo “Língua” para
visualizar seu dossiê sempre em
português.

Após o preenchimento de todos os
campos, clique em “Validar” para
concluir a criação da sua conta.
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Ao validar a criação de seu dossiê, a seguinte página de confirmação será gerada:
BR seguido de 6 dígitos
Este é o seu número de identificação Campus
France.
Anote-o. Você precisará dele ao longo de todo
procedimento.

Uma vez criado seu dossiê, acesse-o com seu
login e senha:

Em seguida, você será encaminhado(a) para a página inicial do seu Espaço Campus France:
Clique
em
“Formulário
Campus
France” para iniciar o preenchimento de
seu formulário.
“Minha caixa de mensagens”: Esta
caixa de mensagens será seu principal
canal de comunicação com nossa
equipe! Acesse-a regularmente.

ATENÇÃO: Ignore o item “Documentos a fornecer”. Siga APENAS as instruções deste guia de
orientação quando for encaminhar seus documentos para nosso escritório. Você encontrará, na página 10,
deste guia a lista dos documentos solicitados para a realização do procedimento Campus France.

Etapa 2 – Preenchimento do formulário online (4 partes)
2.1 FORMAÇÃO
Nesta primeira parte de seu formulário, você deverá fornecer informações referentes ao curso superior no
qual está atualmente matriculado no Brasil. Siga os passos de 1 a 6:
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1. Clicando no ícone

, insira as informações insira as informações referentes ao seu curso no

Brasil. Na página seguinte, escolha a opção “Diploma de estudo superior”.

Preencha todos os campos solicitados:

Em “Ano escolar” indique o ano atual.

Em “Diploma” escolha a opção
Bacharelado/Licenciatura (graduação).

Clique em “Seguinte” para
continuar o preenchimento.

Na página seguinte, continue preenchendo as informações solicitadas. Veja na legenda abaixo o que deve
ser preenchido em cada campo:

Preencha conforme as orientações:
Nome do diploma: Bacharelado/Licenciatura
Conceito: Sem conceito
Área de estudos e especialidade: ver lista
de áreas de estudos e especialidades.
Nome completo da especialidade: escreva
Bacharelado / Graduação em ...
Tipo de curso: Formação regular.
Situação: Em curso.
Escala de notas: Indique “total sobre 10”.
Média: Campo não obrigatório. (graduação).
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Em Área de estudo e Especialidade preencha
informações aproximadas com a sua formação no Brasil.

ATENÇÃO: não é preciso anexar nenhum documento em seu formulário Campus France.

Salve as informações no final da página. A atividade criada deverá ficar da seguinte forma:

Após preencher todos os campos, a atividade aparecerá como “completa” na página inicial de seu formulário.

Depois de ter criado a atividade acima, você deverá preencher a parte inferior da tela:
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3
4
5
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2. Campo “Ano de seu vestibular”: insira o ano de realização de seu vestibular e não o ano em que
ingressou na universidade.
3. Campo “Bac”: escolha a opção “DEM - Diplôme d'enseignement secondaire” para indicar
conclusão de ensino médio no Brasil.
4. No campo “Bolsa”, indique a bolsa que financiará seus estudos na França:
 Capes-Brafitec ou
 Capes-Brafagri
5. No campo “Programa de Cooperação”, escolha o programa a que se refere o seu caso:
 Brafitec / Brafagri para intercâmbio simples (graduação sanduíche) ou
 Double diplôme para programas de duplo diploma.
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Não preencha o campo “Outro Caso”.
6. Valide após finalizar o preenchimento.

2.2 LÍNGUAS
Nesta parte, você deve informar suas competências linguísticas, mencionando eventuais diplomas e testes
de francês já realizados. Indique também eventuais estadas na França.

Em “Lista de suas estadas na
França” informe, se houver, as
suas idas anteriores para a França.
Clique em
informações.

para inserir as

Em “Testes ou provas linguísticas”
informe, se tiver, testes oficiais de francês
(DELF,DALF, TCF ou TEF). Clique em
para inserir as informações.
Atenção: Não é possível inserir aqui
informações sobre outros testes (por
exemplo, Capes).
Preencha todos os campos solicitados e
não se esqueça de validar as informações
ao fim.

Agora você passará para o preenchimento da parte 3 do formulário: “Motivações”.

2.3 MOTIVAÇÕES
Nessa etapa, você informará suas motivações/intenções de estudos na França de forma simplificada.
A parte de motivações do formulário Campus France está dividida em 6 campos.
Confira as instruções de preenchimento de cada um na próxima página.
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a) Minha foto
Neste campo, você pode inserir a sua foto
(opcional). Importante: trata-se aqui de uma
foto de identificação, tipo passaporte ou RG.
Evite fotos de perfil ou com qualquer tipo de
acessório (chapéu, óculos escuros, etc).

b) CV (Curriculum Vitae)
Neste campo, escreva “Procédure
Campus France simplifiée”.

c) Projeto de estudos e/ou pesquisa:
Insira as informações sobre a formação que irá
realizar na França (local de estudos, período, etc.).
Exemplo: Étudiant(e) de l’Universidade X admis(e) à
(insira aqui o nome da instituição francesa de ensino)
dans le cadre du programme Brafitec (ou Brafagri)
pour la période du xx/xx/2013 au xx/xx/2014. Bourse
Capes-Brafitec (ou Capes-Brafagri).”

d) Projeto Profissional
Neste campo, escreva “Procédure
Campus France simplifiée”.

e) Minhas Motivações
Neste campo, escreva “Procédure
Campus France simplifiée”.

f) Si vous changez d’orientation...
Deixe este campo em branco.

Após o preenchimento de todos
os campos, clique em “Validar”.
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2.4 VALIDAÇÃO
Nesta última parte do preenchimento do formulário, você poderá verificar se todas as partes estão
completas. Caso algum campo do seu formulário seja indicado como “incompleto”, certifique-se de que
todos os campos foram devidamente preenchidos e validados de acordo com as orientações deste guia.

“Completo” indica de que todas as 4
partes do Formulário Campus France
foram preenchidas.

Clique em “Validar” para
salvar as informações.

IMPORTANTE: ao realizar a validação final, você estará submetendo seu formulário Campus
France de maneira definitiva. Isso significa que você não poderá mais alterá-lo.
ATENÇÃO:
 Assim que validar seu formulário Campus France, você visualizará uma mensagem relativa ao
preenchimento da parte “Minhas candidaturas” do Espaço Campus France. Por favor, ignore esta
mensagem. Você não precisa preencher esta parte, uma vez que ela será preenchida por nossa
equipe quando seus documentos forem recebidos em nosso escritório.

Confira se seu formulário foi validado na barra superior do seu Espaço Campus France. A primeira linha
do quadro “Preenchimento do formulário” indica a data de criação do seu dossiê, ao passo que a
segunda exibe a data em que o formulário foi validado.
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Etapa 3 – Envio da documentação
Imediatamente após o preenchimento do formulário eletrônico de acordo com as orientações fornecidas na
etapa 2, você deverá encaminhar, por correio, os documentos listados abaixo para o escritório do
Campus France Brasil, em São Paulo.
Os documentos abaixo indicados devem ser enviados para:
Campus France Brasil
Alameda Jaú, 1208
Jardim Paulista
01420-001 São Paulo – SP
ATENÇÃO: Nunca envie documentos originais para o Campus France, apenas cópias simples.
Além disso, o Campus France não solicita nenhuma tradução juramentada para estudantes isentos
de entrevista.

DOCUMENTAÇÃO
 Breve carta de apresentação
A carta pode ser manuscrita ou digitada, escrita em português ou em francês. Utilize o modelo da última
página deste guia.

 Cópia do Passaporte
Envie somente a página que contém a foto, número do passaporte e dados pessoais.

 Cópia de comprovante de vínculo atual com a universidade brasileira
São aceitos histórico escolar, atestado regular de matrícula ou atestado da instituição.

 Cópia da carta de aceitação da instituição francesa
A carta de admissão deverá estar assinada e em papel timbrado da instituição francesa, além de conter
seu nome completo e o período exato (início e fim) dos estudos na França.

 Cópia do comprovante de concessão de bolsa.
O comprovante deve conter seu nome completo e o período de concessão da bolsa. Essa carta é intitulada
“A QUI DE DROIT”.

ATENÇÃO: Se você foi selecionado para a bolsa e ainda não possui a carta de concessão, envie
mesmo assim o restante da sua documentação ao Campus France. A carta de concessão será o
único documento que poderá ser encaminhado posteriormente, por e-mail. Assim que recebê-la, envie
uma cópia para brasil@campusfrance.org, informando seu nome identificador. Esse documento deve
ser enviado ao Campus France antes do comparecimento pessoal ao Consulado.
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Como fico sabendo se minha documentação chegou ao Campus France?
Assim que seus documentos chegarem ao Campus France a rubrica “Recepção dossiê em papel”
(figura 1) passará para a cor verde. Seus documentos serão verificados e validados em até 72 horas. As
isenções de entrevista serão realizadas nesse momento. Favor aguardar que a rubrica “Validação
Campus France” seja realizada (figura 2). Rubricas em verde indicam etapas cumpridas e validadas!
Você poderá acompanhar esse processo por meio da visualização da barra superior do seu Espaço
Campus France:
Figura 1 - Indica que seu dossiê foi recebido em nosso escritório.

Figura 2 - Indica que seu dossiê foi conferido e validado pelo Campus France.

Lembre-se de que possuímos até 72 horas para validar o seu dossiê. Nenhum caso será considerado
urgente. Caso haja algum problema com a documentação, nossa equipe entrará em contato com você
pela caixa de mensagens ou por telefone.
DICA: Acesse regularmente a caixa de mensagens do seu dossiê. Nossa equipe lhe enviará
orientações ao longo do procedimento Campus France.

Etapa 4 – Pagamento da taxa Campus France
Após a validação do seu formulário Campus France, você receberá na caixa de mensagens de seu dossiê
todas as orientações necessárias para realizar o pagamento da taxa.
Favor aguardar nossa mensagem antes de efetuar o pagamento.
Valor: R$335,00*
* a partir de 1º de janeiro de 2015, o valor da taxa Campus France será de R$400,00

APÓS O PAGAMENTO: é obrigatório o envio do comprovante de pagamento para o e-mail
brasil@campusfrance.org,

colocando

no

assunto

da

mensagem

"Taxa

Campus

France

Brafitec/Brafagri" e seu número de identificação (BR+6 dígitos).

MUITO IMPORTANTE: Após o pagamento da taxa você deve declarar o pagamento em seu dossiê
Campus France. Se esta declaração não for feita, o pagamento não poderá ser validado. Veja como
fazer:
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1. Na página inicial de seu
Espaço
Campus
France,
clique em “Meu dossiê”.
2. Em seguida, clique sobre o
quadro “Declaração do meu
pagamento da taxa”

3. Na página seguinte, em “Modo de
Pagamento”, escolha a opção
“Depósito” e clique em “Validar”.

4. Por último, preencha todos os campos
da próxima página conforme as
instruções da figura e clique em
“Salvar”.

Feito isso, o pagamento permanecerá em vermelho, mas passará de “A efetuar” para “A validar”:

Pagamentos declarados sempre são validados ao longo do 1º dia útil após a data do depósito.
Pagamentos realizados às sextas-feiras serão validados ao longo da segunda-feira seguinte. Uma vez
validado por nossa equipe, a rubrica “Pagamento”, até então em vermelho, passará à cor verde (veja a
figura abaixo):

Após a validação do pagamento você receberá as instruções sobre o pedido de visto no consulado.
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Procedimento Consular
Uma vez finalizadas as 4 etapas do procedimento pré-consular Campus France, você receberá em sua
caixa de mensagens de seu dossiê Campus France todas as orientações necessárias para pedir o seu
visto junto a um dos três Consulados da França no Brasil: Brasília, Rio de Janeiro ou São Paulo. A escolha
do Consulado depende de seu local de residência no país (veja abaixo o mapa das circunscrições). No
caso específico dos bolsistas Brafitec e Brafagri, o pedido de visto poderá ser feito presencialmente ou, se
preferir, à distância. Lembramos mais uma vez que os detalhes sobre cada uma destas duas modalidades
serão encaminhados para sua caixa de mensagens de seu dossiê Campus France.
O prazo de concessão de visto de estudante é de, em média, 10 a 15 dias úteis.
O Campus France não é responsável pelo seu pedido de visto junto ao Consulado e o pedido de visto não
pode ser realizado por meio de seu dossiê eletrônico Campus France.

Mapa das circunscrições consulares

+

Regiões atendidas pelo

Consulado da França em Brasília

Regiões atendidas pelo
Consulado da França no Rio de Janeiro

Regiões atendidas pelo
Consulado da França em São Paulo

Contato – Equipe Campus France Brasil

Após

a

leitura

desse

guia

de

orientação

e

das

informações

contidas

em

nosso

site

(www.brasil.campusfrance.org), se você ainda permanecer com dúvidas ou tiver problemas técnicos entre
em contato com a equipe Campus France – preferencialmente pela Caixa de Mensagens de seu dossiê –
por e-mail, por telefone ou presencialmente. Esta caixa será seu principal meio de comunicação com
nossa equipe, que lhe fornecerá orientações sobre o procedimento Campus France. Acesse-a
regularmente!
Toda a comunicação com nossa equipe pode ser feita em português.
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IMPORTANTE: Tenha sempre em mãos o número de identificação no Campus France (BR
seguido de 6 dígitos). O Consulado só tratará os pedidos de visto que tiverem concluído e validado
todas as etapas do procedimento Campus France.

 Devido ao grande número de ligações recebidas pela equipe de atendimento Campus France,
certifique-se de que a resposta de sua pergunta já não se encontra em um dos Guias Práticos
antes de entrar em contato conosco.
 O Campus France responderá com prioridade as mensagens encaminhadas por meio de sua
Caixa de Mensagens e as dúvidas que não estão esclarecidas nesse Guia ou em nosso site.

 Acesse regularmente sua caixa de mensagens. Ela é seu principal canal de comunicação com
nossa equipe.

Nosso horário de atendimento telefônico é de segunda a sexta, das 9h00 às 17h00.
Tel: (11) 3818.2888 / Fax: (11) 3818.2880
E-mail: brasil@campusfrance.org
A equipe Campus France faz atendimento presencial de segunda a sexta, das 13h00 às 17h00.
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MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO

Nº Campus France
BR

Informações Pessoais
Nome completo:
Data de nascimento:
Endereço:
Telefone(s):
Programa de estudos:

Modalidade:

BRAFITEC

INTERCÂMBIO / GRADUAÇÃO SANDUÍCHE

BRAFAGRI

DUPLO DIPLOMA

Bolsa:
CAPES-BRAFITEC
CAPES-BRAFAGRI

Carta de concessão de bolsa
Carta de concessão de bolsa enviada junto a este dossiê.
Enviarei minha carta de concessão de bolsa posteriormente por e-mail.

Dados gerais de estudos
Universidade/Escola francesa:
Universidade brasileira:
Período de estudos na França:
Área de estudos:
Comentários (para alguma informação adicional que queira eventualmente fornecer):
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