
DOCUMENTOS PARA RENOVAÇÃO DE VISTO 

 

1.  Requerimento próprio 

Copiar e colar no navegador: 

https://servicos.dpf.gov.br/sismigra-
internet/faces/publico/tipoSolicitacao/solicitarCie.seam?cid=12089 
,selecionar  “Renovação de Prazo”. 

Ao final, após salvar e imprimir o formulário  pode-se fazer o agendamento 
no próprio documento salvo. 

Caso já tenha feito o requerimento e queria somente agendar, vá para o 
passo abaixo.  

2. Agendamento  

Copiar e colar no navegador: 

https://servicos.dpf.gov.br/cadastro-
estrangeiro/faces/restrito/manterAgendamentoExterno/agendamento.se
am?cid=4179 

3.UMA (01) foto tamanho 3x4, color, recentes, com fundo branco 

4. CRNM (antigo RNE) original e  ou protocolo de solicitação 

5. Atestado de matrícula (SIGAA)  

6. Histórico Escolar (SIGAA) 

7. Certidão Negativa Estadual: https://sirece.tjce.jus.br/sirece-
web/nova/solicitacao.jsf ( selecionar  Instância :  Primeiro Grau; Tipo 
Pessoa : Pessoa Física; Natureza: Criminal ) 

 08. Certidão Negativa Justiça Federal do Ceará: 
http://jfce.jus.br/jfce/certidaointer/emissaocertidao.aspx 

09. Declaração de endereço eletrônico  

10. Declaração de Hipossuficiência Econômica 

11. Comprovante de recebimento de auxílio (solicitar a Propae, pelo email 
nidae@unilab.edu.br, com cópia para coest@unilab.edu.br) se houver. 
Neste caso NÂO emitir GRU  

Os formulários 09 e 10 podem ser baixados em: 

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/cedula-de-identidade-de-
estrangeiro/formularios-e-modelos-1/formularios-e-modelos 
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Declaração de endereço eletrônico e demais meios de contato  

O Formulário deverá ser preenchido em Letra de Forma  

1.IDENTIFICAÇÃO  

Nome:  

Filiação:  

CPF (quando disponível):  

Data de nascimento:  

Documento de Identidade:  

Nacionalidade:  

2.DADOS DE CONTATO  

Informo os seguintes dados atualizados:  

Telefones:  

Endereço eletrônico/E-mail:  

Endereço residencial:  

Endereço do trabalho ( mesmo da Universidade):  

3. DECLARAÇÃO  

Declaro sob as penas da legislação brasileira, que as informações por mim emitidas 

para as finalidades da Lei nº 13.445, de 2017 e do Decreto nº 9.199, de 2017 são 

verídicas, estando ciente do dever de atualização cadastral perante a Polícia Federal 

sempre que houver alteração de dados pessoais e meios de contato. Declaro ainda que 

estou ciente que eventuais comunicações e notificações em procedimentos 

administrativos perante a Polícia Federal serão encaminhadas preferencialmente para 

o endereço eletrônico acima informado e publicadas no sítio oficial da Polícia Federal 

na internet: http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/leide-migracao, e que o início 

da contagem de prazo para manifestação, nos termos desta Portaria, se dará com a 

publicação no sítio oficial da Polícia Federal na internet.  

 

______________________ ,_____/______/__________  

Cidade/UF data  

 

Assinatura 



 

 Declaração de Hipossuficiência Econômica  

 

Eu__________________________________________________________________, 

portador do documento nº _______________________(especificar tipo do 

documento:_____________________), endereço eletrônico (e-mail) 

_________________________________________, declaro, sob as penalidades da lei, 

para fins de aplicação da isenção prevista nos arts. 4º, inciso XII, 110, parágrafo único, 

e 113, § 3º, da Lei nº 13.445, de 2017, e 312 do Decreto nº 9.199, de 2017, que minha 

condição econômica se revela hipossuficiente para arcar com o pagamento dos valores 

das taxas cobradas para obtenção de documentos para regularização migratória e de 

multas aplicadas com base na legislação migratória brasileira.  

A referida condição de hipossuficiência econômica justifica-se em razão de:  

(  ) não possuir trabalho remunerado;  

(  ) não possuir renda;  

( ) possuir perfil de renda familiar de até meio salário mínimo per capita ou renda 

familiar total de até 03 (três) salários mínimos;  

(  )Outros (descrever)________________________________  

 

Por ser expressão da verdade, assino a presente DECLARAÇÃO, para os devidos fins de 

direito.  

 

 

 

 

 

 

Local, ________________________/ _______ / ______/________.  

 

_________________________________________  

Assinatura 

 

 



 


