
EMBASSY OF THE REPUBLIC 
OF INDONESIA

BRASILIA-DF, BRASIL

SES Av. das Nações Quadra 805, 
Lote 20
CEP 70479-900
FONES: 61 3443 8800/3443 1788
FAX: 61 3443 6732

VISA APPLICATION FORM FOR VISIT – SINGLE / SEVERAL JOURNEY(S)
FORMULÁRIO PARA REQUISIÇÃO DE VISTO PARA VISITA ÚNICA/MULTIPLAS VIAGENS

1. Full name of applicant / Nome completo do 
requerente

Sex/Sexo :
2. Place and date of birth / Lugar e data de nascimento
3. Nationality / Nacionalidade
4. Address / Endereço

Fone:
5. Passport number / Número de passaporte 
6. Place and date of issuance / Lugar e data de emissão
7. Valid until / Válido até
8. Entry Permit/Visa to another Country/

Permissão de entrada/visto para outros pais
9. Number / número
10. Place and date of issuance / Lugar e data de emissão
11. Expiration date / Data de expiração
12. Occupation/position / Ocupação/Função
13. Name of Firm of employment / Nome do Empregador
14. Address of Firm / Endereço do Empregador
15. Name of reference in Indonesia / Nome de referência 

na Indonésia
16. Address of reference/Endereço de referência
17. Do you have letter of invitation?/Possui carta convite? 

(If yes,please attach to this visa application form)
(Se, sim, favor anexar a este formulário de requisição  
de visto)

18. Purpose of visit to Indonesia / Motivo da visita a Indonesia :
Please mark one according to the nature of your visit
Favor marcar de acordo com  o motivo da sua visita

BUSINESS VISIT/VISITA DE NEGOÇIOS SOCIAL/CULTURAL VISIT/VISITA 
x Industrial / Industrial  Social / Social

Commercial / Comercial Health and Medical / Saúde e Médica
Agricultural / Agricultura Educational / Educacional
Mining / Mineração Arts / Artes
Transport & telecommunications Sports / Esportes 
Public Works / Trabalhos Públicos Family Visit / Visita a Família
Press and public Communications
Imprensa e Comunicação Pública

Religious / Religioso

Promotion Visit / Visita de Promoção Tourism / Turismo
Others / Outros Study / Estudos

19. Length of intended stay in Indonesia /
Tempo de permanência pretendido na Indonésia

20. Port and date of entry into Indonesia /
Porto e data de entrada na Indonésia

21. Place to be visited in Indonesia /
Lugar a ser visitado na Indonésia
Previous visa for Indonesia to the applicant /
Visto para a Indonésia concedido anteriormente ao  
requerente

22. Type and number / Tipo e Número
23. Place and date of issue/Lugar e data de emissão
24. Place and date previous entry into Indonesia /

Lugar e data de entrada anterior á Indonésia
25. Has your application for Indonesian visa ever been 

denied / Já teve visto negado



26. Have you ever been arrested or convicted or a 
criminal act./Já foi preso ou condenado ou cometer 
crime

27. Are you in possession of other country’s legal and 
valid immigration document / Possui documento legal  
de imigração válido de outro pais

28. Number Ticket of return / Número de bilhete de 
retorno

29. Airline Company/Companhia Aérea
30. Place and date of issue/Lugar e data de emissão
31. Expiration date/data de expiração

I hereby declare that/Eu, por este meio, declaro que :
1. The  statement given above are true and correct/As informações feitas são verdadeiras e  

corretas.
2. I realize that even though I posses a valid visa to Indonesia, permission for entry remain at 

the discretion of the Immigration authorities in Indonesia/Compreendo que mesmo que eu 
possua um visto válido para a Indonésia, a permissão para a entrada fica à discrição das  
Autoridades de Imigração na Indonésia.

I am also aware:/Eu também estou ciente:
1. That during my visit to Indonesia I have refrain from:Que durante minha visita à Indonésia  

eu me abstenho de:
a. engaged in any occupation or institution, paid or unpaid./ser contratado em qualquer  

ocupação ou instituição paga ou não paga.
b. over staying./exceder na minha permanência.

2. That if fail to comply with the above mentioned requirements, I am liable to prosecution and 
expulsion./Que, se eu falhar no cumprimento das exigências acima mencionadas, eu estou  
sujeito à instauração de processo e expulsão.

Foto
3x4

Local e data :

Signature of applicant (Same as in passport)
Assinatura do requerente (Igual como no passaporte)

-------------------------------------------------------------------------
Full name printed:/Nome completo por extenso

FOR OFFICIAL USE ONLY / PARA USO OFICIAL SP.NO.:
1. Telah diberikan Visa atas kuasa sendiri :

Macam visa :
Nomor Visa :
Lamanya diizinkan tinggal di Indonesia :
Tanggal pemberian visa :

2. Diajukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk mendapatkan keputusan.

Brasilia DF,
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