
QUESTIONÁRIO PARA O VISTO DA ÍNDIA 
 

 

 

 

1.Nome completo :              

2. Outros nomes (solteira)_______________________________________________________________________ 

3.Estado civil :  □casado   □ solteiro  Nacionalidade adquirida por: □nascimento   □ naturalização 

4. Religião:_______________________________________5. Grau de escolaridade:________________________ 

6. Marcas de identificação visíveis: ________________________________________________________________ 

7.Número do passaporte :      Local de expedição:      

Data de expedição do passaporte:        /         /   Data de vencimento do passaporte:       /         /   

8.Endereço do Japão :〒□□□-□□□□           

                

9.Telefone    Celular    e-mail        

10. Dados da família e local de nascimento: 

Nome do Pai            país/cidade:               

Nome da Mãe           país/cidade:              

Nome do Cônjuge:         país/cidade:              

11. Ocupação /cargo atual :             

12.Nome da empresa ou escola:            

13.Endereço da empresa/escola: 〒□□□-□□□□          

                

14.Telefone da empresa/escola:        

15. Locais que pretende visitar: ___________________________________________________________________ 

16. Data de chegada na Índia:          /         /   

17. Aeroporto de chegada na India:______________________Aeroporto de saída: _________________________ 

18. Países visitados nos últimos 10 anos:___________________________________________________________ 

19. Nome do contato/hotel na Índia:             

20.Endereço deste contato :              

                

21.Telefone deste contato :            

22. Nome de contato no Japão/Brasil:             

23.Endereço deste contato : 〒□□□-□□□□          

                

24.Telefone deste contato :            

25. Já visitou a Índia? □não  □ sim: Informe endereço, cidades, tipo de visto, número do visto, local e data de 

emissão desse visto            

26. Já teve o visto indiano ou a extensão do visto negado ou foi deportado? □não  □ sim: Informe a data e o motivo: 

____________________________________________________________________________________________ 

27. Já trabalhou com as Forças Armadas/Polícia/Forças Paramilitares? □não  □ sim: Informe detalhes:_________ 

Leia atentamente os dados abaixo e assinale OK após lido: 

 Os viajantes entrando com o “visto de turista concedido na chegada” precisam apresentar a via impressa da 

autorização de viagem eletrônica.         □OK 

 Em sua chegada, todos os dados serão checados pela agente de Imigração   □OK 

 O viajante deve permitir que a Imigração tire foto e as impressões digitais na chegada  □OK 

 Todas as informações fornecidas devem ser verdadeiras e corretas. A autorização eletrônica poderá ser negada 

e cancelada a qualquer momento e motivo caso as informações influenciem na elegibilidade do processo. Você 

poderá estar sujeito a ações legais em caso de informações falsas, fictícias ou fraudulentas fornecidas em seu 

nome na autorização de viagem eletrônica.       □OK 

 Eu não possuo nenhum outro passaporte além do(s) citado(s) acima.    □OK 
Declaro que li e entendi todas as perguntas deste formulário, e que todas as respostas são verdadeiras e corretas, no melhor do meu  

entendimento e convicção. Compreendo que qualquer declaração poderá resultar em uma recusa permanente de um visto ou deportação.  
Compreendo que a posse de um visto não dá ao portador o direito de entrar na India se, ao chegar a um de seus portos de entrada, essa 
pessoa for considerada inadmissível. 

 
ASSINATURA DO SOLICITANTE________________________________________________   
 
DATA (dia-mês-ano)_______/_______/_________ 

 Atenção : Favor responder TODOS os itens. O preenchimento incompleto 

deste questionário pode acarretar no atraso do processo de visto. 


