
IMM 5889 E (03-2021) 
 

___________________________________ 

IMMIGRATION  

Canada 
___________________________________ 
Temporary Resident  

Visa  

 

São Paulo Visa Office  

Instructions  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Table of Contents 
 

 
Document Checklist ‒Temporary 
Resident Visa (available in 
Portuguese) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This guide is made available free by  

Immigration, Refugees and 

Citizenship Canada and is not to be 

sold to applicants. 

 

 

Ce guide est également disponible en 

français 



  1 

Application for a temporary resident visa – checklist 

 A visa officer will make a decision based on the documents you submit. Additional documents will not 
be requested. Failure to submit relevant documents may result in your application being returned, 
delayed or refused. 

 Any documents not in English or French must be accompanied by a certified translation.  Please only 
submit photocopies of official documents, as no documents will be returned to you once your 
application has been processed. 

 Submission of false statements and/or of fraudulent documents will result in the refusal of your 
application. In addition, you may become inadmissible from entering Canada for five (5) years.  

 The submission of an application does not guarantee the issuance of a permit/visa. Do not finalize travel 
plans until you have received a visa.  

 For more details, visit the IRCC website (www.cic.gc.ca)  

 

You must submit the following items: 

Family Information Form IMM 5707, fully completed, dated and signed.  

Two photographs, meeting the photograph specifications, signed, dated and taken in the past six 
months, for each applicant. Staple the photographs on the application form without marking the face. 
Applicants who need to give their biometrics do not need to submit paper photographs. 

 

Valid passport from each person requiring a temporary resident visa 

It is recommended that your passport be valid at least 6 months from the date of travel to Canada. Note 
that the validity of the Canadian visa cannot exceed the expiry date of the passport. The general rule is: 
the passport has to cover the whole duration of stay in Canada and must allow re-entry to the country of 
passport issuance.  

Include your last cancelled or expired passport, if applicable.  

 
If you do not reside in your country of citizenship, please provide your work permit or temporary stay 
permit or copy of your permanent resident card. 

 

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cic.gc.ca%2F&data=04%7C01%7C%7C0c04ce75471c4e62256e08d8916ab045%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637419234701159173%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RCgMlZeIfPMDY2j81Q6eqQ2xIplzAR%2FAP2zsdxwkDgA%3D&reserved=0
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 Proof of sufficient funds to cover expenses for the duration of your visit. 

 

CAN+ If you have travelled to Canada in the last ten (10) years or currently hold a valid United States 

nonimmigrant visa and can provide proof (entry stamps in passport, proof of the valid visa), no proof of 

financial support is needed.  

For all others, provide proof of financial support to cover the expenses for the duration of your visit:  

 Copies of bank statements or bank book covering the past three months. 

 Any additional relevant documentation (employment letter, pay slips, proof of pension, business 
registration, investments, etc.)  

 
If you are not paying for your own trip:  

 Provide a letter signed by the person paying and a photocopy of their passport, or other official 
identification with photo and a bank certificate proving that they have sufficient funds.  

 Describe how this person is related to you.  

 These documents must be dated within three months of the date on which the application is 
submitted. 

 

Explain the purpose of your trip - details of your itinerary in Canada, provisional travel arrangements 
(airline or hotel booking), letter of invitation from the person or business you will visit, registration at a 
conference, letter from your employer (as applicable). 

 

If applicable, you must also submit: √ 

Proof of current post-secondary studies (e.g. university, college, professional or technical school) – an 
official document confirming your registration as a student at an academic institution.  

If you are planning to visit a friend or relative, provide a letter of invitation with the full name of your 
inviter.  

If you are travelling on business, provide a letter from your employer outlining the purpose of your trip, 
and include the names and addresses of the companies you will visit.  
 
If your stop-over (transit) in Canada is less than 48 hours, provide a photocopy of the return air ticket or 
printed itinerary from your travel agent and the visa to the destination country, if applicable. 

If you are travelling for study for 6 months or less, provide a copy of the acceptance letter from the 
school in Canada. 

 

Minor Children travelling unaccompanied to Canada: 

Minor Children under age of 18 travelling unaccompanied to Canada must submit a letter of 
authorization signed by both parents or by their legal guardian which lists: 

 the parents' (or legal guardian's) address and telephone number, and 

 the name, address and telephone number of the adult who will look after the child in Canada. 

Custodian Declaration Form (IMM 5646): If an applicant is less than 18 years of age at the time of 
application, a custodian in Canada is required. The applicant must submit a notarized declaration signed 

 

http://www.cic.gc.ca/english/visit/letter.asp
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by the parents or legal guardians in the country of origin, as well as one signed by the custodian in 
Canada, stating that arrangements have been made for the custodian to act in place of a parent.  

If you are applying for a Super Visa (only if you are the parent or grandparent of a Canadian citizen or a 
permanent resident of Canada and you intend to stay in Canada for six (6) months or longer), provide: 

 Proof of parent or grandparent relationship to the host in Canada (copy of birth certificate, 
baptismal certificate or other official document naming you as parent).  

 Proof of medical insurance coverage for one year with a Canadian insurance company with a 
minimum of CAD $100,000 coverage.  

 A written and signed promise of financial support, e.g. a letter of invitation, from the host child 
or grandchild for the entire duration the applicant intends to stay in Canada including the 
number of persons in the host's household. The letter must be accompanied by evidence of their 
means of providing support. Examples: most recent copy of Notice of Assessment, T4, T1, 
employment letter from host indicating salary and job title, pay stubs, bank statements, 
investments, etc. Note: If your child or grandchild does not have a paper copy of the Notice of 
Assessment, he or she can view (and print) tax returns as well as other personal tax information 
using the CRA’s My Account online service. To register or login, visit My Account.   

 

If you have answered “yes” to any of the background information questions on the application form, 
provide a completed and signed Schedule 1 form (Application for Temporary Resident Visa – IMM 5257B) 
and include it with your application. 

 

 

  

http://www.cra.gc.ca/myaccount
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5257B_1.pdf
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Pedido de visto de residente temporário - Lista de controle de documentos 

(checklist) 

 

Apresente o seguinte:  

Family Information Form [IMM 5707], deve ser completamente preenchido, datado e assinado pelo 

requerente. Todas as perguntas precisam ser respondidas.  Se alguma não se aplicar, responda: N/A.   

Duas fotos dentro das especificações, assinadas, datadas e que tenham sido tiradas nos últimos 6 meses, 
para cada pessoa que solicita visto. Grampeie as fotos ao formulário, sem atingir a face. Requerentes de 
visto que precisem ter seus dados biométricos coletados, não necessitam submeter fotos em papel 

 

Passaporte válido de cada pessoa que solicita um visto. 

É recomendável que o passaporte tenha ao menos seis meses de validade a contar da data de viagem ao 
Canadá. Favor notar que a validade de um visto canadense não pode exceder a validade do passaporte. A 
regra geral é que o passaporte tem que cobrir ao menos a duração completa da estadia no Canadá e 
permitir a reentrada no país de emissão do passaporte.  

Apresente passaportes cancelados ou vencidos que demonstrem histórico de viagem dos últimos 10 
anos. 

Para estrangeiros (não-brasileiros) residentes, apresente cópia do seu registro nacional de estrangeiro.  

 

Comprovação de recursos financeiros suficientes para cobrir as despesas durante sua visita 

 

CAN+ Se você viajou para o Canadá nos últimos dez (10) anos ou se possui um visto válido para os 

Estados Unidos (exceto de imigrante) e possa comprovar (por meio de carimbos de entrada no 

passaporte, prova de visto válido), não é necessário apresentar nenhuma comprovação financeira. 

Para todos os demais, submeter prova de capacidade financeira como suporte às suas despesas 

durante a estadia no Canadá:  

 Cópia dos extratos bancários dos três últimos meses.  

 Qualquer outro documento adicional (carta do empregador, contracheques, comprovante de 
aposentadoria ou pensão, registro de empresa, investimentos, etc.)  

 

 A decisão do oficial de imigração tem como base os documentos apresentados. Documentos 
adicionais não serão solicitados. A falta de documentos relevantes poderá resultar na devolução, 
atraso ou recusa de seu pedido. 

 Qualquer documento em em outro idioma que não seja o inglês ou francês deve ser acompanhado de 
uma tradução certificada por um tradutor profissional, não há necessidade de ser tradução 
juramentada. Favor enviar apenas cópias de documentos oficiais, pois nenhum documento será 
devolvido após a finalização do pedido. 

 Declarações falsas ou envio de documentos fraudulentos resultarão na recusa de seu pedido, além de 
torná-lo(a) inadmissível para entrar no Canadá por cinco (5) anos. 

 A apresentação do pedido não garante a emissão do visto/permissão. Não finalize seus planos de 
viagem antes de receber o visto. 

 Para mais informações, acesse o site do IRCC (www.cic.gc.ca) 

 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cic.gc.ca%2F&data=04%7C01%7C%7C60500c65bb32403f32ec08d8a1c1ffaf%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637437201879827317%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HCeuNinaWz2MclVrcK%2BCsTfWtWSvIulqUbSEpbV%2F0ak%3D&reserved=0
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Se você não estiver pagando pela sua própria viagem:  

 Apresente uma carta assinada pela pessoa responsável pelo custeio, assim como uma cópia do 
passaporte ou documento de identificação oficial e um atestado bancário comprovando que 
essa pessoa possui fundos suficientes.  

 Especifique a sua relação com essa pessoa.  

 Esses documentos devem datar de no máximo 3 meses prévios à apresentação do pedido de 
visto.  

Explique o motivo de sua visita:  forneça detalhes de seu itinerário, carta convite da pessoa ou empresa 
que o convida, prova de inscrição em conferência/congresso, carta do empregador, etc, conforme 
cabível. 

 

 

 

Se cabível, apresente também: √ 

Prova de estudos atuais: declaração do estabelecimento de ensino e histórico escolar mais recente. 
 

Se pretende visitar um amigo ou parente, favor apresentar uma carta-convite. Para obter mais 
informações sobre o conteúdo da carta-convite, visite o site do Ministério da Cidadania e Imigração do 
Canadá (IRCC). 

A negócios : Apresente uma carta em papel timbrado do empregador indicando o período de sua 
permanência, o nome e endereço da empresa que você visitará e o tipo de negócios que realizará. 

Em trânsito para outro país : Se a escala de sua viagem não for superior a 48 horas de permanência no 
Canadá, apresente uma fotocópia do bilhete aéreo ou um itinerário de seu agente de viagens e visto para 
o país de destino, se for o caso. 

Para estudar por até 6 meses: Apresente cópia da carta de aceitação emitida pela escola no Canadá. 

 

Menores de idade estudando desacompanhados no Canadá : 

Menores de 18 anos devem apresentar uma carta de autorização assinada por ambos os pais ou pelo 
tutor legal,  da qual conste :  

 os endereços e números de telefone dos pais (ou tutor legal) ; 

 nome, endereço e números telefônicos do adulto no Canadá que será responsável pelo menor 
durante sua estadia no Canadá. 

Formulário de declaração do guardião (IMM5646) : Se o estudante menor  de idade, ou seja tiver menos 
de 18 anos no momento da submissão do pedido de visto, é exigido ter um guardião no Canadá . O 
requerente deverá apresentar uma declaração com firmas reconhecidas do pai e da mãe, ou do tutor 
legal no país de origem, assim como uma declaração assinada pelo guardião no Canadá, em que seja 
indicado que as providências necessárias foram tomadas para que o guardião possa agir em nome dos 
pais no Canadá. 

 

Se for requisitar um Super Visa (se é pai/mãe ou avó/avô de um cidadão canadense ou residente 
permanente do Canadá e pretende ficar no Canadá por seis meses ou mais) apresente:  

 Comprovação do parentesco com o anfitrião no Canadá (cópia de certidão de nascimento, ou 
outro documento oficial).  

 Comprovação de seguro médico feito por uma empresa canadense com cobertura de um ano e 
que cubra no mínimo 100.000 dólares canadenses.  
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 Carta assinada de suporte financeiro, ex: carta convite do filho ou neto que irá recebê-lo por 
todo o tempo que ficará no Canadá. A carta deve incluir o número de pessoas que moram na 
residência e deve vir acompanhada de documentos comprobatórios de suporte financeiro. Por 
exemplo: cópia mais recente do Notice of Assessment, T4, T1, carta do empregador do anfitrião 
indicando salário e cargo, holerites, extratos bancários, investimentos, etc.  

Nota: Caso seu dossiê não inclua uma cópia em papel do Aviso de Cotização, você pode visualizar (e 

imprimir) suas declarações de renda, bem como outras informações tributárias através do serviço online 

de acesso à Minha Conta na Receita Federal do Canadá  (Canadian Revenue Agency–CRA). Para se 

registrar no website ou acessar sua conta, visite www.cra.gc.ca/myaccount. 

Se você respondeu "sim" a qualquer uma das perguntas básicas no formulário de seu pedido, por favor 
forneça um formulário preenchido e assinado Schedule 1 (Application for Temporary Resident Visa - IMM 
5257 B) e inclua com a sua solicitação. 

 

 
 

http://www.cra.gc.ca/myaccount
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5257B_1.pdf

