
 

 

 

COMO PROVIDENCIAR O CPF NO PAÍS DE ORIGEM 

 

Para que possamos agilizar o processo de registro acadêmico na UFMG, solicitamos a você 

que obtenha o documento de Cadastro de Pessoa Física (CPF) ainda em seu país. Para isso, 

você precisa entrar em contato com o consulado brasileiro mais próximo da sua casa e se 

informar sobre o procedimento, que costuma ser bem simples. Ele lhe informará se será ou não 

necessário agendamento prévio. Neste site, especificidades sobre cada posto consular podem 

ser obtidas inserindo o país: https://econsular.itamaraty.gov.br/ 

 

 

Página inicial do site 

 

O que deve ser feito por você: Procure o consulado brasileiro e obtenha o número do CPF o 

mais rápido possível. Depois, envie-nos o número do seu CPF. 

Dois documentos são necessários para a primeira visita em todos os consulados: 

https://econsular.itamaraty.gov.br/


 

 

● Original e cópia do Documento de Identidade, com nacionalidade, nome dos pais, 

naturalidade e data de nascimento; 

● Ficha de Cadastro da Receita Federal impressa preenchida ou número do protocolo. 

A Ficha de Cadastro pode ser preenchida e emitida nesse link: 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/cpfEstrangeiro/Fcpf.asp 

 

Segue um tutorial para seu preenchimento. 

Na primeira página: 

 

Depois: 

 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/cpfEstrangeiro/Fcpf.asp


 

 

Atenção: 

● Não use acentos, como: ^ ~ “ ‘ ` 

● Não use caracteres especiais, como: Ç ‘ “ - / # 

 

Então, a ficha de cadastro será emitida, segue uma como exemplo: 

 

Em seguida, você apresentará a ficha de cadastro gerada ao consulado brasileiro no seu país de 

origem de forma impressa, juntamente com a carta de aceite da UFMG para pegar o CPF 

definitivo. 

Por último, quando você já estiver com o CPF em mãos, lembrando que o número possui  11 

dígitos, deve enviar uma cópia para a DRI:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4qtJFkEJ9FC_Njb7bmqjxfv45jOW1k0JC0R8

zE6Ebdi2QqA/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4qtJFkEJ9FC_Njb7bmqjxfv45jOW1k0JC0R8zE6Ebdi2QqA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4qtJFkEJ9FC_Njb7bmqjxfv45jOW1k0JC0R8zE6Ebdi2QqA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4qtJFkEJ9FC_Njb7bmqjxfv45jOW1k0JC0R8zE6Ebdi2QqA/viewform


 

 

Atenção: não confundir o número do CPF com o número de cadastro de solicitação. 

 

O será feito por nós: Enviaremos seu número de CPF para o Departamento de Registro e 

Controle Acadêmico (DRCA) solicitando a criação do seu número de registro na UFMG. 

Posteriormente, enviamos o número de registro a você. 

 

É de suma importância que o CPF seja retirado no consulado brasileiro, antes de virem ao 

Brasil, pois isso adiantará a criação da matrícula e registro de vocês na UFMG. Quanto aos 

demais documentos, cursos e trâmites, daremos informações específicas durante o encontro de 

orientação, por esta razão, é muito importante que vocês participem.  

Para mais informações sobre o CPF, entre no link fornecido abaixo: https://www.gov.br/pt-

br/servicos/inscrever-no-cpf-no-exterior 

Dica da DRI: caso você more longe do consulado brasileiro, faça a solicitação do seu CPF no 

dia em que for solicitar seu Visto, assim, poupará tempo. Em caso de dúvida, por favor entre 

em contato conosco. 

 

https://www.gov.br/pt-br/servicos/inscrever-no-cpf-no-exterior
https://www.gov.br/pt-br/servicos/inscrever-no-cpf-no-exterior

