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COMUNICADO APROVADOS GIRA MUNDO 

 

PASSAPORTE - EMISSÃO 

1- Todos os estudantes aprovados devem entregar preenchido, os formulários (1- 

DADOS PARA PASSAPORTE GIRA MUNDO 2017 e 2-

RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE), esses formulários 

se encontram nas Coordenações Regionais do Gira Mundo, o primeiro deve ser 

encaminhado para o e-mail indicado pelos Coordenadores Regionais e o segundo 

formulário deve ser entregue posteriormente para emissão do visto. 

 

CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO PARA REQUERIMENTO DOS 

PASSAPORTES: 

LOCAL: Manaíra Shopping - 2o andar - Casa da Cidadania 

Endereço: Rua Manoel Arruda Cavalcante, 805, Manaíra, João Pessoa/PB, 58038-680 

 

CRONOGRAMA: 

Dia 24 de julho (segunda feira): alunos da 1ª GRE 

Dia 25 de julho (terça feira): alunos das 2ª e 3ª GRE 

Dia 26 de julho (quarta feira): alunos das 6ª, 7ª, 11ª, 12ª, 14ª GRE 

Dia 27 de julho (quinta feira): alunos das 4ª, 5ª, 8ª, 9ª, 10ª, 13ª GRE. 

Horário de chegada: 08:30 da manhã  

 

DOCUMENTAÇÃO PARA TRAZER NO DIA DA EMISSÃO DO PASSAPORTE: 

Estudantes: 

Carteira de identidade (RG) ORIGINAL 

Procuração Pública ORIGINAL outorgada por AMBOS OS PAIS.  

OBS: O documento com o reconhecimento de firma do cartório é necessário para emissão do visto, no entanto não é 

necessário estar pronto no dia do requerimento do passaporte, mas aqueles que estiverem prontos, podem ser entregues.  
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Coordenadores: 

Carteira de Identidade (RG) original. 

 

ESTUDANTES QUE RESIDEM FORA DA 1ª GRE 

1- Os estudantes que residem em cidades distantes e que os pais não possam 

comparecer no dia do requerimento do passaporte deverão apresentar Procuração 

Pública outorgada pelos pais ao Coordenador da Gerência, esses vão acompanhar 

os estudantes no requerimento e recebimento dos passaportes. A Polícia Federal 

solicita que a Procuração seja feita nos seguintes termos: 

“ Na ausência de ambos os genitores, deverá ser apresentada procuração pública 

específica, autorizando a expedição de passaporte para o menor, com Autorização 

para embarque desacompanhado, outorgada por ambos os genitores a pessoa maior, 

lavrada em repartição notarial no País ou repartição consular brasileira no exterior 

ou, ainda, lavrada em repartição notarial estrangeira, acompanhada de tradução 

por tradutor juramentado e devidamente consularizada. Em qualquer dessas 

hipóteses, deve o procurador acompanhar o menor no ato da expedição e entrega do 

passaporte.” 

 

2- No dia da emissão do passaporte, a procuração deve vir acompanhada pela 

xerox do RG dos pais. 

 

 

EXCESSÕES: 

1- Estudantes que venham por conta própria para emissão do passaporte, se 

acompanhados de ambos os pais, não precisam da procuração pública. Devem vir o 

aluno e os pais, com suas identidades e CPF’s originais. Neste caso, os pais precisam ser 

informados que ao menos um deles (pai ou mãe), deverá obrigatoriamente acompanhar o 

aluno também na retirada do passaporte (quando ficar pronto). 

2- Pai ou mãe falecido/a - trazer Certidão de Óbito original no dia da emissão do 

passaporte, juntamente com a Procuração Publica outorgada pelo genitor vivo. 

3- Nome do pai não consta nos documentos do aluno (‘pai desconhecido”) - Procuração 

somente outorgada pela mãe. 
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4- Pai ou mãe “desaparecido” - ou seja sem contato. O responsável pelo aluno, 

acompanhado/a pelo aluno, deve ir ao juiz e pedir um Alvará para emissão de Passaporte. 

5- Pais moram distante - pedir que os pais façam a procuração e encaminhem pelos 

Correios. Caso os pais residam distantes um do outro, cada um faz uma procuração, e no 

dia da emissão do passaporte, o estudante leva as 2 procurações. 

 

Sem mais para o momento, salientamos que qualquer dúvida deverá ser esclarecida pelo 

Coordenador Regional da respectiva gerência, que estará disponível para qualquer 

esclarecimento que se faça necessário. 

 

 

João Pessoa – PB, 19 de julho de 2017. 

 

 

 

 

TulhioCezidio Serrano da Silva  
Coordenador Estadual do Programa Gira Mundo Paraíba/ SEE 

 

 

 


