Especificações da fotografia
-A fotografia deve ser tirada de frente contra fundo branco.
-O rosto e os ombros devem estar completamente enquadrados pela câmera e o requerente
deve olhar diretamente para a câmara.
-Não pode haver reflexos, penumbras ou sombras em nenhuma parte da fotografia.
-O requerente deve apresentar fisionomia neutra, sem sorrir ou franzir o cenho.
-Os olhos devem estar abertos e visíveis.
-Caso use óculos, as lentes não podem refletir a luz ambiente ou da câmera. De maneira alguma podem
ser utilizados óculos escuros ou óculos de armações grossas ou muito chamativas.
-Não serão permitidos quaisquer itens de chapelaria, exceto os utilizados por motivos religiosos, que,
ainda assim, não podem impedir a visualização perfeita do rosto do requerente.
-Crianças pequenas devem ser fotografadas com a fisionomia o mais neutra possível. Nessas
fotografias, devem aparecer somente o rosto e os ombros da criança totalmente enquadrados pela
câmera. Não podem aparecer brinquedos ou mãos de pessoas segurando-as.
-Photograph specifications -The photograph must be taken against an off-white plain background. -The
applicant’s face and shoulders must be completely squared on the camera and he or
she must be looking forward the camera.
-There may not be reflections, shadows or glares in any part of the photograph.
-The facial expression must be neutral (neither frownings nor smilings).
-The eyes must be open and clearly visible.
-Glasses’s lens cannot reflect environment’s or camera’s light. Neither sunglasses nor
colorful frames are acceptable (the applicant should prefer not to wear glasses when taking the photograph). -There will be not allowed any head covering, except the ones used for religious reasons so far as
they still enable the perfect distinguishing of the applicant’s face.
- Small children must have neutral expression as much as possible. There will not be accepted
photographs in which toys or hands holding the children appear. All the specifications above also
apply to this case.
Exemplo de fotos válidas no padrão ICAO:

Embaçada

