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Residência
Uti lizada para hospedar alunos e professores 

estrangeiros, a residência da Univates tem capacidade 
para 32 pessoas. Além de totalmente arejados 
e amplos, todos os apartamentos encontram-
se completamente mobiliados, oferecendo todo 
o conforto necessário para que a estadia ocorra 
da melhor forma possível. Localizam-se em local 
privilegiado em frente à Insti tuição e próximos ao 
centro da cidade. (Ver mapa nas últi mas páginas)

É necessário apenas que o aluno traga consigo 
lençóis e toalhas.

O valor mensal do aluguel para alunos sem a bolsa-
auxílio moradia é de R$ 400,00.

Os quartos são comparti lhados entre duas ou 
quatro pessoas, dependendo do apartamento em 
que o aluno será alojado.

Os alunos podem permanecer na residência 
estudanti l apenas até o término do semestre leti vo. 
Após, devem deixá-la imediatamente.

É liberada a uti lização da residência somente a 
parti r da Semana de Recepção (datas indicadas no 
formulário de mobilidade). Caso o aluno chegue antes 
do indicado, deverá buscar por outro lugar, e arcar 
com as despesas geradas a parti r disto.

Os apartamentos contam com:

• Móveis;

• Eletrodomésti cos;

• Utensílios de cozinha;

• Wi-Fi gráti s;

Distâncias
Supermercado (Imec)
Av.  Senador Alberto Pasqualini, 1760

Farmácia (São João) 
Av. Senador Alberto Pasqualini, 1315

Centro
Rua Júlio de Casti lhos 

Hospital  
Av. Benjamin Constant, 881

Rodoviária 
Av. Presidente Castelo Branco, 42

800 m

1,3 km

2,5 km

2,8 km

3,9 km

• Serviço de limpeza dos locais comparti lhados; 

• Ar-condicionado quente e frio;

• Sacada;

• Interfone;

• Monitoramento 24 horas.

Telefones úteis
AAII – Univates 

Ministério das Relações Exteriores 

Bombeiros 

Hospital Bruno Born 

Polícia

Polícia Federal 

Aeroporto Salgado Filho 

Rodoviária de Lajeado 

Rodoviária de Porto Alegre 

(51) 3714-7019

(51) 3228-6326

193

192

190

(51) 3717-9000

(51) 3358-2000

(51) 3011-3911

(51) 3228-0699






