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Riga

Riga Technical University
     A Riga Technical University foi fundada em 1862 e

está em constante desenvolvimento. Tem o mais

moderno centro de engenharia dos Países Bálticos.

Busca garantir uma pesquisa científica de alta

qualidade e competitividade a nível internacional, o

compartilhamento de tecnologias e inovação para a

Letônia e para a sociedade. Oferece cursos nas áreas

de engenharia, tecnologia, telecomunicações,

computação, química, aviação, economia,

empreendimento e gestão. Em 2018 a RTU atingiu         

a 55ª posição pela QS Ranking e a Times Higher

Education posicionou a RTU em 2018 entre               

as 800 melhores universidades do mundo. 

    Riga é a capital e a maior cidade do país, com

cerca de 650.00 habitantes. É banhada pelo mar

Báltico e é considerada o centro do Golfo de Riga.

A cidade foi fundada em 1201 e Em 1997 a Unesco

incluiu o centro da cidade na lista dos

patrimônios mundiais. É o principal centro político,

cultural e econômico do país. A temperatura média

nos meses mais frios é de -6°C, podendo chegar até

-25°C. No verão a média fica próxima dos 18°C, porém

as temperaturas máximas ultrapassam os 30°C.



https://www.jeduka.com/articles-updates/latvia/list-of-top-ranking-universities-in-latvia-for-international-students

Custo de Vida Mensal Aproximado

Alojamento Alimentação Outros Total Total (R$)

240€ 170€ 55€ 420€ R$ 2.010,00

Tipo de Auxílio
- Durante o período de intercâmbio, o aluno não paga a mensalidade na

Univates nem na instituição de destino. Pode, ainda, em seu retorno ter

aproveitamento gratuito das disciplinas cursadas no exterior (consulte a

Diretoria de Relações Internacionais).

Alojamento
    A Universidade possui

alojamento estudantil, onde

os alunos podem permanecer,

mediante requerimento e

pagamento mensal.
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Visto para a 

Letônia
      Clique AQUI Para mais informações sobre o processo de aplicação

de visto para a Letônia, ou entre em contato com Diretoria de

Relações Internacionais.

Contato

Riga Technical University

Diretoria de Relações Internacionais - Univates: 

Sala 526 - prédio 9

dri@univates.br

(51)3714-7019
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https://www.univates.br/dri/media/instituicoes/135/0_70274500_1584973330.pdf
https://www.rtu.lv/en

