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México

https://www.eduopinions.com/universities/universities-in-mexico/universidad-autonoma-de-chihuahua-uach/

Chihuahua

Universidad Autónoma

de Chihuahua
    Surgiu em dezembro de 1954 a partir de um decreto

do governo estadual que transformou o Instituto

Científico e Literário de Chihuahua na Universidad

Autónoma de Chihuahua. É uma instituição pública

que objetiva o desenvolvimento sustentável, social e

econômico da sociedade. Oferece cursos nas áreas

de agropecuária, ciências políticas e sociais,

administração, direito, economia internacional,

educação, artes, humanidades, engenharia e                 

saúde.  

A cidade é a capital do estado de mesmo nome,

possui cerca de 880.000 habitantes e foi fundada em

outubro de 1709. Está a 1.460 metros de altura acima

do mar, dentro do Vale Sierra Madre Occidental e

na margem do Deserto de Chihuahua. A Natureza

oferece um vasta variedade de paisagens naturais

para se apreciar e atividades ao ar livre, além disso a

cidade possui diversos museus e locais históricos

para se visitar. Chihuahua apresenta um índice de

desenvolvimento humano de 0,9117, considerado

alto. As temperaturas variam entre 17°C e 2°C no

inverno e 33°C e 19°C no verão.



https://www.visitmexico.com/en/main-destinations/san-luis-potosi/san-luis-potosi

http://www.uaslp.mx/universidad/historia/periodo-1923-actualidad

Universidad Autónoma

de San Luis Potosí
    A Universidade Autônoma de San Luis Potosí

busca formar profissionais nacionais e

internacionais de alto nível, com uma perspectiva

interdisciplinar, com senso crítico e com o

profundo compromisso de construir uma

sociedade mais justa, equitativa, inclusiva,

tolerante, democrática, humanista e

ambientalmente sustentável. Oferece cursos       

nas áreas de artes, veterinária, ciências,

comunicação, informação, ciências             

sociais e humanidades, administração,           

direito, economia, saúde, engenharias                   

e psicologia.

San Luís Potosí
É a capital do estado de  mesmo nome  e se

localiza no centro do país. A população da

cidade é de cerca de 760.000 habitantes e foi

fundada no ano de 1592. A cidade combina seu

passado de mineração com a época colonial,

sendo que em 2010 o centro da cidade foi

declarado Patrimônio da Humanidade pela

Unesco. O centro da cidade oferece bonitas

praças, parques e uma agitada vida cultural

que convida os visitantes a caminhar por ele

a todos os momentos do dia. Durante o

verão a temperatura varia entre 28°C e 14°C e

no inverno entre 20°C e 5°C.



https://encuadre.org/universidad-la-salle-cancun/#!

     Universidade La Salle Cancún é uma instituição

que oferece um ensino superior de qualidade, afim

de contribuir no desenvolvimento humano e

profissional de seus estudantes de acordo com as

necessidades do ambiente em que estão inseridos e

através de uma educação abrangente,

seguindo o modelo educacional inspirado por

San Juan Bautista De La Salle. Oferece os cursos 

de administração, arquitetura, comunicação, 

contabilidade, criminologia, direito,           

desenho gráfico, enfermagem, engenharia       

civil, marketing, nutrição, psicologia,                 

relações públicas e turismo.

Universidad La Salle Cancún

Cancún

https://www.dicasdecancun.com.br/

Se encontra na península de Yucatán, costa

leste do México e sua população é de cerca de

630.000 habitantes. A cidade pode ser dividida

em duas, a parte onde ficam os moradores de

Cancún e a região turística, que É

considerado um dos principais destinos  de

todo o país devido às suas praias e às cidades

maias da região, fundadas no período pré-

colombiano.  A temperatura média durante o

ano fica em torno dos 27°C. No inverno se

aproxima dos 24°C enquanto que no verão a

média é de 29°C.



https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/fotos.php?nota=723903

    A Universidade La Salle Laguna possui

inspiração cristã e se dispõem a contribuir no

processo de formação de seus estudantes, para

que eles se tornem excelentes profissionais

motivados por valores cristãos. Se esforça para

que seus alunos formem uma consciência

crítica na busca pela verdade na ciência, na

sociedade e em suas vidas. Oferece cursos nas

áreas da saúde, administração,       

contabilidade, comércio internacional,

comunicação, direito, engenharias,     

marketing, arquitetura e psicologia.

Universidad La Salle

Laguna

Goméz Palácio

http://mexicanroutes.com/gomez-palacio/

      Está localizada no centro-norte do país

e no estado de Durango. O nome da cidade é

em homenagem ao antigo governador do

estado Francisco Gómez Palacio y Bravo. A

população da cidade é de cerca  350.000

habitantes. Foi fundada em 1886 pelo

filantropo espanhol Santiago Lavín, que

doou terras de sua fazenda para a

cidade,  que  hoje é um importante centro

industrial e agricultor da região. Durante o

verão as temperaturas médias ficam entre 36°C

e 16°C, enquanto que no inverno se

encontram entre 25°C e 5°C.



https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Obreg%C3%B3n#/media/File:LAGUNA_2.jpg

http://www.ulsa-noroeste.edu.mx/foromaestros2017/#

     A Universidade La Salle Noroeste é uma

instituição privada, com valores cristãos e mais

de 25 anos de presença na região. Visa promover

a formação das pessoas, para que se tornem

profissionais de qualidade e pessoas capazes de

construir uma sociedade mais justa e

inclusiva. Busca destacar-se pela sua qualidade

acadêmica baseada na pesquisa e inovação.

Oferece cursos nas áreas da saúde,           

gestão, engenharia e tecnologias,           

ciências sociais e humanas, arte,         

arquitetura e desenho.

Universidad La Salle

Noroeste

Ciudad Obregón
Localizada no noroeste do país, próximo ao

golfo da Califórnia, possui uma população

de  430.000 habitantes e é uma das principais

cidades do estado de Sonora. A cidade recebeu

o nome do general e presidente

mexicano  Álvaro Obregón.  A agricultura é

uma das principais atividades econômicas da

região, praticada no Vale do Yaqui que conta

com um dos sistemas de rios mais importantes

do país. Sua temperatura máxima  durante o

verão é de aproximadamente 31°C e mínima de

27°C, enquanto que no inverno a máxima é 19°C

e a mínima é 13°C.



AlojamentoIES Alimentação Outros Total Total (R$)*

MXN 4.500 MXN 2.500

MXN 2.000

MXN 2.260

MXN 2.140

MXN 2.150 MXN 2.600 

MXN 2.645 

MXN 2.735

MXN 2.650

  MXN 1.500 MXN 500 

MXN 530

 MXN 530

 MXN 520

MXN 500

MXN 5.180

MXN 5.525

MXN 5.305

MXN 5.250

R$ 1.260,00

R$ 1.450,00

R$ 1.550,00

R$ 1.485,00

R$ 1.470,00

1

2

3

4

5

Custo de vida 

mensal aproximado

1- Universidad Autónoma de

Chihuahua

2- Universidad Autónoma de San

Luis Potosí

3- Universidad La Salle Cancún

4- Universidad La Salle Laguna

5- Universidad La Salle Noroeste

*Cotação do peso mexicano turismo - 04/09/2019 



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 não possui alojamento estudantil, os alunos deverão

ficar em alojamento externo.

https://www.viajali.com.br/cidade-do-mexico/

Cidade do México, capital do país.



Visto para o

México
      Para mais informações sobre o processo de aplicação de visto

para o México, CLIQUE AQUI OU entre em contato com Diretoria de

Relações Internacionais.

Contato
Diretoria de Relações Internacionais - Univates: 

Sala 526 - prédio 9

dri@univates.br

(51)3714-7019

Universidad Autónoma de

Chihuahua

Universidad Autónoma de

San Luis Potosí

Universidad La Salle

Noroeste
Universidad La Salle Laguna

Universidad La Salle Cancún
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https://www.univates.br/dri/media/instituicoes/156/0_43701700_1583350736.pdf
https://uach.mx/
http://www.uaslp.mx/
http://www.ulsa-noroeste.edu.mx/n2015/
http://www.ulsalaguna.edu.mx/
http://www.lasallecancun.edu.mx/

