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Universidad Científica del Sur
    A universidade se preocupa em formar líderes

comprometidos com o desenvolvimento humano, social

e ambiental. Oferece educação de qualidade para o

mercado de trabalho com base em educação

personalizada.  Conta com cursos nas faculdades de

Ciências da Saúde, Ambientais, Empresariais, Humanas e

Veterinárias e Biológicas. Já recebeu diversos prêmios         

e está bem classificada em diversos rankings, como           

Top 2 das universidades peruanas a cumprir                     

com os Objetivos de Desenvolvimento                               

Sustentável, top 3 no ranking Sunedu e                            

classificada com 5 estrelas em                                           

empregabilidade no QS Stars Rating 2018.

     É a capital e maior cidade do país, com cerca

de 8,5 milhões de habitantes. Fica entre os vales

dos rios Chillón, Rímac e Lurín, além de ser

banhada pelo oceano Pacífico. Foi fundada em

1535 por Francisco Pizzarro, que chamou-a de

Ciudad de los Reyes. A cidade é colorida e

hospitaleira, revela costumes e sabores que

retratam a realidade de um povo alegre. O clima é

árido, no verão as temperaturas variam de 21°C até

28°C enquanto que no inverno ficam entre 12°C e

19°C.



Universidad SISE
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      Localizada no distrito de Ate, cerca de 20

km do centro de Lima, a Universidad SISE tem

como objetivo promover o empreendedorismo

em nossa sociedade globalizada, contando

com o apoio do Grupo Educa_D, com mais de

30 anos de experiência educacional, também

formado pela Universidad Científica Del Sur,

pelo Instituto superior SISE e pela Escola SISE. A

Universidade busca formar uma nova geração

de empreendedores comprometidos, Oferecendo

os cursos de negócios internacionais,

administração de empresas, contabilidade e

finanças, marketing e publicidade e rede e

segurança de computadores.
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- 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).

Custo de vida mensal aproximado

Alojamento Alimentação Outros Total Total (R$)*

PEN 845 PEN 710 PEN 475 PEN 2.030 R$ 2.960,00

Tipo de auxílio

Alojamento

Cotação Novo Sol Turismo - 04/09/2019

  A Universidade possui

alojamento estudantil, onde

os alunos podem permanecer,

mediante requerimento e

pagamento mensal.



Visto para o 

Peru

        CLIQUE AQUI Para mais informações sobre o processo de

aplicação de visto para o Peru, 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
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https://www.univates.br/dri/media/instituicoes/185/0_68283600_1583418942.pdf
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