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Chile
     Santiago, além de ser a capital do Chile, também é

a maior cidade do país. Está localizada ao lado da

Cordilheira do Andes e é o maior, mais importante e

mais desenvolvido centro urbano, financeiro,

cultural e administrativo do país. Lá se encontra o

Palácio de La Moneda, sede do governo chileno,

além do maior prédio da América Latina, o Sky

Costanera, com 300 metros de altura e com vista

total da cidade. A capital surpreende com os

cenários ao seu entorno e sua identidade própria

fascinante, misturando a Europa e a América Latina.

Santiago

Universidad Bernardo O'Higgins
    A Universidad Bernardo O'Higgins é uma

instituição dedicada à formação acadêmica, à

pesquisa e à disseminação de conhecimento, que

contribui para o desenvolvimento espiritual,

cultural e econômico do país, preparando

graduados e profissionais qualificados em

diferentes áreas do conhecimento. Suas principais

áreas são saúde, engenharias, ciências sociais e

educação. Foi eleita a 26ª melhor         

universidade do Chile em 2017, segundo o   

ranking El Mercurio.



https://www.biobiochile.cl/noticias/2015/09/30/agencia-estadounidense-acredita-a-universidad-mayor-por-10-anos.shtml

     A Universidad Mayor forma profissionais

qualificados, que cultivem seu próprio

potencial e desenvolvam suas qualidades e

aptidões únicas, pessoas que não percam a

capacidade de crítica. Suas principais áreas de

atuação são as Faculdades de Humanidades,

Ciências e Artes, com destaque aos cursos de

Medicina Veterinária, Direito, Enfermagem,

Odontologia e Negócios. Ela está entre as     

30 melhores universidades do Chile e         

entre as 100 melhores da América             

Latina segundo o Times Higher         

Education.

Universidad Mayor



https://www.radiosago.cl/osorno-sexta-ciudad-chile-la-gente-mas-amable/

Universidad de Los Lagos
    A Universidad de Los Lagos é uma instituição

de caráter estatal, autônomo e regional, que

serve a comunidade desde 1993. Com mais de 8.000

alunos distribuídos pelas suas unidades nas

cidades de Osorno, Puerto Montt, Chiloé e

Santiago. A Universidade hoje lidera a pesquisa

aplicada em nível nacional. Também busca a

formação de profissionais e técnicos com

conhecimentos sólidos, pluralistas e

comprometidos. Oferece cursos nas áreas         

de pedagogia, engenharia, saúde,               

ciências contábeis, psicologia,             

arquitetura, e ciências políticas e   

administrativas.http://fscu.helen.cl/web_ulagos/contacto.html

Osorno 
    Osorno se encontra no sul do Chile, na

região de Los Lagos, e a 930 km da capital do

país. A população da cidade é de cerca de

160.000 habitantes, e possui grande

influência arquitetônica, gastronômica e

cultural proveniente da Alemanha. A cidade

foi fundada em 1558 e no ano de 1602 foi

devastada por indígenas. Apenas em 1796 foi

repopulada por ordem de Ambrosio

O'Higgins. As temperaturas na cidade ficam

entre 10°C e 4°C no inverno e entre 22°C e

10°C no verão.



AlojamentoIES

UBO

UMayor

ULagos

Alimentação Outros Total Total (R$)*

CLP 225.000

CLP 225.000

CLP 200.00

CLP 55.000

CLP 84.000

CLP 100.000

CLP 40.000

CLP 40.000

CLP 320.000

CLP 349.000

CLP 343.200CLP 43.200

R$ 2.176,00

R$ 2.373,00

R$ 2.333,00

Custo de Vida Mensal Aproximado

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).

 

- A Universidad Bernardo O'Higgins disponibiliza almoço gratuito no

refeitório da instituição para os alunos da Univates.

Alojamento
    As universidades não possuem residência estudantil, devendo os

alunos ficar em alojamento externo.

*Cotação do Peso Chileno Turismo - 03/04/2019 



Visto para o

Chile
        O tipo de visto necessário para a entrada no Chile é o Visa de

Residente Estudiante Titular. É necessário que você junte a

documentação solicitada pelo consulado e preencha o formulário de

solicitação de visto disponível no Sistema de Atención Consular, você

terá de anexar uma via digital de seus documentos durante o processo.

Então o Consulado fará a análise do seu pedido e entrará em contato

com o requerente para agendar um horário para a apresentação dos

documentos. Para mais informações acesse o Manual de Solicitação de

Visto - Chile 

Contato

clicando aqui.

Diretoria de Relações Internacionais - Univates: 

Sala 526 - prédio 9

dri@univates.br

(51)3714-7019

Universidad Bernardo O'Higgins

Universidad Mayor

Universidad de Los Lagos
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https://www.univates.br/dri/media/instituicoes/49/0_58231000_1565618343.pdf
http://www.ubo.cl/
https://www.umayor.cl/um/
http://www.ulagos.cl/

