
University of California - San Diego
    Surgiu no ano de 1903 como um instituto de

oceanologia e no ano de 1960, com o apoio da

Universidade da Califórnia, Passou a se chamar de

University of California - San Diego, já com 160

alunos e 70 funcionários. Hoje a UC San Diego é

nomeada a melhor universidade pública do país em

mobilidade social pela Washington Monthly, com

cerca de 30.000 alunos. Possui cursos nas áreas       

de artes e humanidades, ciências biológicas,

engenharias, ciências físicas, gestão,               

medicina, oceanografia, farmácia e                   

ciências sociais. 

https://www.aluguetemporada.com.br/d/12/san-diego

   San Diego se encontra no sul do estado da

Califórnia, sendo a segunda cidade mais populosa

do estado e a oitava do país, com cerca de 1.400.000

habitantes. É banhada pelo oceano Pacífico, o que

colabora para que o clima passe por poucas

alterações, variando entre 15°C e 22°C durante o

ano. É considerada o local de nascimento da

Califórnia, devido ao fato de ser o primeiro lugar

visitado por europeus na costa oeste dos Estados

Unidos. Possui forte ligação com a Marinha norte

americana e é considerada um centro de

desenvolvimento da biotecnologia. 

San Diego

Estados Unidos

https://ucsd.edu/timeline/



http://www.censacollege.com/

Miami

CENSA International College

    Surgiu em 2010 com o nome CENSA Miami Institute,

oferecendo cursos nas áreas de computação e

línguas. Em 2012, por causa da demanda por

determinados profissionais no estado da Flórida,

foram acrescentados cursos na área da saúde. No

ano de 2015, com a aprovação da Comissão para

Educação Independente, passou a se chamar de

CENSA International College. Possuem os         

cursos de Administração de Negócios,       

Psicologia e Ciência na Enfermagem.
 

    A cidade de Miami se encontra no estado da

Florida e é a segunda cidade mais populosa, com

cerca de 400.000 habitantes. A maior parte dessa

população é de origem latina, sendo comum

encontrar alguém que fale espanhol na cidade. É

um dos destinos norte americanos mais visitados e

conta com diversas atrações como museus e

prédios históricos além de uma vida noturna

muito agitada, com bares e restaurantes. Também

conta com diversas opções para a prática de

esportes e times em todos os principais

campeonatos do país. Devido a sua localização o

clima é quente durante o ano todo, com mínimas

de 15°C e máximas de 33°C.  

http://poschemodels.com/want-to-be-a-modelactor-in-fl/



Alojamento

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).

 

- Na University of California - San Diego o aluno deve pagar a mensalidade,

porém recebe 5% de desconto.

   A University of California - San Diego possui residência

estudantil, onde os alunos podem permanecer mediante

requerimento e pagamento mensal.

Custo de Vida Mensal Aproximado

Alojamento

$305

$1050

$120

$115

$1355 $1.780

Total (R$)*

$1.475

TotalOutros

R$ 7.725,00

R$ 6.400,00

AlimentaçãoIES

UCSD

CENSA  $310
Cotação do Dólar Turismo - 04/09/2019



Contato

CENSA International College

University of California - San Diego

Visto para os

Estados Unidos

Diretoria de Relações Internacionais - Univates: 

Sala 526 - prédio 9

dri@univates.br

(51)3714-7019

     CLIQUE AQUI Para mais informações sobre o processo de aplicação de

visto para os Estados Unidos, OU entre em contato com Diretoria de

Relações Internacionais.
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http://www.censacollege.com/
https://www.ucsd.edu/
https://www.univates.br/dri/media/instituicoes/74/0_91501100_1583780464.pdf

