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Itália

UNIVERSITÀ DI PISA

Pisa

    A Universidade de Pisa é uma das mais renomadas

universidades da Itália. Foi fundada formalmente em

1343. Vários alunos famosos estudaram em Pisa, como

Galileu Galilei e Antonio Pacinotti (físico italiano), e

vencedores do Prêmio Nobel como Giosuè Carducci

(literatura), Enrico Fermi (física) e Carlo Rubbia (física).

Hoje em dia a Universidade representa um moderno     

e conhecido centro de ensino e pesquisa       

avançada, principalmente nos setores de         

agricultura, astrofísica, ciência da           

computação, engenharias, medicina e               

medicina veterinária.http://www.gonews.it/2017/05/26/arriva-un-convegno-sulla-responsabilita-professionale-in-diagnostica-per-immagini/

    Pisa é famosa mundialmente por causa de sua

torre inclinada, catedral e jardim botânico

(fundado em 1543, sendo o mais antigo na Europa),

além de outros monumentos históricos. Está

localizada na região de Toscana, no centro da

Península Itálica e próxima ao mar

Mediterrâneo.  Sua  população  é de cerca de 100.000

habitantes.  Existem diversas atividades para

aproveitar o tempo livre, como museus, teatros,

cinemas, bares e restaurantes. Durante o verão as

temperaturas ficam entre 17°C e 30°C enquanto que

no inverno variam de 2°C até 12°C.



https://www.paesionline.it/italia/monumenti-ed-edifici-storici-pisa/universita-di-pisa

Custo de vida mensal aproximado

Alojamento Alimentação Outros Total Total (R$)*

425€ 300€ 100€ 825€ R$ 3.950,00

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.

*Cotação do Euro Turismo - 04/09/2019 



Visto para a 

Itália

     Clique AQUI para mais informações sobre o processo de aplicação

de visto para a Itália, 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/125/0_17061500_1584640395.pdf
https://www.unipi.it/

