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Macau

https://www.univates.br/noticia/17985-univates-realiza-selecao-para-tres-bolsas-de-estudos-em-macau

Instituto Politécnico de Macau
    Fundado em setembro de 1991, o Instituto

Politécnico de Macau é uma instituição pública de

ensino superior que busca o ensino multidisciplinar

e o conhecimento aplicado. Foi a primeira

instituição de ensino superior na Asia a passar com

sucesso na acreditação acadêmica internacional da

The Quality Assurance Agency for Higher

Education of London. Possui as escolas     

superiores de Administração Pública, Artes,     

Línguas e Tradução, Ciências Empresariais,         

Saúde e Educação física e Desporto. 

     Macau se encontra na costa sudoeste da china,

próxima de Hong Kong. Sua população é de

aproximadamente 660.000 habitantes. Inicialmente

Macau era povoada por pescadores, mas no século

XVI foi colonizada por portugueses, tornando-se o

primeiro domínio europeu no oriente. Com um

acordo assinado entre Portugal e China em 1999

Macau voltou a fazer parte da China, porém como

região administrativa especial, mantendo certo grau

de autonomia durante os próximos 50 anos. Hoje em

dia a cidade passa por um elevado crescimento

econômico, devido ao turismo e aos cassinos.



Macau University of

Science and Technology

http://www.fsdmconf.org/2016/chinese/Venue.html

      Fundada no ano de 2000, a Macau University

of Science and Technology cresceu rapidamente,

tornando-se a maior universidade

multidisciplinar de Macau e considerada a mais

jovem entre as 50 melhores universidades da

Grande China. Busca promover o intercâmbio

cultural, fomentar o crescimento intelectual, o

desenvolvimento econômico e promover o

progresso social. Possui as faculdades de

Tecnologia da Informação, Direito, Medicina

Chinesa, Gestão de Turismo e Hospitalidade, Artes

e Humanidades, Ciências da Saúde e as escolas de

Negócios e de Farmácia.



https://macauhub.com.mo/pt/2018/01/23/pt-taxa-de-inflacao-em-macau-desacelera-para-123-em-2017/

Alojamento

MOP 900 MOP 800MOP 1.300 MOP 3.000

Total (R$)TotalOutros

R$ 1.500,00

Alimentação

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).

Alojamento

Cotação da Pataca Comercial - 04/09/2019

  As Universidades não possuem

residência estudantil, porém

indicam sites onde é possível

encontrar alojamento na

cidade.



Visto para 

Macau

         Para mais informações sobre o processo de aplicação de visto

para Macau entre em contato com Diretoria de Relações

Internacionais.

Contato
Diretoria de Relações Internacionais - Univates: 

Sala 526 - prédio 9

dri@univates.br

(51)3714-7019

Instituto Politécnico de Macau

Macau University of

Science and Technology
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http://www.ipm.edu.mo/pt/index.php
https://www.must.edu.mo/en

