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Polônia
     Kielce, situada entre os rios Vístula e Pilica, é a 

maior cidade e capital da província de Świetokrzyskie 

(a 170 km da capital da Polônia, Varsóvia). Encontram- 

se na cidade cinco reservas naturais: Ślichowice, 

Kadzielnia, Wietrznia, Biesak e Karczówka. Por muito 

tempo Kielce foi posse dos “Bispos da Cracóvia”, sendo 

seu palácio um dos principais pontos turísticos do 

local. A cidade também é um importante centro de 

feiras e exibições, organizando cerca de 80 eventos 

anualmente. Uma das principais              

características é a diferença de altura                      

de seu terreno, de 260 até 400 metros.

Kielce

Kielce University 

of Technology
    Fundada em 1974, a Universidade de Tecnologia de 

Kielce trabalha para desenvolver a mente e o caráter 

dos jovens. O principal objetivo da Universidade é 

buscar a educação, o aprendizado e a pesquisa nos 

mais altos níveis de excelência. Atualmente possui 

cinco faculdades: de Engenharia Civil e Arquitetura, 

de Ambiente, Geomática e Engenharia Energética, de 

Engenharia Elétrica, Controle e Automação e    

Ciência da Computação, de Mecatrônica e    

Engenharia Mecânica e de Gestão e              

Modelagem de Computadores.



http://wikimapia.org/122491/Kielce-University-of-Technology

Custo de vida mensal aproximado

Alojamento Alimentação Outros Total Total (R$)*

390zł 400zł 260zł 1050zł R$ 1.057,00

Tipo de auxílio

- Durante o período de intercâmbio, o aluno não paga a mensalidade na 

instituição de destino nem na Univates. Pode, ainda, em seu retorno ter 

aproveitamento gratuito das disciplinas cursadas no exterior. 

Alojamento
    A Universidade possui 

alojamento estudantil, onde 

os alunos podem permanecer, 

mediante requerimento e 

pagamento mensal.

*Cotação do Zloti comercial - 03/04/2019 



Visto para a 

Polônia
      Todos os estrangeiros, inclusive os brasileiros, que pretendem 

permanecer na Polônia por mais de 90 dias precisam obter o visto 

nacional D. A solicitação do visto deve ser feita presencialmente no 

Consulado Geral da República da Polônia, em Curitiba/PR. Para mais 

informações, acesse o Manual de solicitação - Visto para a        

Polônia

Contato

Kielce University of Technology

clicando aqui.

Diretoria de Relações Internacionais - Univates: 

Sala 526 - prédio 9 

dri@univates.br 

(51)3714-7019

http://international.tu.kielce.pl/
https://www.univates.br/dri/media/instituicoes/188/0_11764000_1533835136.pdf

