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Hradec Králové
     A 115 km da capital do país, Praga, a cidade de 

Hradec Králové foi eleita o melhor lugar para se 

viver na República Tcheca nos últimos anos. É um 

local agradável, com bela arquitetura, limpo e 

seguro. A cidade, banhada por dois grandes rios, 

Labe e Divoká Orlice, e com um grande parque 

florestal, proporciona muitas atividades de lazer. 

Para quem gosta de pedalar Králové é a cidade 

ideal devido ao seu terreno plano e ao complexo 

sistema de ciclovias, tornando a bicicleta o meio 

ideal de locomoção.

    Jovem, porém consagrada universidade pública, 

a Universidade de Hradec Králové foi fundada em 

1959. Ela é dividida em quatro faculdades e um 

instituto: a Faculdade de Educação, a Faculdade 

de Informática e Gestão, a Faculdade de Filosofia, 

a Faculdade de Ciência e o Instituto de Trabalhos 

Sociais -  somando aproximadamente 9.000 alunos. 

A grande vantagem da UHK é a proximidade    

entre alunos e professores, o que ajuda a 

encontrar as necessidades de cada aluno.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9#/media/File:Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9_(K%C3%B6niggr%C3%A4tz)_-
_Velk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD.jpg

http://flip-it.hu/en/content/uhk-%E2%80%93-university-hradec-kralove



https://kam.cuni.cz/KAMEN-59.html

Custo de vida mensal aproximado

Alojamento Alimentação Outros Total Total (R$)*

CZK 2.700 CZK 3.700 CZK 3.000 CZK 9.400 R$ 1.692,00

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 

aproveitar gratuitamente na Univates até 180 horas das disciplinas cursadas 

no exterior. Sendo que, querendo aproveitar carga horária superior à 

mencionada, o aluno terá 50% de desconto no aproveitamento que a 

ultrapassar.

Alojamento
    A Universidade possui 

alojamento estudantil, onde 

os alunos podem permanecer, 

mediante requerimento e 

pagamento mensal.

*Cotação da Coroa Tcheca comercial - 13/09/2018 



Visto para a 

República Tcheca
      O visto que deve ser aplicado é o visto de longo prazo para

fins de estudo (long-stay visa). Esse visto permite estadia no país

por até seis meses. Para mais informações, acesse o Manual de

solicitação de visto - República Tcheca  clicando aqui. 

University of Hradec Králové 

Contato
Diretoria de Relações Internacionais - Univates: 

Sala 526 - prédio 9 

dri@univates.br 

(51)3714-7019

https://www.univates.br/dri/media/instituicoes/196/0_51987300_1533835224.pdf
https://www.uhk.cz/en-GB/UHK

