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Áustria
    Dornbirn se encontra no estado de 

Vorarlberg. É a 10ª maior cidade da Áustria, com 

cerca de 49 mil habitantes. Está às margens do rio 

Dornbirner Ach, que segue através da cidade e 

termina no famoso Lago Constança (Bodensee). A 

cidade fica a 437 m acima do nível do mar, dentro 

do vale Alpes-Reno, aos pés da montanha Karren, 

que tem 918 m de altura e proporciona uma boa 

visão da região. Em dias com poucas nuvens é 

possível enxergar os Alpes Suíços do topo da 

montanha.

Dornbirn

FH Vorarlberg - University 

of Applied Sciences
     Em 1994, a universidade passou a se chamar 

Universidade de Ciências Aplicadas de Vorarlberg, 

lançando o primeiro programa de estudos em 

ciências aplicadas da Áustria. Oferece programas 

de graduação nas áreas de administração de 

negócios, engenharia e tecnologia, design, 

trabalho social e saúde. Todos os programas 

estão aprovados, por tempo ilimitado, pela 

Agência Austríaca de Garantia da          

Qualidade e Aprovação.



https://www.dornbirn.at/leben-in-dornbirn/bildung/fachhochschule/

Custo de vida mensal aproximado

Alojamento Alimentação Outros Total Total (R$)*

400€ 500€ 100€ 1000€ R$ 4.570,00

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 Euro Turismo - 03/04/2019 



Visto para a 

Áustria

     O visto que deverá ser aplicado é o Visto Tipo D, que permite estadia 

na Áustria por até seis meses. O local para a solicitação do visto é a 

Embaixada da Áustria em Brasília. Para mais informações, acesse o 

Manual de solicitação de visto - Áustria

Contato

clicando aqui.
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