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     Localizada na costa sudoeste da Suécia,

Halmstad é a capital do condado de Halland. Tem

aproximadamente 100.000 habitantes e é

considerada uma das cidades mais inovadoras,

verdes e melhores de se viver do país. A cidade

oferece um ambiente de estudo tranquilo e

inspirador à beira-mar, que inclui a praia mais

famosa da Suécia, Tylösand. O tamanho ideal da

cidade permite fácil locomoção, seja de bicicleta,

seja de ônibus. Em alguns minutos você pode ir do

campus da universidade até o centro da cidade ou  até a praia.

Halmstad

Halmstad University
     Fundada em 1983, a Universidade de 

Halmstad é conhecida como “A Universidade 

dirigida pela inovação”, sempre pensando à 

frente e cruzando barreiras. Seus programas 

de estudos focados na realidade em que o 

aluno vai trabalhar e os pequenos grupos de 

estudantes são um diferencial. Também possui 

uma ampla grade de estudos e pesquisa, porém 

três áreas se destacam: Ciências de Inovação, 

Tecnologia de Informação e Saúde                

e Bem-Estar. 
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Custo de vida mensal aproximado
Alojamento Alimentação Outros Total Total (R$)

SEK 3.100 SEK 2.500 SEK 900 SEK 6.500 R$ 3.120,00

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 Sueca Turismo - 08/10/2018 



Visto para a 

Suécia 

     Para estudar na Suécia é necessário que o aluno brasileiro emita 

uma “autorização de residência”. O processo de solicitação é realizado 

de forma on-line, porém também será necessário se dirigir ao 

Consulado Geral da Suécia, em São Paulo para realização do processo. 

Para saber mais sobre esse processo, acesse o Manual de Solicitação de 

Visto - Suécia 

Contato

clicando aqui.

Diretoria de Relações Internacionais - Univates: 

Sala 526 - prédio 9 

dri@univates.br 

(51)3714-7019

Halmstad University

https://www.univates.br/dri/media/instituicoes/224/0_48773400_1536927175.pdf
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