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https://www.geneve.com/pt/

https://architectes.ch/fr/architectes/lausanne/b-w-architecture-sarl-brauen-waelchli/haute-ecole-de-gestion-de-geneve

    Está localizada às margens do lago Genebra  e

na região oeste da Suíça. É a segunda maior cidade

do país, com cerca de 195.000 habitantes, e também

uma das melhores para se viver no mundo. Genebra

é conhecida como “Capital da Paz” e uma de suas

principais atrações é o Jet d'eau, uma fonte que

chega a 140 metros de altura. Além disso, a cidade é

cheia de outras atrações. Por ficar perto dos

Alpes, o clima é ameno no verão e frio e chuvoso

no inverno. A temperatura varia de -1°C a 26°C

durante o ano.

Genebra

Haute École de Gestion de Genève
     A Escola de Administração de Empresas de Genebra

é uma instituição de ensino superior que foi criada

em 1998 a partir de várias escolas vocacionais

genebrinas. Faz parte da Universidade de Ciências

Aplicadas e Artes do Oeste da Suíça e é a única escola

de negócios suíça que integra quatro departamentos

ligados ao campo da economia e serviços:   

Economia de Negócios, Computação de       

Negócios, Estudos de Informação e Gestão de

Negócios Internacionais. Seus cursos possuem     

foco em atividades práticas e buscam aplicar

conhecimentos novos a situações                       

reais de maneira efetiva. 



Custo de vida mensal aproximado
Alojamento Alimentação Outros Total Total (R$)*

CHF 825 CHF 300 CHF 180 CHF 1.305 R$ 5.454,00

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).

 

- A Haute École de Gestion de Genève oferece aos alunos da Univates uma

bolsa de 1.000,00 francos suíços, recebidos na chegada à Universidade.

Alojamento
    A Universidade possui alojamento estudantil, onde os alunos

podem permanecer, mediante requerimento e pagamento mensal.

*Cotação do Franco Suíço Turismo - 03/04/2019 



Visto para a

Suíça 
    O visto que deve ser aplicado para entrar no país é o Tipo D, que

permite estadia na Suíça por até 180 dias. O local de aplicação do

processo é no Consulado Geral da Suíça em São Paulo. É necessário

juntar seus documentos e agendar um horário para apresentar a

documentação. O tempo médio de resposta do processo é de dois a

quatro meses. Para mais informações acesse o Manual de Solicitação de

Visto - Suíça

Contato

clicando aqui.

Diretoria de Relações Internacionais - Univates: 

Sala 526 - prédio 9

dri@univates.br

(51)3714-7019

Haute École de Gestion de Genève

Ju
l/

2
0
19

https://www.univates.br/dri/media/instituicoes/225/0_32244000_1565981042.pdf
https://www.hesge.ch/heg/

