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Montevidéu

Universidad de la República
    A Universidad de la República é a principal

instituição de educação superior e pesquisa do

Uruguai. É uma instituição pública, autônoma e co-

governada por seus professores, estudantes e

graduados. A QS Top Universities classificou a UDELAR

na 38ª posição entre as melhores universidades da

América Latina em 2018. Possui as faculdades de

agronomia, arquitetura, ciências, engenharia, 

química, veterinária, ciências econômicas e de     

gestão, ciências sociais, direito, humanidades             

e educação, medicina, enfermagem, 

odontologia, psicologia e nutrição.

      Além de ser a capital do Uruguai, Montevidéu

é a maior e mais populosa cidade do país. Sua

população é próxima de 1,4 milhões de habitantes.

Ela está localizada na ponta sul do país entre

Punta del Este e Colônia do Sacramento, à beira

do rio da Prata. Do outro lado da sua baía está

a Argentina. A cidade uruguaia tem um charme

particular.  Em 2018, Montevidéu, foi classificada

com a melhor qualidade de vida da América do

Sul. No verão as temperaturas ficam entre 28°C e

16°C enquanto que no inverno vão de 7°C a 15°C.



https://www.tripsavvy.com/montevideo-visitors-guide-1637548

Custo de vida mensal aproximado

Alojamento Alimentação Outros Total Total (R$)*

UYU 5.650 UYU 5.900 UYU 1.770 UYU 13.320 R$ 1.998,00

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).

Alojamento

*Cotação do peso uruguaio Turismo - 04/09/2019 

    A Universidade não possui

residência estudantil, os

alunos deverão ficar em

alojamento externo.



Visto para o

Uruguai
    Para mais informações sobre o processo de aplicação de visto para

o Uruguai entre em contato com Diretoria de Relações

Internacionais.

Contato
Diretoria de Relações Internacionais - Univates: 

Sala 526 - prédio 9

dri@univates.br

(51)3714-7019

Universidad de la República
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http://www.universidad.edu.uy/

