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   A cidade se encontra no centro-oeste da

Inglaterra, no condado de Worcestershire, onde

é a sede administrativa. Fica a cerca de 50 km de

Birmingham e a 163 km de Londres. Sua população é

de aproximadamente 100.000 pessoas. Worcester

mistura o encanto das cidades pequenas com a

sofisticação das cidades grandes, possui uma

cultura e história muito rica além de diversas

atividades ao ar livre e dezenas de cafés,

restaurantes, bares e clubes. A cidade foi

considerada a mais feliz do Reino Unido em 2018,

na pesquisa Unbroken Britain, da Provident.

   Fundada em 1946 como um Colégio de Formação

de Professores Emergencial, após a Segunda Guerra

mundial, e Universidade desde 2005, a University of

Worcester estabeleceu uma reputação de classe

mundial no ensino, na prática e na pesquisa. É uma

universidade vibrante e voltada para o futuro, bem

conhecida pela qualidade de seus cursos,

organizados nos institutos de Ciência e meio

ambiente, Humanidades, Artes, Saúde e

Sociedade,  Educação, Esporte e a Escola de

Negócios Worcester.
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Custo de vida mensal aproximado

Alojamento Alimentação Outros Total Total (R$)

£ 520 £ 180 £ 110 £ 810 R$ 4.365,00

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 da Libra Turismo - 04/09/2019 

   A Universidade possui

alojamento estudantil, onde

os alunos podem permanecer,

mediante requerimento e

pagamento mensal.



Visto para a 

Inglaterra

     Clique AQUI Para mais informações sobre o processo de aplicação

de visto para a Inglaterra, ou entre em contato com Diretoria de

Relações Internacionais.

Contato
Diretoria de Relações Internacionais - Univates: 

Sala 526 - prédio 9

dri@univates.br

(51)3714-7019
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https://www.univates.br/dri/media/instituicoes/257/0_90097400_1584542683.pdf
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