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Bélgica

Haute Ecole de la Province de Liège

Liège
     Localizada no oeste da Bélgica, na região da

Valônia, Liège é a maior cidade na zona

francófona do país com cerca de 195.000

habitantes. A cidade é muito antiga, sendo

considerada milenar, porém é moderna. Possui

muitas atrações como museus, festivais, teatros,

cinemas, entre outros. Além disso possui uma

história muito rica, escondida entre a arquitetura

típica e a cultura da região. Ao longo do ano a

temperatura varia entre 1°C e 24°C e raramente é

inferior -6°C ou superior a 30°C. 

https://cadiznoticias.es/la-provincia-se-presenta-belgica-destino-ideal-aprender-espanol/

A Higher Education Institution of the Province de

Liège mantêm seus cursos de acordo com o

desenvolvimento socioeconômico da região,

oferecendo formações que integram a teoria e a

prática. A Universidade é reconhecida como um centro

de excelência na Provícia de Liège na Comunidade

Francófona da Bélgica. Oferece cursos nas áreas       

do meio ambiente e desenvolvimento sustentável,

química, comunicação, engenharia civil,

direito, mecânica, computação gráfica,

computação e saúde.



http://www.provincedeliege.be/fr/evenement/27/13084

Custo de vida mensal aproximado

Alojamento Alimentação Outros Total Total (R$)*

300€ 185€ 150€ 635€ R$ 2.933,00

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
    A Universidade possui

alojamento estudantil, onde

os alunos podem permanecer,

mediante requerimento e

pagamento mensal.

*Cotação do Euro turismo - 29/04/2018 



Visto para

a Bélgica
    O visto que deve ser solicitado para entrada na Bélgica é o

tipo D para fins de estudo. O processo é feito através do

Consulado Geral da Bélgica em São Paulo. É necessário que

você junte os documentos e compareça no consulado para a

aplicação ou envie os documentos por correio, mas de

qualquer forma você terá de ir ao consulado pelo menos uma

vez. Para mais informações, acesse o Manual de solicitação de

visto - Bélgica clicando aqui.

Haute Ecole de la Province de Liège

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/27/0_50146100_1565982437.pdf
http://www.provincedeliege.be/en

