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    Bogotá, além de ser a capital da Colômbia,

também é a maior cidade do país. Com mais de 8

milhões de habitantes (2017), a cidade é diversa,

multicultural e conta com atrações para todos os

públicos. A gastronomia na cidade de Bogotá

também merece ser explorada e apreciada. Com

oferta de comidas típicas locais e estrangeiras, é

ampla e reconhecida como uma das melhores

cidades da América Latina. A temperatura média

máxima da cidade fica em em torno dos 20°C

enquanto que a mínima é próxima 9°C.

Bogotá

Barranquilla
    Localizada na costa do Caribe, a cidade conta

com cerca de 1,2 milhões de habitantes em seu

território. Foi fundada no ano de 1629 é conhecida

como La Puerta de Oro da Colômbia, pois no século

XIX era uma das principais entradas de

mercadorias, viajantes e imigrantes no país. Também é

sede de uma das festividades mais importantes da

Colômbia, o Carnaval de Barranquilla,         

declarado Patrimonio Cultural da Nação             

pelo Congresso da Colômbia. As               

temperaturas costumam variar entre                         

23°C e 35°C durante o ano.



https://www.check-in.dk/nye-destinationer-i-colombia-fra-europa/

https://www.touristlink.com.br/Col%C3%B4mbia/tunja/overview.html

     É a capital do departamento de Boyacá com

cerca de 195.000 habitantes. Entre as capitais de

departamento da Colômbia Tunja é a mais alta,

com cerca de 2800 metros de altitude. Foi

fundada em 1539 e serviu como palco para a

Batalha de Boyacá, quando Simón Bolívar

derrotou os espanhóis conquistando a

independência do país. Hoje em dia é um

importante polo universitário, sendo que

cerca de um quinto da sua população é

composta por estudantes. Durante o           

ano as temperaturas ficam entre 18°C               

e 8°C.  

Tunja

Medellín
     Está localizada no Vale do Aburrá, região

central da Cordilheira dos Andes, e é a capital

do departamento de Antioquia. É a segunda

maior cidade do país com cerca de 3 milhões

de habitantes. Embora a cidade tenha por

dificuldades nas décadas de 1980 e 1990,

atualmente é considerada uma das mais

inovadoras, com os investimentos em

mobilidade e qualidade de vida, tornando-se

um dos principais destinos do país. Sua

temperatura média é de 23°C. 



https://pt-br.facebook.com/YoSoyCUN1/

http://www.elmundo.com/noticia/Corporacion-Americana-celebra-10-anos-con-dos-nuevas-especializaciones/358930

Corporación Universitária

Americana
     A Corporação Universitária Americana, está

comprometida com a formação de

pessoas competentes e empreendedoras, por meio de

processos de ensino, pesquisa e extensão,

manifestos em nível nacional e internacional.

Através de propostas acadêmicas de alta qualidade

e sustentáveis, contribui com a construção de   

uma sociedade mais justa e  equitativa. Oferece     

os cursos de Pedagogia, Administração de 

Empresas, Direito, Engenharia de Sistemas,

Engenharia Industrial, Negócios       

Internacionais e Contabilidade. 

Corporación Unificada

Nacional
A CUN é uma instituição privada, sem fins

lucrativos. Possui uma extensa carreira no

ensino superior no país, com mais de 30 anos

de formação abrangente de estudantes e

profissionais de qualidade.  Se compromete

com a educação do país e graças à sua 

perseverança, trabalho e dedicação, são

reconhecidos nacionalmente. Oferece ensino

em três áreas, sendo elas as de Ciências

Administrativas, de Comunicação e Belas Artes

e de Engenharia.



https://orientacion.universia.net.co/que_estudiar/corporacion-universitaria-minuto-de-dios--uniminuto--sede-cundinamarca-82.html

http://usb.edu.co/media/k2/items/cache/9267284e7733f4bec00d2e114d3f3ba1_XL.jpg

      A Universidade San Buenaventura é uma

instituição de educação superior que, com seus

princípios católicos e franciscanos, presta

serviços educativos de qualidade para formar

pessoas e contribuir com a transformação da

sociedade, sempre buscando o desenvolvimento

das múltiplas inteligências que o ser humano

detêm. Possuí as faculdades de Engenharia,     

de Ciências Jurídicas e Políticas, de         

Ciências Humanas e Sociais e de             

Ciências Econômicas e               

Administrativas. 

Universidad de San

Buenaventura

Corporación Universitaria

Minuto de Dios
    A UNIMINUTO caracteriza-se como uma

instituição inclusiva e sustentável, apoiada em

uma cultura de alta qualidade, com ampla e

relevante oferta educacional uso de novas

tecnologias, promoção de iniciativas de

inovação social e cooperação para a

desenvolvimento. Oferece os cursos nas áreas

da Agronomia e Veterinária, Belas Artes,

Educação, Saúde, Ciências Sociais e Humanas,

Gestão, Engenharias, Arquitetura, Matemática e

Ciências naturais



https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_EAN#/media/File:EAN_Edificio_Verde.jpg

https://revistaeducarnos.com/formar-pedagogos-hoy-en-dia-para-que-y-como/

Universidad Pedagógica

Nacional
     A UPN baseia suas ações na formação de

crianças, jovens e adultos a partir de sua

diversidade, com consciência planetária, em

busca de identidade e desenvolvimento

nacional. Pesquisa, produz e difunde o ensino

profissional, o conhecimento pedagógico,

didático e contribui para a formulação de

políticas públicas em educação. Possui as

faculdades de Belas Artes, Ciência e   

Tecnologia, Educação, Educação Física             

e Humanidades. 

Universidad EAN
    A Universidade EAN promove o

empreendimento sustentável, considerando a

liderança e a inovação como elementos

fundamentais na geração de conhecimento

para a humanidade. A Universidade está ciente

do impacto imediato e a longo prazo de suas

ações e por isso exalta os Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável e Progresso

Social promovidos pela UNESCO. Oferece

cursos nas áreas de administração, economia,

negócios, finanças, contabilidade, saúde,

engenharias, tecnologia, ciências sociais e

cultura.



Universidad Pedagógica y

Tecnológica de Colombia

http://ec.geoview.info/universidad_pedagogica_y_tecnologica_de_colombia,7130426p

    A UPTC é uma entidade universitária

autônoma, pública e democrática, vinculada

ao Ministério da Educação Nacional com

relação às políticas e planejamento do setor

de educação. procura capacitar as pessoas

como profissionais integrantes em diferentes

níveis de ensino superior, fortalecendo as

atividades de ensino, pesquisa, extensão e

internacionalização, assim como

contribuir para a transformação e o

desenvolvimento da sociedade. Oferece cursos

nas áreas da Agropecuária, Ciências, Educação,

Economia e Administração, Saúde, Ciências

Sociais e engenharia.



AlojamentoIES Alimentação Outros Total Total (R$)*
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R$ 1.800,00
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Custo de vida 

mensal aproximado

1- Corporación Unificada Nacional

2- Corporación Universitária Americana

3- Corporación Universitaria Minuto

de Dios

4- Universidad de San Buenaventura

5- Universidad EAN

6- Universidad Pedagógica Nacional

7- Universidad Pedagógica y Tecnológica

de Colombia 

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



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 Universidad Pedagógica Nacional disponibiliza duas vagas com bolsa

de 1.475.434,00 pesos colombianos por mês, durante quatro meses.

 

- A Corporación Universitaria Minuto de Dios disponibiliza duas vagas

com bolsa de 900.000,00 pesos colombianos por mês, durante quatro

meses.

 

- A Corporación Universitaria Americana disponibiliza bolsa com

alojamento e alimentação, administrada pela Universidade.

Alojamento

    A Universidade não possuem residência estudantil, os alunos

deverão ficar em alojamento externo.



Visto para a

Colômbia

    Para mais informações sobre o processo de aplicação de visto para a
Colômbia entre em contato com Diretoria de Relações Internacionais, ou
clique aqui.

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/53/0_09271500_1581013084.pdf
https://www.cun.edu.co/
http://americana.edu.co/portal/
https://universidadean.edu.co/es
https://www.usbbog.edu.co/
http://www.uniminuto.edu/
http://www.pedagogica.edu.co/
http://www.uptc.edu.co/

