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Equador

http://www.vistazo.com/seccion/pais/universidad-de-las-fuerzas-armadas-espe

   Também conhecida como San Juan Bautista de

Sangolquí, se localiza a apenas 30 km da capital

do país e sua população é de cerca de 80.000

habitantes. Está a uma altura de 2.500 m em

relação ao nível do mar e sua temperatura média

é de 19°C, variando entre 10°C e 29°C. Faz parte da

área metropolitana de Quito e é considerada

“cidade dormitório” para milhares de pessoas que

trabalham em Quito. É mais chuvosa que as

outras cidades da região e por isso é mais verde.

Em seu entorno existem 18 cachoeiras e há   

lindas paisagens andinas.

SANGOLQUÍ

UNIVERSIDAD DE LAS

FUERZAS ARMADAS
    Com 96 anos de idade, a Universidade das Forças

Armadas (ESPE) é considerada uma das mais importantes

do país devido à sua constante inovação e suporte ao

desenvolvimento produtivo do Equador. A

Universidade se distingue por entregar soluções

práticas às necessidades da população, contribuindo

para a geração de novos conhecimentos.           

Conta com cerca de 13.000 alunos, sendo               

eles civis e militares. Oferece cursos nas               

áreas das engenharias, biotecnologia e   

agropecuária. 



https://en.eae.es/news/lluis-arasanz-meets-with-various-eae-partner-institutions-in-colombia-and-ecuador

Custo de Vida Mensal Aproximado

- 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 Alimentação Outros Total Total (R$)

$ 375 $ 150 $ 25 $550 R$ 2.387,00

Tipo de Auxílio

Alojamento
    A Universidade possui

alojamento estudantil, onde

os alunos podem permanecer,

mediante requerimento e

pagamento mensal.
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Visto para o

Equador

      Para mais informações sobre o processo de aplicação de visto para

o Equador clique aqui ou entre em contato com Diretoria de Relações

internacionais.

Contato

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

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/69/0_48915900_1583344469.pdf
http://www.espe.edu.ec/

