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Espanha

http://www.proxim.com/solutions

     É a capital e maior cidade da Espanha. Sua 

população é de aproximadamente 3,3 milhões de 

habitantes, sendo a terceira maior cidade da União 

Europeia. Como capital nacional, sede do governo 

e residência do monarca espanhol, Madri também é 

centro político, econômico e cultural da Espanha. 

É considerada o maior centro financeiro do sul 

da Europa, servindo como sede para a maioria das 

grandes empresas espanholas devido à sua 

produção econômica, ao seu alto padrão de vida e 

ao tamanho de seu mercado consumidor.

Madri

La Salle Centro 

Universitario (Madrid)
    Desde suas origens a La Salle tem procurado 

oferecer educação atualizada e contínua em 

todas as áreas do conhecimento, compromisso 

que se mantém constantemente ao longo de mais 

de três séculos de história. Procura formar 

profissionais que, por meio da valorização das 

pessoas, se comprometam com a construção de 

uma sociedade e de um mundo melhor. Oferta 

cursos nas áreas de educação, saúde,          

ciências sociais e ciências da religião.



Universidad Pontificia 

Comillas

https://www.uniplaces.com/university/madrid/icade-comillas-pontifical-university

    Depois de um século de experiência 

universitária, a Universidad Pontificia Comillas 

está ciente de que várias mudanças 

aconteceram desde sua fundação. Essas 

mudanças podem ser percebidas na mudança 

da universidade para a cidade de Madrid, na 

expansão da oferta educacional e em seu 

compromisso contínuo com a evolução e 

modernização. Fazem parte da Universidade as 

faculdades de Direito e Negócios, de 

Humanidades e Ciências Sociais, de Teologia e 

de Direito Canônico, além das escolas de 

Engenharia, de Enfermagem e de Fisioterapia. 



https://erasmusu.com/pt/erasmus-vigo/experiencias-erasmus/a-descoberta-de-espanha-124896

https://search.isepstudyabroad.org/University/Detail/2488c285-1cdf-4a70-a2c9-4b3bd7846007

     Foi fundada em 1990 e desde então manteve 

constante crescimento e consolidação. É uma 

universidade pública com autonomia 

acadêmica, econômica e governamental que se 

dispõe à sociedade com princípios de 

solidariedade, igualdade, democracia e 

liberdade. Seu objetivo é a excelência e a 

Universidade vem crescendo como referência 

internacional na inovação e na pesquisa. 

Oferece cursos nas áreas de artes e 

humanidades, ciências, ciências sociais e 

jurídicas, engenharia e arquitetura e      

ciências da saúde. 

Universidade de Vigo

Vigo 
    É uma cidade portuária no noroeste da 

Espanha. Sua população é de 290.000 

habitantes, dos quais uma boa parte vive em 

áreas rurais, tornando-a o município mais 

populoso da Galícia. Está a cerca de 71 km de 

Santiago de Compostela e a pouco mais de 20 

km de Valença, a cidade portuguesa mais 

próxima. É um porto marítimo de extrema 

importância para a Europa. O clima é oceânico 

com influências do mediterrâneo. O inverno é 

suave e chuvoso e o verão é quente mas não 

extremo, não ultrapassando os 32°C. 



https://www.zarpo.com.br/magazine/toda-a-magia-da-cidade-de-barcelona/

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Salle_Campus_Barcelona#/media/File:Copia_de_vistes_salle.jpg

    A Universidade ultrapassa as fronteiras 

nacionais, culturais e religiosas, sendo o nome 

La Salle garantia de referência em ensino. Seu 

objetivo é fornecer aos seus estudantes o 

conhecimento, as habilidades e a experiência que 

precisam para se tornarem altamente eficazes    

ao desenvolver suas carreiras. Oferece      

cursos nas áreas de arquitetura e      

construção, arte e design, ciência da 

computação, engenharia, tecnologia                  

e gestão. 

La Salle - Universidad 

Ramón Llull (Barcelona)

Barcelona
    É a capital da Catalunha e o segundo 

município mais populoso da Espanha, com 

população de 1,6 milhão de habitantes. 

Encontra-se no litoral leste e é banhada 

pelo mar Mediterrâneo. É um dos principais 

centros turísticos, econômicos, comerciais e 

culturais do mundo, além de um dos 

destinos mais bonitos. A cidade é jovem e 

agitada, com diversas opções culturais, como 

museus, galerias, monumentos e parques. Seus 

invernos são suaves e úmidos e seus verões, 

quentes e secos. 



https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BArcia#/media/File:Frente_Fluvial_y_Casco_Antiguo.JPG

http://www.tour.ucam.edu/gallery/plaza-juan-pablo-ii/

     A Universidade, criada em 1994, é uma 

instituição de caráter católico e privado. 

Atualmente conta com cerca de 15.500 alunos 

matriculados. Procura formar seus alunos com 

conhecimentos teóricos e práticos referentes aos 

seus respectivos cursos, potencializando suas 

capacidades e atitudes como indivíduos e 

membros da sociedade. Conta com as      

faculdades de Ciências da Saúde, de Esporte,        

de Enfermagem, de Ciências Sociais, de 

Comunicação e de Ciências Jurídicas e              

uma escola politécnica superior.  

Universidad Católica de 

Murcia

Múrcia
    A cidade se encontra no sul da Espanha e 

conta com cerca de 440.000 habitantes. Sua 

estrutura é voltada para o público 

universitário e para o turismo, que atrai mais 

os jovens. Sua economia costumava basear-se 

na agricultura, porém com as secas o 

turismo passou a ser explorado na região, 

tornando-se uma das principais atividades 

econômicas da cidade. O clima é 

mediterrâneo com temperaturas suaves no 

inverno e quentes no verão. 



http://www.kallynakelly.com.br/wp-content/uploads/2013/04/Catedral-de-Santiago-de-Compostela-na-Espanha.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Campus_Sur_de_la_Universidad_de_Santiago_de_Compostela.JPG

    Com mais de cinco séculos de tradição, a 

Universidade de Santiago de Compostela é 

uma instituição histórica que se projeta para 

o futuro e além de suas fronteiras, sempre 

atenta às diferentes demandas da sociedade, 

destacando-se como importante referencial 

acadêmico e desenvolvendo seus trabalhos 

acadêmicos e de pesquisa. Oferece cursos    

nas áreas de ciências da saúde, ciências, 

ciências sociais e jurídicas, engenharia            

e arquitetura, artes e humanidades. 

UNIVERSIDADE DE 

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago de COmpostela
    Fica no noroeste da Espanha e é a capital

da comunidade autônoma de Galícia. Sua

população é de 96.000 habitantes. É

conhecida internacionalmente como um

dos destinos de peregrinação cristã mais

importantes do mundo, devido aos Caminhos

de Santiago. Seu centro histórico se tornou

Patrimônio da Humanidade em 1985. É também

uma importante cidade universitária. O clima

da região é oceânico e úmido, com

temperaturas médias entre 8°C e 15°C no

inverno e entre 25°C e 27°C no verão.    
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Custo de vida  

mensal aproximado

1- LA SALLE CENTRO UNIVERSITARIO 

(MADRID) 

2- UNIVERSIDAD COMILLAS 

3- UNIVERSIDA DE VIGO 

4- LA SALLE - UNIVERSIDAD RAMÓN 

LLULL (BARCELONA) 

5- UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

MuRCIA 

6- UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA

*Cotação do Euro Turismo - 13/09/2018 



Tipo de auxílio
- Durante o período de intercâmbio, o aluno não paga a          

mensalidade na instituição de destino nem na Univates. Pode, ainda,        

em seu retorno aproveitar gratuitamente na Univates até 180 horas das 

disciplinas cursadas no exterior. Sendo que, querendo aproveitar carga 

horária superior à mencionada, o aluno terá 50% de desconto no 

aproveitamento que a ultrapassar.

Alojamento
    A Universidade de Vigo possui alojamento estudantil, onde os alunos 

podem permanecer mediante requerimento e pagamento mensal. Quanto 

às outras universidades, os alunos deverão ficar em alojamento externo.

https://viagemeturismo.abril.com.br/cidades/madri/

Fonte de Cibeles, no Centro de Madrid



Visto para a 

Espanha
    O visto espanhol pode ser encaminhado pelo Consulado da Espanha 

em Porto Alegre. O prazo de recebimento do visto é 30 dias após a entrega 

da documentação. A taxa consular para o encaminhamento é de R$ 

232,00. Para saber mais sobre esse processo, acesse o Manual de solicitação 

de visto estudantil - Espanha 

Contato

clicando aqui.

Diretoria de Relações Internacionais - Univates: 

Sala 526 - prédio 9 

dri@univates.br 

(51)3714-7019

LA SALLE CENTRO UNIVERSITARIO 

(MADRID)

UNIVERSIDAD COMILLAS UNIVERSIDA DE VIGO

LA SALLE - UNIVERSIDAD RAMÓN 

LLULL (BARCELONA)

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

MuRCIA

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO 

DE COMPOSTELA

https://www.univates.br/dri/media/instituicoes/73/0_30225400_1535991925.pdf
https://www.lasallecentrouniversitario.es/Paginas/default.aspx
https://www.comillas.edu/en/
https://www.uvigo.gal/
https://www.salleurl.edu/en
https://www.ucam.edu/
http://www.usc.es/

