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   Hämeenlinna é um município de aproximadamente 

68.000 habitantes localizado no centro da 

província de Häme, no sul da Finlândia. É um 

centro regional importante e conhecida por suas 

escolas e suas faculdades. Se tornou cidade em 

1639, mas existe desde a Era Viking. também possui e é 

famosa pelo seu castelo, construído no fim do 

século 13, e por ser o local de nascimento do 

compositor finlandês Jean Sibelius. As temperaturas 

durante o inverno ficam entre 1°C e -11°C, no verão 

se encontram entre 8°C e 22°C.

HÄMEENLINNA

HAMK UNIVERSITY OF 

APPLIED SCIENCES
    A HAMK é uma instituição reconhecida pelo estado 

com mais de 7.000 alunos de cerca de 70 países 

diferentes. A Universidade também foi a primeira da 

Finlândia a receber a maior classificação do Centro 

Finlandês de Avaliação da Educação. Possui forte 

ligação com os negócios e as indústrias,    

oferecendo aos alunos ambientes de ensino 

autênticos. Oferece os cursos de computação, 

engenharia civil, engenharia elétrica e de    

automação, negócios internacionais e engenharia 

mecânica e de tecnologia de produção.
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    A Universidade de Ciências Aplicadas de TURKU é uma 

instituição de ensino superior inovadora e 

multidisciplinar que cria competitividade 

internacional e bem-estar para a região. Seus alunos 

são orientados por meio de atividades práticas e Ao 

combinar estudos teóricos com habilidades 

profissionais, faz com que eles se tornem    

profissionais com habilidades internacionais e de 

comunicação excelentes. Oferece cursos nas áreas

de gestão de negócios, negócios internacionais, 

engenharia, tecnologias da 

comunicação e saúde.

TURKU UNIVERSITY OF 

APPLIED SCIENCES

TURKU
    Na costa sudoeste da Finlândia, Turku é uma

das mais importantes e a mais velha cidade do país,

fundada em 1229. Sua população é próxima de

190.000 habitantes, sendo assim a terceira mais

populosa da Finlândia. Turku era a capital do país

até a Finlândia ser anexada pelo Império Russo

(1809), quando a capital foi transferida para a

cidade de Helsinque. Durante o verão a cidade se

enche de eventos e festivais e as pessoas se juntam

nas margens do rio Aura para comer, beber e

ouvir música. As temperaturas durante o verão

ficam entre 22°C e 9°C e no inverno se

encontram 0°C e -8°C.

https://www.edworld.ru/higher-education/university/857.html



HAMK

IES Alimentação Outros Total Total (R$)*

300€

325€

Alojamento

360€

 200€

140€

300€

800€

825€

R$ 3.656,00

R$ 3.770,00Turku

Custo de Vida Mensal Aproximado

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 ter 

aproveitamento gratuito das disciplinas cursadas no exterior.

Alojamento
   As Universidades não possuem residência estudantil, porém indicam 

sites onde é possível encontrar alojamento na cidade.

*Cotação do euro turismo - 03/04/2019 



Visto para a  

Finlândia
O visto que deve ser solicitado é o de Autorização de Residência para 

Estudante Universitário, no Consulado Geral Honorário da Finlândia 

em São Paulo. Você deve juntar a documentação e preencher 

o formulário online disponível no site de serviços migratórios da 

Finlândia e agendar um horário no Consulado. O tempo de 

processamento é, em média, de 90 dias. Para mais informações acesse o 

"Manual de solicitação - Visto Finlândia" 

Contato

clicando aqui.

Diretoria de Relações Internacionais - Univates: 

Sala 526 - prédio 9

dri@univates.br

(51)3714-7019

HAMK University of Applied Sciences

TURKU University of Applied Sciences

https://www.univates.br/dri/media/instituicoes/80/0_54772700_1553024908.pdf
http://www.hamk.fi/Sivut/default.aspx
https://www.tuas.fi/en/

