
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Patrice Lumumba Amizade dos Povos- RUDN 

Fundada em 1960, a Universidade da Amizade dos Povos, localizada na capital Moscou, tem 
como principal objetivo proporcionar a estudantes estrangeiros a oportunidade de cursar uma 

faculdade de qualidade. Criada pelo então governo socialista especialmente para alunos de 

outros países, a instituição é hoje uma das principais da Rússia, considerada pelo Ministério da 

Educação como a terceira melhor do país.        

    

Faculdade Preparatória Prolongada – 

Para todas as áreas 

Faculdade Preparatória no Idioma Russo - O idioma russo é ensinado na 
Faculdade Preparatória. É por isso que o aluno participante do programa não precisa 

ter conhecimentos do idioma Russo. Esta faculdade preparatória tem duração de 15 

meses (aproximadamente), uma vez aprovado idioma russo, o aluno entra 

diretamente na Universidade sem vestibular, por que os estudantes que Aliança Russa 
envia para Rússia possui vagas preferenciais para estrangeiros.  

 Duração: 15 meses (Abril 2021 a Junho 2022) 

 Estes pagamentos serão efetuados por ocasião da chegada do aluno na Rússia. 

Os investimentos que estão descritos neste documento são para dar uma idéia 

aproximada sobre o custo de estudos para estrangeiros na Rússia.  

DETALHE VALORES em DÓLARES 

Faculdade Preparatória Prolongada  

 

Inclui: Estudo, prática, Tutoria Acadêmica, acesso a livros. 
 

Pago em reais, antes da viagem no Brasil para 

liberação do visto. 

3 parcelas de: 

US$ 2.150,00 
Abril 2021, Agosto 2021, 

Janeiro 2022. 

 

Seguro médico 

 

Pago adiantado na Universidade  

 A partir de: 

US$ 230,00 

ANUAL 

Acomodação compartilhada  

 

Pago adiantado na Universidade  

A partir de: 

US$ 250,00 
Por mês. 

 

*Esses valores (aproximados) foram estabelecidos pela Universidade e são referentes ao ano 

letivo 2021. 



 

  

 

 
 

 

 

 
 

 GASTOS VÁRIOS POR MÊS - Estes gastos são calculados pela 

experiência dos estudantes brasileiros que estão morando na Rússia 

atualmente, serão administrados pelo estudante e dependerão do estilo 
de vida de cada um: 

 

DETALHE VALORES em DÓLARES 

Gastos Vários mensais, incluído alimentação e vestuário 

(valor aproximado)     

US$ 400,00 

MENSAL 

 

 TAXA OPERACIONAL- Os serviços prestados pela Aliança Russa são a procura 

e reserva da vaga, tramite de aceitação na Universidade, obtenção de visto 

junto à Polícia Federal Russa, recebimento na Rússia, assessoria no que se 
refere à moradia entre outros. 

 

DETALHE VALORES em REAIS 

Taxa por serviços da Aliança Russa (paga uma única vez 
antes da viagem do estudante). Essa taxa deve começar a 

ser paga logo após efetivação da matrícula. 

 

Obs: O pagamento deverá ser concluído até a data do 
embarque. 

3 parcelas de R$ 1.496,00 

 

DETALHE VALORES em REAIS 

Taxa de Inscrição, paga uma única vez para efetivação de 

sua matrícula (somente após selecionado) 
R$ 287,00 

 

 TRADUÇÃO E APOSTILAMENTO 
 

DETALHE VALORES em REAIS 

Tradução Juramentada e Apostilamento (valor aproximado 

dependendo do número de documentos). 

 

R$ 700,00 

 

 

 VALOR DA PASSAGEM AÉREA: Pago diretamente na companhia aérea. 
 

DETALHE VALORES em DÓLARES 

Passagem somente de ida a partir de (custo 

aproximado): US$ 990,00 
 

 TAXA PARA OBTENÇÃO DO VISTO:  

 
DETALHE VALORES em REAIS 

Visto (Embaixada ou Consulado Russo no Brasil) 

 

Pago em reais, antes da viagem no Brasil para 

liberação do visto. 

R$ 337,00 

OBS: Os valores apresentados nesta tabela são de responsabilidade da Instituição de Ensino estando sujeito 

à alteração. A Aliança Russa não tem nenhuma participação nas alterações feitas pela Universidade. 

 

 


