
 

  
 

 

 

Universidade Estatal Médica de Kursk 
 

A Universidade Estatal Médica de Kursk é localizada na cidade histórica de Kursk a 500km ao sul 

de Moscou. Esta Universidade é especialista em formar bons estudantes na Faculdade 

Preparatória, em Graduação e Pós-Graduação. Foi a primeira Universidade na Rússia que 
ofereceu a Graduação na área de Medicina totalmente em Inglês. O baixo custo de vida e o 

enriquecimento social e cultural da região são características que atraem muitos estrangeiros a 

Kursk. Desde 1990, a instituição recebe estudantes de vários países. As aulas são oferecidas de 
tempo integral e em turmas reduzidas, dedicando atenção individualizada. O programa prevê 

aulas práticas de conversação, e organizam atividades e viagens de imersão na Rússia. Os 

estudantes contam com moradias universitárias. 

 

MEDICINA – Idioma: INGLÊS 
 

 
 Duração: 6 anos

 Início: SETEMBRO 2020

 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 

Inclui: Estudo, seguro médico, prática, tutoria acadêmica, acesso a 

livros. 

 

 Pago em reais, no Brasil antes da viagem para 

liberação do visto. 

 

 

US$ 2.750,00 

SEMESTRAL 

Acomodação compartilhada. 

 
 Pago em reais, no Brasil antes da viagem para 

liberação do visto. 

 

US$ 350,00 

SEMESTRAL 

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

letivo de 2019. 



 

 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$ 200,00 
MENSAL 

 

 

 EQUIVALÊNCIA DE DOCUMENTOS ESCOLARES NA RÚSSIA

 

DETALHE VALORES em DÓLARES 

Nostrificação de Documentos Escolares na Rússia 

 Pago em reais, no Brasil antes da viagem para 
liberação do visto. 

 
US$ 340,00 

 

 
 

DETALHE VALORES em DÓLARES 

Registração, Extensão do Visto e Exames Médicos Obrigatórios. 

 Pago na Universidade 

 

US$ 150,00 

 

 
GASTOS ANTES DA VIAGEM 

 

DETALHE VALORES em REAIS 

Taxa de Inscrição, paga uma única vez para efetivação de sua 
matrícula (somente após selecionado) 

R$ 287,00 

 

 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 

 

 
 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, no Brasil antes da viagem para 
liberação do visto. 

 
R$ 337,00 

 

 
TRANSPORTE DE MOSCOU A KURSK: 

 

DETALHE: (PAGO UMA ÚNICA VEZ ANTES DO EMBARQUE) VALORES em DÓLARES 

 

Serviço de Transfer Moscow a Kursk 

Pago em dólares no Aeroporto 

 
US$ 110,00 

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. 


