
 
 

 

 

Universidade Estatal de Bélgorod - BelGu 

  Fundada em 1876, na cidade de Bélgorod, a 40 km ao norte da fronteira com a Ucrânia, a 

universidade local tem mais de 27 anos de experiência em receber estudantes estrangeiros.  São mais 

de 18 mil alunos que cursam uma de suas quase 50 especialidades, o que faz da Universidade Estatal 

da Bélgorod (BelGU) um dos principais centros universitários do País.  A Universidade é oficialmente a 

Faculdade Preparatória Base da Rússia, pois dispõe da melhor infraestrutura universitária para ensinar 

o idioma local.  

   

Graduação - Especialização 

 Duração: 5 ou 6 anos  

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

que estão descritos neste documento são para que os responsáveis pelo aluno saibam de maneira 

geral os custos de estudos estrangeiros na Rússia.  

                                    DETALHE VALORES em DÓLARES 

 Seguro médico, Registro e etc. 
                           *Pago adiantado na Universidade 

 

A partir de: 

US$ 200,00 

ANUAL 

 Acomodação compartilhada 
                      *Pago adiantado na Universidade 

 

A partir de: 

US$ 60,00 

Mensal 

 GASTOS VÁRIOS POR MÊS.- Como alimentação, 

transporte e compra de produtos de limpeza. 

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. 

  

 

US$ 250,00 MENSAL  

 

 

 



 

Instituto Curso Valor ANUAL em Dólares 

(US$) 

 

 

Direito 

Executividade em 
Segurança Nacional – 5 

anos 

2.400,00 

Execução das Leis – 5 
anos 

2.000,00 

Perícia – 5 anos 2.200,00 

Pedagogia 

Psicologia Clínica – 5 
anos e meio 

2.100,00 

Psicologia em Atividades 
Laborais – 5 anos 

2.100,00 

 

 

Medicina 

Medicina Geral – 6 anos 3.000,00 

Pediatria – 6 anos 2.500,00 

Odontologia – 5 anos 3.500,00 

Cuidados Médicos e 
Preventivos – 6 anos 

2.500,00 

Farmácia – 5 anos 3.000,00 

Comunicação e Relações 

internacionais 
Tradução e Interpretação 

- 5 Anos 
2.000,00 

Economia 
Segurança Econômica – 5 

anos 
2.400,00 

Mineração e 

Administração de 

Recursos Naturais 

Geologia Aplicada – 5 
anos 

2.100,00 

Mineração – 5 anos e 
meio 

2.100,00 

Administração 
Procedimentos 

Aduaneiros – 5 anos 
2.400,00 

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. Esses valores 

(aproximados) são estabelecidos pela Universidade e são referentes ao ano letivo de 2015-2016. 


