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76548
Estudantes

Estrangeiros

155
Países 

do Mundo

De

ESCOLHA A UCRÂNIA

394
Instituições

Educação

88%
Público

instituições

educacionais

Na Ucrânia, em 1º de janeiro de 2021, 
394 ins�tuições de ensino estavam 
recebendo alunos estrangeiros. 

Informações detalhadas sobre as ofertas 
de cursos podem ser encontradas no site 
Study in Ukraine (studyinukraine.gov.ua).
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De acordo com os dados, até 1º de janeiro de 2021, 
76.548 estudantes estrangeiros de 155 países do 
mundo haviam conseguido vagas para educação 
superior em 394 ins�tuições de ensino da Ucrânia, 
das quais 88% são públicas e 12% privadas.

Serviço estudantil de nível mundial
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Serviços criados para tornar sua estadia
na Ucrânia um sucesso
Para receber um convite e estudar na 
Ucrânia, você precisa escolher uma 
ins�tuição de ensino, solicitar ao 
departamento internacional e 
fornecer os seguintes documentos: 
passaporte (cópia), cer�ficado de 
ensino médio e consen�mento para 
o uso de dados pessoais. O convite 
para estudar no país é um 
documento necessário para a 
obtenção do visto de estudante e 
deve atender a todos os requisitos 
estabelecidos pelo Ministério da 
Educação e Ciência da Ucrânia.
Todas as ins�tuições de ensino na 
Ucrânia, independentemente de 
serem privadas ou públicas, dispõem 
de escritórios internacionais em sua 
estrutura. Os funcionários do 
escritório internacional terão o 
prazer de informar aos candidatos 
sobre os procedimentos 

administra�vos necessários após a 
chegada no novo país. Os 
departamentos internacionais 
u�lizam-se de uma abordagem que 
permite acessar vários serviços em 
um só lugar. Entre eles: serviços 
bancários (pagamento de 
mensalidade), seguro, moradia e 
preparação de documentos a serem 
apresentados ao Serviço de Migração 
da Ucrânia visando a obtenção de 
autorização para residência 
temporária durante o período de 
estudos.
Todas as ins�tuições de ensino, após 
o envio do convite para estudar na 
Ucrânia, devem fornecer um pacote 
completo de serviços, que inclui 
serviços de cunho organizacional 
referente aos postos de controle na 
fronteira da Ucrânia.



Além da educação básica, você pode escolher outras ofertas educacionais:

estudar ucraniano como língua estrangeira em cursos de línguas (via de regra, 
os cursos de língua duram 10 meses na mesma universidade escolhida para a 
obtenção da sua futura profissão);
estudar em inglês;
fazer um estágio de curta duração (até 3 meses).

A ascensão na carreira depende dos novos conhecimentos adquiridos.
Estudar no exterior é uma nova oportunidade de ganhar experiência prá�ca e 
expandir sua visão de mundo, porque ao se integrar em uma comunidade 
estrangeira você conhece novas pessoas, cultura, supera barreiras de 
comunicação, encontra oportunidades de se descobrir, encontrar pessoas com 
interesses semelhantes e, como resultado, plataformas poderosas são criadas 
para fortalecer laços entre países e povos.

O centro geográfico da Europa está 
localizado na Ucrânia, perto da cidade de 
Rakhiv, na pitoresca cadeia de montanha 
dos Cárpatos.
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Ensino na Ucrânia

No coração da Europa

Ofertas de cursos que atenderão às suas
necessidades e expectativas



A admissão de estrangeiros e apátridas em ins�tuições de ensino da Ucrânia é 
realizada de acordo com os programas educacionais credenciados para:

Cursos de bacharelado 
júnior, bacharel e mestre - 
duas vezes por ano, antes e 
no início dos semestres 
le�vos 
(até 15.12.2021 e até 
01.03.2022);

A ins�tuição de ensino superior estabelece a classificação do candidato com 
base no documento referente ao ensino anterior e fixa o valor mínimo exigido 
para admissão nas disciplinas do ensino comum a par�r das quais é realizado 
o exame de admissão.

A admissão de estrangeiros ao ensino superior de acordo com o nível 
adequado baseia-se nos resultados dos exames de admissão em determinadas 
disciplinas e na língua de ensino e nos direitos acadêmicos de con�nuação do 
ensino, conforme o cer�ficado de ensino no país de origem, bem como 
levando em consideração a pontuação que deem direito a con�nuar ensino no 
nível seguinte de acordo com a legislação do país emissor do cer�ficado de 
ensino.

Todas as categorias de estrangeiros ingressantes são matriculados em 
ins�tuições de ensino superior da Ucrânia com base nas portarias de 
admissão.

O candidato estrangeiro pode se inscrever diretamente em uma ins�tuição de 
ensino.

programas de pós-
graduação, pós-graduação 
militar, doutorado, 
programas preparatórios em 
faculdades (departamentos) 
e programas de mobilidade 
acadêmica – durante o ano.

1 2

Admissão em uma instituição de ensino

5



Quase todas as universidades da Ucrânia 
são acessíveis e abertas a estudantes 
estrangeiros. Além disso, os estrangeiros 
têm os mesmos direitos que os 
estudantes ucranianos, incluindo a 
oportunidade de receber uma bolsa de 
estudos ou auxílio financeiro.

Estudantes oriundos de países que 
precisam de visto, bem como países 
com os quais a Ucrânia assinou 
acordos de isenção de visto de até 
90 dias, devem obter um visto de 
longo prazo para a Ucrânia (“de 
estudo”, �po D-13), a ser emi�do 
junto às autoridades competentes 
da Ucrânia, para ter direito a uma 
estadia ou residência na Ucrânia por 
um período superior a 90 dias.

Os cidadãos originários de países 
com os quais a Ucrânia assinou 
acordos de isenção de visto 
(Geórgia, Moldávia, Belarus, 
Armênia, Azerbaijão, Uzbequistão, 
Rússia) não precisam abrir um visto 
para a Ucrânia, mas devem fornecer 
o original ou fotocópia do “Convite 
para estudar” ao cruzar a fronteira 
ucraniana como confirmação do 
propósito de chegada à Ucrânia.

Para a obtenção do visto D-13, o candidato a estudar no país deve apresentar 
os documentos ao consulado da Ucrânia em seu país de acordo com a lista 
publicada no site oficial desta ins�tuição. Os documentos devem incluir o 
original do “Convite para estudar”. Além disso, chamamos a atenção para o 
fato de que os cer�ficados de ensino, antes de serem apresentados à 
representação consular devem ser oficialmente reconhecidos conforme 
exigência do país de origem ou cer�ficados com o carimbo de Apos�la 
(apos�lados) e legalizados na Embaixada da Ucrânia. Esses documentos 
devem ser oficialmente reconhecidos na Ucrânia para que a universidade 
ucraniana possa emi�r diploma após a conclusão do curso.
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Bolsas de estudo e
auxílio financeiro

Obtenção de visto
Você pode ter mais informações sobre o procedimento de obtenção de visto
para a Ucrânia aqui: 

visa.mfa.gov.ua



Na Ucrânia, a formação é realizada de 
acordo com programas educacionais 
nos seguintes níveis de ensino 
superior:  

Primário (ciclo curto de estudos) 

Primeiro (licenciatura - 
bacharelado) 

Segundo (mestrado)                     

Terceiro (educacional-cien�fico) 

Um pré-requisito para obter ensino 
superior é concluir o ensino médio 
geral em seu país.

Caso o estudante opte por estudar em 
ucraniano, o estudo na universidade 
inclui os estágios preparatórios antes 
da universidade e da pós-graduação. 
A educação pré-universitária é 
ministrada na faculdade preparatória 
para cidadãos estrangeiros. Após a 
faculdade preparatória, os alunos 
con�nuam seus estudos nas 
respec�vas faculdades da 
universidade.

É o diploma educacional ou 
educacional-profissionalizante 
ob�do no nível inicial (ciclo curto) 
do ensino superior. A carga total do 
curso é de 120 créditos de acordo 
com o ECTS (Sistema Europeu de 
Transferência e Acúmulo de 
Créditos).

A obtenção do ensino superior em 
cada nível pressupõe a conclusão 
bem-sucedida do programa 
educacional pelo aluno, que é a base 
para a atribuição do grau apropriado 
de conclusão do ensino superior:

É um diploma de ensino ob�do no 
primeiro nível do ensino superior. 
A carga horária dos cursos 
educacional-profissionalizantes é 
de 180-240 créditos na base do 
ECTS. O período de conclusão 
varia entre 3 a 4 anos.

BACHAREL

SISTEMA DE ENSINO SUPERIOR NA UCRÂNIA

Graus e diplomas

BACHAREL JÚNIOR 
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é um grau ob�do no segundo nível 
do ensino superior e concedido por 
uma ins�tuição de ensino superior 
(ins�tuição cien�fica) como 
resultado da conclusão do programa 
educacional relevante pelo 
candidato. O grau de mestre é 
ob�do conforme programa 
educacional-profissionalizante ou 
por um programa educacional-
cien�fico. A carga horária do 
programa educacional-
profissionalizante de preparação 
para o mestrado é de 90-120 
créditos ECTS, a carga para o 
programa educacional-cien�fico é 
de 120 créditos ECTS. O programa 
educacional-cien�fico do mestrado 
deve incluir uma pesquisa cien�fica 
que compreenda 30 por cento da 
carga total. O curso de mestrado 
dura de 1,5 a 2 anos. As ins�tuições 
cien�ficas da Academia Nacional de 
Ciências da Ucrânia e as academias 
nacionais de ciências podem formar 
mestres de acordo com seu próprio 
programa educacional e cien�fico, 
se valendo da licença ob�da para a 
respec�va a�vidade educacional. As 
ins�tuições cien�ficas também 
podem formar mestres de acordo 
com o programa educacional-
cien�fico acordado com uma 
ins�tuição de ensino superior. Neste 
caso, o componente cien�fico do 
programa é realizado na ins�tuição 
cien�fica, e o componente 
educacional - em uma ins�tuição de 
ensino superior.

É um grau educacional e, ao mesmo 

tempo, um grau cien�fico ob�do no 

terceiro nível do ensino superior 

com base no grau de mestre. O grau 

de Doutor em Filosofia é conferido 

por um conselho cien�fico criado 

pela ins�tuição de ensino superior 

ou ins�tuição cien�fica com base 

nos resultados da conclusão com 

aproveitamento do respec�vo 

programa cien�fico-educacional e 

na defesa pública da dissertação 

mediante a presença do conselho 

cien�fico especializado. O prazo 

regulamentar para a formação de 

um doutor em filosofia na pós-

graduação é de quatro anos. Os 

profissionais que exerçam a�vidade 

cien�fica, técnico-cien�fica ou 

cien�fico-pedagógica no local de 

trabalho principal têm direito a 

obter o grau de Doutor em Filosofia 

fora dos estudos de pós-graduação, 

em par�cular, durante o período de 

licença capacitação, desde que 

complete com aproveitamento o 

respec�vo programa educacional-

cien�fico e faça defesa pública da 

dissertação mediante presença do 

conselho cien�fico especializado. A 

carga horária do componente 

educacional do programa cien�fico-

educacional de preparação para a 

formação de um Doutor em 

Filosofia é de 30-60 créditos de 

ECTS.
8

DOUTOR em FILOSOFIA MESTRE



É um grau educacional e de capacitação ob�do no terceiro nível do ensino 
superior com base no grau de mestrado. Uma pessoa tem o direito de obter 
doutorado na escola de pós-graduação em artes. 

A primeira fase para a obtenção do grau de Doutor em Artes pode ser um 
estágio-assistência, que é uma forma de formação de intérpretes ar�s�cos 
da mais elevada qualificação. 

O procedimento para obtenção do grau de Doutor em Artes e para 
formação em estágio-assistência é aprovado pelo Gabinete dos Ministros da 
Ucrânia a pedido do órgão execu�vo central do segmento da cultura em 
coordenação com o órgão execu�vo central na área de educação e ciência. 

O prazo regulamentar para a formação de um Doutor em Artes na pós-
graduação é de três anos. A carga horária da componente educacional do 
programa educacional-cria�vo para a formação de um doutor em artes é de 
30-60 créditos de ECTS. 

O grau de Doutor em Artes é conferido por um conselho especializado para 
a atribuição do grau de Doutor em Artes de uma ins�tuição de ensino 
superior na área de artes, mediante a conclusão  bem-sucedida do 
respec�vo programa educacional e da defesa pública de um projeto 
ar�s�co de acordo com o processo previsto pelo Gabinete dos Ministros da 
Ucrânia.

O documento de ensino superior (grau cien�fico) é emi�do para aquele que 
concluiu com êxito o respec�vo programa educacional (cien�fico) e foi 
aprovado na avaliação.

Há os seguintes �pos de documentos comprobatórios de ensino superior para 
cada nível:

 Diploma de Bacharelado júnior

 Diploma de Bacharelado

 Diploma de Mestrado

 Diploma de Doutor em Filosofia / Doutor em Artes

A parte constante do diploma de bacharel júnior, bacharel, mestre, doutor em 
filosofia e doutor em artes é um anexo ao diploma no formato europeu, que 
contém informações estruturadas sobre os estudos concluídos. O suplemento 
ao diploma contém informações sobre os resultados dos estudos referente aos 
componentes educacionais, notas ob�das e o número de créditos ECTS 
ob�dos, bem como informações sobre o sistema nacional de ensino superior 
na Ucrânia.

1

2

3

4

DOUTOR em ARTES 
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LEVELS (DEGREES),

 

educa�on confirming 
document 

 
PERIOD OF STUDY

  

(years, ECTS credits)
 

HIGHER 
EDUCATION

Doctor of Sciences 
 

(postdocoral academic 
degree), Diploma

3 years
 

Doctor of Philosophy, Phd 
 

(academic degree), Diploma
4 years

 

Master  

(academic degree), Diploma

90-120 ECTS  

(300-600 ECTS for program in 
Medicine, Veterinary, Pharmacy)  

Bachelor  

(academic degree), Diploma
180-240 ECTS  

Junior Bachelor  
(academic degree), Diploma

90-120 ECTS  

 

 

 

 

O documento de ensino superior é 
emi�do por uma ins�tuição de 
ensino superior apenas de acordo 
com o programa educacional 
credenciado de acordo com a Lei da 
Ucrânia “Sobre o Ensino Superior”. O 
nome do organismo de acreditação 
deve ser indicado no documento de 
ensino superior e no anexo ao 
documento comprobatório de ensino 
superior: informação sobre os 
respec�vos cer�ficados de 
acreditação e decisões por ele 
emi�das.

Caso o aluno tenha ob�do o ensino 
superior no âmbito dos programas 
conjuntos entre ins�tuições de 
ensino superior (ins�tuições 
cien�ficas), incluindo as estrangeiras, 
essas ins�tuições têm o direito de 
preparar e emi�r um documento 
conjunto (duplo) referente ao ensino 

superior de acordo com o modelo 
determinado por deliberação 
conjunta dos conselhos cien�ficos 
dessas ins�tuições de ensino superior 
(ins�tuições cien�ficas)..

Caso o aluno tenha recebido 
formação superior em mais de uma 
especialidade, a ins�tuição de ensino 
superior tem o direito de elaborar e 
expedir documento de ensino 
superior segundo modelo especial 
determinado pelo conselho 
acadêmico da ins�tuição de ensino 
superior.

As informações sobre os diplomas 
emi�dos são inseridas pelas 
ins�tuições de ensino superior, 
exceto as ins�tuições de ensino 
superior militar, no Banco de Dados 
Eletrônico Unificado sobre Educação 
da Ucrânia (EDBO).
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De acordo com a EDBO (h�ps://registry.edbo.gov.ua/), existem mais de 1014 
ins�tuições educacionais na Ucrânia (incluindo universidades, ins�tutos, 
academias, faculdades, escolas técnicas, faculdades, departamentos), das quais: 
605 públicas e 409 de propriedade privada.

O Ministério da Educação e Ciência da Ucrânia coordena mais de 130 
ins�tuições de ensino, incluindo universidades clássicas, academias, ins�tutos e 
conservatórios.

7 universidades públicas ucranianas estão incluídas no ranking das melhores 
universidades do mundo QS World University Rankings 2022: 

Universidade Nacional V. N. Karazin de Kharkiv;  

Universidade Nacional Tarás Shevchenko de Kyiv

Universidade Nacional Técnica “Ins�tuto Politécnico de Kharkiv” 

Universidade Técnica Nacional da Ucrânia “Ins�tuto Politécnico Ihor Sikorsky 
de Kyiv”

Universidade Estatal de Sumy

Universidade Nacional “Politécnica de Lviv”

Universidade Nacional Ivan Franko de Lviv.

As universidades ucranianas também estão incluídas em outros rankings 
mundiais, como o Times Higher Educa�on e o Ranking de Xangai. Atualmente, 
na Ucrânia, mais de 400 universidades contam com alunos estrangeiros. Mais de 
300 programas são oferecidos em inglês. Os alunos têm a oportunidade de 
escolher a língua de ensino: ucraniano ou inglês.

Universidades
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A atualização é ministrada por ins�tuições de ensino, estabelecimentos e 
organizações que têm o direito de fornecer os referidos serviços educacionais na 
Ucrânia, independentemente de serem públicos ou privados. 

De acordo com a duração e carga 
horária, os programas de atualização 
são divididos em:

• Programas de atualização 
(profissional, de cer�ficado) de longo 
prazo com pelo menos dois créditos 
ECTS;

• Programas de curto prazo com 
carga de 0,2 - 1 crédito ECTS;

• Programas especiais - programas 
que cobrem as principais áreas de 
uma especialização.

Os programas de treinamento de 
curto prazo podem incluir formas de 
ensino em tempo integral (diurno ou 
noturno), à distância e mistos (em 
tempo integral e à distância usando 
plataformas especiais de Internet, 
sites, etc.).

Com base nos resultados da 
atualização em programas 
profissionais (de cer�ficados), sujeito 
à sua conclusão bem-sucedida, é 
emi�do um cer�ficado de formação 
de atualização e, no caso de 
programas de curta duração, um 

Os programas mais populares são os seguintes:

- 222 “Medicina”, mestrado com carga horária de 360 créditos ECTS, duração do 
curso - 5 anos e 10 meses (12 semestres);

- 226 “Farmacêu�ca, farmacêu�ca industrial”, mestrado, carga horária de 300 
créditos ECTS, duração do curso – 4 anos 10 meses (10 semestres);

- 221 “Odontologia”, mestrado, carga horária de 300 créditos ECTS, duração do 
estudo - 4 anos 10 meses (10 semestres).

42
Instituições educacionais

com programas médicos

Na Ucrânia, 42 universidades, par�culares e 
privadas, oferecem serviços educacionais no 
âmbito de programas educacionais na área 
médica. A educação médica na Ucrânia é 
considerada uma das melhores do mundo e 
atende aos padrões da União Europeia.
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Programas de curta duração de atualização
da qualificação

Programas médicos



A Ucrânia introduziu um sistema de exames de licenciamento integrados, 
obrigatórios para estudantes da área de conhecimento 22: “Saúde”, e médicos 
(farmacêu�cos)- residentes, recebem a especialização primária (estágio), em 
ins�tuições de ensino superior, independentemente da sua subordinação.

Futuros especialistas do nível “mestre”, que estudam nas especialidades 
“Medicina”, “Pediatria”, “Psicologia Médica”, “Odontologia”, “Farmácia” 
fazem parte da primeira fase do Exame nacional de qualificação unificado 
(EDKI) no terceiro ano, que consiste nos seguintes componentes:   

- Exame de teste integrado PASSO 1;

- Exame de inglês profissional.

Os candidatos a especialidades na área do conhecimento 22 “Saúde”, para 
a qual a admissão ao grau de mestre é feita com base no ensino médio 
geral completo e com base nos graus de licenciatura-bacharelado, serão 
cer�ficados por meio do Exame nacional de qualificação unificado (EDKI), 
cuja segunda etapa inclui:

- Exame de teste integrado PASSO 2;

- Prova clínica (prá�ca) obje�va.

O conteúdo dos exames é aprovado anualmente pelo Ministério da Saúde da 
Ucrânia e deve estar em conformidade com os programas educacionais 
aprovados pelo Ministério da Educação da Ucrânia.

“Passo 1” 
exame em disciplinas cien�ficas de cunho geral, realizado após    
o estudo das disciplinas fundamentais básicas.

exame em disciplinas de orientação profissional, cujo conteúdo 
corresponde ao programa educacional-profissional.

exame que avalia o nível de competência dos profissionais 
qualificados com ensino superior (em fase de residência).                
De acordo com o regulamento em vigor, este exame é um 
componente obrigatório para a cer�ficação de residentes.

 “Passo 2” 

“Passo 3” 
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O exame                          avalia a capacidade de u�lização do conhecimento e a 
compreensão das disciplinas mais importantes para a orientação profissional.  
De acordo com os regulamentos atuais, este exame é uma parte obrigatória do 
programa de cer�ficação para um especialista júnior.

O exame                          avalia a capacidade de u�lização do conhecimento e a 
compreensão das disciplinas mais importantes da orientação profissional.         
De acordo com o regulamento em vigor, este exame é um componente 
obrigatório da cer�ficação do bacharelado.

“Passo M” 

“Passo B” 

O ensino técnico na Ucrânia é de alta qualidade e popular 
entre os estudantes estrangeiros. A formação baseia-se no 
estudo das disciplinas fundamentais, técnicas gerais, 
humanas e especiais.

Entre as especialidades mais populares são:

• Ciência da Computação

• Construção e Engenharia Civil

• Engenharia da Computação.

Ensino Artístico
O ensino ar�s�co na Ucrânia também está ganhando 
popularidade entre os estudantes estrangeiros. Hoje há 57 
faculdades, 15 universidades e academias no país.

Você pode optar por estudar nas seguintes áreas:

 

• Arte Musical (Instrumental, Vocal, Coral, Folclore)

• Belas Artes / Artes e Decoração

• Arte Coreográfica / Circense

• Arte Teatral

• Filme, Cinema / Mul�mídia.
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VIDA NA UCRÂNIA

Ser estudante na Ucrânia significa 
uma vida social a�va, repleta de 
momentos e sensações 
inesquecíveis, que se tornarão as 
mais agradáveis   lembranças no 
futuro.

A estrutura da universidade inclui 
uma gestão estudan�l, cujas 
a�vidades visam garan�r e 
proteger os direitos dos alunos, em 
par�cular no que diz respeito à 
organização do processo 
educacional, promovendo 
a�vidades educa�vas, cien�ficas e 

cria�vas dos alunos e promovendo 
convivência e recreação 
adequadas.

A gestão estudan�l organiza vários 
eventos. As compe�ções 
intelectuais são especialmente 
populares na Ucrânia. Os alunos 
par�cipam a�vamente de 
conferências cien�ficas e prá�cas, 
na quais recebem a oportunidade 
de demonstrar os resultados de 
suas pesquisas.
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Existem várias opções para os 
estudantes morarem na Ucrânia, 
para poder atender a diferentes 
exigências.

Os dormitórios estudan�s são o 
principal e mais acessível �po de 
acomodação para os alunos. Suas 
principais vantagens são o preço 
acessível e a oportunidade de 
comunicação. Além disso, o 
dormitório é o melhor ambiente 
para adaptação cultural e linguís�ca. 
Algumas universidades contam com 
dormitórios separados para 
estudantes estrangeiros.

Busca por moradia

De acordo com a legislação em vigor, os estudantes estrangeiros estão proibidos 
de trabalhar na Ucrânia.

Trabalho na Ucrânia

O sistema de seguro para estrangeiros é um pré-requisito para a permanência 
na Ucrânia. Em caso de emergência, a seguradora fornecerá atendimento 
médico emergencial, hospitalização e tratamento adequado.

O seguro para os estrangeiros durante a permanência na Ucrânia existe há muito 
tempo. Estudantes estrangeiros, turistas e empresários são obrigados a 
contratar um seguro antes de cruzar a fronteira da Ucrânia. Além disso, é 
necessária uma apólice de seguro de saúde para emi�r uma autorização de 
residência temporária na Ucrânia durante o período de estudos.

Normalmente, uma vez a cada 1-2 anos, os alunos são obrigados a fazer um 
exame médico.

Seguro

Os dormitórios podem estar localizados tanto no território da universidade, na 
estrutura do campus, quanto fora da área do campus. Os quartos acomodam de 
duas a quatro pessoas.

Uma alterna�va aos dormitórios é alugar uma acomodação fora da 
universidade. Nos sites com anúncios imobiliários você pode encontrar qualquer 
opção - de apartamento inteiro, a um quarto no apartamento com outros 
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Na Ucrânia existe uma oportunidade única 
de visitar teatros, exposições e cinemas a 
preços muito atra�vos. Muitos museus e 
galerias de arte oferecem descontos 
especiais para estudantes. 

Vida cultural

A Ucrânia oferece todas as oportunidades e condições para a prá�ca do seu 
esporte favorito. As universidades maiores contam com suas próprias academias 
e áreas espor�vas. Os esportes cole�vos mais comuns na Ucrânia são futebol, 
vôlei, basquete, tênis, badminton e xadrez. Os torneios espor�vos estudan�s 
são constantemente realizados na Ucrânia. A cultura espor�va na Ucrânia está 
atualmente no auge de sua popularidade. Em 2012, o país sediou o Campeonato 
Europeu de Futebol, estádios novos e modernos foram construídos para o 
evento, entre eles:   “Olímpico” em Kyiv, “Metalist” em Kharkov e “Arena Lviv” em 
Lviv.

Cada universidade conta com ginásios e complexos espor�vos. Você também 
pode encontrar academias para suas a�vidades espor�vas, a preços atraentes, 
perto de sua residência. Não se esqueça de perguntar sobre descontos para 
estudantes!

Esporte

Museus e monumentos culturais
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A Ucrânia é um país com um enorme 
potencial, de terras férteis e natureza 
pitoresca.

Cada região conta com monumentos 
naturais e arquitetônicos únicos, 
além de outros pontos turís�cos. 
Você pode visitar vários museus, 
parques naturais e reservas e, com 
certeza, irá se diver�r muito. As 
maiores cidades da Ucrânia são Kyiv, 
Kharkiv, Odessa, Lviv e Dnipro. A 
Ucrânia atrai com sua arquitetura 
elegante, cafés e restaurantes 
aconchegantes, bem como com suas 
atrações culturais. Por exemplo, a 
pequena cidade Pereyaslav, 
localizada na região de Kyiv, é 
conhecida mundialmente como uma 
cidade-museu, sendo a única 
exposição viva da Ucrânia entre os 
museus etnográficos de folclore, 
arquitetura e vida tradicional. A 

cidade possui mais de 20 museus 
diferentes e acolhe várias feiras, 
fes�vais étnicos e outros eventos.

A Ucrânia Ocidental mantém o 
encanto do espírito europeu. Você 
poderá visitar templos an�gos, 
castelos lendários, cachoeiras e 
montanhas que evocam emoções e 
sen�mentos únicos.

Os Cárpatos convidam você para 
férias de inverno com várias estações 
de esqui, tais como: Bukovel, Slavske 
e Pylypets. Já os lagos Shatsky de 
Volyn são um dos maiores grupos de 
lagos da Europa Oriental.

As margens do Mar Negro - o lugar 
mais popular para recreação no 
verão, e o cruzeiro pelo rio Dnipro de 
Kiev até o Mar Negro que 
proporcionará a todos uma 
experiência inesquecível.

Turismo
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A Ucrânia está associada a muitos cien�stas que receberam o Prêmio Nobel 
em todas as áreas: literatura, �sica, química, fisiologia e medicina, 
economia e manutenção da paz. Em par�cular, os nomes de três 
ganhadores do Prêmio Nobel estão ligados à Universidade Nacional V.N. 
Karazin de Kharkiv: I. Mechnikov, L. Landau, S. Kuznets. Os nomes dos 
alunos dessa Universidade são imortalizados em nomes geográficos, 
objetos espaciais receberam seus nomes, e também plantas, minerais, leis 
e fórmulas.

Entre os cidadãos de países estrangeiros que se formaram na Ucrânia, 
encontram-se a�vistas polí�cos, representantes da comunidade cien�fica e 
empresarial. O primeiro estudante libanês na Ucrânia foi o notável escritor 

Graduados

Graduado pela Universidade Nacional de Aviação 
Olumuyiwa Benard Aliu (Nigéria) é Presidente do 
Conselho da Organização da Aviação Civil 
Internacional (ICAO), Doutor Honorário da Academia 
de Ciências da Ucrânia.  

Ele se formou com louvor no Ins�tuto de Engenheiros 
de Aviação Civil de Kyiv em 1983 com diploma em 
engenharia mecânica para aeronaves e motores de 
aeronaves, e em 1987 recebeu o grau de Doutor em 
Ciências Tecnológicas. 

I. Mechnikov L. Landau S. Kuznets

Olumuiva Benard Aliu
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Saidi Mpendu (Tanzânia), um graduado da 
Universidade Estatal de Sumy, recebeu um ensino 
superior completo em “Medicina”. Ele atualmente 
trabalha na área de saúde pública e é o diretor do 
escritório de representação da organização 
internacional “The Balm In Gilead Inc”. Além disso, é 
membro do conselho profissional e técnico do 
Ministério da Saúde e Previdência Social e membro da 
parceria público-privada do Grupo Técnico de 
Trabalho. Ele também é vice-presidente do Conselho 
de Supervisão do Ins�tuto de Saúde de Ifakar e é 
membro do Subcomitê Nacional de Pesquisa Clínica e 
do Comitê Nacional de É�ca em Pesquisa Médica do 
Ins�tuto Nacional de Pesquisa Médica.

Formada pela Universidade Nacional Tarás 
Shevchenko de Kyiv, Amin Mohamed (Quênia) é 
advogada, diplomata e polí�ca queniana. É ministra 
do Esporte, Cultura e Patrimônio desde 2 de março de 
2019. Ela serviu anteriormente como Presidente da 
Organização Internacional para as Migrações e foi 
membro do Conselho Geral da Organização Mundial 
do Comércio, Secretária-Geral Adjunta e Diretora 
Execu�va Adjunta do Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente. De maio de 2013 a fevereiro 
de 2018 era Ministra das Relações Exteriores, e de 
fevereiro de 2018 a março de 2019 - Ministra da 
Educação do Quênia.

Os graduados de destaque também incluem o 
Ministro dos Relações Exteriores da República do 
Tajiquistão, Sirodzhiddin Mukhriddin, Chefe do 
Ins�tuto de Formação Avançada dos Serviços 
Aduaneiros do Governo da República do Tajiquistão 
Yor Amiriyon, Diretor Adjunto da Agência de Aviação 
Civil do Governo do República do Tajiquistão Aziz 
Nabizod, Chefe do Departamento de Relações 
Internacionais do Ministério da Educação e Ciência da 
República do Tajiquistão Ilkhom Kamolzod e outros. 
Todos eles já estudaram na Ucrânia.

Saidi Mpendu

Amin Mohamed

Sirodzhiddin Mukhriddin
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Preços
Os preços na Ucrânia são um dos mais acessíveis entre os países europeus.

$0.29

$2,67

$13

$4,28

$488.15

$273.17

$329.7

$18.58

$17.86

$3.05

Transporte:

Bilhete só de ida
(transporte público)  

Cartão de transporte público
(preço normal)  

Preço do táxi
(tarifa nominal) 

Condomínio (mensal)

Internet (10 MB, contrato)  

Aluguel mensal:

Apartamento (1 quarto)
no centro da cidade 

Apartamento (1 quarto)
fora do centro  

Apartamento (3 quartos)
fora do centro

Esportes e lazer:
Academia
(passe mensal)  

Quadra de tênis, aluguel 
(1 hora)  

Cinema 
(1 ingresso)  

Restaurantes:

Alimentação, restaurante barato  

Refeições para 2 pessoas,
restaurante médio 

O preço médio no McDonald's 

Água (0,33 l) 

Cappuccino (normal)  

Mercado:

Leite (normal), (1 litro)  

Pão branco fresco (500 g) 

Ovos (dúzia)  

Queijo local (1 kg)  

Carne (1 kg)  

Maçã (1 kg) 

Banana (1 kg) 

Tomate (1 kg) 

Arroz (branco) (1kg) 

$4.26

$16.75

$2.51

 $0.30

$0.82

$0.72

$1.56

$1.01

$1.15

$6.77

$0.95

$1.28

$1.29

$2.99
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