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1. Informações GERAIS 

As informações contidas no site "http://www.faculdadesrussa.com/"m são 

fornecidas pelas várias universidades e instituições nele mencionadas e 

referenciados. Estes centros de estudo profissional são selecionados com 

base em parâmetros da ALAR levando em conta a sua existência legal, o 

estatuto jurídico de suas atividades, as permissões apropriadas para 

executa-las, infraestrutura ,solvência experiência em receber estudantes 

estrangeiros, e excelência acadêmica. Portanto ALAR divulga tais 

informações em conformidade com o seu compromisso de difundir as 

diversas oportunidades de estudo para o benefício dos usuários que visitam 

a página, mas não herda a responsabilidade inerente das universidades e 

instituições pelo conteúdo de tais informações. 

 
2. Programas de estudo, conteúdos e preços 

Os preços e os programas estão atualizados até a presente data e listados 

no site oficial do ALAR e também são fornecidos a pedido do interessado 

por outros meios. Os preços são fixos, apesar de que variações podem 

ocorrer como resultado de eventos que não dependem da ALAR, como 

flutuações cambiais, o aumento dos impostos e outras despesas 

adicionais, incluindo notificações repentinas da universidade e centros de 

pesquisa sobre as condições e preços. Programas de Estudo e / ou seu 

conteúdo fazem parte das ofertas acadêmicas das Universidades da 

Rússia, que pode ser total ou parcialmente modificados, eliminados ou 

adiados unilateralmente pelas Universidades. Informações sobre preços e 

outros programas podem encontrar-se atualizados; Consulte a ALAR 

sobre . 

 
3. A viagem para o país de estudo 

Os usuários (estudantes) que decidem fazer a viagem para fora do seu país 

com a intenção de realizar os estudos o fazem por decisão própria e 

consciente do que significa viver em outro país, outra cultura, outra língua, 

costumes diferentes, sem a presença da família e se 

comprometem a viver de acordo com as regras e regulamentos das 

instituições de ensino do país. O não conhecimento das normas e regras 

tanto da escola como no país não aliviam de responsabilidade por 

qualquer evento como um resultado da ignorância das mesmas. 

 
É de responsabilidade do usuário ou seus responsáveis cobrir todas as 

medidas preventivas para o curso, como gozar de boa saúde, possuir um 
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bom seguro de vida que inclua os direitos de repatriação, recursos 

suficientes para cumprir as suas obrigações financeiras e de sobrevivência 

do estudante . 

 
4. Limite de Idade 

A partir dos 18 anos de idade a inscrição é livre. Com 15 anos de idade só 

com  autorização  dos  seus pais ou responsáveis  legais  por escrito e 

reconhecido em cartório no seu país e no consulado russo mais próximo. 

(exceto a Agroindustrial Bélgorod Universidade BelSXA - que permite a 

partir de 17 anos). O original deve ser entregue às autoridades universitárias 

para chegar ao país de estudo . 

Para graduações até 35 anos sempre que mostrar qualquer atividade 

acadêmica anterior para a Instituição de ensino. Para pós-graduação, sem 

limite máximo de idade. 

 

 
5. Inscrições 

As inscrições para qualquer um dos programas devem ser realizados 

por um Acordo de Serviço, por escrito, em nossos escritórios em Lima, 

Quito , La Paz, Curitiba e New Jersey . Moradores do resto dos países 

latino-americanos e os outros podem fazer pela Internet através do 

www.universidadesrusia.com/images/Formul%C3%A1rio_de_Inscri% 

C3%A7%C3%A3o.pdf"devidamente preenchidos e enviados para 

nossos correios em um formulário digitalizado : 

 

 
6. Dados Jurídicos da ALAR 

Associação sem fins lucrativos registrada na Receita Federal com o 

Cadastro de Pessoa Jurídica CNPJ 17.560.385/0001-44 endereço fiscal 

na: Rua Francisco Torres 143 ap. 406 - Curitiba-PR- Brasil. 

 
7. Gestão e serviços da ALAR 

Graças aos poderes conferidos pelas universidades à ALAR, estamos 

autorizados a receber os documentos para inscrição aos seus Programas 

o que garante ao aluno: 

 
• O alojamento em habitação da universidade durante a sua estadia na 

Rússia 

• Obtenção da Carta de Aceitação Oficial para a faculdade de idioma, 

graduação e pós-graduação. 

• A gestão do convite para obter o visto no consulado russo. 

 
Além disso, ALAR oferece um pacote de serviços, cujo conteúdo varia 

conforme o país, mas em geral incluem: 

 
• Orientação na escolha das universidades para que o aluno possa optar  

por uma graduação, mestrado, pos graduação. 

• Entrega de documentação relevante para os estudos universitários. 

http://www.universidadesrusia.com/images/Formul%C3%A1rio_de_Inscri%25


• A gestão e entrega a Estudantes Universitários os documentos 

exigidos no seu país de origem para acessar financiamentos públicos 

ou privados (por exemplo, OBEC, IECE, SENESCYT, COLFUTURO, 

outros) ou vantagens para regimes cambiais (por exemplo Ciências 

sem Fronteiras no Brasil e CADIVI na Venezuela) 

• entrega eletrônica do "Guia do Estudante": estudo social, jurídica, 

econômica, cultural, com informações cruciais sobre a vida e estudo no país 

de estudo 

• Coordenação do curso, mediando entre o aluno e a instituição de estudo 

de acordo com a cláusula 14 acima 

• Procurar aconselhamento e soluções logísticas para o o transporte 

até e da cidade , a recepção e instalação do estudante no local, a 

mediação entre o aluno e a instituição de estudo 

• Fornecer a assessoria necessária quando solicitado pelo aluno. 

Para definir todo o conteúdo do pacote de serviços e o custo do 

mesmo, o aluno deve contatar escritórios ALAR na Bolívia, Equador, Peru e 

o seu Coordenador no Brasil, outros países podem fazê-lo via e-mail 

"mailto:scapriles@faculdadesrussas.com"outros meios de comunicação 

(Skype:   sylvia.capriles- telefone+55-41 9 9 2774777 

fixo+55-41 30408301 

 
8.-Pagamento de Gestão e ALAR e serviços: 

Pagamento de Gestão e Serviços ALAR é realizado em um único pagamento 

ou no máximo em duas parcelas: 

1ra. Parcela: Para garantir a vaga / e Habitação os Estudo e 

gerenciar a carta de aceitação oficial da universidade ou dos 

centros de pesquisa. 

2da. parcela :Para gerenciar o Convite, essencial para a obtenção do 

visto de estudante. 

 

 
ALAR suporta 3 formas de pagamento 

 
A) Transferência Bancária Internacional: As seguintes informações 

sobre a nossa conta corporativa serão o suficiente para que você faça 

transferências de dinheiro de forma segura: 

1) Beneficiário e titular da conta: Associação Latino Americana Russa 

2) Favorecido Endereço: Rua Francisco Torres 143 ap 406 centro- Curitiba 

PR _ Brasil CEP 80060130 

3) Conta corrente : Caixa Econômica Federal , Agencia 0372 - op 003 , C/C 

2775-6 

4) SWIFT: CEFXBRSP 

5) Endereço do banco: RUA XV DE NOVEMBRO, 2831 - CRISTO REI 80.045- 

340 - CURITIBA-PR 

 
B) Débito ou Crédito: Feito através do sistema de pagamento eletrônico 

PayPal tem a conta de correio ALAR e-commerce 
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C) Transferência por  meio  de  empresas de  serviços financeiros: 

Western Union, Moneygram. 

 

 
9.-Custos associados para pagar a Gestão e Serviços ALAR.: 

Pagamento de Gestão e Serviços ALAR indicado nos pontos 7 e 8 não cobre 

os seguintes custos: 

 Visto do consulado Russo 

 Traduções da documentação escolar e passaporte 

 A solicitação e envio de documentos via correio físico internacional - o 

custo, por país de destino e cidade de origem varia entre os U$ 80 e 

U$ 120, o estudante deve assumir. O prazo de pagamento varia de 

acordo com Universidade. 

 
10. Pagamentos pelo curso, moradia e seguro de saúde 

Os pagamentos em questão são feitos nos primeiros 5 dias após a chegada 

do estudante à Universidade. O pagamento é feito através de: uma ordem 

de pagamento internacional para a conta corporativa da Universidade, ou 

através de depósito em dinheiro para a conta bancária da Universidade na 

Rússia. Em ambos os casos, é obrigatória enviar a ALAR e-mail do 

comprovante da transferência ou depósito. 

 
11. Cancelamento, reembolso ou Alteração da inscrição pagamentos 

e serviços. 

A Gestão de Inscrição e Serviços por ALAR - O cancelamento, 

remarcação ou reembolso é possível na medida em que inscrição e 

os serviços não foram executados e / ou fornecidos. 

Pagamento do curso/ estudo - Varia de acordo com centro de estudos 

e da Universidade, mas geralmente é efetuado antes do começo do 

semestre de cada curso (seguindo as práticas e os tempos da Universidade 

ou escola e / ou ALAR , e assumindo os custos financeiros que este 

demande) e seu estorno só é possível em casos de doença grave ou 

acidente que afete o inscrito ou seus parentes próximos. É necessário um 

Certificado do Ministério da saúde de seu país apenas em caso de doença. 

Em certos casos, podem aplicar-se outras restrições. 

 

 
12. Acomodações e Alimentação 

O alojamento na Rússia está dentro e fora do complexo universitário e 

são instalações adequadas de universidades que os administram. Em 

qualquer caso, as condições de status e de habitação são da exclusiva 

responsabilidade da Universidade ou do fornecedor de alojamento. 

 
Em qualquer caso, a alimentação corre por conta do estudante. ALAR fornece 

informações de referência e orçamento mensal necessário para este fim 

prestados pelo Estado Estatísticas Serviço Federal da Federação Russa e se 

pode conferir no seguinte site considerando a taxa em vigor . 



13. Seguro de Saúde 

O seguro de saúde é obrigatório. Para cursos de curta duração de até 3 

meses, você tem a obrigação de ter uma apólice de seguro válido para o 

período em questão, emitido em seu país e do país abrangendo doenças 

e repatriação. Para os estudos de maior duração é obrigado a adquirir 

depois da chegada da universidade, planos de seguros oferecidos por 

instituições de seguro de universidades e centros de pesquisa na 

Rússia,incluindo o repatriamento. 

 
14. Visto 

O visto de estudante é necessário para a Rússia. Supõe-se que o visto 

de estudante será gerido pelo requerente no consulado russo mais 

próximo do endereço residencial listado visto emitido pelo Consulado 

russo é um visto de entrada RÚSSIA e é válido por um período máximo 

de 90 dias. 

 
15. Autorização de Residência na Rússia 

Uma vez que o visto é concedido pela autoridade consular russa uma 

autorização para entrar no país, o estudante vai exigir uma Autorização de 

Residência do Ministério do Interior russo emitindo um pedido de estudante 

universitário, com base nos seguintes documentos: 

 
. Cartão de Migração que ele recebe quando atravessa a fronteira a partir 

do aeroporto de entrada para a Rússia 

. o passaporte original com visto de entrada 

. resultados satisfatórios de exames clínicos realizados pela Universidade do 

aluno depois da chegada à Rússia 

. Serviços Académicos Contrato assinado e pago pelo estudante entre este 

e a Universidade ou no caso de quem recebeu uma bolsa de estudos que 

cobre 100% dos estudos, incluindo o Ministério da Educação da Federação 

Russa e a Universidade. Todo o gerenciamento relacionado com 

a Autorização de Residência é feito pela Universidade e pode demorar 2 

semanas. 

 
16. Viagem 

ALAR fornece as datas da chegada à Rússia, em coordenação com as 

universidades A organização da viagem do estudante ao país de estudo é 

feita pelo mesmo aluno ou seus representantes em plena coordenação 

com ALAR. O itinerário da viagem completo, incluindo números de voo, 

tempo (s) de partida (s) , cidade (s) de partida (s) , aeroporto de chegada 

à Rússia e ao terminal de chegada serão informados por -e-mail  

ALAR: o mais tardar 10 dias antes da partida. Se o estudante fizer em um 

período mais curto ALAR fica isenta de responsabilidade pela recepção e 

instalação do estudante na Universidade 

 

 
17. Equivalência dos documentos dos estudantes 

A equivalência de documentos obedecem as normas Estudantis da 

Federação da Rússia, que o aluno acima inscrito em cursos de graduação ou 

pós-graduação deve executar o processamento formal de certificado de 

equivalência:.   No   departamento   de   estrangeiros   das    universidades 



autorizadas a emitir certificados de equivalência: UNN Lobachevskiy, 

SPbGPU, RUDN, BelGU, KFÜ, FEFU, URFU. 

Para o resto das Universidades: perante o escritório do Serviço Federal de 

Supervisão de Ciência e Educação Glavexperttsentr (http://nic.gov.ru/es). 
 

Dos documentos acima referidos devem ser apresentados pelo estudante 

pessoalmente Glavexperttsentr (ou delegar outra pessoa usando uma 

procuração) durante 30 dias a partir da data do início de seus estudos.. 

O aluno pode realizar esta gestão com o apoio da sua universidade ou delegá- 

la a terceiros. Em ambos os casos se exige: 

Para as graduações,: os originais como indicaram na "relação de 

documentos exigida de acordo com o país" em: http://bit.ly/Docsescolares 

para pós-graduação programas, os originais indicados em "requisitos para 

obter o visto, viajar para e ser apresentado à Universidade" em: 

http://bit.ly/Requisitos-Visa. "", e se é o caso com a apostila da Convenção 

da Haia de 1961. O apostila mento se aplica agora também no Brasil , na 

Argentina, Colômbia, Costa Rica, Equador, Espanha, Estados Unidos, 

Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Peru, El Salvador, Uruguai e 

Venezuela. 
 

b. Uma tradução com firma reconhecida para o idioma russo do passaporte. 

Que o  estudante deve  levar 

 

18. Transferências de faculdades dentro da Rússia A transferência de 

Universidades dentro da Federação da Rússia no final da faculdade de idioma 

e nivelamento , é possível. Os alunos devem reentrar na Rússia com um 

novo visto emitido por um consulado russo no exterior ou no seu 

país depois de conseguir  nova carta  convite emitida pela Universidade de 

destino. 

ALAR tem a obrigação de. Pedir a universidade de destino uma nova carta 

convite para o estudante. Coordenando e com a Universidade a emissão e 

envio da carta  convite para o aluno. 

Fornecer os dados do aluno para a equipe da Universidade que tomam 

contato com os efeitos listados acima. 

Fornecer informações ao aluno no que respeito à emissão de seu convite, sua 

viagem para o país de emissão do estudante tomando parte ativa e 

operacional e a execução de todo o processo de transferência, contando com 

a assessoria da ALAR e acompanhamento de transferência tem uma custo 

equivalente a 50% do que indicado no ponto 7 deste documento. 

Aplicar o n. º faculdade de Idioma 3 (setembro / outubro) e faculdade de 

Idioma  2 (março / abril) 

19. Transferências Universidade do exterior para a Rússia 

A transferência de uma Universidade da América Latina para a Rússia não 

existe formalmente, mas sim o reconhecimento de anos de estudo. O 

reconhecimento é realizado na Rússia, na faculdade preparatória por isso 

não é possível definir o número de anos estudados e validados a 
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priori. ALAR tem o dever de a informar quais serão os documentos dos 

alunos necessárias para esse efeito, no entanto, é o aluno que leva a gestão 

ativa, operacional e de execução de parte de todo o processo com o 

Departamento de Relações Exteriores de sua Universidade. 

 

20 . O acesso a estudos de graduação  ou pós graduação 

 
Se bem que as universidades oferecem acesso preferencial a estudantes 

estrangeiros, estas tem distintos procedimentos para formalizar a inscrição 

do estudante no primeiro ano de graduação ou pós- graduação: Tomando em 

conta os resultados finais das provas da faculdades de idioma , organizando 

um teste adicional sobre temas relacionados concretos ao perfil de estudos 

através de uma entrevista pessoal . Consultar a ALAR para obter detalhes  

de cada universidade. 

 

21. Responsabilidade 

.ALAR não se responsabiliza por danos que afetem o aluno devido a 

desastres naturais, greves ou outros eventos aleatórios e outro classificado 

como força maior 

. ALAR não aceita qualquer responsabilidade por violação 

consequente das disposições do presente documento que 

envolvem a responsabilidade direta dos eventos estudantis 

ou familiares. 

. A entidade ou Universidade russa que gera o convite do aluno para obter 

o seu visto russo, tem a responsabilidade total perante o Estado 

russo a partir do momento que o aluno chega a Rússia, de acordo com as 

leis da Federação Russa. 

. Os estudantes estrangeiros são automaticamente submetidos às leis da 

Federação Russa durante a sua estada no país. 

. Os pais ou responsáveis são responsáveis pela viagem, estadia e 

desempenho do seu filho ou apoderado e não deve delegar, por 

qualquer motivo a tutela dele (dela) para ALAR que limita a sua 

responsabilidade a de cumprir com o indicado ou seja Gestão e Serviços 

. 

 
22. Programa e referências 

A fim de contribuir para a disseminação de oportunidades de estudo 

oferecidas pela Federação Russa para jovens, profissionais e pais de 

família da América Latina, o aluno e os pais concedem unilateralmente a 

ALAR a permissão para incluí-los como referências e utilizar material 

do estudante para a propaganda do programa em órgãos que tenham 

alcance aos meios de comunicação massiva (gráfico ou audiovisual), 

que sejam empregados por ALAR em multimídia. 

 
23. Reclamações: 

As reclamações devem ser feitas por escrito e enviadas para alar por e- 

mail ou scapriles@faculdadesrussas.com no prazo de 7 dias corridos 

após o levantamento dos fatos que geraram a denúncia. 
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