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Universidade Federal do Extremo Oriente (FEFU)
Curso: RI (4 anos) Código: 41.03.05 Idioma: russo
Início das aulas (curso de língua russa): março
Início das aulas (RI): setembro

No Brasil
Legalização do diploma (certificado) de ensino médio ....................................................... R$ 100,00*
Tradução do diploma ....................................................................................................................... R$ 450,00*
Exame HIV para retirada do visto ................................................................................................ R$ 40,00*
Visto russo para estudante ............................................................................................................ R$ 320,00*
Passagens aéreas ............................................................................................................................... R$ 3.200,00*

Na Rússia

Curso preparatório de língua russa 15 meses .......................................................................... R$ 12.500,00*
Custo da acomodação / 1 mês ( o valor é pago mensalmente ) ........................................ R$ 230,00*
Extensão do visto( o valor é pago anualmente ) .................................................................... R$ 200,00*
Plano de saúde ( o valor é pago anualmente ) ........................................................................ R$ 400,00*
Gasto mensal com alimentação e vida social ......................................................................... R$ 800,00**

Após o curso preparatório

Curso de RI em russo ( o valor é pago anualmente ) ........................................................... R$ 13.700,00*
Custo da acomodação / 1 mês ( o valor é pago mensalmente ) ....................................... R$ 230,00*
Extensão do visto( o valor é pago anualmente ) ................................................................... R$ 200,00*
Plano de saúde ( o valor é pago anualmente ) ....................................................................... R$ 400,00*
Gasto mensal com alimentação e vida social ........................................................................ R$ 800,00**
* O valor pode sofrer reajuste sem aviso prévio, os valores são aproximados
** O valor pode variar para mais ou para menos

Formas de
pagamento
Projeção de valores futuros para o curso de RI (4 anos)
Código: 41.03.05 Idioma: russo
O valor do curso é estimado em R$ 13.700,00* por ano (anuidade), podendo sofrer um reajuste de 5% ao
ano.
Formas de pagamento
Primeiro ano:
50% da anuidade em setembro de 2023
50% da anuidade em dezembro de 2023
Segundo ano:
50% da anuidade em maio de 2024
50% da anuidade em dezembro de 2024
Terceiro ano:
50% da anuidade em maio de 2025
50% da anuidade em dezembro de 2025
Quarto ano:
50% da anuidade em maio de 2026
50% da anuidade em dezembro de 2026
Final do curso em agosto de 2027
Curso Preparatório de Língua Russa ( 15 meses )
O valor do curso é estimado em R$ 12.500,00* e poderá ser pago da seguinte maneira:
50% do valor total em março de 2021
50% do valor total (restante) em setembro de 2021)
* o valor pode sofrer reajuste sem aviso prévio.
* os pagamentos devem ser efetuados em moeda corrente da Rússia (rublo russo)
Para mais informações acesse: www.fiodor.com.br

