Antes de viajar
A fim de que sua estadia seja a mais tranquila possível em seu período de estudos no exterior,
devem ser tomadas algumas providências antes de viajar, tais como:


Ler o regulamento para bolsas no exterior do CNPq, RN: 29/2012, disponível em
http://www.cnpq.br/web/guest/normas



Elaborar um preciso orçamento dos gastos, tendo em conta o custo de vida na localidade
de destino.



Organizar e digitalizar toda a documentação solicitada pelo estabelecimento de ensino
boliviano.



Resevar hotel/hostel/apartamento mesmo que provisoriamente até conseguir uma
residência estudantil ou um apartamento para o período de permanência na Bolívia.



Tirar cópias das primeiras páginas de seu passaporte e dos vistos necessários, ter anotados
os números de cartões de crédito, passaporte e telefones úteis. Deixar em sua bagagem
de mão para fácil acesso: dinheiro, material de anotação, documentos pessoais e de
viagem (passagem impressa e passaporte), medicamentos. Atenção para restrição de
líquidos e objetos cortantes e/ou pontiagudos no embarque em voos internacionais.
Verificar na página da Receita Federal o que você pode ou não levar para o exterior como
bagagem: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aduana/Viajantes/Default.htm



Identificar sua bagagem com nome, endereço e telefone, com etiquetas em lugares
visíveis e também dentro da mala.



Ter em mãos dinheiro em moeda local – pesos bolivianos (moedas de 1 Bs.,2 Bs. e 5 Bs.; e
notas de 10 Bs., 20 Bs., 50 Bs. e 100 Bs.) para qualquer eventualidade.



Ter especial atenção com bolsas, carteiras, pacotes e malas. Não pedir e não aceitar que
outras pessoas transportem suas bagagens, bem como não transportar volumes de
terceiros sem se certificar do conteúdo.

Documentos


Providenciar seu passaporte com pelo menos um mês de antecedência.



Verificar o prazo de validade do passaporte e dos vistos.



Ao receber passagens, conferir os dados e os serviços solicitados.



Levar carteira de motorista internacional: mesmo que não pretenda alugar carro, você
pode precisar dela.



Verificar junto às representações consulares bolivianas no Brasil possíveis exigências com
relação a vacinas.



Verificar os requisitos para a obtenção de carteira de estrangeiro no site: SEGIP
https://www.segip.gob.bo/index.php/cedulasextranjero - o aluno deve portar a resolução
entregue pela Universidade, preencher o formulário on-line neste site, pagar no Banco
Unión o custo da carteira, adicionar a cópia de todos seus documentos de estudo e o
comprovante do depósito. Após estes procedimentos, o aluno deve comparecer ao
escritório da SEGIP para registro de impressão digital. O prazo para a confecção da carteira
de estrangeiro é de uma semana.

Bagagem


Identificar sua mala (nome, endereço, telefone etc.).



Na mala de mão, levar sempre uma muda de roupa e um casaco.



Conferir a voltagem do país e levar adaptadores de aparelhos elétricos. Na Bolívia, a
tensão é 220V e a frequência 50 Hz.

Aeroporto


Reconfirmar o voo de ida ou volta pelo menos 24 horas antes.



Chegar ao aeroporto no mínimo duas (2) horas antes do embarque.



A Receita Federal do Brasil não emite qualquer documento para comprovação da saída de
bens ao exterior constantes de bagagem de viajante. Portanto, para comprovar que você
está viajando com bens estrangeiros adquiridos no país, como filmadoras ou
computadores pessoais, leve as notas fiscais destes bens.



No caso de bens adquiridos no exterior e trazidos para o Brasil em outra viagem, leve o
número da e-DBV (declaração eletrônica de bens de viajante), do Extrato de Bens - RTE ou
da DBA (declaração de bagagem acompanhada), contendo a descrição detalhada do bem.



Nunca deixe sua bagagem desacompanhada.



Não aceite pedidos para levar encomendas.



Responda com seriedade às perguntas da Polícia Federal e da imigração.

Dinheiro


Evite carregar notas de valores altos.



Leve um ou mais cartões de crédito/débito internacionais.



“Traveller's checks” são seguros e bem aceitos. Para trocá-los, é necessária a apresentação
do passaporte ou cópia.



Nunca transporte todo seu dinheiro em um só lugar.



Troque pequenas quantias no aeroporto para despesas de táxi e só depois procure taxas
de câmbio melhores.

1) ALOJAMENTO
Residências Estudantis:


A maioria das Universidades disponibiliza vagas em moradia estudantil para alunos
estrangeiros.



Dúvidas sobre moradia em um país estrangeiro, tanto por parte dos pais quanto dos
filhos, são normais. As mais comuns são: onde? Com quem? Estou preparado para

viver uma vida independente?


O custo de moradia na Bolívia, para estudante, varia entre 100 e 300 dólares mensais.



As residências estudantis têm diversas características: simples, duplas ou triplas;
mobiliadas ou não; com serviço de lavanderia; café da manhã e jantar. Há opções
diversas, de acordo com a necessidade e a disponibilidade orçamentária do estudante.

Algumas sugestões de residência estudantil em La Paz:

-

Casa Hermanos Manchego (Sopocachi) Zona universitaria

1 pessoa a partir de Bs. 250 com café da manhã (diária)
2 pessoas a partir de Bs. 350 com café da manhã (diária)
https://www.facebook.com/pages/Casa-Hermanos-Manchego/71600984442?ref=br_tf

-

Namas Té

420bs (compartilhado) y 450bs (privado) - semanal, sem café da manhã
https://www.facebook.com/groups/22964797128/
http://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g294072-d2336869-Reviews-Namas_TeLa_Paz_La_Paz_Department.html

-

Hotel Madre Tierra

Habitação simples 310 Bs. (diária)
Habitação Dupla 390 Bs.
Habitação tripla 490 Bs.
Cama adicional 180 Bs.
Obs: café da manhã incluído

http://www.hotelmadretierra.com/habitaciones.html

-

Hotel Casa Fusion

https://www.facebook.com/HotelCasaFusion/info?tab=overview
https://www.hihostels.com/hostels/la-paz-hi-onkel-inn-1886

-

Hostal Ananay

Com banheiro individual $20 por pessoa (diária)
Com banheiro coletivo $15 por pessoa (diária)
Obs: não há informações sobre café da manhã

http://www.hostalananay.com/#!about_us/c1ztv591-2-2906507 / 591-70612026
Email: hostal.ananay@gmail.com

-

Casa Matony

Habitação simples e dupla 180 Bs. por dia. Café da manhã incluído
Endereço: Calle Hermanos Manchego N°2467
Facebook: https://www.facebook.com/lacasa.matony?fref=ts

2) TRANSPORTE



O transporte na Bolívia é um dos mais baratos da América Latina. As principais
opções são:
Ônibus (Puma Katari) 1.80 Bs – zona central e 2 Bs. – zona sul (das 5 às 23 horas);
3 Bs. todas as zonas (das 23 às 5) http://www.lapazbus.bo/;
https://www.facebook.com/LaPazBUS?fref=nf (tarifas sujeitas a reajuste).






O sistema de vans e “trufis” (carros particulares) conta com tarifas proporcionais à
distância percorrida, as quais variam entre 1.50 Bs - 4 Bs.
O sistema de teleféricos, recém implantado na cidade, conta com 3 linhas
(vermelha, amarela e verde) as quais interligam La Paz e El Alto. O bilhete custa
3Bs. http://www.miteleferico.bo/teleferico/index.php
Táxi – há grande oferta, a preço acessível. No entanto, não dispõem de taxímetro
– o que implica necessidade de cautela por parte do cliente, ou seja, certificar-se
do valor antes de iniciar a corrida.

3) CUSTO DE VIDA


O custo de vida na Bolívia é mais baixo do que na maioria dos demais países sulamericanos, especialmente em relação a transporte, comida e hospedagem.



Alimentação semanal: em média, de US$ 50,00 a 60,00.



Transporte semanal: US$ 3,00 a 5,00.



Algumas universidades contam com restaurante. A UNIFRANZ (Privada), a UMSA
(Pública) por exemplo, contam com restaurante universitário, adequado às
necessidades dos estudantes, e também com um serviço de orientação (setor de
Marketing), que auxilia o estudante com informações detalhadas sobre moradia
estudantil.

4) CONHECENDO LA PAZ, BOLIVIA
http://www.bolivia.travel/
https://www.youtube.com/watch?v=3oDyrqlRBs0
O Estado Plurinacional da Bolívia faz fronteira com o Brasil ao norte e a leste, Paraguai e Argentina
ao sul, e Chile e Peru a oeste.
Antes da colonização europeia, a região andina boliviana fazia parte do império Inca - o maior
império da era pré-colombiana. O império espanhol invadiu e conquistou essa região no século
XVI. Durante a maior parte do período colonial espanhol, o território era chamado Alto Peru ou
Charcas e encontrava-se sob a administração do Vice-Reino do Peru, que abrangia grande parte

das colônias espanholas sul-americanas. Após a declaração de independência em 1809, dezesseis
anos de guerras se seguiram até o estabelecimento da república, por Simón Bolívar, em 6 de
agosto de 1825. Desde então, o país tem passado por períodos de instabilidade política, ditaduras
e problemas econômicos.
A Bolívia é uma república democrática, dividida em nove departamentos. Geograficamente, possui
duas regiões distintas, o altiplano a oeste e as planícies do leste, cuja parte norte pertence à bacia
Amazônica e a parte sul à Bacia do Rio da Prata, da qual faz parte o Chaco boliviano. É um país em
desenvolvimento, com um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) médio e uma taxa de
pobreza que atinge cerca de 60% da população. Dentre suas principais atividades econômicas,
destacam-se agricultura, silvicultura, pesca, mineração, e bens de produção como tecidos,
vestimentas, metais e petróleo refinado. A Bolívia é um país rico em minerais, sobretudo estanho.
A população boliviana, estimada em mais de 10 milhões de habitantes, é multiétnica, constituída
de ameríndios, mestiços, europeus, asiáticos e africanos. A língua mais falada é o espanhol
(castelhano), embora o aimará e o quéchua também sejam comuns. Além destas, outras 34
línguas indígenas são oficiais. O grande número de diferentes culturas na Bolívia contribuiu para
uma rica diversidade na arte, música, literatura, gastronomia.
La Paz (Nossa Senhora de La Paz), Provincia Murillo, Altura: 3,640 m, População: 2.888.266
habitantes (Anuário Estatístico do Município de La Paz 2010, incluindo o departamento de El Alto).
Aniversário: 16 de julho (independência) e 20 de outubro (fundação de La Paz). Idiomas: espanhol,
aimará, quéchua.
A cidade de La Paz foi construída em um cânion formado no altiplano. A visão da cidade, a
caminho do aeroporto, é deslumbrante. A cidade de La Paz foi fundada em 20 de outubro de 1548
por Don Alonzo de Mendonza, enviado pelo rei da Espanha para acabar com a disputa entre os
espanhóis Francisco Pizarro e Diego de Almagro.
Segundo Renan Ibañez, a cidade foi inicialmente fundada em outro local, a alguns quilômetros da
atual localidade, por Don Alonzo. Um chefe da igreja cristã o convenceu a estabelecer a sede no
vale, onde atualmente é o centro de La Paz. O chefe religioso apresentou fortes razões para tal
mudança, tais como o clima e a existência de um rio onde se encontrava ouro com facilidade.
Assim, Don Alonzo, refundou La Paz (Nuestra Señora de La Paz) 3 dias depois, no atual local.
Embora Sucre legalmente seja a capital do país, La Paz é a sede do governo e capital políticoadministrativa da Bolívia desde 1898. Cidade indígena e cosmopolita, com imigrantes oriundos de
diversos países, apresenta enorme diversidade étnica e cultural.
Principais áreas: Zona Norte, Zona Sul, Zona Central, Zona Noroeste e Zona Leste. As Universidades
geralmente se localizam na Zona Central (Sopocachi e Miraflores) e há também estabelecimentos
na Zona Sul (Obrajes e Cota Cota).

5) EDUCAÇÃO
5.1 Ensino Superior
O ensino superior na Bolívia é oferecido em instituições de estudos superiores, centros de pósgraduação e Universidades. A duração da maioria dos cursos é de 5 anos.

5.2 Imigração
Os estudantes deverão se apresentar nos escritórios consulares da Bolívia no Brasil para os
trâmites legais de obtenção de visto para estudante. O visto concedido tem validade de 60 dias - e
durante esse período, já na Bolívia, o estudante brasileiro deverá dirigir-se ao setor de Imigração
na cidade onde irá estudar. Para maiores informações sobre trâmites de imigração na Bolívia
acesse: http://www.migracion.gob.bo/ (informações disponíveis em inglês e espanhol).
Os documentos que normalmente são exigidos para o trâmite são: formulário eletrônico de
pedido de visto, histórico escolar e cópia legalizada no Brasil (Ministério da Educação e Cultura
(MEC), Ministério das Relações Exteriores do Brasil (MRE), Setor Consultar na Embaixada da Bolívia
no Brasil e Ministério das Relações Exteriores da Bolívia), certidão de antecedentes criminais e
registro domiciliário; o requerente custeará taxas consulares dos trâmites (autenticação,
reconhecimento de firmas, etc). Os valores variam – portanto, o ideal é obter informações sobre
os custos antes do deslocamento.
http://www.embolivia.org.br/
http://portal.mec.gov.br/index.php
http://www.mre.gov.br/index.php?lang=pt-br
http://www.dpf.gov.br/servicos/antecedentes-criminais

5.3 Universidades Públicas
5.3.1 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES – La Paz
http://www.umsa.bo/

Cursos oferecidos:

Faculdade de Agronomia
. Engenharia Agronômica
. Técnico Superior em Agropecuária
Faculdade de Arquitetura, Artes, Desenho e Urbanismo
. Desenho
. Artes plásticas
. Arquitetura
Faculdade de Ciências Econômicas e Financeiras
. Administração de Empresas
. Auditoria
. Economia

Faculdade de Ciências Naturais e Exatas
. Biologia
. Estatística
. Física
. Informática
. Matemática
. Química
Faculdade de Ciências Sociais
. Antropologia e Arqueologia
. Comunicação Social
. Sociologia
. Serviço Social
Faculdade de Ciências Humanas e Educação
. Biblioteconomia e Ciências da Informação
. Ciências da Educação
. Filosofia
. História
. Linguística e Idiomas
. Literatura
. Psicologia
. Turismo
Faculdade de Direito e Ciências Políticas
. Direito
. Ciências Políticas
Faculdade de Ciências Farmacêuticas e Bioquímicas
. Bioquímica
. Química Farmacêutica
Faculdade de Ciências Geológicas

. Engenharia Geográfica
. Engenharia Geológica
Faculdade de Engenharia
. Engenharia Civil
. Engenharia Elétrica
. Engenharia Eletrônica
. Engenharia Industrial
. Engenharia Mecânica
. Engenharia Metalúrgica e Materiais
. Engenharia de Petróleo
. Engenharia Química

Faculdade de Medicina, Enfermagem, Nutrição e Tecnologia Médica
. Medicina
. Enfermagem
. Nutrição
. Tecnologia Médica
Faculdade de Odontologia
. Odontologia
Faculdade de Tecnologia
. Construções Civis
. Topografia e Geodésia
. Eletricidade
. Eletrônica e Telecomunicações
. Eletromecânica
. Mecânica Automotriz
. Ciências Aeronáuticas
. Mecânica Industrial
. Química Industrial

5.3.1.1 Inscrições
As inscrições ocorrem entre os meses de janeiro e março. As Universidades são autônomas –
portanto, é aconselhável entrar em contato por telefone e/ou visitar suas páginas eletrônicas para
a obtenção de informações precisas (valores, períodos de inscrição, etc).
Para o ano de 2015, o custo por aluno estrangeiro é 1.600 Bs. (taxa governamental), o que não
inclui outros valores porventura exigidos por cada faculdade. As mensalidades devem ser pagas
diretamente na secretaria do estabelecimento.

O pagamento de taxa governamental (formulário para pagamento será emitido pela faculdade)
poderá ser efetuado em uma das seguintes entidades financeiras: Banco FIE (agências)/Banco
Sol/Mutual La Paz/Mutual La Primera/Fortaleza FFP/Eco Futuro FFP/Cooperativa Santíssima
Trinidad /Cooperativa La Sagrada Familia/Solucredit San Silvestre/ONG ANED/ONG
CRECER/FASSIL. O pagamento somente será realizado mediante apresentação de passaporte ou
identidade boliviana.
a) Os estudantes estrangeiros “antigos” (matriculados em anos anteriores) deverão apresentar,
entre janeiro e fevereiro:
- Original e cópia da matrícula anterior;
- Original e cópia do passaporte com visto; e
- recibo da matrícula e o comprovante de pagamento de taxas exigidas pela faculdade.

b) Estudantes estrangeiros recém-chegados (primeira matrícula) deverão apresentar:
- Original e cópia do Histórico Escolar;
- Original da carteira de identidade;
- Recibo de pagamento da matrícula e comprovante de pagamento das taxas exigidas pela
faculdade;
- formulário registro estudantil; e
- fotografia digitalizada do interessado.
c) Estudantes “veteranos” deverão apresentar:
- Matrícula anterior; e
- “Diploma Bachiller” ou histórico escolar.
d) Estudantes recém-chegados, de programas de convênio, deverão apresentar:
- Carta de seleção outorgada pela Embaixada da Bolívia no Brasil;
- Carta de solicitação da Chancelaria boliviana;
- Carta de solicitação do CEUB;
- Documentos de identidade;

- Certificados de estudos: Histórico Escolar do ensino médio ou do ensino superior (original e
legalizado no MEC do Brasil, MRE do Brasil (Itamaraty), Setor Consular na Embaixada da Bolívia no
Brasil e MRE da Bolívia);
- Certidão de Nascimento original;
- Passaporte com visto (não expirado);
- OBSERVAÇÃO: deve-se considerar que existe um número de vagas específicas por cada
Universidade Pública e por curso. O Comitê Executivo da Universidade boliviana solicita ao Reitor
o ingresso do aluno, e somente após a autorização poderá ser efetuada a matrícula.

5.3.1.2 CONCLUSÃO DE CURSO NA BOLÍVIA – legalização de documentos.
O estudante que pretenda concluir os estudos na UMSA deverá, no ato de sua chegada, realizar o
trâmite de convalidação do Ensino médio na Direção Nacional de Educação.
Telefones: (591) 2202507/2202153. Localização: Miraflores, Plaza do Stadium.
Após a conclusão dos estudos, os documentos deverão ser legalizados antes da partida, com o
seguinte procedimento:
- Formulário de pedido de legalização de documentos, a ser protocolado na “Dirección de
Gestiones, Admisiones y registros”, juntamente com histórico universitário e suas respectivas
ementas, além de cópia do passaporte com visto. Os custos para esse trâmite variam de 40 a 100
Bs.

Observações importantes:
- O estudante que concluiu seus estudos de graduação/pós-graduação na Bolívia deve estar ciente
de que o processo de titulação pode levar até 60 dias, por se tratar de ato administrativo que
envolve a respectiva universidade e o Ministério da Educação boliviano.
- Nos diplomas dos estabelecimentos de ensino bolivianos é obrigatório que o sobrenome do pai
figure antes do sobrenome da mãe. Portanto, o aluno deverá especificar estas informações junto a
seu estabelecimento no ato de matrícula, a fim de que seu diploma esteja de acordo com o
procedimento local.
- Na Bolívia, o número dos documentos de identidade e passaporte é o mesmo. Tendo em vista
que no Brasil a renovação do passaporte gera um novo número de registro, se o estudante tiver
necessidade de renovar o passaporte durante o curso, tal fato deve ser informado à sua
universidade. Este procedimento evitará problemas no ato de requisição do diploma.

5.3.1.3 REGISTRO UNIVERSITÁRIO NA UMSA (FORMULARIO ELETRÔNICO):
POR TELEFONE CELULAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Baixar aplicativo no seguinte endereço http://sia.umsa.bo/registroSIA;
Clicar na aba “Estudante Novo”;
Preencher o campo “C.I.” com o número do passaporte ou carteira de identidade;
Clicar em “iniciar”;
Adicionar fotografia, clicar em “tomar foto”, em seguida clicar em “guardar”;
Preencher o formulário, inserir data de nascimento e clicar em “guardar fecha”;
Inserir os dados solicitados;
Enviar os dados;
A aplicação solicitará confirmação. Pressionar “OK”;
Após a confirmação, pressionar “OK” novamente para continuar; e
Na seguinte tela, conferir os dados. Se tudo estiver correto, baixar no telefone celular
documento em formato PDF.

PELO SITE WEB
1.
2.
3.
4.
5.

Acessar o site: http://sia.umsa.bo/registroSIA;
Preencher o campo “C.I.” com o número do passaporte ou carteira de identidade;
Clicar em “Subir foto”;
Clicar em “Migrar foto“ (para procurar sua foto digitalizada);
Na tela aparecerá o formulário com os dados básicos. Todos os campos devem ser
preenchidos. Caso ocorram problemas com o preenchimento do formulário de registro
estudantil, procure o serviço de apoio.

Para alunos fora do prazo de inscrição
Anexar todos os requisitos regulares de inscrição, juntamente com carta do diretor responsável
pelo curso e faculdade. Efetuar pagamento de multa (em torno de US$ 20,00).
OBS: Os procedimentos elencados acima, para a Universidad Mayor de San Andrés, são
semelhantes nas demais universidades públicas bolivianas.

5.3.2 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON - Cochabamba
http://websis.umss.edu.bo/
CURSOS: http://www.umss.edu.bo/facultades.php

5.3.3 UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA
- SUCRE
http://www.usfx.info/edif/index.php?id=40
http://usfx.info/dsa/cronograma.php
Admissões: http://acad-usfx.info/examenadmision/index.php?appid=-SSDnVEzYE81u-ub7Sbk-mpJdi8dMcEiNHxLSmsxARnVTgG2_pcBSzk9iVyee8ClDH0vgfhimfPJk7xNcqzSQ

5.3.4 UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA – Nacional
http://www.ucb.edu.bo/Nacional/Forms/Index.aspx

5.3.5 ESCUELA MILITAR DE ENGENHARIA – La Paz
http://www.emi.edu.bo/

5.3.6 UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR - Sucre
http://www.uasb.edu.bo/

5.3.7 UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO – Oruro
http://www.uto.edu.bo/

5.3.8 UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO –
Santa Cruz de la Sierra

http://www.uagrm.edu.bo/
Faculdades: http://www.uagrm.edu.bo/facultades.php

5.3.9 UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX – Potosí
http://www.unsxx.edu.bo/index.html
Cursos: http://www.unsxx.edu.bo/Sitios/DireccionesGenerales/DGA/prospectoUNSXX.html

5.3.10

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI

http://www.uabjb.edu.bo/uab/
Cursos: http://www.uabjb.edu.bo/uab/index.php/carrera-que-oferta

5.3.11
UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO
– Tarija
http://www.uajms.edu.bo/
Cursos: http://www.uajms.edu.bo/oferta-academica/

5.3.12

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS - Potosí

http://www.uatf.edu.bo/
Cursos: http://www.uatf.edu.bo/facultades.php

5.3.13

UNIVERSIDAD AMAZONICA DO PANDO - Cobija

http://www.uap.edu.bo/

5.4 UNIVERSIDADES PARTICULARES
5.4.1 Universidad Católica Boliviana "San Pablo"
LA PAZ - Endereço: Av. 14 de Septiembre, calle 2, Obrajes
Telefones: (591-2) 2782222 - 2782818 - 2783771 - 2785152 - 2785061 - 2785983 - 2782393 – 2783283
COCHABAMBA - Endereço: Calle M. Marquez esq. Plaza Jorge Trigo s/n Zona Tupuraya.
Telefones (591-4) 4293100 Fax: (591-4) 4291145
SANTA CRUZ - Endereço: Edificio Centro, Calle España # 283 (Edificio Masanes)
Telefones (591-3) 3362555 - 3369098 - 3366127
Fax: (591-3): 3362555 - 3369098 - 3366127
TARIJA: Endereço: Calle Colón #734 entre Ingavi e Bolivar
Telefones 6640192 Fax: 6647971
Site: www.ucb.edu.bo/

5.4.2 Univalle - Universidad Privada del Valle.
LA PAZ - Endereço: Edificio Universidad del Valle, Av. Argentina N° 2083 esq. Nicaragua, Piso N° 16
Casilla N° 13602
Telefones (591-2) 2246725 / 6 / 7 Fax: (591-2) 2112156
COCHABAMBA - Endereço: Edif. Polifuncional Universidad del Valle Av. Ayacucho N° 0256 Piso N° 5
Casilla N° 4742
Telefones (591-4) 4235390 / 4235391 Fax: (591-4) 4235390
SUCRE - Endereço: Campus "LAS DELICIAS" Pasaje Guillermina Ruiz Nº 1 Barrio Bajo Las Delicias
Casilla N° 717
Telefones (591-4) 6441664 / 6443887 Fax: (591-4) 6912809
TRINIDAD - Endereço: Campus "EL GRAN PAITITI" Urbanización Cipriano Barace Avenida Reyes s/n
Casilla N° 107
Telefones (591-3) 4621238 / 4625144 Fax: (591-3) 4652033
Site: www.univalle.edu

5.4.3 Universidad de Aquino Bolivia – UDABOL
SANTA CRUZ - Endereço: Tercer Anillo Interno, Radial 23
Telefones (591-3) 3443838 Fax: (591-3) 3431171

LA PAZ - Endereço: Calle Capitan Ravelo Pasaje Isaac Eduardo #2643 Ed. Udabol
Teléfonos: 2441044 - 2441252 - 2444235 – 2443613, Fax: 2441873
COCHABAMBA - Endereço: Av. Villazón (Carretera a SACABA) Km 8,5
Telefones (591-4) 4273417 - 4273418 Fax: (591-4) 4273417
ORURO - Endereço: Rodriguez Esquina Brasil #41
Telefones (591- 2) 5258542 - 5258543 - 5231569 – 5249292, Fax: (591- 2) 5258543
Site: www.udabol.edu.bo

5.4.4 Universidad La Salle
LA PAZ - Endereço: Campus A - Av. Arequipa # 8578, La Florida
Telefones: (591- 2) 2773671 y/o 2773672

5.4.5 Universidad Loyola
SEDE LA PAZ - Endereço: Av. Busch 1191, Edif. "El Sauce"
Telefones 2224522 - 2223735 , Fax: 2224522
SEDE ZONA SUR - Endereço: Av. Michel, esquina Calle 7 Bajo Següencoma
Telefones 2783195

5.4.6 Universidad Salesiana
LA PAZ - Endereço: Avda. Chacaltaya N. 1258 (Plaza Don Bosco) Zona : Achachicala
Telefones: 2305210 - 2305252 - 2305861 – 2305844, Fax: 2305111
Casilla 13102

5.4.7 Universidad San Francisco de Asís
LA PAZ - Endereço: Av. 20 de Octubre esq. Belisario Salinas (Plaza Avaroa)
Telefones: (591 2) 2440894, Fax: 2443773
Casilla: 5772
Site: www.usfa.edu.bo

5.4.8 Universidad Tecnológica Boliviana UTB
LA PAZ - Endereço: Colombia Nº 154, Zona San Pedro
Telefones: (591)(2)2350041
http://www.utb.edu.bo/

5.4.9 Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz - UTEPSA
Santa Cruz - Bolivia

http://www.utepsa.edu/v2/

5.4.10 Universidad Adventista de Bolivia
http://www.uab.edu.bo/
COCHABAMBA - Av. Simón I. Patiño Km 1
Teléfono: (591 4) 4263330 • Fax: (591 4) 4263336

5.4.11 Universidad Franz Tamayo
www.unifranz.edu.bo
Av. Héroes del Acre, esq c. Landaeta Nro. 1855 Edif. UNIFRANZ (San Pedro)
(591-2) 2484300

Outras Universidades:
Universidad Simón I. Patiño (USIP)
Universidad Central (UNICEN)
Universidad Adventista de Bolivia (UAB)
Universidad Privada Abierta Latinoamericana (UPAL)
Universidad Privada Boliviana (UPB)
Universidad Técnica Privada Cosmos (UNITEPC)
Universidad Nur
Universidad Loyola
Universidad Priv. Ntra. Sra. de La Paz (UNSLP)
Universidad Real(UREAL)
Universidad de los Andes (UDELOSANDES)
Univ. para la Inv. Estratégica en Bolivia (UPIEB)
Universidad Unión Bolivariana (UB)
Universidad Saint Paul (USP)
Universidad de la Cordillera (UCORDILLERA)
Universidad Privada De Oruro (UNIOR)
Universidad Cristiana de Bolivia (UCEBOL)
Universidad Evangélica Boliviana (UEB)
Universidad Privada Cumbre
Univ. Privada De Santa Cruz De La Sierra (UPSA)
Universidad Privada Domingo Savio (UPDS)
Fonte:
http://www.bolivia.gob.bo/

Observação: tendo em vista a impossibilidade de generalização de procedimentos entre as universidades
particulares bolivianas, recomenda-se ao interessado entrar em contato com o respectivo estabelecimento
de ensino, a fim de obter as informações necessárias.

6) PARA APRENDIZADO DE ESPANHOL
- “Português ao espanhol”
20 de Octubre, n. 2315 (1º andar) – La Paz
Tel. +.591.2.242.10.72 Cel. +.591.701.35.112
email: info@instituto-exclusivo.com
http://www.instituto-exclusivo.com/
- Há professores do Centro Cultural Brasil-Bolívia (La Paz) que oferecem aulas particulares de
espanhol.

7) TELEFONIA
- Empresas que oferecem serviço de telefone celular e internet:




Viva - http://www.viva.com.bo/
Entel - http://www.entel.bo/inicio3.0/
Tigo - http://www.tigo.com.bo/

- Empresa que oferece serviço de telefonia fixa, TV cabo e internet:


Cotel - http://www.cotel.bo/

8) ESPAÇOS PARA LAZER, EVENTOS CULTURAIS E
TURISMO


A) ESPACOS LAZER:
Plaza Murillo: principal espaço público da cidade, onde se localiza o Palacio
Quemado, sede do executivo boliviano, bem como o Parlamento da Bolívia e a
catedral da cidade;



Catedral Metropolitana de La Paz: edifício neoclássico construído na primeira
metade do século XIX, localiza-se na Plaza Murillo, ao lado do Palacio Quemado;



Igreja e Convento de São Francisco de La Paz: o Convento, fundado no século XVI,
e a Igreja, fundada no século XVIII, são importantes obras barrocas do período
colonial;



Museu Nacional de Arte de La Paz: possui importante coleção, com acervo de
obras do antigo Alto Peru;



Club de Tenis La Paz - http://www.ctlp.bo/



La Paz Golf Club - http://www.lapazgolfclub.com/



Club Hípico Los Sargentos - http://www.lossargentos.com/
B) EVENTOS CULTURAIS LA PAZ:






























CENTRO SINFÓNICO NACIONAL, Ayacucho Nro. 366
CENTRO CULTURAL BRASIL – BOLIVIA, Av. Arce esq. Pinilla, Plaza Zenón Iturralde n.
110
FUNDACIÓN CINEMATECA BOLIVIANA, Oscar Soria esq. Rosendo Gutiérrez Nro.
110 (San Jorge)
CENTRO CULTURAL - MUSEO SAN FRANCISCO, Plaza San Francisco Nro. 503
BIBLIOTECA MUNICIPAL, Plaza del Estudiante, entre c. México e Cañada Strongest
CASA MUNICIPAL DE CULTURA “FRANZ TAMAYO”, Av. Mariscal Santa Cruz, esq.
Potosí (Central)
MUSEO CASA DE MURILLO, Jaén Nro. 790
MUSEO COSTUMBRISTA “JUAN DE VARGAS”, Ave. Sucre, Plaza Riosinhio
MUSEO NACIONAL DE ARTE www.mna.org.bo, Comercio esq. Socabaya (Central)
TEATRO MUNICIPAL “ALBERTO SAAVEDRA PEREZ”, Genaro Sanjinés esq. Indaburo
TEATRO DE CÁMARA, Genaro Sanjinés Lado Teatro Municipal (Central)
TEA - TALLER DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA, Av. Arce, Parque Zenón Iturralde Nro. 110
(San Jorge)
ESPACIO DE ARTE, René Moreno Nro. 1335, Bloque B (San Miguel)
EL DESNIVEL, Av. Sánchez Lima Nro. 2282
ALIANZA FRANCESA, Fernando Guachalla Nro. 399 (Sopocachi)
GALERIA ALTERNATIVA CENTRO DE ARTE, René Moreno J25 (San Miguel)
C+C ESPACIO, Av. Ecuador Nro. 2503 (Sopocachi)
CONSERVATORIO PLURINACIONAL DE MUSICA, www.conservatoriobolivia.edu.bo,
Reyes Ortiz Nro. 56
CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN LA PAZ, www.ccelp.bo, Av. Camacho Nro. 1484
ESPACIO SIMÓN I. PATIÑO, Av. Ecuador Nro. 2503, Edif. Guayaquil
FUNDACIÓN “FLAVIO MACHICADO”, Av. Ecuador (Sopocachi)
FUNDACIÓN “HUASCAR CAJIAS K”, Méndez Arcos Nro. 815
PALACIO CHICO, Ayacucho esq. Potosí (Central)
MUSEO ARTE “PLAZA”, Av. 16 de Julio Nro. 1698
MUSEO DE ARTE ANTONIO PAREDES CANDIA, Nilda Nuñez del Prado Nro. 1054,
plan 561 (Ciudad Satélite)
MUSEO DE ARTE SACRO, Socabaya Nro. 432
MUSEO DE HISTORIA NATURAL c. 26 (Cota cota)
MUSEO DE INSTRUMENTOS MUSICALES “ERNESTO CAVOUR”, Jaén Nro. 711









MUSEO DE LA COCA, Linares Nro. 906
MUSEO DE LA REVOLUCIÓN, Plaza Villarroel (Miraflores)
MUSEO DE METALES PRECIOSOS (MUSEO DEL ORO), Jaén Nro. 777
MUSEO DE TEXTILES ANDINOS, Plaza Benito Juarez Nro. 488, entre Guatemala y
Cuba (Miraflores)
MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA, c. Tiahuanacu Nro. 93 (Central)
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE, Ingavi Nro. 916
TEATRO AL AIRE LIBRE “JAIME LAREDO”, Av. Del Poeta esq. Av. Del Ejército
C) TURISMO:

•

Chacaltaya: a estação de esqui mais alta do mundo;

•

Valle de la Luna



Tiwanaku (sitio arqueológico)

Mais informações sobre destinos turísticos:
http://www.bolivia.travel/

9) ÁREA CONSULAR
- INSCRIÇÃO CONSULAR
A matrícula consular poderá ser efetuada para qualquer cidadão brasileiro, desde que
comprovada a sua identidade e sua nacionalidade.
Para fins de matrícula consular, qualquer documento dentre os abaixo relacionados é
comprobatório da nacionalidade brasileira:
1) passaporte;
2) certidão brasileira de registro de nascimento;
3) certificado de reservista, de alistamento, de isenção ou dispensa de
incorporação;
4) título eleitoral;
5) Cédula de Identidade expedida pelas Secretarias de Segurança Pública dos

Estados, Distrito Federal ou Territórios;
6) cédula de matrícula, obtida em outra Repartição Consular brasileira;
7) certificado de naturalização;
8) título declaratório de cidadão brasileiro;
9) carteira de motorista brasileira; e
10) Cédula de Identidade Profissional.
11) Foto 3 x 4 com fundo branco.
No ato da matrícula, deve ser apresentado o documento original. Uma vez completada a
formalidade de preenchimento do formulário e exame da documentação, será expedida a Carteira
de Matrícula Consular (CMC).
- PERDA DE DOCUMENTOS
O nacional brasileiro que tenha perdido seus documentos deve registrar um Boletim de
Ocorrência na polícia boliviana.
O Setor Consular poderá, após a devida comprovação da nacionalidade e identidade do
requerente, expedir documento de viagem em substituição a passaporte extraviado.
- JUSTIFICATIVA ELEITORAL
O TSE definirá as regras relativas às justificativas dos eleitores que não votarem.
Justificativa Eleitoral é o instrumento que possibilita ao eleitor justificar a sua ausência às urnas
perante o juiz eleitoral, no prazo de até 60 dias após a realização de cada turno da eleição.
O eleitor brasileiro que esteja no exterior, mas com inscrição eleitoral no Brasil, continua obrigado
a votar ou, na impossibilidade, a justificar a ausência nas eleições que ocorrerem em seu domicílio
eleitoral.
Aos que tiverem domicílio eleitoral no exterior, a obrigação do voto ou da justificativa limita-se às
eleições presidenciais.
A justificativa eleitoral pode ser apresentada no dia da eleição ou nos 60 (sessenta) dias
posteriores ao pleito, ou ainda nos 30 (trinta) dias contados da data do retorno ao Brasil. A
ausência, a cada turno da eleição, deve ser justificada individualmente.
- REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DE VISTO DE ESTUDANTE NA BOLÍVIA
1- Formulário de Declaração jurada de solicitação de Permanência Temporal

2- Passaporte com vigência mínima de 6 meses com carimbo de entrada na Bolívia.
3- Original e cópia de documento(s) que comprovem os estudos de último nível realizado em
colégio, instituto ou universidade do país onde estudou. Ambos devem estar devidamente
legalizados pelo Ministério de Educação e pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil assim
como pelo consulado da Bolívia.
4- Cópia de documento(s) que comprovem os estudos de último nível traduzida ao espanhol
legalizada pelo Consulado da Bolívia no Brasil.
5- Certificado de antecedentes criminais (válido, expedido no Brasil): original e tradução em
espanhol, ambos legalizados pelo consulado da Bolívia.
6- Compromisso de solvência econômica, original e tradução ao espanhol, ambos legalizados pelo
consulado da Bolívia.
7- Certificado de aceitação em universidade boliviana, reconhecida oficialmente pelo Estado
Plurinacional da Bolívia.
8- Foto atual 4X4 com fundo vermelho
Importante:
-

O estudante deve sempre apresentar sua documentação original e traduzida ao espanhol
devidamente legalizadas.

- DADOS DE CONTATO DOS CONSULADOS NA BOLÍVIA
a) EMBAIXADA DO BRASIL NA BOLIVIA, Av. Arce, esq. Calle Rosendo Gutiérrez, Edificio
Multicentro, Torre B, Caixa Postal 429 - La Paz
Telefone Geral: (591-2) 216-6400 / 216-6438
Fax: (591-2) 244-0043 - 212-8808
Email: consular.lapaz@itamaraty.gov.br
FB: www.facebook.com/Embajada-de-Brasil-en-LaPaz
Horário Geral de Funcionamento:
das 8h30min às 13h00min e das 15h00min às 18h30min
Horário Geral de Funcionamento do Setor Consular.
Funcionários: das 08h30min às 16h30min -

Atendimento ao público: das 09h00min às 15h00min
Atendimento em casos de urgência (plantonista) 706-12897

b) CONSULADO-GERAL DO BRASIL SANTA CRUZ DE LA SIERRA
Endereço: Calle 9 A Norte – Casa Nº. 9 – Equipetrol (3er Anillo Interno)
Telefone: (591 3) 343-7576 – 343-8986 – 344-7575 – 344-4782 –
344-1194 – 345-1062, Fax: (591 3) 345 0488
Telefone de plantão: 785-29518
Casilla: 191
Email:consbras@geral.org.bo.bo – www.consbras.org.bo
Horário de funcionamento: das 8hrs00 às 16hrs:00
Atendimento ao público: das 8hrs00 às 14hrs00

c) CONSULADO GERAL DO BRASIL COBIJA
Endereço: Av. Chelio Luna Pizarro s/nº esquina Otto Felipe Brawn, Zona Brisas del Acre
Telefono: (591 3) 842-2110 – Casilla 144
Cobija, Pando
Fax: (591 3) 842-3488
Celular Plantão: 676-67575
Email: cgcobija@itamaraty.gov.br

d) CONSULADO GENERAL DE BRASIL EN COCHABAMBA
Endereço: Av. Portales nº E – 0568, entre Tomás Frias y Potosi – Barrio Queru Queru - Casilla: 6673
– Cochabamba, Bolivia
Telefone: (591 4) 448-5033 / 5039 / 5043
Comunicações: (591 4) 453-2230

Fax: (591 4) 448-5036
Casilla 6673
Celular plantão: 7172-6427
Email: cgcochabamba@itamaraty.gov.br
Portal Consular: www.abe.mre.gov.br
Horário de funcionamento: das 8:30 às 17:00 horas
Atendimento ao público: das 08:30 às 14:30 horas

e) CONSULADO DO BRASIL GUAYARAMERÍN
Endereço: Calle 24 de Septiembre, esquina Avenida Beni, Guayaramerín - Bolívia
Telefone e fax: (591 3) 855-3766 / 4695
Email: cons.guayaramerin@itamaraty.gov.br
f) CONSULADO DO BRASIL PUERTO SUÁREZ
Endereço: Av. Raúl Otero Reich s/nº, esq. Hormando Suárez Abrego
Telefone: (591-3) 976-2040
Fax: (591-3) 976-2085
Celular de Plantão: (591) 716-57725
Caixa Postal nº 04
CEP 79301 970 - Corumbá, MS, Brasil
E-mail: vcbrasilpsuarez@cotas.com.bo

f) CONSULADO-HONORÁRIO SAN IGNACIO DE VELASCO
Endereço: Calle La Paz nº 63
Telefone e fax: (591-3) 3962-2381
Anelina Pereira Lima
Cônsul-Honorário

Endereço: Calle La Paz, nº 63
Telefone e fax: (591-3) 396-2381

g) CONSULADO-HONORÁRIO TARIJA
Senhor Eduardo Trigo O’Connor D’Arlach, Cônsul-Honorário
Endereço: Calle Bolivar, nº 248
Caixa Postal: 30
Telefone: (591-4) 664-2723 Celular: 718
Email: edutrigo@cosett.com.bo

