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Introdução a Equipe de Estudos em 
Rosario e nosso trabalho de suporte

    Em janeiro de 2010 ouvi falar sobre Rosario, em 20 dias tomei a decisão de 
começar a me despedir do Brasil que não oferecia condições para cursar 
medicina sem sacrificar meu orçamento familiar como acontece com grande 
parte das famílias brasileiras que não podem ter seus filhos cursando medicina. 
Como portador de diploma e um currículo pude garantir minha entrada em 
uma universidade privada que oferecia vagas para segundo semestre, mas fui 
obrigado a desistir porque não podia arcar com os custos de vida 
elevadíssimos do curso e da  cidade do Rio de Janeiro. Com ajuda de familiares 
que me puderam apoiar e aconselhar juntamente com minhas orações aceitei 
embarcar neste desafio que mudaria meu destino por completo com 28 anos. 

Gostaria de compartilhar com você que no mês de setembro de 2018 
estarei realizando a ultima atividade da pratica médica obrigatória exigida pela 
Facultad de Ciencias Médicas. Realizarei em alguns dias o famoso 
acampamento médico universitário, faremos um trabalho e educação e 
promoção da saúde em pequenas cidades que carecem de serviços médicos na 
atenção pública. 

Quero aproveitar este breve momento onde você está buscando uma 
assessoria para te ajudar com sua documentação e principalmente demonstrar 
que somos pessoas idôneas que estão a sua disposição para ajudar. Apesar de 
formado em biomedicina e com algumas especializações na área da saúde 
sempre almejei esta linda profissão e tive que contar com a ajuda de muitas 
pessoas na tomada desta decisão de estudar na cidade de Rosario.

Comecei o curso de medicina sem dominar o espanhol, mas em pouco 
tempo já consegui entender praticamente tudo. No ano de 2011 após aprovar 
meu primeiro exame oral e me qualificar para o segundo ano da faculdade 
comecei a oferecer informações de forma gratuita em meu Blog pessoal onde 
começou tudo isso. Compartilhava minha experiência na faculdade e recebia 
muitas consultas diariamente o que acabou me levando a desenvolver este 
lindo trabalho de suporte que realizo hoje para estudantes brasileiros.

Desde a documentação escolar e tramites relacionados a residência no 
país, contamos com grande experiência para cuidar dos mais distintos tipos de 
documentos brasileiros para que alunos do ensino médio ou tecnico possam 
cursar o nível superior em universidades públicas ou privadas. Com mais de 
400 clientes atendidos neste período e sem nunca deixar os estudos de 
medicina, posso hoje contribuir com conselhos , materiais e dicas para que 
alunos que desejam iniciar seus estudos de medicina possam chegar ao país 
muito mais preparados.

Nesta universidade aprendi a defender a saúde como um direito 
fundamental básico e que a educação pública deve permitir a sociedade se 
desenvolver de forma plena, sem exames restritivos e com uma política 
inclusiva. Somos profissionais com um dever de devolver a sociedade uma 
melhor saúde e assistir a todos independente de suas condições. Talvez nesta 
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caminhada iremos sempre poder fazer algo mais por famílias que padecem as 
mais diversas carências e ajuda-las na atenção básica .

Convido você a ler as informações detalhadas neste breve informativo 
sobre nossos serviços e principalmente saber que pode contar com nossa 
equipe para lhe auxiliar nesta etapa. Não queremos convencer ninguém a 
estudar medicina no exterior, mas ajudar você que deseja pagar um preço de 
estudar um pouco longe de sua casa e de seu conforto a obter excelentes 
resultados com nosso suporte. Auxiliaremos com informações precisas sobre 
todos os processos e principalmente no espanhol que requer um estudo prévio 
intensivo de 3 meses que iremos explicar melhor em nossas próximas 
conversas por chamada telefonica.
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Serviços contemplados em nosso contrato:
• Orientação sobre documentação, 
• Orientação sobre a universidade de sua escolha,
• Orientação sobre a metodologia de cada universidade;
• Orientação sobre as datas para chegar a argentina;
• Orientação sobre estadia temporária e locação de imóveis mobiliados ou sem 

mobília; 
• Orientação sobre cursos de espanhol e planos de saúde; 
• Orientação sobre como receber dinheiro no exterior; 
• Orientação sobre encaminhamento de documentos para legalizações consulares 

ou via cartórios habilitados para apostila de Haya nas capitais; 
• Orientação sobre  envio de documentação para locais necessários para as 

legalizações e convalidações de ensino médio; 
• Agendamento e acompanhamento de antecedentes argentinos;  brasileiros e do 

DNI / residência permanente; 
• Solicitação de reservas de vaga em apart-hotel; 
• Reuniões informativas após a chegada na argentina; 
• Orientação sobre abertura de conta bancaria universitária na argentina;
• Apresentação de corretores e administradores de imóveis/imobiliárias; 
• Orientação sobre planos de saúde; 
• Visita a universidade acompanhada, 
• Fornecimento de chip telefônico e de cartão de ônibus,  
• Orientação para solicitação de Antecedentes criminais brasileiros; 
• A matrícula na Universidade escolhida; 
• Orientações sobre espanhol e sobre a metodologia de estudo;

Transporte do Aeroporto de Rosario ao domicílio reservado; 
• Suporte ao aluno e a familiares; 
• Assessoramento para revalidação após formado no Brasil; 
• Reuniões e Encontros comemorativos; 
• Apresentação de corretores de imóveis / imobiliárias; 
• Orientação sobre abertura de conta bancária; 
• Condições de ingresso e vagas em universidades
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Universidades de Medicina  a disposição:
( ) Universidad Nacional de Rosario – UNR – PÚBLICA

• Data recomendada para chegar ao país de agosto a novembro.
• Data limite para iniciar o curso introdutório 01/02/2018
• Consulte as datas de provas de B2 obrigatória.

( ) Universidad Abierta Interamericana – UAI  - PARTICULAR
• Data para limite para chegar a rosario 30 de janeiro de 2019
• Data limite para prova de espanhol eliminatória 01/02/2019 e inicio do 

curso.
( ) Instituto Universitário Italiano de Rosário – IUNIR – PARTICULAR
Data limite para chegada e inicio do curso 30/01/2019
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Requisitos para ingressar o curso de Medicina na 
Universidad Nacional de Rosario
1) Nivel de espanhol B2 aprovado (SIELE ou DELE) prazo antes do inicio 

das aulas de março.
2) Cursar o Modulo de inclusão Universitario (MIU) inicio programado para 1 

de fevereiro de 2019.
3) Apresentar a documentação completa solicitada traduzida e legalizada 

junto a univerisdade.

Como qualificar-se no Espanhol de Nível B2 – 
Intermediário?
– Opções de Certificados B2: Dele, Siele ou Ducle (UNR)
– A forma de  preparação para este nível de proficiência na língua 

espanhola demandará desde o Brasil que o aluno busque cursos de apoio 
intensivos e caso prefira ter um melhor resultado pode optar por cursos 
de institutos reconhecidos com metodologia própria para que em 3 
meses estudando na argentina  possam ter um melhor resultado.

– O aluno que porventura esteja cursando ainda o ensino médio ou por 
questões de trabalho tenha dificuldades de mudar-se para Rosario no 
período de agosto, outubro ou novembro de 2018 para estudo da língua 
poderá optar pelo módulo virtual em institutos de referencias 
recomendados pela equipe de suporte.

– Alguns alunos que já possuem certo nível de espanhol básico poderão 
fazer um intensivo de espanhol no brasil e buscar realizar a prova B2 / 
Dele ou Siele ainda no brasil antes de sua viagem. Nossa equipe buscará 
atende-lo e explicar os benefícios e estratégias que podem dar resultado 
em sua preparação.

– A empresa poderá intermediar a contratação de cursos de espanhol e o 
pagamento de taxas de exames e fornecerá a contratante maior 
segurança junto a institutos de espanhol reconhecidos na cidade de 
Rosario.
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DATAS DE PROVAS B2 NA ARGENTINA
• DELE B2: 05/10 e 10/11
• SIELE B2: 17/09, 15/10, 05/11, 

19/11, 03/12, 07/01, 21/01, 
04/02.

• DUCLE: sob consulta.
– Informaremos em anexos as datas 

das provas de espanhol que podem 
ser real izadas na c idade de 
Rosario.

– Reafirmamos que o espanhol 
passou a ser exigência para o 
i ng re s so em 2019 e que a 
apresentação do certificado deve 
ocorrer junto a universidade até o 
d i a 3 0 / 0 4 / 2 0 1 9 , s e n d o 
responsabilidade do candidato de 
medicina escolher datas de provas que lhe permitam ter o certificado em 
mãos até este período.   Os certificados internacionais podem levar até 
dois meses para estarem disponíveis ao aluno e por esta razão 
informamos neste contrato e aconselhamos que as provas sejam feitas 
com antecipação.

– Através de institutos de língua Argentinos habilitados e conveniados a 
nossa assessoria poderemos auxilia-lo para o pagamento das taxas de 
prova e matrícula no curso presencial ou virtual para que não perca as 
datas de prova. Anexo informações detalhadas.

Informações sobre a Universidad Nacional de 
Rosario:
– Forma de ingresso: Isento de vestibular com curso presencial obrigatório 

em fevereiro não eliminatório. ( O aluno pode cursar Medicina deve 
recuperar este módulo em Maio caso tenha alguma dificuldade em 
frequentar estas aulas e por isso se exige que esteja em Rosario antes 
do início de fevereiro de 2019).

– Reservas de matrículas ocorrem geralmente no mês de novembro e as 
inscrições são realizadas pela equipe de suporte da Estudos em Rosario.

– O curso ocorre de forma integral no modelo PBL. (Seminários, 
laboratórios e Tutorias direcionadas a casos clínicos).

– Existem dias que o aluno além de seminários precisa ir a encontros de 
tutoria onde realmente pode construir o saber mediante orientação e 
acompanhamento de seus estudos. Neste espaço o aluno além de 
avaliado desenvolve um perfil investigativo e questionador para aprender 
de forma ativa.

– O Curso de Medicina é totalmente gratuito para argentinos e brasileiros 
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que por acordos bilaterais podem solicitar a residência no país, trabalhar 
e estudar com os mesmos direitos.

– O curso tem a duração mínima de 6 anos e uma carga horária de 5700 
horas e reconhecidas pelo MEC argentino.

– A exigência de dominar o espanhol de nível intermédio B2 começou no 
ano de 2017 e passou a ser obrigatório para um melhor resultado dos 
alunos em seus exames orais. Para começar a universidade exigem a 
aprovação em nível intermediário B2 até o periodo de abril de 2019.

– O aluno brasileiro poderá contar com cursos particulares de institutos 
que ajudam nos estudos de medicina nos primeiros anos para que não 
tenha maiores dificuldades em aprender medicina na nova língua e de 
acordo com a experiência e dicas de nossa equipe todos podem obter um 
excelente resultado.

Como alunos por terminar o ensino médio em 2018 
podem garantir sua vaga em 2019?
– Prazo para contratar nossa assessoria 05/10/2018
– A reserva de matrícula ocorrerá em novembro quando a universidade 

abre o período de matrícula.
– Toda documentação deverá ser enviada previamente a nossa empresa 

na sede em Rosario com excepção do histórico escolar e certificado de 
ensino médio para adiantar processos de tradução.

– Os documentos escolares devem ser enviado até dia 10 de janeiro de 
2019 para que a matrícula e traduções possam ser feitas em tempo hábil 
pela empresa

– O aluno deve previamente comunicar-se com a direção escolar para 
evitar qualquer atraso por parte da instituição de ensino pública ou 
privada.

Menores de idade e por Completar 18 anos ainda em 
2019?
– Recomendamos que a emancipação seja feita logo após a contratação de 

nossa assessoria que cuidará de toda sua documentação. 
– Solicitaremos que providencia uma nova certidão de nascimento que 

deverá  constar em seu interior que o aluno foi emancipado previamente 
e de esta forma poderemos traduzir a documentação e solicitar os 
devidos antecedentes argentinos fundamentais para o inicio da 
solicitação da residencia permanente no país.

– Para viagens acompanhado dos pais o aluno deverá contar com uma 
autorização de viagem de acordo com as exigencias da policia federal 
brasileira reconhecidas em cartório. (www.dpf.gov.br) 

– (modelo: 
http://www.cnj.jus.br/images/programas/viagemaoexterior/formulario_v
iagem_de_menor_ao_exterior.pdf ).
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A cidade de Rosario e o custo de vida na cidade 
– A cidade possui aproximadamente 1,5 milhões de habitantes e 

representa um dos principais roteiros turísticos pela grande importância 
para a independência da Argentina.

– O custo de vida de um estudante atualmente está entre 1500 e 1800 
reais para gastos de aluguel , alimentação e transporte. 

– A cidade representa o menor custo de vida e um dos melhores níveis da 
qualidade de vida pela infraestrutura de transportes e uma saúde pública 
avançada.

Orientações sobre a data de chegada a cidade de 
Rosário 
– A empresa informa via contrato as datas para que alunos que já 

concluíram o ensino médio devem estar na Argentina para início dos 
tramites educacionais e início do ciclo de palestras que serão ministradas 
aos ingressantes 2018.  

– O primeiro grupo chegará antes do dia 05 de agosto para participar da 
primeira reunião da empresa com os ingressantes, o segundo grupo 
poderá chegar até dia 05 de outubro para o segundo ciclo de palestras 
da empresa e o terceiro grupo deverá chegar até dia 05 de novembro 
para o terceiro ciclo de palestras. 

– A busca no aeroporto será ofertada pela empresa exceto no período de 
20/12/2017 a 29/01/2019 período em que a empresa estará de férias. 
Seguro viagem é opcional e deverá ser contratado pelo interessado 
através de seu cartão de crédito no Brasil ou empresas de viagem.

– Grupo 1: Chegada até dia 05 de agosto – Previsão de render espanhol 
em outubro - Este período representa o melhor para o aluno que já 
concluiu o ensino médio e deseja ter um melhor resultado no espanhol e 
na sua preparação para Medicina na UNR

– Grupo 2: Chegada até dia 05 de outubro – Previsão de render espanhol 
no período de novembro a janeiro - Este período represe

– nta o período intermediário para o aluno que já concluiu o ensino médio 
e deseja ter um melhor resultado no espanhol e na sua preparação para 
Medicina na UNR , Recordando que terá menos provas de B2 DELE tendo 
que optar provavelmente pelo exame Siele de novembro a janeiro.

– GRUPO 3: Chegada entre 01 de dezembro a 05 de janeiro - Este período 
o aluno terá que estar muito bem preparado no espanhol de forma 
virtual ou por cursos presenciais podendo optar pelas provas de Siele de 
dezembro ou de janeiro.
*QUANTO MAIS CEDO , MAIS OPORTUNIDADES PARA AULAS DE 
ESPANHOL E DATAS DE EXAMES DE CURSOS DE ESPANHOL
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Como a assessoria irá proceder com relação a 
moradia 
– A empresa auxiliará  e  solicitará reserva em apart-hotel para o 

aluno/contratante mediante o pagamento antecipado da reserva em 
locais conveniados à contratada. Havendo a possibilidade em comum 
acordo se formará repúblicas entre ingressantes de mesmo sexo em 
apartamentos mobiliados em regime mensal para auxiliar na economia 
de todos. Em hipóteses alguma a empresa  será responsável por 
fornecer imóveis podendo indicar e aconselhar o interessado para que o 
mesmo possa contar informações confiáveis e possa gradualmente 
conhecer donos de imóveis e imobiliárias que alugam sem garantias 
proprietárias ou recibos de salário comuns à qualquer morador 
argentino.

A documentação exigida para cursar ensino superior 
na Argentina
– A documentação exigida para qualquer curso na Argentina deve 

obrigatoriamente ser reconhecida as assinaturas de autoridades em 
cartório e receber a Apostila de Haya posteriormente, ela pode ser obtida 
em cartórios de qualquer capital ou conveniados para este serviço. O 
Endereço para envio: (Michele Aparecida Garcia, Av. Francia 755 depto 
13 B, Centro – Santa Fe – Argentina , cep 2000). 

– Deverá seguir as diretrizes de nosso anexo e submeter a análise os 
documentos por nossa equipe enviando fotos de cada etapa antes de 
despachar pelos correios a nosso escritório. 

– Os prazos para envio da documentação legalizada no ano de 2018 expira 
no dia 05/11/2018. (Excepto por concluir ensino médio que devem 
enviar históricos até dia 10 de janeiro de 2019).

– Em momento algum a empresa se responsabilizará por documentos 
escolares ou pessoais que não sejam entregues até o dia 10 de janeiro 
de 2019 devidamente apostilados o que pode afetar o tempo hábil da 
empresa para as respectivas traduções a serem concluidas em janeiro na 
cidade de Rosario e por tradutora argentina habilitada.

A convalidação de documentos escolares
– A empresa com os documentos originais escolares devidamente 

legalizados conforme solicitado neste informe  e juntamente com um 
documento identidade ou passaporte original do aluno ser 
responsabilizará em agendar junto ao ministério de educação argentino 
este tramite obrigatório para universidades argentinas públicas e 
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privadas. Para este tramite até o presente momento se faz com 
assessorias mediante lista passada de forma mensal segundo a 
programação da contratada. 

– Caso se modifique a forma de convalidação por força de lei e diretrizes a 
contratada deverá informar o aluno sobre condições para sua realização 
sem comprometer em nenhum momento que o aluno possa cursar a 
universidade escolhida, seja pública ou privada.

Os antecedentes brasileiros para DNI argentino 
– O aluno ou contratante deverá preencher seu antecedente da polícia 

federal através do site do governo (http://www.dpf.gov.br) e encaminhar 
para a empresa. Caso encontre dificuldades para emissão no site deverá 
ir uma sede da policia federal para solicitar pessoalmente a emissão do 
mesmo com reconhecimento de assinatura do escrivão em cartório dias 
antes de sua viagem a argentina para evitar que o mesmo vença antes 
dos tramites migratórios. 

– O antecedente brasileiro vence em 90 dias por isso recomendaremos que 
um familiar fique responsável por solicitar mediante procuração em caso 
de não expedir pelo site juntamente com cópias legalizadas de seus 
documentos pessoais. Este tramite é fundamental para que seja iniciado 
a solicitação de residência na argentina e iremos autenticar os expedidos 
por internet juntamente com o aluno no consulado honorário da cidade 
de Rosario. 

A matrícula na Universidade Escolhida
– A empresa ou contratada realizará a matrícula na universidade de sua 

escolha, devendo preencher os formulários de pré-matricula e 
acompanhar o aluno no dia de sua matrícula para apresentação de seus 
documentos pessoais. Será feito a matrícula em apenas uma 
universidade na cidade de Rosario. 

– Nas universidades particulares que exigem o pagamento adiantado das 
matrículas a contratada somente irá realizar a mesma após o envio do 
valor da mesma por meio de depósito pelo contratante. De acordo a 
universidade escolhida será agendado um dia para visita a universidade 
para conhecer a instituição. 

– A contratada não tem responsabilidade sobre o resultado nos respectivos 
exames de espanhol ou cursos introdutórios com exames qualificatórios 
que ocorrem no início de fevereiro em universidades como a Univeridad 
Abierta Interamericana. (Exame de espanhol e curso obrigatório).

Agendamento de antecedentes penais argentinos
– A empresa contratada de acordo com a data prevista de chegada do 

aluno e confirmada mediante envio de comprovantes de sua viagem irá 
agendar e acompanhar o contratante para a expedição dos antecedentes 
penais argentinos fundamentais para o início do processo de solicitação 

http://www.dpf.gov.br/
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de Residência Permanente/DNI.
– O valor a ser pago por este tramite este ano foi de aproximadamente 

R$20,00 para emissão em 5 dias ser pago pelo contratante. Casos 
especiais deverão ser resolvidos de forma emergencial com outro valor a 
ser informado pelos órgãos argentinos e será agendado por nossa equipe 
para ocorrer após sua chegada apenas.

Agendamento para emissão do DNI argentino
– A empresa irá agendar e acompanhar o contratante após a obtenção de 

respectivos antecedentes brasileiros e argentinos, uma foto, 
comprovante de endereço fixo na cidade e carimbo de entrada no país 
em seu passaporte. Este processo garantirá ao estudante o direito de 
residente permanente para que possa concluir os estudos na argentina. 

– O valor da taxa deste tramite a ser paga pelo contratante sofre reajustes 
anualmente e seu custo aproximado em 2018 foi de R$185,00 reais ou 
1070 pesos argentinos aproximadamente. Informamos as datas após a 
contratação de nossa empresa para que possa definir a sua viagem à 
Argentina. 

– No presente momento informamos que as taxas sofrem alterações de 
acordo com o Ministério do Interior e organismos migratórios e está 
proposto o valor de taxa de DNI para $3.000 pesos argentinos. 

– Os agendamentos ocorrem de acordo com a disponibilidade do sistema e 
nossa equipe coordena para que ocorra da melhor forma possível 
previamente ou após o inicio das aulas sem qualquer prejuízo para a 
matrícula nas universidades. 

Orientações sobre espanhol e sobre a metodologia 
de estudo 
– A empresa irá fornecer por meio de reuniões que serão agendadas com 

antecipação posteriores a chegada a cidade para que o estudante possa 
escolher o curso de espanhol sugerido pela contratada e de confiança 
para facilitar sua adaptação a cultura e a língua. Na mesma reunião 
serão fornecidas dicas específicas da universidade de sua escolha para 
que possam compreender a metodologia de ensino e a forma de 
avaliação do curso de sua escolha. 

– Nossa equipe irá dispor uma área exclusiva para download de materiais 
de medicina para ajuda do estudante de primeiros anos de medicina e no 
espanhol.

Planos de saúde na cidade de Rosario
– Para contratar planos de saúde na cidade o aluno poderá contratar 

através de corretores conhecidos e recomendados por nossa equipe. O 
contratante será responsável pelo pagamento e cancelamentos e fica 
informado que os planos de saúde na cidade apresentam um custo 
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médio de 250 reais mensais atualmente e trabalham sem carência. 
Apresentaremos a Associação de Brasileiros que possui convênios de 
descontos com obras sociais uma espécie de convenio de saúde sem 
carência. A cidade de Rosario conta com serviço de saúde público de 
qualidade e os estudantes 

A matrícula em cursos de espanhol 
– A contratada irá fornecer informações sobre um cursos preparatórios 

para a prova de espanhol obrigatório de nível Dele B2 que devem durar 
pelo menos 3 meses em institutos na cidade de Rosario que oferecem 
cursos e aplicam a prova. (anexo com datas de provas e inicio de cursos 
a serem atualizados em nossa página na internet).  Anexo ao contrato.

Suporte ao aluno e a familiares 
– A contratada oferece um canal de comunicação aos familiares e ao aluno 

durante o período de adaptação oferecendo maior segurança aos alunos 
que em sua grande maioria são muito jovens. 

Reuniões e Encontros comemorativos - 
– A contratada irá promover encontros entre os alunos ingressantes com 

objetivo de aproxima-los para que possam se conhecer, fazer amizades 
que podem ser beneficiosas para sua carreira e até mesmo sua moradia 
compartilhada. 

Assessoramento para revalidação após formado no 
Brasil 
– A empresa disponibilizará informações ao aluno/contratante sobre 

informações para que possa iniciar os processos de revalidação de seu 
diploma no brasil pelo Revalida ou Outras Formas de Revalidação e 
disponibilizara as mesmas no site da empresa. A revalidação atualmente 
é realizada pelo INEP e poderá sofrer alterações e cada faculdade 
brasileira federal pode fazer sua própria avaliação e revalidação.

Orientação sobre abertura de conta bancária 
– A contratada irá fornecer orientações específicas para o aluno que deseje 

abrir uma conta bancaria universitária após a obtenção de seu DNI 
definitivo. Fica o contratante informado que se recomenda que o aluno 
tenha um cartão internacional liberado (com gerente do banco) para 
saques no exterior e transferências bancarias através de seu celular ou 
notebook. Iremos prover informações sobre as melhores formas de envio 
e recebimento de seus recursos através destes dois itens importantes 
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além de um cartão de crédito que pode auxiliar na compra de passagens 
internacionais quando seja necessário. 

Condições de ingresso e vagas em universidades 
– A empresa contratada se dedicará a preparar cada etapa descritas em 

seu contrato com objetivo de deixar o aluno/ contratante habilitado a 
cursar o ensino superior na universidade de sua escolha. Sabemos que 
alguns cursos apresentam vagas limitadas que deverão ser reservadas 
previamente com a devida solicitação do contratante e pagamento de 
respectivas matrículas. 

– Caso o curso não apresente disponibilidade de vagas será oferecido 
alternativas entre as faculdades que apresentem curso semelhante no 
país para que o aluno possa seguir seu objetivo profissional. Nas 
universidades públicas sabemos que a entrada está garantida por 
acordos bilaterais entre os governos brasileiros e argentinos e que 
qualquer alteração na forma de ingresso, limitação de vagas ou 
imposição de ingresso por exames a contratada não será responsável. 

– A falta de documentos em tempo e forma solicitados exime a contratada 
da responsabilidade sobre a matrícula nos cursos solicitados. No 
presente momento as vagas oferecidas pelas universidades privadas e 
públicas estão garantidas e não se observa qualquer tendência a 
modificações em suas formas de ingresso.

O contratante que escolha Universidade Aberta 
Interamericana
– O Ingresso a Universidade está baseado em uma prova de espanhol 

básica e após sua aprovação o aluno inicia um curso de ingresso de 
duração aproximada de 4 semanas. No curso de ingresso o aluno irá ter 
aulas de biologia, física, química e comunicação fundamentais para 
aprender como estudar na metodologia da universidade que aplica 
exames de multipla escolha e orais.

– Informamos que as taxas de prova de espanhol e o curso devem ser 
pagos pelo aluno e o mesmo poderá solicitar apoio da assessoria para 
efetuar este pagamento caso não esteja na cidade. Caso não aprove na 
primeira prova de espanhol poderá pagar uma nova taxa e se submeter 
a novo exame e para evitar o mesmo sugerimos aulas prévias intensivas 
de espanhol voltadas a interpretação de texto, redação e conjugação 
verbal. 

– A vaga na universidade poderá ser assegurada desde o mês de agosto e 
o aluno poderá realizar as provas e cursos nos períodos de novembro ou 
fevereiro de acordo com a data que deseje chegar a cidade para realizar 
a prova de espanhol. 

– A universidade todos os anos oferece descontos para estrangeiros 
através de uma Bolsa Comep que pode chegar a oferecer 30% de 
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descontos em suas mensalidades. O custo atual da universidade está em 
11.500 pesos argentinos. As taxas de provas de espanhol e curso podem 
chegar a custar aproximadamente $5000 pesos e varia de acordo com o 
valor da mensalidade em vigor. Nossa equipe irá orientar previamente ao 
aluno os valores definidos no final do ano. Ressaltamos que a 
universidade promove descontos em suas matrículas entre os meses de 
agosto a janeiro.

–  data para chegada para quem opte por esta universidade será dia 
30/01/2019 para fazer as provas de espanhol ou cursos necessários para 
sua aprovação. O curso se aplica em fevereiro e março.

– Consulte os valores das mensalidades em http://www.uai.edu.ar/.  Caso 
o estudante possua algum título superior na área da saúde se pode 
solicitar não fazer o curso de ingresso e o aproveitamento de algumas 
matérias de forma isolada do curso de medicina. Qualquer homologação 
de matérias e cursos não são responsabilidade do candidato.

– *Os valores podem ser alterados em virtude do cambio que oscila 
atualmente 

O contratante que escolha  o Instituto Italiano de 
Rosário – IUNIR
– O Instituto Universitário Italiano de Rosario (IUNIR): localizada na cidade 

de Rosario este instituto oferece 20% de suas 80 vagas disponíveis 
anualmente para estrangeiros. Seus custos estão em sua página oficial e 
exige o pagamento de sua inscrição e um curso introdutório de um mês 
com exame por área e uma entrevista. 

– Os resultados da avaliação serão publicados pela secretaria acadêmica 
para posterior matrícula dos aprovados. Candidatos que obtenha os 
primeiros lugares podem receber bolsas de estudos parciais de até 50% 
para os 5 primeiros lugares. 

– A data limite para entrada nesta universidade é 30/01/2019 para inicio 
do curso básico introdutório com avaliação final para as 16 vagas 
disponíveis a estrangeiros. Custos aproximados desta universidade 
R$2.000 reais mensais. http://www.iunir.edu.ar/

A tradução de documentos
– A tradução de documentos está obrigada apenas aos ingressantes de 

língua portuguesa que optem pela Universidade Nacional de Rosário ou 
IUNIR e deverão ser realizados por profissionais matriculados no Colégio 
de Tradutores do Estado de Santa Fé. Os custos de  tradução não estão 
contemplados no presente contrato e seu pagamento poderá ser 
realizado no dia 05/11/2018 para os alunos do ano de 2018.  Caso 
contrate nossos serviços e venha de forma antecipada a tradução poderá 
ser iniciada de forma antecipada mediante o pagamento da mesma. O 
valor em 2019 deste documento será de 450 reais a serem pagos pela 
contratante.
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A compra de passagem para a Argentina:  
– A assessoria não se responsabiliza por problemas oriundos da compra de 

passagem ou problemas migratórios pela falta da passagem de volta que 
podem ocorrer na chegada a argentina. 

– Algumas empresas aéreas obrigam o estudante para a compra da volta 
por recomendações de organismos migratórios da argentina. Algumas 
pessoas conseguem viajar apenas com passagem de ida de avião e uma 
comprovação de retorno de ônibus alegando turismo. Sempre que 
possível iremos oferecer passagens por meio de milhas a nossos clientes 
para que possam economizar, sujeito a disponibilidade de milhas.

Sugestões de datas para chegada de alunos que 
desejam cursar medicina em Rosario

UNIVERSIDADE 
NACIONAL DE 
ROSARIO

PERIODO DE CHEGADA DE 01/08 A 05/11/2018.
*INICIO DE CURSOS DE LINGUAS E AGENDAMENTOS 
DE PROVAS B2 E TRAMITES MIGRATÓRIOS. Sujeito a 
disponibilidade dos órgãos argentinos. Quanto antes 
melhor para o interessado para que possamos agendar

Universidade 
Abierta 
Interamericana

PERIODO DE CHEGADA ATÉ DIA 05/11/2018 OU DIA 
30/01/2019
INICIO DE PROVAS DE ESPANHOL : DIA 01 DE 
FEVEREIRO E 15 DE FEVEREIRO.
INICIO DO CURSO INTRODUTÓRIO: APOS A PROVA 
GERALMENTE SE ABRE TURMAS. A UNIVERSIDADE 
INFORMARÁ NO SEGUNDO SEMESTRE O INTERESSADO 
POR EMAIL.

INSTITUTO 
I T A L I A N O D E 
ROSARIO

PERIODO DE CHEGADA ATÉ DIA 05/11/2018 OU DIA 
30/01/2019
MATRÍCULAS: ATÉ DIA 31/01/2019
DATA DE INICIO DO CURSO: 01/02/2019
SE OFERECERÁ CURSOS DE ESPANHOL AOS ALUNOS 
B R A S I L E I R O S J U N T A M E N T E C O M O C U R S O 
INTRODUTÓRIO COM EXAMES AO FINAL.

Despesas que envolvem o aluguel de imóveis na 
Argentina 
– O aluno/contratante declara estar ciente que , todas as despesas na 

Argentina referentes ao aluguel, comissão imobiliária, depósito em 
garantia, reserva de hotel, diárias de hotel, alimentação, taxi, taxas 
migratórias , tradução de documentos , pacotes turísticos ou qualquer 
outros de interesse particular do contratante, serão arcados 
integralmente por este, sem qualquer dependência comercial, 
responsabilidade civil ou penal por parte da contratada.
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– O aluno / contratante concorda em alugar apartamentos mobiliados 
somente com corretores e ou imobiliárias apresentadas pela contratada, 
visando manter a segurança do contratante em relação a golpes e 
extorsões que vem acontecendo nos últimos meses na argentina. 

A renovação do visto de residência provisória 
/precária
– Será responsabilidade do contratante o pagamento das taxas de 

renovação deste documento até a emissão definitiva que pode levar 
aproximadamente  6 meses em alguns casos. Esta renovação deve ser 
feita na mesma unidade onde foi realizado o tramite e caso o estudante 
modifique seu endereço deverá informar ao órgão de migrações 
mediante novo comprovante de endereço. (o valor desta renovação será 
informado pelos respectivos órgãos migratórios a partir de junho de 
2018 e será necessária até que o DNI seja expedido definitivamente. A 
precária não pode estar vencida ao momento da sua renovação, caso 
isso ocorra estará sujeito a taxas e multas aplicadas desde o corrente 
ano.

Acompanhantes e familiares do aluno
– A contratada neste contrato não incluiu os serviços de suporte a 

familiares ou acompanhantes devendo este serviço ser contratado de 
maneira avulsa com um custo de R$500,00 (quinhentos reais) onde 
serão fornecidos suporte para agendamentos de tramites de residência e 
orientação sobre escolas disponíveis na cidade quando necessário. 

– Caso duas pessoas venham estudar deverão contratar de forma 
separada e incluir dependentes para o pagamento desta taxa 
mencionada. O período de matrícula nas escolas argentinas se inicia em 
julho com a reserva de lugares e em dezembro as respectivas 
matrículas, casos especiais iremos recomendar a vinda prévia da família 
para que esta busca em escolas publicas e privadas seja mais efetiva 
possível. 

O fornecimento de chip telefônico e cartões de 
onibus na chegada
– Será fornecido ao contratante um chip telefônico na chegada para que 

possa se comunicar com 3G com a família e um cartão de ônibus para 
que possa se locomover através do sistema urbano da cidade que 
funciona com ferramentas fáceis de utilização em seu celular. A cidade 
possui um serviço de transporte de excelente qualidade e com rotas que 
permitem ao estudante chegar a universidade em menos de 15 minutos. 
(uso de aplicações de celular deixam as viagens muito mais fáceis para 



Estudos em Rosario Assessoria Educacional Internacional, CNPJ: 26.609.450/0001-70

qualquer turista para conhecer a cidade – Moovit).

As datas de chegada estabelecidas pela empresa e 
as aulas iniciais
– O aluno deverá concordar em chegar nas datas estabelecidas pela 

contratadas com objetivo único de garantir os serviços contratados e a 
vaga na universidade de sua escolha:

– Recomendamos que o aluno não perca mais que uma aula por módulo do 
MIU para ingresso da UNR para que não tenha que ir ao recuperatório 
que pode acontecer nos meses de maio de cada ano. Uma vez reprovado 
por faltas automaticamente deverá se inscrever em meados de abril para 
o recuperatório podendo cursar normalmente a faculdade com a única 
exceção que ficará impossibilitado de render as provas orais de agosto 
até a acreditação do MIU.
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Como contratar nossos serviços?
– Solicitar o envio de nosso contrato de suporte a nosso e-mail com alguns 

dados pessoais (nome completo, data nascimento, rg, cpf, endereço no 
brasil, cidade e estado)

– Imprimir o contrato, assinar e reconhecer em cartório se possível
– Encaminhar via Whatsapp uma foto do reconhecimento da sua 

assinatura.
– Iniciar o pagamento da entrada da contratação de nossos serviços 

conforme o seu parcelamento escolhido em nossas contas.
– Preencher a ficha anexa com os dados fundamentais exigidos pela 

universidade no dia da sua matrícula por nossa equipe. (Dados pessoais , 
familiares e sócio-econômicos)

– Endereço para envio de documentação por Sedex / EMS: 
DESTINATÁRIO: Leandro Castro Vieira – Av. Francia 755 , depto 13 B – 
Centro – Rosario – Santa Fe – Argentina , Cep 2000
Obrigatório o envio do código de rastreio dos correios para que a 
empresa possa monitorar com maior segurança sua documentação

Formas de Pagamento permitidas 

Melhor custo benefício com vencimento entre os dias 05 e 10 de cada mês 
– A vista R$2.500 reais
– Duas vezes sem juros de R$ 1250,00 (até 30 de outubro)
– Quatros vezes sem juros R$ 500,00 (até 30 de setembro)
– Na chegada R$3.000 reais (na chegada a Rosario).

Valores não incluídos em nossos serviços:
– Traduções de todos os documentos obrigatórios para universidade R$360 

aproximadamente   (Menor custo do mercado a nossos clientes)
– Taxa de Identidade Argentina - DNI ($3000 pesos ou 430 reais).

Recisão contratual em casos especiais
– O contratante que esteja aguardando resultados de vestibulares de 

Medicina, Enem ou concursos no Brasil, e optar por rescindir o presente 
contrato antes da chegada a Argentina, poderá resgatar 50% dos valores 
já pagos, mediante a comprovação de sua aprovação no curso de 
Medicina.

– O contrato ser rescindido a qualquer momento desde que não tenhamos 
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iniciados os trabalhos na esfera argentina através da interrupção dos 
pagamentos não cabendo qualquer devolução de valores pagos. A 
devolução de documentos terá um custo de R$100 reais referentes aos 
custos de correio. Pagamentos de contratos após a chegada estão 
permitidos com um acréscimos de 5% em espécie.
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    ANEXO I

       Cadastro Estudos em Rosario 

NOME COMPLETO:

NUMERO DO PASAPORTE:                               (    ) NÃO POSSUO AINDA  
RG:                                 CPF:
DATA DE NASCIMENTO:
LOCAL DE NASCIMENTO/CIDADE/ESTADO:
ESTADO CIVIL:   SOLTEIRO (   )     CASADO (   )       Outros (  )

CONTATO:
E-MAIL:                                                                               FACEBOOK:
TELEFONE  FIXO NO BRASIL:                        CELULAR /WHATSAPP :
NOME DO PAI:
PROFISSISÃO DO PAI:
NIVEL DE ESTUDOS COMPLETOS:  (     )ENSINO MEDIO   (   )SUPERIOR (  )  
OUTROS
NOME DA MÃE: 
PROFISSISÃO DA MÃE
NIVEL DE ESTUDOS COMPLETOS:  (     )ENSINO MEDIO  (   ) SUPERIOR   (  ) 
OUTROS
FACULDADE ESCOLHIDA:  (  ) UNR   (  ) UAI   (  ) IUNIR 
TURNO:   (  ) Manhã     (  ) Tarde     
ENDERECO ATUAL :                                                                        BAIRRO: 
CIDADE:                             ESTADO:             CEP:                          
Nome da Escola que concluiu o Ensino Médio:
Ano de conclusão do ensino médio:                             (   ) Por concluir
Data que gostaria de chegar a Rosario:
(  ) Agosto     (   ) Setembro   (  )Outubro  (  ) Novembro  (  ) Dezembro      
Curso de Espanhol para se preparar ao B2
(   ) Institutos brasileiros com prova na no brasil 
(   ) Institutos argentinos com prova na argentina.
(   ) Institutos argentinos com aulas virtuais e 15 dias intensivo presencial. 
Datas que se aplicam exames de espanhol em Rosario escolhidas:

• DELE B2: (   )05/10 e 1  (   )10/11
• SIELE B2: (   )17/09, (   )15/10, (   )05/11, (   )19/11, (   )03/12, (   )

07/01, (  ) 21/01,(   ) 04/02.
• DUCLE/UNR: (  )19/10   (   ) 30/11   (   ) 29/03

Endereço na Argentina após sua chegada:

Fica informado que a data limite para entrega dos certificados de espanhol na 
Universidade é dia 30/04/2019.

Declaro que estes dados são verdadeiros e que devo informar a empresa 
qualquer alteração de endereço para que este cadastro esteja atualizado.

____________________________
Assinatura do aluno
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ANEXO II 

LISTA DE DOCUMENTOS
 

1. Certidão de nascimento Original emitida a partir de Agosto de 2018 
com Apostilamento de Haya

2. Histórico Escolar do Ensino Médio Original APOSTILAMENTO DE HAYA 
OBRIGATÓRIO

3. Certificado de Conclusão de Ensino Médio Original ( pode vir junto do 
histórico) APOSTILAMENTO DE HAYA OBRIGATÓRIO

4. Cópia autenticada de passaporte (página principal do documento com 
foto e assinatura).  APOSTILAMENTO DE HAYA OBRIGATÓRIO.

5. Contrato assinado em cartório local – Enviar com a documentação 
inicial e uma foto com depósitos de pagamentos dos serviços prestados.

6. Ficha de Matrícula para as Universidades Argentinas com dados 
pessoais e familiares.

7. 4 Fotos Coloridas 3x4

8. Duas cópias Simples do Passaporte

9. Duas cópias simples do RG original

10. Antecedentes Criminais emitido através do site da policia federal 
(dpf.gov.br) – Imprimir e enviar via pdf a estudosemrosario@gmail.com 
(caso não seja possível informar a empresa para novas orientações.

        Prazo para envio de documentações: serão recepcionadas as documentas 
a partir do mês de agosto e deverão ser enviadas por sedex de forma segura.
Certidões de nascimento necessitará ser reconhecidas as firmas dos 
escreventes que emitiram o documento. Em caso de que sejam casados 
deverá atualizar a certidão de casamento e enviar com respectivos 
reconhecimentos de firmas de escreventes.
Históricos Escolares de ensino médio e de Conclusão do Ensino Médio 
necessitam de reconhecimento de firmas de diretor, secretária em cartório 
local. Desde 2017 se solicita o carimbo Estadual ou Regional da Secretaria de 
Educação do estado emissor com carimbos de função dos profissionais que o 
verificam preferencialmente reconhecidos também em cartório.
Endereços dos cartórios habilitados em território nacional por estado que 
podem realizar o Apostilamento de Haya em documentos escolares , certidões 
d e n a s c i m e n t o e c ó p i a a u t e n t i c a d a d e p a s s a p o r t e . 
http://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/convencao-da-
apostila-da-haia/cartorios-autorizados 
ENDEREÇO PARA ENVIO DE SEDEX EMS (MODO INTERNACIONAL 
RASTREÁVEL E SEGURO) - DESTINATÁRIO: LEANDRO CASTRO VIEIRA - 
AV. FRANCIA 755 , DEPTO 13 B  ,  - CENTRO – ROSARIO – ARGENTINA 
– CEP 2000

http://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/convencao-da-apostila-da-haia/cartorios-autorizados
http://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/convencao-da-apostila-da-haia/cartorios-autorizados
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ANEXO III
SIELE

PROVAS B2 – SIELE LOCAL

- 17 de setembro de 2018 ROSARIO - UNR

- 15 de outubro de 2018 ROSARIO - UNR

- 05 de novembro de 2018 ROSARIO - UNR

- 19 de novembro de 2018 ROSARIO - UNR

- 03 de dezembro de 2018 ROSARIO - UNR

- 07 de janeiro de 2018 ROSARIO - UNR

- 21 de janeiro de 2019 ROSARIO - UNR

- 04 de fevereiro de 2019 ROSARIO - UNR

CURSOS QUE PODEM PREPARAR PARA ESTA PROVA:
- NO BRASIL QUALQUER CURSO VOLTADO A ESTE EXAME E NA 
ARGENTINA PODEM CONTAR COM O INSTITUTO CAM QUE TAMBÉM 
OFERECE CURSOS DE LINGUAS PREPARATORIOS PARA NIVEL B2.
O CENTRO EXAMNINADOR: Atualmente o Centro examinador de SIELE é a 
Universidade Nacional de Rosario na área de Linguas.

SIELE certifica o grau de competência na língua espanhola com 4 
provas : Leitura e compreensão auditiva; expressão e interação escrita e 
expressão e interação oral; o exame também toma como referencia os níveis 
estabelecidos pelo Marco Comum Europeu de Referencia para as Linguas 
(CEFR). O Certificado tem uma validez de 2 anos. Está promovido pelo 
Instituto Cervantes, a Universidade Autónoma do México, a Universidade de 
Salamanca e Universidade de Buenos Aires. Estas Instituições garantem os 
padrões de qualidade e boas praticas na criação de provas e o uso de diversas 
variedades linguísticas no mundo de língua espanhola. Maiores informações : 
https://siele.org/  - Centros de exame e formas de pagamento das taxas via 
cartão de crédito internacional.
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