
	
	
	
Como	posso	ainda	estudar	em	Rosario	em	2017?	
Qual	assessoria	pode	me	atender	nesta	etapa?	

Por	onde	começar	?	
	
					Apresento	a	vocês	a	equipe	de	Estudos	em	Rosario,	uma	assessoria	
tradicional	 que	 busca	 auxiliar	 pessoas	 como	 você	 a	 realizar	 seu	
sonho	 e	 convido	 vocês	 a	 conferir	 em	 nossa	 página	 nossas	
recomendações.	
Se	 você	 se	 encontra	 preocupado	 e	 perdido	 queremos	 auxiliar	 você	
com	nossa	orientação	para	que	não	perda	a	oportunidade	de	estudar	
medicina	na	UNR	/	UAI	ou	Italiano.	
					Estamos	 aos	 44	 minutos	 do	 segundo	 tempo	 onde	 a	 escolha	 da	
assessoria	pode	ser	uma	boa	opção	para	você	que	busca	uma	apoio	e	
pessoas	 experientes	 para	 lhe	 ajudar	 a	 cursar	 Medicina.	 Nosso	
trabalho	é	tornar	este	desafio	uma	experiência	de	êxito	na	sua	vida	e	
para	 isso	 precisamos	 contar	 a	 partir	 de	 este	 momento	 com	 sua	
participação	ativa	no	processo.	
					Segue	algumas	novidades	que	vocês	precisam	estar	informadas:	
	
					O	 passaporte	 foi	 o	 item	mais	 exigido	 durante	 o	 ultimo	 ano	 e	 ele	
precisa	 estar	 concluído	 até	 o	 dia	 01	 de	 fevereiro.	 Para	 solicitar	 o	
passaporte	 se	 deve	 buscar	 o	 site	 da	 policia	 federal	 e	 seguir	 as	
orientações	para	agendamento	mais	próximo	de	sua	casa.	
					Os	 históricos	 escolares	 do	 ensino	 médio	 e	 certificados	 devem	
obrigatoriamente	 ter	 as	 firmas	 reconhecidas	 em	 cartório	 local	 dos	
diretores	 e	 secretários	 escolares	 e	 a	 partir	 de	 outubro	 de	 2016	 se	
exige	 o	 carimbo	 da	 autoridade	 estadual	 para	 que	 possa	 ser	
reconhecido	 no	 Ministério	 de	 Relações	 Exteriores	 (MRE)	 ou	 por	
Cartórios	das	capitais	para	recebimento	do	selo	da	apostila	de	Haya.	
(Faço	uma	 ressalva	que	esta	 apostila	 é	opcional	quando	 se	 trata	de	
Argentina,	mas	uma	saída	para	locais	que	não	possuem	o	MRE).	
					Certidões	de	nascimento	ou	casamento	são	devem	ser	emitidas	no	
cartório	 de	 sua	 cidade	 e	 encaminhadas	 com	 os	 históricos	 para	
receber	o	selo	do	MRE	ou	da	Apostila	de	Haya.	
					Caso	já	possua	o	passaporte,	solicitamos	uma	cópia	autenticada	da	
página	 principal	 com	 seus	 dados	 para	 que	 possamos	 carimbar	 no	
MRE	para	posterior	tradução.	



					Queremos	 acelerar	 o	 processo	 e	 garantir	 segurança	 para	 você	 e	
por	 isso	 oferecemos	 nossa	 experiência	 e	 direcionamento	
personalizado	por	whatsapp	ou	email	em	cada	etapa.	
					A	matrícula	 na	 Universidade	 será	 feita	 através	 do	 site	 por	 nossa	
equipe	e	pedimos	para	que	preencha	nosso	formulário	de	matrícula	
(aqui).		Uma	vez	assegurada	sua	vaga	você	pode	programar	melhor	a	
sua	vinda	a	Rosario	e	solicitar	a	nossa	equipe	a	reserva	de	moradia	
ou	hotéis	a	bom	preço	e	selecionados	por	nossa	equipe.	
	
(Antes	 do	 envio	 de	 sua	 documentação	 informamos	 que	 todos	 os	
documentos	 precisam	 ser	 originais	 e	 devem	 acompanhar	 do	 RG	
original	 para	 que	 possamos	 realizar	 os	 tramites	 educacionais	 sem	
sua	presença).	
	
	
Cronograma	de	Processos	a	serem	realizados	
	
Matrícula	Online	 07/11	a	23/11	
Matrícula	Presencial	 05/02	a	06/03	
MIU	(modulo	1)	 01/12	a	20/12	
FÉRIAS	 20/12	A	30/01/2017	
MIU	(módulo	2	e	3)	 01/02	a	15/03	
Início	das	Aulas	 15/03/2017	
Traduções	de	Documentos:		 As	traduções	de	seus	históricos,	certidões	e	

passaportes	serão	realizadas	por	 tradutora	
argentina	 e	 somente	 irão	 ser	 realizadas	
após	 o	 pagamento	 integral	 de	 seu	 pacote	
contratado.	

Solicitação	 de	 Residência	
Permanente	 na	 Argentina.	 	 	 (Se	
pede	para	que	o	interessado	emita	
pelo	 site	 da	 PF	 e	 nos	 encaminhe	
em	 pdf	 o	 Antecedente	 brasileiro.	
http://www.dpf.gov.br	

Inicio:	 05	 a	 10	 dias	 após	 a	 chegada	 se	
iniciará	o	processo	com	agendamentos.	DNI	
não	são	obrigatórios	para	a	matrícula.	

	
**observações	caso	não	possa	realizar	o	MIU	de	dezembro	poderá	recuperar	as	
aulas	no	MIU	de	maio,	 porém	não	pode	perder	os	Módulos	2	 e	3	 em	hipótesis	
alguma.	
	
	
O	Espanhol	
	
A	 língua	 espanhola	 não	 representa	 grandes	 dificuldades	 ao	 aluno	 do	 ensino	
médio	 que	 está	 em	 fase	 de	 aprendizado	 e	 incorporação	 constante	 de	 novas	
informações.	Se	sugere	que	possa	realizar	cursos	de	forma	ONLINE	ou	presencial	



caso	 tenha	 condições	 para	 praticar	 o	 vocabulário	 e	 gramática	 que	 são	
fundamentais	para	o	 aprendizado	da	 língua	 e	boa	oratória.	Apesar	de	 algumas	
pessoas	 falarem	 bem	 no	 dia-dia	 para	 escrita	 adequada	 se	 faz	 necessário	 uma	
rotina	 constante	 de	 leitura	 em	 medicina	 com	 um	 bom	 dicionário	 ao	 lado	
diariamente.	
	
Materiais	de	Estudo	
	
Através	 de	 nossa	 equipe	 você	 receberá	 um	 link	 de	 acesso	 aos	 materiais	
exclusivos	 que	 envolvem	 o	 primeiro	 ano	 da	 universidade	 além	 de	 uma	
plataforma	 de	 conteúdos	 de	 todos	 os	 anos	 da	 faculdade.	 Foram	 reunidos	
materiais,	 resumos	 ,	 textos	 e	 áudios	 para	 auxiliar	 o	 aluno	 a	 revisar	 e	 estudar	
melhor	para	cada	ano	da	faculdade	no	método	PBL.	
	
	
Se	você	está	 interessado	em	celebrar	um	contrato	com	nossa	equipe,	contamos	
com	 veículo	 próprio	 para	 recepção	 no	 aeroporto	 de	 todos	 nossos	 clientes	 e	
acompanhamento	personalizado	e	busca	em	casa	em	nosso	plano	completo.	Caso	
opte	pelo	plano	flex	iremos	definir	os	locais	e	dias	de	encontro	para	realização	de	
cada	 etapa	 com	nosso	 suporte	 e	 orientação.	 Todas	 as	 taxas	 estão	 incluídas	 em	
nossos	planos	não	cabendo	nenhuma	cobrança	por	separado	para	traduções	ou	
DNI.	
	
	
Passagens	de	Avião	e	Transportes	
	
O	aluno	ou	turista	quando	viaja	a	Argentina	não	necessita	comprar	passagens	ida	
e	volta	e	deve	sempre	informar	na	policia	migratória	o	endereço	de	onde	vai	se	
hospedar	ou	um	endereço	de	referencia	para	que	eles	possam	saber	o	 lugar	ou	
telefone	 de	 contato.	 Eles	 perguntam	 a	 finalidade	 de	 sua	 viagem	 e	
particularmente	 todos	 informam	 que	 entram	 a	 turismo	 para	 evitar	 fornecer	
muitos	detalhes.	Toda	policia	migratória	não	deseja	ouvir	falar	de	assessorias	ou	
empresas	 que	 atuam	 no	 setor	 de	 legalização	 de	 documentos	 e	 por	 isso	
orientamos	que	evite	mencionar	estas	informações	em	sua	chegada.		
As	passagens	de	avião	podem	ser	adquiridas	em	sites	confiáveis	das	empresas	,	
através	da	Maxmilhas	que	comercializa	milhas	a	preços	econômicos	ou	terceiros	
que	vendem	suas	milhas	diretamente	de	nossa	confiança.	
	
	
Comunicação	e	Transporte	
	
Nossa	 equipe	 após	 a	 chegada	 irá	 fornecer	 um	 chip	 telefônico	 para	 que	 possa	
utilizar	 internet	 3G	 e	 comunicar-se	 com	 sua	 família.	 Também	 fornecemos	 um	
Cartão	de	Onibus	para	que	possa	utilizar	os	serviços	de	transporte	da	cidade	que	
são	de	excelente	qualidade.	Através	de	uma	aplicação	de	celular	chamada	Moovit,	
podemos	 encontrar	 o	 ponto	 de	 ônibus	 de	 origem	 e	 destino	 mais	 próximos	 e	
ainda	saber	o	tempo	da	viagem	de	forma	muito	prática.	
	
	



	
Hospedagem	
	
A	 hospedagem	 em	 Rosario	 requer	 muita	 experiência	 para	 que	 estudante	
encontre	 um	 bom	 lugar	 com	 segurança	 e	 conforto.	 Algumas	 pessoas	 tentam	
procurar	 a	 distância	 oportunidades	 utilizando	 a	 internet	 e	 dificilmente	
conseguem	celebrar	algum	contrato	ou	reserva	porque	ainda	não	se	encontra	no	
país.	Informamos	que	os	contratos	realizados	em	caráter	temporário	podem	ter	
duração	 de	 1	 a	 3	 meses	 para	 serem	 renovados.	 Algumas	 imobiliárias	 e	
administradores	fazem	contratos	maiores	onde	deixam	estabelecido	cláusulas	de	
aumento	anual.	O	que	realmente	devemos	estar	cientes	é	que	estrangeiros	não	
podem	apresentar	garantias	proprietárias	ou	de	salários	geralmente	solicitadas	
pelas	 imobiliárias	 tradicionais	 e	 por	 isso	 podem	 ser	 necessários	 se	 adequar	 a	
exigências	 de	 respectivos	 donos	 e	 imobiliárias	 que	 variam	 desde	 2	 meses	 de	
aluguel	 a	 6	 meses	 em	 alguns	 casos.	 Imobiliárias	 em	 Rosario	 cobram	 certa	
comissão	de	acordo	com	o	imóvel	e	deverá	tratar	diretamente	com	o	interessado	
para	que	não	 tenha	dúvidas.	Não	somos	corretores	e	não	 temos	como	garantir	
um	imóvel	em	contrato,	mas	podemos	com	nossa	rede	de	contatos	e	experiências	
selecionar	 e	 apresentar	boas	 oportunidades	para	que	 você	 alugue	o	que	busca	
após	sua	chegada.		
Após	 o	 inicio	 de	 nossos	 trabalhos	 iremos	 lhe	 orientar	 a	 reservar	 uma	
hospedagem	temporária	em	alguns	locais	de	nossa	referencia	ou	em	alguns	casos	
auxiliar	 sua	 entrada	 em	 repúblicas	 de	 alunos	 que	 estejam	 com	 vagas	 em	 seus	
respectivos	apartamentos.	
Sites:	

www.maxmilhas.com.br	/	www.voegol.com.br	/	www.latam.com.br	
	
	

Solicite	nossa	Proposta	e	Preencha	os	dados	para	sua	
matrícula	aqui:	

	
NOME	COMPLETO:______________________________________________________________________	
DATA	DE	NASCIMENTO:	_______________________________________________________________	
NÚMERO	DE	RG:	________________________________________________________________________	
NÚMERO	DE	CPF:	_______________________________________________________________________	
NOME	COMPLETO	DO	PAI:	_____________________________________________________________	
NOME	COMPLETO	DA	MÃE:	___________________________________________________________	
NOME	DA	ESCOLA	QUE	CONCLIU	O	ENSINO	MÉDIO:	
_____________________________________________________________________________________________	
ESCOLA	PÚBLICA	OU	PARTICULAR:____________________________________________________	
ANO	QUE	CONCLUIU	O	ENSINO	MÉDIO:	_______________________________________________	
NÚMERO	DE	PASSAPORTE:	__________________________________	
DATA	QUE	PRETENDE	CHEGAR	A	ROSARIO:________________________	 	



Nossos	planos	FLEX	ou	Completo	
	
	

PLANO	FLEX	 PLANO	COMPLETO	
Serviço	de	busca	ao	aeroporto	de	Rosario	
incluído	

Serviço	de	busca	ao	aeroporto	de	Rosario	
incluído	

Convalidação	de	Ensino	Médio	(Brasil-Argentina)	 Convalidação	de	Ensino	Médio	(Brasil-Argentina)	
Reserva	de	matrícula	na	universidade.	(IUNIR,	
UAI	ou	UNR)	

Reserva	de	matrícula	na	universidade.	(IUNIR,	
UAI	ou	UNR)	

Agendamento,	pagamento	e	acompanhamento	
para	o	antecedente	argentino.	

Agendamento,	pagamento	e	acompanhamento	
para	o	antecedente	argentino	com	busca	a	
domicílio.	

Agendamento	e	acompanhamento	para	
reconhecimento	de	antecedentes	brasileiros	
junto	ao	consulado	do	Brasil	

Agendamento	e	acompanhamento	para	
reconhecimento	de	antecedentes	brasileiros	
junto	ao	consulado	do	Brasil	com	busca	a	
domicílio.	

Agendamento	e	acompanhamento	para	
solicitação	de	comprovante	de	domicílio	

Agendamento	e	acompanhamento	para	
solicitação	de	comprovante	de	domicílio	com	
busca	a	domicílio	com	busca	a	domicílio.	

Agendamento	e	pagamento	junto	ao	
departamento	de	migração	Argentino	para	
Solicitação	de	Residência	Permanente	(DNI)	

Agendamento	e	pagamento	junto	ao	
departamento	de	migração	Argentino	para	
Solicitação	de	Residência	Permanente	(DNI)	com	
busca	a	domicílio	com	busca	a	domicílio.	

Publicação	de	lista	de	hostels,	hotéis	e	agentes	
imobiliários	conhecidos	em	nossa	página	
Acompanhamento	e	apresentação	a	nossas	
imobiliárias	de	confiança	

Publicação	de	lista	de	hostels,	hotéis	e	agentes	
imobiliários	conhecidos	em	nossa	página	
Acompanhamento	e	apresentação	a	nossas	
imobiliárias	de	confiança	
	

Apresentação	em	grupo	da	universidade	 Apresentação	em	grupo	da	universidade	e	
orientação	personalizada	

Acompanhamento	para	compra	de	livros	em	
grupo	

Acompanhamento	para	compra	de	livros	em	
grupo	

Envio	de	materiais	exclusivos	sobre	o	primeiro	
semestre	da	universidade	para	estudos	prévios	

Envio	de	materiais	exclusivos	sobre	o	primeiro	
semestre	da	universidade	para	estudos	prévios	

Tradução	de	todos	os	documentos	necessários	
para	cursar	a	UNR	

Tradução	de	todos	os	documentos	necessários	
para	cursar	a	UNR	

Suporte	por	e-mail	e	urgências	via	whatsapp	 Suporte	por	via	whatsapp	constante.	
Inicio	de	tramites	migratórios	no	período	de	após	
a	chegada.	

Inicio	de	tramites	migratórios	no	período	de	após	
a	chegada.	

	 Apresentação	da	cidade	para	conhecer	os	
principais	pontos	turísticos	agendada.	

	 Suporte	para	familiares	com	informações	e	
condições	para	que	possam	residir	no	país	a	
preços	mais	baixos	para	seus	documentos.	

	
	
	


