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SERVIÇOS OFERECIDOS NO PLANO DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL 
 
• Serviço de busca no aeroporto de 

Fisherton/Rosario no dia de sua chegada com 
veículo próprio. 

• Informações sobre a universidade de sua 
escolha pública ou privada 

• Informações sobre o custo de vida na cidade e 
hotéis e pensões para sua escolha. 

• Reserva de matrícula prévia a chegada em 
universidades públicas que iniciam seus cursos 
introdutórios em novembro e dezembro de cada 
ano. 

• Orientação de preparo de documentos para 
estudantes que concluíram ou estão por concluir 
o ensino médio. 

• Informações sobre metodologia de estudo das 
universidades públicas e privadas 

• Informações prévias sobre materiais de estudos para que o aluno possa fazer download dos conteúdos 
e começar seus estudos antes do início das aulas 

• Legalizações de documentos educacionais e pessoais junto ao Ministério de Relações Exteriores. 
(certidões de nascimento atualizadas, históricos escolares, cópia de passaporte autenticada). 

• Acompanhamento no dia de matrícula para entregas de pasta de documentos. 
• Agendamentos de tramites de antecedentes argentinos e junto ao departamento do Interior/Migratório 

para entrada na residência permanente/visto para que possa concluir a carreira como qualquer 
estudante argentino. 

• Convalidação de documentos escolares no ministério de educação argentino. 
• Orientações direcionadas para alunos para que estudem espanhol no brasil ou com professora 

argentina com experiência reconhecida por nossa equipe. 
• Apresentação da Universidade em dia e local agendado pela contratada a todos os ingressantes do ano 

em curso. 
• Fornecimento de chip telefônico e cartão de ônibus para se locomover na cidade. 
• O contratante fica informado que deverá pagar custos de TRADUÇÕES de forma separada de acordo 

com a necessidade da universidade de sua escolha. 
• As taxas migratórias vigentes no país sofre constantes alterações anuais e por isso não fazem parte do 

contrato e deverão ser pagas no dia do tramite agendado por nossa equipe. 
 

 

 

 

 

VALORES DE NOSSO PLANO DE INTERCAMBIO 

INTERNACIONAL PARA 2017 

• FEVEREIRO A ABRIL: R$2.000,00 em até 4x sem juros 

• MAIO A SETEMBRO: R$2.200,00 em até 4x sem juros 

• OUTUBRO A NOVEMBRO: 2500 em até 2x sem juros. 

 

Contrate agora e descubra como sua 

carreira poderá ser tranquila em Rosario 

Para	Clientes	Exigentes	
Que	Buscam	Segurança	e	Qualidade	


