
BENEFÍCIOS E DIFERENCIAIS

 RECEPÇÃO E TRANSFER

Aeroporto ou rodoviária/residência temporária. Aluno e acompanhante.

 MATERIAL COMPLETO - UBA XXI

Em arquivo PDF, contendo todas as matérias, provas, exercícios e bibliografia.

 APOIO, ORIETANÇÃO E SUPORTE ACADÊMICO

O apoio para impulsionar sua vida acadêmica:

 Aula de análise, nivelação e diagnóstico;

 Palestra e discussões sobre a vida universitária – ministrada por médicos

formados na UBA.

 APOIO, ORIETANÇÃO E SUPORTE FINANCEIRO

Orientação e organização de sua vida financeira na Argentina através da E-

FINANCEIRA, empresa do ramo, totalmente legalizada para realizar remessas de

valores internacionais, sem pagamento de taxas. Palestra de orientação

administrativa e financeira para impulsionar sua vida com a tranquilidade necessária.

 MATRÍCULA NA AIRES

Asociación Inter. del Res. y Estudiante Extranjero

Cadastro, orientação e organização de toda documentação para a futura revalidação

do título estrangeiro no Brasil.

 REGISTRO OFICIAL NO CONSULADO BRASILEIRO

Registro realizado com tutoria da Estudiar para controle, segurança , orientação e

organização de sua vida na Argentina.

 MANUAL DO ASSESSORADO ESTUDIAR

Envio de manual exclusivo da Estudiar contendo guia turístico e orientação para

adaptação na Argentina.

 ASSESSORIA IMOBILIÁRIA TOTAL

Os melhores apartamentos de Buenos Aires, em excelentes localizações, bairros

centrais servidos de transportes públicos e comércio. Várias opções adequadas às

suas necessidades.

 CONFRATERNIZAÇÃO

Jantar de confraternização realizado em tradicional restaurante de Buenos Aires, para

Integração dos alunos e equipe Estudiar

 KIT ESTUDIAR

 Cartão de Transporte SUBE – Metrô, ônibus e Trem

 Cartão de Desconto – Supermercados

 Chip para Celular – Pré-pago

Estudiar en Buenos Aires oferece uma atenção imediata, eficiente e confiável.

Nossa estratégia 360º acompanha você em todo processo, antes, durante e depois de

sua formação.

Somos guiados por Valores e Diferenciais como:

ÉTICA E SOLIDARIEDADE

EFICIÊNCIA E DINAMISMO

TRANSPARÊNCIA E DISPONIBILIDADE

EXCELÊNCIA E CONFIDÊNCIALIDADE

EXPERIÊNCIA E HONESTIDADE



 CONVALIDAÇÃO - Legalização dos documentos acadêmicos no Ministério de Educação da Argentina.

 LEGALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS ARGENTINOS - Realizar a Legalização do diploma argentino,

quando do término do curso, junto ao MRI/Argentina (trâmite realizado após a conclusão do curso de

graduação).

 ASSESSORIA IMOBILIÁRIA TOTAL - Os melhores apartamentos de Buenos Aires, em excelentes

localizações, em bairros centrais servidos de transportes públicos e comércio. Várias opções adequadas

às suas necessidades.

 RESERVA E CONTRATAÇÃO COM O PROPRIETÁRIO OU IMOBILIÁRIA - Acompanhamos em toda

tramitação.

 REUNIÃO PERSONALIZADA - Entre aluno(a) e Equipe Estudiar, logo após sua chegada, para entrega

de documentação, esclarecimentos sobre os trâmites, faculdades e demais procedimentos

 ANTECEDENTES CRIMINAIS - BRASIL / ARGENTINA - Agendamento e legalização dos antecedentes.

 CERTIFICADO DE RESIDÊNCIA – Orientação para Solicitar o Certificado

 MIGRAÇÃO - Legalização pessoal do estudante no Ministério de Migrações. Acompanhamento de

gestor credenciado. Pagamento das taxas (por conta do cliente) com a segurança que a Estudiar oferece

em todos os procedimentos

 DNI Documento Nacional de Identificação Argentino - Realização do DNI que possibilita o(à) aluno(a)

estudar e residir na Argentina. Acompanhamento do gestor credenciado. *Não inclui pagamento das

taxas MERCOSUL.

 CUIL - Carteira de Trabalho - Constância e habilitação junto ao ANSES. O CUIL possibilita o(a) aluno(a)

trabalhar legalmente, ser autônomo, realizar abertura de conta, dentre outros trâmites.

 TRADUÇÃO DO CURRICULO - Tradução e adequação do currículo, sempre orientado para o mercado

de trabalho argentino.

 INDICAÇÃO PARA TRABALHO - Orientação e intermediação para que o(a) aluno(a) possa entrar no

mercado de trabalho.

 ARQUIVO DA DOCUMENTAÇÃO DO(A) ALUNO(A) - Cópias de toda a documentação legalizada do(a)

aluno(a), por todo o período do curso, caso o estudante ou a universidade necessite.

 INDICAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE CONVENIADO À ESTUDIAR (descontos exclusivos)

 ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO PERSONALIZADO -

Para escolha do curso e faculdade, realizado por

profissionais capacitados para esclarecimento de dúvidas

por WhatsApp

 ORIENTAÇÃO PARA LEGALIZAR DOS DOCUMENTOS

BRASILEIROS - Orientação para apostilamento dos

documentos conforme a Convenção de Haia em cartórios

conveniados.

 ACOMPANHAMENTO - On-line para organização e

envio completo da documentação exigida

 CONFIDENCIALIDADE - De toda e qualquer informação

a respeito do aluno

 PROMOÇÃO DO VÍNCULO - Aluno(a) e universidade -

Pré-inscrição e matrícula na instituição no curso

escolhido. (*Não inclui pagamento de matrícula para

Faculdade particular).

 ORIENTAÇÃO PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS -

Brasil / Argentina

 ASSESSORIA IMOBILIÁRIA - Auxílio na escolha, na

reserva e no acompanhamento e em todo o processo.

SERVIÇOS



Estudiar en Buenos Aires é uma empresa devidamente legalizada no
Brasil (CNPJ-18.85.132/0001-42), e Argentina (Número Correlativo -
181.382-2 e CUIT-30.711.171.455). EEBA possui assim,
representatividade Legal e Administrativa junto aos Ministérios
de Educação e Cultura, Justiça e, Migração, além de acesso
e credibilidade perante as renomadas Universidades.

R$ 3.500,00  

Duas (2) parcelas de R$ 1.575,00  
(10% de desconto) 

Três (3) parcelas de R$ 1.110,00 

(5% de desconto) 

Quatro (4) parcelas de R$ 875,00 
(sem juros) 

• 25% DE DESCONTO                    

R$ 2.625,00À VISTA

Promoção válida por tempo limitado.

INVESTIMENTO


