






QUEM SOMOS



A ESTUDIAR EN BUENOS AIRES ASSESSORIA EDUCACIONAL É UMA EMPRESA QUE ATUA NA ÁREA DE

CONSULTORIA E GESTÃO DA EDUCAÇÃO INTERNACIONAL, REGULARMENTE CONSTITUÍDA PERANTE OS

ÓRGÃOS OFICIAIS NA REPÚBLICA ARGENTINA E QUE TRABALHA NO BRASIL ATRAVÉS DE PARCERIAS.

Há mais de 15 anos no mercado oferecendo soluções personalizadas e atendimento de excelência e

acompanhando os clientes em todas as fases de sua experiência na Argentina: organização e legalização

de documentos (pessoais e acadêmicos), pré-embarque, pós-embarque e adaptação.



a Estudiar en Buenos Aires conta com uma equipe capacitada para solucionar trâmites de legalização.

Também conta com parceiros dinâmicos e experientes, dispostos a atender às diversas necessidades de

nossos clientes.



LOCALIZADA EM SAN TELMO, BAIRRO CENTRAL

DA CIDADE DE BUENOS AIRES, E IMPORTANTE

COMPLEXO CORPORATIVO NA ÁREA DE

COMÉRCIO EXTERIOR DA ARGENTINA.



VALORES



Aprimoramento contínuo da equipe

Solidariedade

Empenho

Eficiência

Presteza

Excelência no atendimento - prestar atendimento de acordo com as

necessidades e expectativas dos clientes de forma imediata, eficaz e confiável.

Para isso, estamos atentos a questões como:



MISSÃO



O ÊXITO do aluno alcançando através de soluções adequadas e personalizadas.

Com a filosofia de gerar um marco de segurança e confiança, a Estudiar en Buenos Aires converte os

projetos de cada aluno em metas próprias. Este apoio é fundamental para os alunos na consolidação de

seu crescimento educacional e profissional.



METODOLOGIA



Estes são os fatores que destacam a Estudiar en Buenos Aires no

mercado educacional internacional.

Com metodologia de trabalho baseada na ética profissional, no respeito ao aluno, na incansável 

defesa dos direitos humanos e na luta pela dignidade de cada um, oferecemos toda a segurança 

que você procura ao estudar em um outro país.

SEGURANÇA É TUDO!





O QUE FAZEMOS





Respeitada no contexto acadêmico pela seriedade apresentada no desenvolvimento de suas atividades, a Estudiar atua com o

Programa de Promoção das Universidades Argentinas (PPUA) desenvolvido pelo Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Viabiliza,

em parceria com renomadas universidades, formação superior, programas internacionais em vastas áreas do conhecimento, cursos em

todos os níveis acadêmicos, treinamentos técnico-profissionais e experiências multiculturais na Argentina.

A Estudiar destaca-se no trabalho de consultoria e gestão educacional, administrativa, legalização e inclusão de estudantes e

profissionais estrangeiros junto ao território argentino que pretendam realizar estudos de Graduação, Pós-graduação – lato sensu e

stricto sensu. Com experiência na gestão e direcionamento de mais de 20.000 estudantes estrangeiros, a Estudiar en Buenos Aires

promove a internacionalização do conhecimento acadêmico, proporcionado pelas universidades argentinas que possuem excelência

reconhecida internacionalmente. Criamos soluções para a democratização do saber e do conhecimento técnico-profissional,

permitindo aos interessados aprimorar seus projetos profissionais e possibilitando uma vivência internacional, atualmente necessária,

em razão da cultura globalizada.



CONSULTORIA E GESTÃO EDUCACIONAL

CONSULTORIA E GESTÃO EDUCACIONAL. Oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, pós-doutorado e cursos de capacitação em
formato conveniente e valores acessíveis. Realizamos a legalização dos documentos necessários para que o aluno (de graduação e de
pós-graduação) viva, estude e trabalhe na Argentina. Além disso, oferecemos todo suporte e orientação para a adaptação e inclusão
social neste país.



PROMOÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

PROMOÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO – O aspecto mais importante desse processo é o intercâmbio de

pesquisadores e estudantes, criando-se condições para que eles transcendam as fronteiras de seus países em direção a uma educação

mais global.



PROGRAMA ARGENTINOS NO MUNDO

PAM - Programa Argentinos no Mundo. A Estudiar oferece consultoria e gestão educacional para alunos argentinos que pretendam

realizar seus estudos universitários no Brasil, realizando contato, matrícula e trâmites de documentação junto às melhores instituições

brasileiras conveniadas.



CURSOS INTERNACIONAIS DE CAPACITAÇÃO

OS PROGRAMAS INTERNACIONAIS de formação corporativa se desenvolvem de acordo com cada organização, pois têm o objetivo de

suprir as necessidades específicas de capacitação e desenvolvimento dos mais diversos níveis de responsabilidades e áreas.



PROGRAMAS INTERNACIONAIS DE FORMAÇÃO CORPORATIVA

A ESTUDIAR é conveniada a importantes escolas de negócios na Argentina. Elas são pioneiras em capacitação e

educação executiva e apresentam as melhores opções educacionais direcionadas ao setor corporativo. Por sua

excelência, a Estudiar en Buenos Aires está entre as mais procuradas pelas empresas que buscam alcançar uma perfeita

combinação entre o âmbito acadêmico e a dinâmica empresarial e organizacional.



ONDE

Instituições de ensino na Argentina

Instituições de ensino no Brasil

Instalações do cliente: in-company

Outras instalações

COMO

Conferências

Seminários e oficinas práticas

Programas de desenvolvimento

Business projects e projetos de inovação interna



ESPANHOL PARA ESTRANGEIROS

ESPANHOL PARA ESTRANGEIROS – Estude Espanhol e descubra um mundo de oportunidades.



ESPANHOL COMO SEGUNDA LÍNGUA

O espanhol é falado em todo mundo por mais de 400 milhões de pessoas e é a segunda língua de comunicação

internacional. Essa condição faz com que aprendê-lo seja uma exigência para aqueles que desejam integrar-se a um

mercado de trabalho global, às comunicações e ao turismo.

A Argentina se converteu em um dos principais centros eleitos para a aprendizagem do espanhol. O prestígio

educativo, a ampla oferta cultural e turística, e o câmbio favorável são as chaves que o tornam irresistível.

Nós, da Estudiar en Buenos Aires, contamos com professores qualificados e experientes. Nosso método de ensino

incorpora os últimos avanços sobre aprendizagem e aquisição de língua estrangeira a fim de garantir resultados

efetivos.



PROGRAMA DE PROMOÇÃO DAS UNIVERSIDADES ARGENTINAS

PPUA - Programa de Promoção das Universidades Argentinas desenvolvido pelo Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Busca

promover a internacionalização da Educação. A Estudiar tem participação ativa no programa.



COMO FAZEMOS



Com o propósito de promover a consolidação e expansão de uma internacionalização eficaz por meio do intercâmbio

de pesquisadores e alunos (graduação e pós-graduação), a ESTUDIAR cria laços entre renomadas instituições brasileiras

e argentinas e fortalece vínculos de cooperação e convênios para o desenvolvimentos de pesquisas e negócios. Desta

maneira, busca criar condições para que estudantes dos países dessas instituições conveniadas possam, com toda

segurança, cruzar as fronteiras em direção a uma educação global com a certeza de êxito na realização de seu projeto.

INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Para ser considerada uma instituição internacional, é preciso ter capacidade de oferecer um padrão de qualidade com ações 

e projetos que levem, de forma efetiva, as vantagens da internacionalização para a comunidade acadêmica pretendida.





OBJETIVOS



São OBJETIVOS PRIMORDIAIS da Estudiar:

O atendimento personalizado ao cliente.

A excelência na qualidade acadêmica

A democratização do saber.

O fortalecimento dos laços criados através de convênios com universidades argentinas renomadas

devidamente credenciadas junto à CONEAU - Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria,

(entidade equivalente à CAPES no Brasil) e ao Ministério de Educação da Argentina.



PORQUE FAZER



A FINALIDADE dos nossos programas é oferecer aos alunos/profissionais a possibilidade de realizar cursos

de capacitação, graduação e pós-graduação em instituições argentinas acessíveis e de excelência

reconhecida, sendo este diferencial importante para que nosso cliente se destaque no competitivo mercado

globalizado.





DIFERENCIAIS





EDUCAÇÃO SUPERIOR



A Argentina mantém uma rede de excelentes universidades públicas gratuitas, financiadas pelo Ministério

de Educação. Dentre as mais importantes universidades públicas está a UBA – Universidad de Buenos

Aires, a maior do país, com mais de 400 mil estudantes. As universidades privadas também são muitas e

muito bem conceituadas.

Os programas de graduação da Estudiar já são consagrados, oferecidos regularmente há mais de 10 anos em parceria

com renomadas universidades da Argentina. Continuamente aprimorados, esses programas recebem alunos de todo o

mundo e são destinados a estudantes de todas as idades com ensino médio concluído, que pretendem ter uma

formação superior com a diferenciada excelência oferecida pelo sistema educacional da Argentina.

Os cursos oferecidos estão distribuídos entre as diversas áreas do conhecimento, com duração de 5 a 7 anos e o seu

ingresso é disponível ao longo do ano em diferentes datas.





MESTRADO



O MESTRADO é o primeiro nível de um curso de pós-graduação stricto sensu e tem como objetivo, além de possibilitar

uma formação mais profunda, preparar professores para lecionar em nível superior e promover atividades de pesquisa.

Metas e prioridades:

Capacitar profissionais com excelência.

Potencializar líderes com destaque no mercado de trabalho.

Formar mestres competentes, capazes de desempenhar-se como docentes e pesquisadores.

Desenvolver o potencial científico e técnico do profissional.

Oferecer instrumentos para  lidar com análises teóricas e práticas.



DOUTORADO



Os programas internacionais de doutorado oferecidos pela Estudiar são ministrados por renomadas universidades da

Argentina, que constantemente passam por um processo rigoroso de seleção e de controle realizado pela CONEAU.

O DOUTORADO é uma instância de estudo na qual se espera que o aluno adquira capacidade de trabalho

independente e criativo. Essa capacidade deve ser demonstrada pela criação de novos conhecimentos. É essencial a

demonstração de experiência em pesquisa para a seleção do doutorando.





PÓS-DOUTORADO



A Estudiar en Buenos Aires oferece, em conjunto com instituições parceiras, pertinentes programas de

pós-doutorado em diferentes áreas.

Quem termina um doutorado e quer continuar se aprimorando como pesquisador tem a opção de fazer um

pós-doutorado, que lhe dará um nível de excelência em determinada área do conhecimento.



ORIENTAÇÃO E APOIO PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE 

TRABALHOS ACADÊMICOS (TESES E DISSERTAÇÕES)

Atenta às necessidades de seus clientes de pós-graduação no que toca à apresentação de trabalhos

acadêmicos, a Estudiar en Buenos Aires oferece o serviço de orientação para a elaboração e defesa de

teses e dissertações. Este serviço tem como justificativa o fato de que, a estudantes e pesquisadores,

sempre representa um desafio a elaboração de textos acadêmicos (que devem, ainda, seguir os padrões

normativos exigidos pelas instituições de ensino) e sua adequada apresentação frente às bancas.

Esperamos que esta orientação funcione como um instrumento facilitador para a realização de trabalhos

acadêmicos.



www.estudiarenbuenosaires.com


