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 1. ARGENTINA 
 REPÚBLICA ARGENTINA 

 
Capital 
Cidade Autônoma de Buenos 
Aires. 
 
Superfície total 
3.761.274 Km2. 
 

 
Localização e limites 
 
 
A República Argentina está no hemisfério sul ocidental.  
Sua capital é a Cidade Autônoma de Buenos Aires, situada ao leste, 
na costa do Rio da Prata. Clima 
 Quente, Temperado, árido e 

frio. O Território está dividido em 23 províncias: Buenos Aires, Catamarca, 
La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, 
San Luis, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, 
Jujuy, Tucumán, La Pampa, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del 
Estero, Tierra del Fuego. 

 
Idioma 
Espanhol. 
Originários: Araucano, Guarani, 
Quéchua. 
  População estimativa 

Porção Antártica 40.000.000 hab. 
  A Antártica Argentina é a parte do território nacional compreendido 

entre os meridianos  25 ° e 74 ° de Longitude Oeste, ao sul do paralelo 
60 ° Sul. 

Sistema político 
Republicano, Representativo e 
Federal. 
  

Fronteiras da porção Americana: Moeda 
Peso ($)  

Norte 
Limita com as Repúblicas da Bolívia e do Paraguai, cujo ponto extremo está na confluência dos rios 
Grande de San Juan e Mojinete, na província de Jujuy, Lat. 21°46'S; Long. 66°13'O. 
 
Sul 
Com a República do Chile e o Oceano Atlântico, até seu extremo austral no Cabo San Pío, situado na ilha 
Grande de Tierra del Fuego, Lat. 55°03'S; Long. 66°31'O. 
 
Leste 
Com a República Federativa do Brasil, República Oriental do Uruguai e o  Oceano Atlântico. O ponto 
extremo oriental está situado ao nordeste da cidade de Bernardo de Irigoyen, na província de Misiones, 
Lat. 26°15'S; Long. 53°38'O. 
 
Oeste 
Limita com a República do Chile. O ponto extremo está situado entre o Cerro Agassis e o Cerro Bolados –
no cordão Mariano Moreno-, no Parque Nacional Los Glaciais, província de Santa Cruz, Lat. 49°33'S; 
Long. 73°34'O. 
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 Extensão territorial 

 REPÚBLICA ARGENTINA 

  
Por sua extensão, ocupa a segunda posição entre os países da 
América do Sul. Tem uma superfície total de 3.761.274 Km², entre os 
quais, 2.791.810 Km² correspondem ao Continente Americano; 969.464 Km² ao Continente Antártico, 
incluindo as Ilhas Orçadas do Sul e as ilhas austrais, Georgias do Sul e Sandwich do Sul.  

 
Superfície total 
3.761.274 Km2. 

 
A imensidão do território argentino oferece todas as paisagens: bosques, selvas, quilômetros de praias, 
lagos, diques, cataratas, campos de gelos e glaciais, altiplanos desérticos, com vales e com cerros 
multicoloridos. As maiores planícies orientais e a impressionante cordilheira dos Andes ao oeste, a qual 
possui o cume mais alto do hemisfério ocidental, o Aconcágua, de 6.959 metros.   
 
 
 
Clima  
 REPÚBLICA ARGENTINA 

 
Clima 
Quente, temperado, árido e frio.

 
Quente 
 
Apresenta-se no ângulo nordeste. Os ventos dominantes provêm do Norte, Nordeste e Leste. 
 
Subtropical sem estação seca: nas províncias de Misiones e Corrientes, norte de Entre Ríos e a seção 
oriental do Chaco. São temperaturas altas e precipitações abundantes em todo o ano.  
 
Tropical com estação seca: inclui parte de Salta, oeste de Formosa e do Chaco, a planície oriental de 
Tucumán, quase todo Santiago del Estero e o N.O. de Santa Fe. O período seco dura até a metade do 
ano.  
 
Clima tropical serrano: no N.O, as serras subandinas, os vales e quebradas. 
 
Temperado 
 
No centro do país, inclui a província de Buenos Aires, grande parte de Entre Ríos, centro e Sul de Santa 
Fe, na faixa oriental de Córdoba e um setor ao Nordeste de La Pampa. 
 
Temperado pampeano: na faixa da ribeira do Paraná–Plata. 
 
Temperado com influência oceânica: no litoral bonaerense, em Mar del Plata e Necochea.  
 
Temperado das serras: nas serras e vales da província de Córdoba. 
 
Árido 
 
Estende-se do Noroeste a Sudeste do país, na Puna, os Andes de Catamarca, La Rioja e San Juan, a 
zona vizinha pré-andina e a Patagônia extra-andina. Apresenta quatro variedades conforme a altura e a 
latitude. 
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Árido de montanha: Acima dos 3.000 m.s.n.m. (metros sobre o nível do mar), na Puna e nos Andes, desde 
Catamarca até Mendoza. A amplitude térmica é muito grande, tanto na dimensão diária como anual, e se 
produzem geadas todo o ano.  
 
Árido das serras e campos: ao leste dos Andes, e a região das serras pampeanas. A temperatura média 
anual é de 18º C.  
A amplitude térmica é maior entre o dia e a noite.  
 
Árido de estepe: ao norte da Patagônia, com temperatura média menor  
a 15º C. Produzem-se geadas com freqüência e precipitações muito escassas.  
 
Árido frio: ao sul da Patagônia, com temperatura média cerca dos 10º C. 
 
Frio 
 
Frio árido ventoso: na Patagônia, com precipitações escassas e no inverno se apresentam tempestades de 
neve.  
 
Úmido austral: ao sul da província de Santa Cruz e a província de Tierra del Fuego.  
 
Clima de neve: de tipo glacial, compreende a faixa da cordilheira austral, na zona de gelo continental de 
Santa Cruz e em manchas glaciais que há na alta cordilheira patagônica.  
 
Oceânico frio: nas ilhas austrais. O frio dura grande parte do ano, com precipitações de neve e são 
freqüentes as tempestades.  
 
Temperatura. Conversões  
 
De ºC a ºF: multiplicar 1,8 e acrescentar 32.  
 
De ºF a ºC: subtrair 32 e multiplicar por 5/9. 
 
 
Temporadas  
 
Verão: de 21 de dezembro a 20 de março.  
 
Outono: de 21 de março a 20 de junho.  
 
Inverno: de 21 de junho a 20 de setembro.  
 
Primavera: 21 de setembro a 20 de dezembro. 
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 Idioma 

 REPÚBLICA ARGENTINA 
 
Idioma   

O idioma oficial da Argentina é o Castelhano ou Espanhol. Trazido 
pelos conquistadores espanhóis, enriqueceu-se a partir do convívio 
com os povos indígenas nativos e mais tarde pela influência dos 
sucessivos movimentos imigratórios, produzidos desde finais do século 
XIX.  

Espanhol.  
Originários: Araucano, Guarani, 
Quéchua. 

 
Como traço distintivo, a fala coloquial, utiliza-se “vos”, em vez de “tú”. Em todo o território convivem 
diferentes dialetos, todos inteligíveis entre si. Em algumas regiões, também se falam as línguas dos povos 
originários: Araucano, Guarani e Quéchua. 
População 
 REPÚBLICA ARGENTINA 

 
População estimada 

 
Habitam o território nacional cerca de 40 milhões de argentinos.  
A grande maioria da população é de origem européia, principalmente, 
o espanhol e italiano. Também, há uma minoria indígena. Por sua vez, é possível encontrar um número 
importante de coletividades radicadas em diferentes zonas do país como, alemães, árabes, armênios, 
bolivianos, brasileiros, catalães, croatas, escoceses, eslovenos, galegos, gregos, ingleses, irlandeses, 
italianos, judeus, peruanos, poloneses, portugueses, suíços, ucranianos e bascos, entre outros. 

40.000.000 hab. 

 
 
 
Sistema político 
 REPÚBLICA ARGENTINA 

 
Sistema político 

 
O sistema de governo da República Argentina é Republicano, 
Representativo e Federal, e se organiza em três poderes: 

Republicano, Representativo e 
Federal. 

 
Poder Executivo: com sua primeira figura o Presidente - eleito para um período de quatro anos mediante 
voto popular direto, que se elege a cada quatro anos e com possibilidade de ser reeleito só por um período 
consecutivo-; um Vice-presidente, chefe do Gabinete - nomeado pelo Presidente-, ministros e secretários.  
 
Poder Legislativo: composto pelo Senado, com três senadores por cada província e três pela cidade de 
Buenos Aires. Sāo eleitos de forma direta por seis anos.  
Câmara de Deputados, conformada por duas câmaras, está integrada por 257 membros eleitos de forma 
direta por quatro anos e com possibilidade de serem reeleitos.  
 
Poder Judicial: Corte Suprema de Justiça, câmaras federais e de apelação, juizes federais, ordinários e 
de paz. 
 
 
Moeda 
 REPÚBLICA ARGENTINA 

 
Moeda 
Peso ($) 

 
A moeda Argentina é o peso ($). As notas que se emitem são de $ 
100; $ 50; $ 20; $ 10; $ 5 e $ 2. Moedas de $ 1; 50 centavos; 0,25 
centavos; 0,10 centavos e 0,05 centavos.  
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O dólar estadunidense é a moeda internacional de maior difusão. As moedas estrangeiras podem ser 
trocadas em bancos ou casas de câmbio autorizadas, onde é necessário apresentar o passaporte.  
 
 
 
IVA 

 
 

Na Argentina é 21%. 
 
 
 
Tax free (isento de imposto) 

 
 

Para recuperar o IVA dos produtos tax free, é importante conservar as faturas ou tíquetes das compras e 
preencher um formulário que se retira no Aeroporto. 
 
 
 
Telecomunicações 
 
Serviço telefônico: fixo ou domiciliar, móvel, e públicos - na rua e em locutórios.  
 
Serviço postal: cobre todo o país, sendo o Correio Argentino o principal provedor.  
 
Meios de comunicação: circulam mais de 200 jornais. Os de maior tiragem são publicados na Cidade de 
Buenos Aires e a maioria das cidades têm seus jornais locais. Há cerca de 1.500 estações de rádio, de 
amplitude modulada e de freqüência modulada.  
 
Os principais canais de TV que transmitem desde Buenos Aires são: Canal 13, América TV, Telefe, Canal 
9 e Canal 7, sendo este último de propriedade estatal e o único de alcance totalmente nacional. As 
grandes cidades têm seus próprios canais com programações locais e repetidoras dos canais de ar, da 
Cidade de Buenos Aires. Também destaca-se um importante número de canais de TV a cabo, com 
programação local e internacional.  
 
Serviço de internet: com cobertura em todas as cidades importantes e centros turísticos. Para domicílios 
particulares pode-se contratar um provedor que oferecerá alternativas de serviço e tarifas. Por sua vez, 
pode-se ter acesso desde locais comerciais, cyber e/ou locutório, onde se cobra uma tarifa pelo tempo de 
uso. Hotéis, bares, restaurantes, confeitarias, aeroportos, centros comerciais, entre outros, costumam 
oferecer serviço sem fio gratuito para seus clientes. 
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2. ESTUDAR NA ARGENTINA 
 
 

A oferta de formação superior situa-se entre as melhores da América Latina. Está conformada por 103 
instituições universitárias, que recebem mais de 1.500.000 estudantes: 1.285.000 comparecem a 
instituições estatais e 250.000 às particulares.  
 
Situadas em todas as regiões do país, tanto as universidades como os institutos têm uma oferta acadêmica 
destinada aos estudantes estrangeiros e recebem cerca de 25.000 jovens por ano.  
 
Podem ser cursadas carreiras de pré-graduação, de graduação e cursos de pós-graduação.  
As carreiras de pré-graduação são curtas, não duram mais de quatro anos, e oferecem títulos técnicos. As 
de graduação incluem as licenciaturas, alguns professorados, medicina, direito, as diferentes engenharias, 
entre outras. 
Quanto à pós-graduação, a oferta cobre uma ampla gama de áreas disciplinares. Em geral, são pagos e 
algumas universidades oferecem bolsas de estudo para estudantes estrangeiros.  
 
 
 
O sistema universitário 
 
 
O sistema universitário argentino está conformado por:  
 
• 38 universidades nacionais  
São universidades estatais e suas sedes cobrem todas as zonas do país - bonaerense, centro-leste, 
centro-oeste, metropolitana, nordeste, noroeste, sul-. Representam a proporção mais importante do 
sistema universitário argentino, onde cursa mais de 80% dos estudantes e se produz mais de 50% da 
pesquisa científica do país.  
 
• 43 universidades privadas 
Cobram mensalidades, que dependem da instituição e da carreira. Suas sedes estão localizadas nas 
zonas urbanas mais importantes do país. Cursam aproximadamente 250 mil estudantes. 
  
• 6 institutos universitários estatais e 13 institutos universitários privados 
A oferta acadêmica se desenvolve a partir de uma única área disciplinar, como arte, aeronáutica, medicina, 
teologia, economia, negócios e administração, entre outros. 
 
Somente em institutos privados comparecem cerca de 10 mil alunos. As instituições estatais não cobram 
mensalidade e os requisitos de ingresso para estudantes estrangeiros variam de acordo com a instituição, 
seja privada ou estatal. No caso dos privados, sobre as mensalidades você deve consultar em cada local. 
 
• 1 universidade provincial 
A Universidade Autônoma de Entre Ríos tem quatro faculdades, com sedes unicamente nessa província, e 
oferece carreiras vinculadas à ciência e tecnologia, ciências da gestão, da saúde, entre outras.  
 
• 1 universidade estrangeira  
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Trata-se da Universidade de Bolonha, com sede na Cidade de Buenos Aires. Sua oferta acadêmica inclui 
mestrados em pesquisa de mercado, internacionalização do desenvolvimento local, metodologia da 
pesquisa, cursos de alta formação e pós-graduação sobre a integração européia. 
• 1 universidade internacional 
É a Faculdade Latino-americana de Ciências Sociais (FLACSO), sede Argentina, onde se ministram tanto 
de forma presencial como virtual: um doutorado em Ciências Sociais, treze mestrados e especializações, 
diplomas superiores, cursos e seminários de pós-graduação. Esta universidade oferece bolsas de estudo 
para estrangeiros. 
 
Todas as creditações outorgadas pelas instituições educativas, sejam públicas ou privadas, estão sujeitas 
ao reconhecimento do Ministério de Educação da Nação através da Comissão Nacional de Avaliação e 
Creditação Universitária (CONEAU), que se encarrega de avaliar, de forma contínua todas as instituições 
universitárias e os títulos que outorgam:  
 
As carreiras de graduação e pré-graduação que oferecem as universidades argentinas e a conseqüente 
validez nacional dos títulos outorgados estão sujeitas ao regime de reconhecimento oficial oferecido pelo 
Estado argentino através do Ministério de Educação, Ciência e Tecnologia, conforme marca o artigo N° 41 
da Lei Nº 24.521, de Educação Superior.   
 
As carreiras que comprometerem o interesse público colocando em risco, de modo direto a saúde, a 
segurança, os diretos, os bens ou a formação dos habitantes, deverão ser creditadas, periodicamente, pela 
Comissão Nacional de Avaliação e Creditação Universitária (CONEAU), ou por entidades privadas 
constituídas com esse fim e devidamente reconhecidas.  
 
Em relação às carreiras de pós-graduação, de acordo com o artigo N° 46 da mesma Lei, também devem 
ser creditadas pela CONEAU, sejam especializações, mestrados ou doutorados, de acordo com os 
padrões que o Ministério de Educação, Ciência e Tecnologia em consulta com o Conselho de 
Universidades estabelece.  
 
Por outro lado, a mesma Lei estabelece em seu artigo N° 44 que as instituições universitárias deverão 
assegurar o funcionamento de instâncias internas de avaliação institucional, complementadas com 
avaliações externas, que serão realizadas no âmbito dos objetivos definidos por cada instituição, de 
maneira periódica e ao menos, a cada seis anos. As avaliações externas estão a cargo da CONEAU ou de 
entidades privadas constituídas com esse fim, com a participação de pares acadêmicos de reconhecida 
competência. 
 
 
 
Por que estudar na Argentina  

 
 

A formação contínua, o conhecimento de outras culturas e o cada vez mais necessário manejo do idioma 
espanhol impõe a estudantes de todo o mundo, novas condições a suas trajetórias educativas. A escolha 
de um lugar para estudar é uma empresa que requer a análise de diversas variáveis. 
 
Neste cenário, a Argentina está posicionada como um destino cada vez mais atrativo para estudantes 
estrangeiros. É um país seguro, multicultural, amplo e com uma oferta de cidades, lugares e centros de 
estudo muito diversificada. 
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A Argentina conta com uma centenária tradição educativa, em todos os seus níveis. As políticas estatais se 
orientaram para garantir o acesso irrestrito de toda a população a uma educação de qualidade, o que 
redundou em uma população com altos índices de escolarização e alfabetismo. Mais de 30% dos jovens 
entre 18 e 24 anos chega à universidade. 
Um dado que merece ser destacado é sua tradição universitária estatal assentada sobre a base do 
ingresso irrestrito, sem cotas nem vagas. Outro ponto a ser mencionado é a escolha de seus professores 
por concurso, garantindo assim a liberdade de idéias e a diversidade de conhecimento.  
 
O desenvolvimento e fomento da pesquisa científica também é objeto de apoio e impulso estatal. Através 
do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas (Conicet) se convoca a cada ano, a 
apresentação de projetos para serem subsidiados. As universidades contam com centros de pesquisa de 
qualidade, tanto para as ciências duras como para as sociais. Outra convocatória interessante é a 
realizada há 4 anos, pelo Concurso Innovar, que tem como objetivo principal reconhecer, promover e 
premiar as iniciativas que expressem originalidade, vontade de mudança, valor agregado na produção do 
conhecimento e, fundamentalmente, melhorar  a qualidade de vida dos cidadãos. 
 
Apesar de os centros urbanos concentrarem a maior proporção da oferta, o mapa de distribuição dos 
centros de formação permite eleger alternativas situadas em lugares tranqüilos, perto de áreas naturais ou 
atrativos turísticos. 
 
As cidades são importantes centros de atividades culturais, esportivas e econômicas. Além da capital, 
Buenos Aires, outros pólos urbanos, como Rosario, Mendoza, Córdoba Resistencia, Bariloche ou La Plata, 
também oferecem uma combinação equilibrada entre estudo e vida urbana. 
 
A vida cultural do país é uma das mais dinâmicas e estimuladas da região. A Argentina conta com uma 
rede nacional de mais de 500 museus. Buenos Aires concentra uma das ofertas de teatro “off” ou 
independente mais diversificada do mundo. A produção cinematográfica local cresce ano a ano e se 
posiciona como uma das mais interessantes e originais a nível internacional, participando e recebendo 
reconhecimentos em prestigiosos festivais, como Cannes, Berlim ou São Sebastião. As carreiras e cursos 
relacionados com a indústria cinematográfica estão cada vez melhor posicionados como opções 
interessantes para estudantes estrangeiros. Quanto à indústria da TV, a venda de programas, idéias, 
formatos e roteiros aos mercados estrangeiros está renovando este negócio mundial. Os designs 
argentinos, tanto gráficos, industriais, multimídia, de indumentária ou decoração ganharam um importante 
protagonismo que cresce sustentadamente. E a indústria editora goza de uma inegável tradição, 
convertendo o país em um dos mercados de fala hispana mais importantes do mundo. Em resumo, o 
desenvolvimento atual das indústrias culturais locais está alcançando reconhecidos níveis que combinam o 
ponto exato entre criatividade, gestão e profissionalização.  
 
 
 
Estudar espanhol na Argentina 
 
 
A escolha da Argentina como base para se formar em espanhol cresce ano a ano. Apenas em 2007, a 
quantidade de estudantes foi de 17.000 a 25.000. Os meses de maior afluência são fevereiro, julho e 
agosto.  
 
As sedes se multiplicam exponencialmente e incluem centros de estudo por todo o país. Além de institutos 
de ensino de gestão privada, as universidades nacionais estatais somam-se à oferta de cursos. 
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O leque de aulas é grande: desde cursos curtos e intensivos até anuais ou centrados em objetivos 
específicos, sejam de trabalho, profissionais, turísticos ou acadêmicos. Outra modalidade é aprender o 
espanhol enquanto se realiza outra atividade: trabalho voluntário, aulas de tango, esportes, turismo rural, 
de aventura ou de saúde. Em geral, além das aulas, cada centro oferece opções para facilitar a 
hospedagem dos estudantes, assim como o acesso às atividades culturais. 
Outro ponto estimulante para vir à Argentina para estudar espanhol é a existência do Certificado de 
Espanhol Língua e Uso (CELU), uma creditação outorgada pelos ministérios de Educação e de Relações 
Exteriores da Argentina, que avalia o manejo do espanhol como segunda língua e estrangeira. O exame se 
presta duas vezes por ano, em certas universidades locais e também pode ser prestado em várias sedes 
no Brasil.  
 
Mais informação: Certificado de Espanhol Língua e Uso. www.celu.edu.ar   
 
 
 
Trâmites indispensáveis 
 
Estudantes residentes 
 
Têm os mesmos benefícios que os estudantes argentinos. Os interessados devem se inscrever 
diretamente na universidade eleita e apresentar a documentação requerida. Geralmente, deve-se 
apresentar: título de segundo grau ou certificado de regularidade que certifique que não deve matérias; 
Documento Nacional de Identidade (DNI) e fotocópia das duas primeiras páginas; duas fotos 4x4. 
O regime prevê a revalidação prévia de estudos secundários realizados no respectivo país de origem. De 
todas as maneiras, cada faculdade informará se for necessário apresentar outro tipo de documentação, 
como legalizações especiais.  
 
Mais informação: revalidação de estudos secundários. www.me.gov.ar/validez/estudio_exterior.html   
 
Estudantes não residentes 
 
Deverão encaminhar-se ao Consulado Argentino em seu respectivo país de origem e solicitar uma vaga 
sob o regime da Resolução Ministerial N°1523/90. As inscrições realizadas sob esta modalidade, ficam 
isentas do cumprimento dos requisitos gerais de revalidação de estudos de nível médio. 
Uma vez graduados, os inscritos sob este regime deverão solicitar autorização do Ministério de Educação 
para poder exercer na Argentina. 
 
Tanto para se incorporar às carreiras universitárias, como para desenvolver cursos curtos, estágios ou 
participar de programas de intercâmbio universitário, a Disposição Nº 20699 da Direção Nacional de 
Migrações (DNM) estabelece três tipos de estudantes internacionais: 
 
Estudantes internacionais provenientes do MERCOSUL e estados associados. Bolívia, Brasil, 
Colômbia, Chile, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela 
 
Uma vez inscrito na instituição universitária e dentro dos 30 dias úteis, deverá se apresentar ante a DNM 
com a constância de inscritos na instituição educativa, passaporte - ou cédula de identidade - válido e 
vigente ou certificado de nacionalidade, certificado de carência de antecedentes penais onde haja residido 
nos últimos três anos, legalizado ou comentado, certificado de carência de antecedentes penais na 
República Argentina e pagar a taxa respectiva. 

http://www.celu.edu.ar/
http://www.me.gov.ar/validez/estudio_exterior.html
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Estudantes internacionais provenientes de extra MERCOSUL, que não requerem visto para 
ingressar como turistas à Argentina  
 
Uma vez inscrito na instituição universitária e dentro dos 30 dias úteis, deverá apresentar-se ante a DNM 
com constância de inscrição na instituição educativa, passaporte -ou cédula de identidade- válido e vigente 
ou certificado de nacionalidade, certidão de nascimento legalizada, certificado de carência de antecedentes 
penais onde haja residido nos últimos cinco anos, legalizado ou comentário, certificado de carência de 
antecedentes penais na República Argentina e pagar a taxa respectiva. 
 
Estudantes Internacionais provenientes de extra MERCOSUL, que requerem visto para ingressar 
como turistas à Argentina 
 
A instituição universitária solicitará à DNM a autorização de entrada ao território nacional da pessoa 
estrangeira, através de um formulário específico. A DNM aprovará ou rejeitará a solicitação.  
 
No primeiro caso, a pessoa estrangeira solicitará o visto ante o consulado recebendo o visto sempre que 
comprove a identidade, carência de  antecedentes penais onde haja residido nos últimos cinco anos, 
apresente certidão de nascimento, comprove meios econômicos para sobreviver e hospedar-se na 
Argentina, possuir conhecimentos necessários do idioma nacional e pagar a taxa respectiva.  
 
Os estudantes compreendidos nesta última categoria, que hajam cursado e sido aprovados em um curso 
de idioma castelhano, oficialmente, reconhecido e que posteriormente estejam inscritos e aceitos por uma 
entidade educativa oficialmente reconhecida com a finalidade de cursar uma carreira formal, poderão 
efetuar a mudança de subcategoria migratória a estudantes formais em território. 
 
Uma vez finalizados os trâmites, em todos os casos, outorgar-se-á uma residência temporária de dois 
anos, podendo prorrogar-se, enquanto houver carência de antecedentes penais na Argentina, sua 
condição de aluno regular mediante pagamento da taxa específica. Também, com antecipação, os 
estudantes que estiverem recebendo tratamento médico e/ou medicação de forma regular devem informar-
se sobre a disponibilidade da prestação de dito tratamento e/ou medicamento na Argentina. 
 
Mais informação: www.migraciones.gov .ar ou “Guia de trâmites”, em Documentação/Migrações, do site 
www.argentina.gov.ar   
 
 
 
Cursos, estágios ou programas de intercâmbio 

 
 

Para comparecer a cursos que durem mais de 90 dias, participar de programas de intercâmbio cultural, 
estudantil, estágios ou estudos parciais dentro de uma carreira universitária, dever-se-ão levar em 
consideração os seguintes requisitos: 
 
Estudantes internacionais provenientes de extra MERCOSUL que não requerem visto para 
ingressar na Argentina como turistas 
 
Uma vez inscrito na instituição universitária e dentro dos 30 dias úteis, deverá se apresentar ante a DNM 
com constância de inscrição na instituição educativa e o curso em questão, passaporte  - ou cédula de 

http://www.migraciones.gov/
http://www.argentina.gov.ar/
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identidade - válido e vigente ou certificado de nacionalidade, certificado de carência de antecedentes 
penais onde haja residido nos últimos cinco anos, legalizado ou com comentários legais, certificado de 
carência de antecedentes penais na República Argentina. 
 
Estudantes internacionais provenientes de extra MERCOSUL que requerem visto para ingressar 
como turistas 
A instituição universitária solicitará à DNM, a autorização de ingresso ao território nacional da pessoa 
estrangeira, através de um formulário específico. A DNM aprovará ou rejeitará a solicitação.  
No primeiro caso, a pessoa estrangeira, solicitará o visto ante o consulado denunciado para comparecer ao 
curso pretendido. Para ser outorgado o visto, deve comprovar identidade, carência de antecedentes penais 
onde haja  residido nos últimos cinco anos, certidão de nascimento, meios econômicos para subsistir e 
hospedar-se na Argentina, conhecimentos necessários do idioma nacional.  
 
Os estudantes do MERCOSUL e estados associados excetuados. 
 
Cumpridos estes trâmites, em todos os casos será outorgada uma residência transitória especial, que será 
de um ano, exceto que o prazo do curso, a participação nos programas de intercâmbio cultural, estudantil, 
estágios ou estudos parciais dentro de uma carreira universitária seja inferior, em cujo caso, o prazo de 
residência será o da duração indicada. 
 
Mais informação: www.migraciones.gov.ar ou “Guia de trâmites”, em Documentação/Migrações do site 
www.argentina.gov.ar   
 
 
 
 
 

http://www.migraciones.gov.ar/
http://www.argentina.gov.ar/
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3. Dados úteis 
 
 

Hospedagem 
 
 

Algumas universidades oferecem quartos ou residências. Aquelas que não oferecem costumam ter a 
disposição dos estudantes sugestões de hospedagem. Para todos os casos, deve-se consultar a casa de 
estudos. Os custos variam de acordo com a cidade, a zona, e o tipo de serviço contratado.  
 
Geralmente, as opções mais utilizadas pelos alunos são: 
 
• Alugar um apartamento ou casa 
• Alugar um quarto de um apartamento ou casa de família  
• Alugar um quarto em uma residência estudantil 
 
Mais informação: site oficial Estudar na Argentina. Seção, Gastos na Argentina/Hospedagem 
http://spuweb.siu.edu.ar/studyinargentina/pages/study1406.php   
 
 
 
Bolsas de Estudo 
 
 
Todos os anos abrem as convocatórias de bolsas de estudo para estudantes estrangeiros que desejam 
estudar no país. No site oficial Estudar na Argentina se oferece informação atualizada.  
 
Mais informação: Estudar na Argentina. Seção, Requisitos e ajudas /Bolsas de estudo  
http://spuweb.siu.edu.ar/studyinargentina/pages/study1203.php  
 
 
 
Centro de Informação para estrangeiros 

 
 

0800-555-0016 
turista@turismo.gov.ar  
 
 
 
Código telefônico 

 
 

Para ligar à Argentina do exterior: 00 + 54 + Código de área + número de telefone. 
 
 
Código de área por Cidade  
 
Ciudad de Buenos Aires: 11 

http://spuweb.siu.edu.ar/studyinargentina/pages/study1406.php
http://spuweb.siu.edu.ar/studyinargentina/pages/study1203.php
mailto:turista@turismo.gov.ar
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Buenos Aires. La Plata: 221 
Buenos Aires. Mar del Plata: 223 
Buenos Aires. Bahía Blanca: 291 
Catamarca: 3833 
Córdoba: 351 
Corrientes: 3783 
Chaco. Resistencia: 3722 
Chubut. Rawson: 2965 
Entre Ríos. Paraná: 343 
Formosa: 3717 
San Salvador de Jujuy: 388 
La Pampa. Santa Rosa: 2954 
La Rioja: 3822 
Mendoza: 261 
Misiones. Posadas: 3752 
Neuquén: 299 
Río Negro. Viedma: 2920 
Salta: 387 
San Juan: 264 
San Luis: 2652 
Santa Cruz. Río Gallegos: 2966 
Santa Fe: 342 
Santa Fe. Rosario: 341 
Santiago del Estero: 385 
Tucumán. San Miguel de Tucumán: 381 
Tierra del Fuego. Ushuaia: 2901 
 
 
 
Eletricidade 
 
 
A corrente elétrica na Argentina é de 220 volts, 50 ciclos de corrente alterna.  
Sugere-se trazer transformadores. 
 
 
 
Horário 
 
 
O fuso horário corresponde a GMT-3.  
Em algumas províncias pode mudar, tanto na temporada de verão como na de inverno.  
 
 
 
Horário comercial 
 
 
Bancos e casas de câmbio: de segunda à sexta, de 10h a 15h. 
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Escritórios comerciais: Em geral de 9h a 12h e de 14h a 19h. 
Lojas e vendas: nas grandes cidades de 9h a 20h. Nas cidades do interior do país costumam fechar ao 
meio-dia. Aos sábados, o horário é de 9h a 13h. 
Cafés, confeitarias e pizzarias: nas grandes cidades abrem, aproximadamente, de 8h a 24h. Nos 
restaurantes o almoço se serve a partir das 12h30 e o jantar a partir das 20h30. Muitos estabelecimentos 
oferecem comidas rápidas a toda hora. 
 
 
 
Gorjetas 
 
 
É costume deixar 10% do valor do serviço em cafés e restaurantes. Alguns lugares o incluem na conta 
final. Também é habitual dar uma gorjeta aos porteiros, carregadores e acomodadores nos espetáculos. 
 
 
 
Meios de transporte interno 
 
Aluguel de carros: são oferecidos em diferentes cidades e pode-se pagar em dinheiro à vista ou com 
cartão de crédito. Geralmente, deve-se apresentar a carteira de motorista legal para o território argentino e 
um documento de identidade ou passaporte.  
 
Coletivo ou ônibus de curta distância: seu percurso é urbano –dentro de uma cidade- ou interurbano – 
conecta várias cidades-. É o meio de transporte mais utilizado. A passagem é econômica e varia de acordo 
com a cidade e distância. Paga-se com moedas, fichas ou cartão magnético. Estes dois últimos devem ser 
comprados nos comércios aderidos. Os percursos e horários devem ser consultados em cada cidade – em 
algumas se vendem guias com os percursos e em outras se oferece uma programação de horários nas 
bilheterias.  
 
Este tipo de meio de transporte oferece o serviço chamado diferencial. Sua oferta horária é menor e o 
custo da passagem tem um valor mais alto. Neste caso, pode-se viajar sentado, no inverno com calefação 
e no verão com ar-condicionado.  
 
Coletivo ou ônibus de longa distância: utilizam-se para percorrer grandes distâncias dentro do país e 
países limítrofes. O custo varia de acordo com a companhia, o tipo de serviço e a distância. Em geral, 
cobra-se à vista e algumas empresas aceitam cartão de crédito. As passagens podem ser compradas nos 
terminais, em agências de viagens ou por internet. Deve-se apresentar documento de identidade ou 
passaporte.  
 
Minibus: utilizam-se para percursos interurbanos. O custo depende da empresa e da distância. Este 
serviço costuma ser utilizado para deslocar-se desde os aeroportos, ou desde zonas suburbanas à cidade. 
 
Remise: utiliza-se para viagens curtas e longas. A tarifa varia conforme a cidade, e a distância. O serviço 
sempre é contratado através de uma agência de remise.  
 
Subte (metrô): oferece-se na Cidade de Buenos Aires, e é o mais eleito para deslocar-se de maneira 
rápida. As diferentes linhas cobrem todos os pontos estratégicos da cidade. Sua tarifa é fixa e a passagem 
se compra nos guichês de cada estação. Tem duas modalidades: cartão magnético - subtepass-, que se 
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paga em dinheiro ou cartão magnético subtecard, que se pode carregar com cartão de crédito. Horário: de 
segunda a sábado de 6h a 23h. Domingos de 8h a 22h.  
Táxi: Dependendo da cidade, pode-se tomar diretamente na rua ou ligando para uma agência de rádio-
táxi. As tarifas variam conforme a cidade e a distância. Paga-se à vista e algumas agências oferecem 
conta corrente para seus clientes.  
 
Trem: é um meio de transporte popular e barato. Oferece percurso urbano, interurbano e longa distância. 
Os preços e horários variam conforme a cidade, o tipo de serviço e a distância.  
 
Bonde: veículo elétrico que circula nas cidades de Córdoba, Rosario e Mendoza. Sua tarifa é econômica e 
tem percursos similares aos coletivos urbanos. 
 
 
 
Migrações. Informação e formulários on-line 
 
 
Desde o site da Direção Nacional de Migrações, pode-se preencher e imprimir o Cartão Migratório para 
entrar no país. Também informa-se sobre todos os trâmites que deve realizar um estrangeiro para entrar e 
ficar na Argentina.  
 
Mais informação:  www.migraciones.gov.ar  
  
No site governamental da Argentina se oferece um guia de trâmites onde se explicam, detalhadamente, 
todos os requisitos a serem cumpridos para ingressar ao país, seja por estudo, intercâmbio, trabalho, entre 
outros. 
 
Mais informação: www.argentina.gov.ar, na seção Trâmites, acessar Documentação e depois Migrações-
Permissões para entrar no país. 
 
Também na web da Chancelaria pode-se consultar para que países são necessários vistos e informação 
para tramitá-lo.  
 
Mais informação: www.mrecic.gov.ar, acessar na Chancelaria e depois em Temas consulares. 
 
 
 
Seguro de saúde internacional 
 
 
Os estudantes deverão apresentar na casa de estudos, uma cópia da apólice do seguro de saúde 
internacional. A cobertura do mesmo deverá compreender o período total de sua estadia na Argentina e 
incluir eventuais gastos de repatriação e/ou evacuação.  
Os seguros de saúde oferecidos pelos cartões de crédito não são suficientes para o tipo de cobertura 
requerida. 
 
 
 

http://www.migraciones.gov.ar/
http://www.argentina.gov.ar/
http://www.mrecic.gov.ar/
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Trabalhar enquanto se estuda 

 
 

Para trabalhar na Argentina deve-se tramitar a residência –permanente, temporária ou transitória - e contar 
com visto de trabalho. O trâmite pode ser realizado em qualquer sede da Direção Nacional de Migrações.  
 
Mais informação: www.migraciones.gov.ar  
 
 

http://www.migraciones.gov.ar/
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4. Diretório  
 
 
Aeroportos argentinos 

 
 

Mais informação: www.aa2000.com.ar  
 
 
Aeroparque | AEP - Aeroparque Jorge Newbery (Cidade de Buenos Aires) 
O. Obligado S/N 
(011) 4130-4100/4300. Segunda à sexta-feira, das 8h às 19h.  
 
Bahía Blanca | BHI - Aeroestación Civil Comandante Espora 
Ruta 007/05 Km. 675 
(0291) 486-0325 
 
Bariloche | BRC - Aeropuerto Internacional San Carlos de Bariloche 
Ruta Nacional 238 - S/N 
(02944) 40-5026 / 40-5037 
 
Catamarca | CTC - General Felipe Varela 
Ruta Provincial 38 Km. 22 
(03833) 43-0080 
 
Chapelco | CPC - Chapelco Aviador Carlos Campos  
Ruta Provincial 234 S/N 
(02972) 42-7636 
 
Comodoro Rivadavia | CRD - Aeropuerto Internacional Gral. Enrique Mosconi 
Km. 9 - Comodoro Rivadavia 
(0297) 454-8126 
 
Córdoba | COR - Aeropuerto Internacional Córdoba "Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella" 
Cno. Pajas Blancas Km. 8.5 
(0351) 475-3008 
 
Corrientes | CNQ - Fernando Piragine Niveyro 
Ruta 12 Km. 7 
(03783) 45-8325 
 
El Calafate | FTE - Aeropuerto Internacional El Calafate 
Ruta Provincial Nº11 
(02902) 49-2499/49-1220/49-1230 
 
Esquel | EQS - Aeropuerto Brigadier Gral. Antonio Parodi 
Ruta 40 
(02945)-45-2688/45-2793 
 

http://www.aa2000.com.ar/
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Ezeiza | EZE - Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini  
 Av. Tte. Gral. Ricchieri S/N 
 (011) 4480-5000  
 
Formosa | FMA - Aeropuerto Internacional Formosa 
Ruta Nacional Nº11 Km. 1052 
(03717) 45-2490 
 
Iguazú | IGR - Capitán Krause 
Cno. Anexo a Ruta Provincial N°101 
(03757) 42-0915 
 
Jujuy | JUJ - Aeropuerto Internacional Dr. Horacio Guzmán 
35 Km. San Salvador de Jujuy 
(0388) 491-1109/491-1108 
 
La Rioja | IRJ - Vicente Almandos Almonacid 
Ruta Provincial 5, Km. 7 
(03822) 42-7239 
 
Mar del Plata | MDQ - Aeropuerto Internacional Mar del Plata Brigadier Gral. Bartolomé De la Colina 
Ruta Nacional N°2  Km. 398 
(0223) 479-0194 
 
Mendoza | MDZ - Aeropuerto Internacional Ingeniero Francisco Gabrielli “El Plumerillo" 
Ruta Nacional 40 N. S/N. Las Heras 
(0261) 448-7320/448-7257 
 
Neuquén | NQN - Aeropuerto Internacional de Neuquén Juan D. Perón 
San Martín 5901 
(0299) 444-0736/444-0486 
 
Posadas | PSS - Aeropuerto Internacional Posadas, Libertador Don José de San Martín 
Ruta 12 
(03752) 45-1104/45-2711 
 
Resistencia | RES - Aeropuerto Internacional Resistencia 
Ruta 11 Km. 1003.5 
(03722) 44-6800/01 
 
Río Gallegos | RGL - Piloto Civil Norberto Fernández 
Ruta Nacional Nº3 Km. 8 
(02966) 44-2059 
 
Río Grande | RGA - Aeropuerto Internacional Río Grande 
Ruta Nacional N°3 Acceso Aeropuerto S/N 
(02964) 42-2270/42-2271 
 
Rosario | ROS - Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas 
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Jorge Newbery S/N 
(0341) 451-1470 
Salta | SLA - Aeropuerto Gral. Martín Miguel de Güemes 
Ruta 51 Km. 5 
(0387) 424-1200/424-1185 
  
San Juan | UAQ - Aeropuerto San Juan 
Ruta 20 Km. 12 
(0264) 425-0487 
 
San Luis | LUQ - Aeropuerto Brigadier Mayor Ojeda 
Avenida Fuerza Aérea 3095 
(02652) 42-2427/457 int. 120 (Tráfico) 43-7015 (Operaciones) 
 
San Rafael | AFA - Aeropuerto Santiago Germano 
Ruta Provincial 143 S/N 
(02627) 43-6324 
 
Santa Fe | SFN - Aeropuerto Sauce Viejo 
Ruta 11 Km. 457 
(0342) 499-5058 
 
Santa Rosa | RSA - Aeropuerto Santa Rosa 
Ruta 35 Km. 330 
(02954) 43-2915 
 
Santiago del Estero | SDE - Vice Comodoro Ángel Aragonés 
Av. Madres de Ciudades S/N 
(0385) 434-0337 
 
Trelew | REL - Aeropuerto Almirante Zar 
Ruta Nacional N°3 Km. 1450 
(02965) 42-0060 
 
Ushuaia | USH - Aeropuerto Internacional de Ushuaia "Malvinas Argentinas" 
(02901) 43-6586 (Of. de ventas) 43-7265 (Tráfico) 
 
Viedma | VDM - Aeropuerto Gobernador Castello 
Ruta Provincial 151 Km. 7 
(02920) 42-6404 
  
Tucumán | TUC - Aeropuerto Teniente Benjamín Matienzo 
Delfín Gallo S/N  
(0381) 426-0016 (Tráfico) 426-3813 (Operaciones) 
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Embaixadas e consulados 
 
 
Para realizar trâmites ou consultas, os visitantes estrangeiros podem entrar em contato com as 
embaixadas e consulados de seu país. Em geral, têm escritórios em todos os grandes centros urbanos. 
 
Alemanha 
Villanueva 1055 
Cidade de Buenos Aires 
4778-2500 
info@buenos-aires.diplo.de  
www.buenos-aires.diplo.de  
Horario: lunes a viernes de 08.30 a 11.00. 
 
Arabia Saudí 
Alejandro María de Aguado 2881 
Cidade de Buenos Aires 
0800-3456-999. Segunda à sexta-feira das 9h às 24h. Sábados e domingos das 9 às 19h.  
www.embajadasaudi.org  
 
Astrália 
Villanueva 1400 
Cidade de Buenos Aires 
4779-3500 
info.ba.general@dfat.gov.au  
www.argentina.embassy.gov.au  
Segunda à quinta-feira das 9 às 13h e das 14 às 17.30 hs. Quinta-feira das 9 às 13 e das 14 às 16.30h.  
 
Bolívia 
Av. Corrientes 545, 2º piso 
Cidade de Buenos Aires 
4394-1463 
www.embajadadebolivia.com.ar  
Segunda à sexta-feira das 9.30 às 17.30h.  
 
Brasil 
Carlos Pellegrini 1363, 5º piso 
Cidade de Buenos Aires 
4515-6500 
diversos@conbrasil.org.ar  
www.brasil.org.ar  
 
Canadá 
Tagle 2828 
Ciudad de Buenos Aires 
4808-1000 

mailto:info@buenos-aires.diplo.de
http://www.buenos-aires.diplo.de/
http://www.embajadasaudi.org/
mailto:info.ba.general@dfat.gov.au
http://www.argentina.embassy.gov.au/
http://www.embajadadebolivia.com.ar/
mailto:diversos@conbrasil.org.ar
http://www.brasil.org.ar/
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bairs-webmail@international.gc.ca  
http://geo.international.gc.ca/latin-america/argentina/  
Segunda à quinta-feira das 14 às 16h. . 
 
Chile 
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 547 2º piso 
Cidade de Buenos Aires 
4331-6228 al 30. 
info@consuladodechile.org.ar    
www.consuladodechile.org.ar  
Segunda à sexta-feria das 9 às 13h.  
 
China 
Av. Crisólogo Larralde 5349 
Cidade de Buenos Aires 
4547-8100 
 
Colômbia 
Carlos Pellegrini 1363 3º piso 
Cidade de Buenos Aires 
4325-0258 
turismo@embajadacolombia.int.ar  
comercio@embajadacolombia.int.ar cultura@embajadacolombia.int.ar  
educacion@embajadacolombia.int.ar  www.embajadacolombia.int.ar  
Segunda à sexta-feira das 9.30 às 13h e das 14.30 às 17.30h.  
 
Coréia do Sul 
Av. del Libertador 2395 
Cidade de Buenos Aires 
4802-9665 
www.embcorea.org.ar  
 
Costa Rica 
Av. Callao 1769 7º b 
Cidade de Buenos Aires 
4814-1660 
embarica@fibertel.com.ar  
 
Cuba 
Virrey Del Pino 1810 
Cidade de Buenos Aires 
4782-9049/ 89 
info@ar.embacuba.cu  
www.embacuba.com.ar  
 
Ecuador 
Av. Quintana 585 9º piso 
Cidade de Buenos Aires 
4804-0073 

mailto:bairs-webmail@international.gc.ca
http://geo.international.gc.ca/latin-america/argentina/
mailto:info@consuladodechile.org.ar
http://www.consuladodechile.org.ar/
mailto:turismo@embajadacolombia.int.ar
mailto:comercio@embajadacolombia.int.ar
mailto:cultura@embajadacolombia.int.ar
mailto:educacion@embajadacolombia.int.ar
http://www.embajadacolombia.int.ar/
http://www.embcorea.org.ar/
mailto:embarica@fibertel.com.ar
mailto:info@ar.embacuba.cu
http://www.embacuba.com.ar/
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O Salvador 
Suipacha 1380 2º piso 
Cidade de Buenos Aires 
4325-0849 / 8588 
elsalvador@fibertel.com.ar     
www.embajadaelsalvador.com.ar  
 
Espanha 
Gral. Guido 1770 
Ciudad de Buenos Aires 
4814-9100 
cog.buenosaires@correo.mae.es  
www.mae.es/consulados/buenosaires  
Segunda à sexta-feira das 8.15 às 14.30h.  
 
Estados Unidos 
Av. Colombia 4300 
Cidade de Buenos Aires 
5777-4533 
BuenosAires-GSO@state.gov   
http://buenosaires.usembassy.gov  
 
França 
Av. Santa Fe 846 4º piso 
Cidade de Buenos Aires 
4312-2409 
info@cgf.int.ar  
www.consulatfrance.int.ar  
Segunda à sexta-feira das 9 às 12.30 e das 14 às 16h.  
 
Guatemala 
Av. Santa Fe 830 5º piso 
Cidade de Buenos Aires 
4313-9160 / 9180 
embagua@peoples.com.ar  
 
Grã-Bretanha 
Dr. Luis Agote 2412 
Cidade de Buenos Aires 
4808-2200 
www.britain.org.ar/index_sp.html  
Segunda à sexta-feira das 9 às 14h.  
 
Haíti 
Av. Pte. Figueroa Alcorta 3297 
Cidade de Buenos Aires 
4807-0211 
embajadahaiti@fibertel.com.ar  

mailto:elsalvador@fibertel.com.ar
http://www.embajadaelsalvador.com.ar/
mailto:cog.buenosaires@correo.mae.es
http://www.mae.es/consulados/buenosaires
mailto:BuenosAires-GSO@state.gov
http://buenosaires.usembassy.gov/
mailto:info@cgf.int.ar
http://www.consulatfrance.int.ar/
mailto:embagua@peoples.com.ar
http://www.britain.org.ar/index_sp.html
mailto:embajadahaiti@fibertel.com.ar
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Holanda  
Olgaa Cosenttini 831 3º piso 
Cidade de Buenos Aires 
4338-0050 
bue-tcz@minbuza.ml  
www.embajadaholanda.int.ar  
 
Honduras 
Av. Callao 1564 2º piso 
Cidade de Buenos Aires 
4803-0077 / 1769 
embajadahonduras@fibertel.com.ar  
 
Israel 
Av. de Mayo 701 10º piso 
Cidade de Buenos Aires 
4338-2500 
 
Itália 
Billinghurst 2577 
Cidade de Buenos Aires 
4011-2100 
ambasciata.buenosaires@esteri.it    
www.ambbuenosaires.esteri.it  
 
México 
Arcos 1650 
Cidade de Buenos Aires 
4118-8800 
www.embamex.int.ar  
 
Palestina 
Riobamba 981 
Cidade de Buenos Aires 
4816-6651 
embajada@palestina.int.ar  
www.palestina.int.ar  
 
Panamá 
Av. Santa Fe 1461 1º piso 
Cidade de Buenos Aires 
4811-1254 
www.embajadadepanama.com.ar  
 
Paraguai 
Av. Gral. Las Heras 2545 
Cidade de Buenos Aires 
4802-3826 / 3432  

mailto:bue-tcz@minbuza.ml
http://www.embajadaholanda.int.ar/
mailto:embajadahonduras@fibertel.com.ar
mailto:ambasciata.buenosaires@esteri.it
http://www.ambbuenosaires.esteri.it/
http://www.embamex.int.ar/
mailto:embajada@palestina.int.ar
http://www.palestina.int.ar/
http://www.embajadadepanama.com.ar/
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Perú 
Av. del Libertador 1720 
Cidade de Buenos Aires 
4802-2000 
contacto@embajadadelperu.com.ar  
www.embajadadelperu.com.ar  
Segunda à sexta-feira das 9 às 13 e das 15 às 18h.  
 
Portugal 
Maipú 942 17º piso 
Cidade de Buenos Aires 
4312-3524 / 0187 
www.embaixadaportugal.com.ar  
 
República Dominicana 
Av. Santa Fe 830 7º piso 
Cidade de Buenos Aires 
4312-9378 
 
Rússia 
Rodriguez Peña 1741 
Cidade de Buenos Aires 
4813-1552 / 8039 
embrusia@fibertel.com.ar  
www.argentina.mid.ru  
  
Síria 
Av. Callao 956 
Cidade de Buenos Aires 
4813-2113 / 5438 
 
Suíça 
Av. Santa Fe 846 12º piso 
Cidade de Buenos Aires 
4311-6491  
bue.vertretung@eda.admin.ch  
www.eda.admin.ch/buenosaires  
Horario: lunes a viernes de 09.00 a 12.00. 
 
União Européia  
Ayacucho 1537 
Cidade de Buenos Aires 
4805-3759 
delegation-argentina@ec.europa.eu  
www.delarg.ec.europa.eu  
 
Uruguai 
Las Heras 1907 

mailto:contacto@embajadadelperu.com.ar
http://www.embajadadelperu.com.ar/
http://www.embaixadaportugal.com.ar/
mailto:embrusia@fibertel.com.ar
http://www.argentina.mid.ru/
mailto:bue.vertretung@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/buenosaires
mailto:delegation-argentina@ec.europa.eu
http://www.delarg.ec.europa.eu/


 
 

 

Argentina.ar  27 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Estudar na Argentina

 
 
 
 

Cidade de Buenos Aires 
4807-3040 / 50 
urubaires@embajadadeluruguay.com.ar   
www.embajadadeluruguay.com.ar  
 
Venezuela 
Virrey Loreto 2035 
Cidade de Buenos Aires 
4785-2226 / 4788-4944 
embajada@argentina.gob.ve  
www.argentina.gob.ve  
Horario: lunes a viernes de 09.30 a 12.30. 
 
A listra completa pode ser consultada no sítio La nómina completa se puede consultar en el sitio de 
Cancillería, del Ministerio de Relaciones Internacionales, Comercio y Culto 
Más información: www.mrecic.gov.ar/portal/guia-dip/rep-ext/rep-ext.html  
 
 
 
Universidades e institutos 
 
 
Universidades estatais 
 
Universidade de Buenos Aires 
Viamonte 430/444 y Reconquista 694 (CP 1053) Cidade de Buenos Aires 
(011) 4510-1100 / 4511-8153 
www.uba.ar    
 
Universidade Nacional de Catamarca 
Esquiú 612 -    (CP 4700) San Fernando del Valle de Catamarca 
(03833) 42-4099 / 43-5177 / 45-0217 
www.unca.edu.ar  
 
Universidade Nacional de Chilecito 
9 de Julio 22 - (CP 5333) Chilecito. La Rioja 
(03825) 42-6291     
www.undec.edu.ar  
 
Universidade Nacional de Córdoba 
Haya de la Torre s/n, Pabellón Argentina, Ciudad Universitaria (CP 5000) Córdoba   
(0351) 433-4072 / 4157 / 3092 / 3094 / 3093 
www.unc.edu.ar  
 
Universidade Nacional de Cuyo 
Centro Universitario Parque Gral. San Martín (CP 5500) Mendoza   
(0261) 4494000 al 4020 
www.uncu.edu.ar  
 

mailto:urubaires@embajadadeluruguay.com.ar
http://www.embajadadeluruguay.com.ar/
mailto:embajada@argentina.gob.ve
http://www.argentina.gob.ve/
http://www.mrecic.gov.ar/portal/guia-dip/rep-ext/rep-ext.html
http://www.uba.ar/
http://www.unca.edu.ar/
http://www.undec.edu.ar/
http://www.unc.edu.ar/
http://www.uncu.edu.ar/
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Universidade Nacional de Entre Ríos 
Eva Perón 24 (CP 3260) Concepción del Uruguay. Entre Ríos 
(03442) 421530 / 421500     
www.uner.edu.ar  
 
Universidade Nacional de Formosa 
Don Bosco 1082 (CP 3600) Formosa   
(03717) 430-485 / 434274 / 423922   
www.unf.edu.ar  
 
Universidade Nacional de General San Martín 
25 de Mayo y Francia (CP 1650) Partido de San Martín. Buenos Aires 
(011) 40061500 - 47241500     
www.unsam.edu.ar  
 
Universidade Nacional de General Sarmiento 
Juan M. Gutiérrez 1150 (CP 1613) Los Polvorines. Buenos Aires 
(011) 4469-7500 / 4469-7592 / 7598     
www.ungs.edu.ar  
 
Universidade Nacional de Jujuy 
Av. Bolivia N 1239 (CP 4600) San Salvador de Jujuy 
(0388) 4221-502 / 504 
www.unju.edu.ar  
 
Universidade Nacional da Matanza 
Florencio Varela 1903 (CP 1754) San Justo. Buenos Aires 
(011) 4651-8339 / 44808900     
www.unlm.edu.ar  
 
Universidade Nacional da Pampa 
Coronel Gil 353 3 Piso (CP 6300) Santa Rosa. La Pampa 
(02954) 45-1600 / 45-1604     
www.unlpam.edu.ar   
 
Universidade Nacional da Patagonia Austral 
Lisandro de la Torre 860 (CP 9400) Río Gallegos. Santa Cruz 
(02966) 44-2370 al 2377     
www.unpa.edu.ar  
 
Universidade Nacional da Patagonia San Juan Bosco 
Ciudad Universitaria Km 4 (CP 9005) Comodoro Rivadavia. Chubut 
(0297) 455-7453 / 7687 / 7856 / 7954     
www.unp.edu.ar    
 
Universidade Nacional de la Plata 
Calle 7 N 776 (CP 1900)  La Plata. Buenos Aires 
(0221) 423-6804 / 427-8002 / 6412 
www.unlp.edu.ar   

http://www.uner.edu.ar/
http://www.unf.edu.ar/
http://www.unsam.edu.ar/
http://www.ungs.edu.ar/
http://www.unju.edu.ar/
http://www.unlm.edu.ar/
http://www.unlpam.edu.ar/
http://www.unpa.edu.ar/
http://www.unp.edu.ar/
http://www.unlp.edu.ar/
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Universidad Nacional de la Rioja 
Av. Vicente Bustos y Av. Laprida (CP 5300) La Rioja  
(03822) 45-7000 al 7004    
 www.unlar.edu.ar   
 
Universidad Nacional de Lanús 
29 de Septiembre 3901 (CP 1826) Remedios de Escalada. Buenos Aires 
(011) 4202-9207     
www.unla.edu.ar  
Universidade Nacional de Lomas de Zamora 
Camino de Cintura Km. 2  (CP 1836) Lomas de Zamora. Buenos Aires 
(011) 42828046 / 4245 / 2311 / 9458 / 8045     
www.unlz.edu.ar   
 
Universidade Nacional de Luján 
Ruta Nacionales 5 y Av. Constitución (CP 6700) Luján. Buenos Aires 
(02323) 427701/ 420380 / 3979 / 3677 / 2485     
www.unlu.edu.ar   
 
Universidade Nacional de Mar del Plata 
Av. Juan Bautista Alberdi 2695 (CP 7600) Mar del Plata. Buenos Aires 
(0223) 492-1705 / 1700     
www.mdp.edu.ar   
 
Universidade Nacional de Misiones 
Campus Universitario - Ruta Nacional 12, Km. 7 ½ (CP 3304) Posadas. Misiones 
(03752) 48-0916 / 0691 /0200   
www.unam.edu.ar   
 
Universidade Nacional de Quilmes 
Roque Sáenz Peña 180 (CP 1876) Bernal. Buenos Aires 
(011) 4365-7124 
www.unq.edu.ar   
 
Universidade Nacional de Río Cuarto 
Ruta Nacional 36 Km. 601 (CP 5800) Río Cuarto. Córdoba 
(0358) 467-6300 / 6200   
www.unrc.edu.ar   
 
Universidade Nacional de Rosario 
Córdoba 1814 (CP 2000) Rosario. Santa Fe 
(0341) 480-2626 /20/22/25/28/29  
www.unr.edu.ar   
 
Universidade Nacional de Salta 
Buenos Aires 177 (CP 4400) Salta 
(0387) 432-0563 / 5701 / 5703 / 5702 / 5704   
www.unsa.edu.ar   

http://www.unlar.edu.ar/
http://www.unla.edu.ar/
http://www.unlz.edu.ar/
http://www.unlu.edu.ar/
http://www.mdp.edu.ar/
http://www.unam.edu.ar/
http://www.unq.edu.ar/
http://www.unrc.edu.ar/
http://www.unr.edu.ar/
http://www.unsa.edu.ar/
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Universidade Nacional de San Juan 
Av. Ignacio de la Roza 391 (CP 5400) San Juan 
(0264) 4214510 / 4513 / 4582 
www.unsj.edu.ar  
 
Universidad Nacional de San Luis 
Ejercito de los Andes 950 1º piso (CP 5700) San Luis   
(02652) 423489 / 425328 / 420822 / 424668 
www.unsl.edu.ar   
 
Universidade Nacional de Santiago del Estero 
Av. Belgrano (S) 1912 (CP 4200) Santiago del Estero  
(0385) 4509510 / 9508 / 9516 / 9501/ 9500  
www.unse.edu.ar   
 
Universidade Nacional de Tres de Febrero 
Av. San Martín 2921 (CP 1678)  Caseros. Buenos Aires 
(011) 4734-5849 / 4759-9810 / 9686 / 6680 
www.untref.edu.ar   
 
Universidade Nacional de Tucumán 
Ayacucho 491 (CP 4000) San Miguel de Tucumán 
(0381) 424-7762 / 7752  
www.unt.edu.ar   
 
Universidade Nacional de Villa María 
Lisandro de la Torre 252 (CP 5900) Villa María. Córdoba 
(0353) 453-9100 / 9101 / 9107     
www.unvm.edu.ar   
 
Universidade Nacional do Centro da Provincia de Buenos Aires 
Gral. Pinto Nº 399 (CP 7000) Tandil. Buenos Aires 
(02293) 42-1876 / 1837  
www.unicen.edu.ar   
 
Universidade Nacional do Comahue 
Buenos Aires 1400 (CP 8300) Neuquén 
(0299) 449-0363 / 0300   
www.uncoma.edu.ar   
 
Universidade Nacional do Litoral 
Boulevard Pellegrini 2750 (CP 3000) Santa Fe 
(0342) 457-1125 / 1110     
www.unl.edu.ar   
 
Universidade Nacional do Nordeste 
25 de Mayo 868 (CP 3400) Corrientes 
(03783) 42-5064 / 4678 

http://www.unsj.edu.ar/
http://www.unsl.edu.ar/
http://www.unse.edu.ar/
http://www.untref.edu.ar/
http://www.unt.edu.ar/
http://www.unvm.edu.ar/
http://www.unicen.edu.ar/
http://www.uncoma.edu.ar/
http://www.unl.edu.ar/
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www.unne.edu.ar  
 
Universidade Nacional do Noroeste da Provincia de Buenos Aires 
Roque Sáenz Peña 456 (CP 6000) Junín. Buenos Aires 
(02362) 44-5479 / 4213 / 5479    
www.unnoba.edu.ar  
 
Universidade Nacional do Sul 
Av. Colón 80 (CP 8000) Bahía Blanca. Buenos Aires 
(0291) 459-5015 / 5017 / 5027 / 5000/1 
www.uns.edu.ar  
 
Universidad Tecnológica Nacional 
Sarmiento 440 - piso 3º, 5º, 6º, 7º, 8º (CP 1347) Cidade de Buenos Aires 
(011) 5371-5700 / 5600 / 5702 / 5704 / 5703     
www.utn.edu.ar  
 
Universidades privadas 
 
Pontificia Universidade Católica Argentina   
Av. Alicia Moreau de Justo 1300 "Edificio Santa María de los Buenos Aires" (CP 1107)  Cidade de Buenos 
Aires 
(011) 4349-0251 / 0200 / 4338-0600 
www.uca.edu.ar  
 
Universidade Aberta Interamericana  
Chacabuco 90 1º piso (CP 1069) Cidade de Buenos Aires 
(011) 4342-7788     
www.vaneduc.edu.ar  
 
Universidade Adventista do Prata   
25 de Mayo 99 (CP 3103) Villa Libertador General San Martín. Entre Ríos 
(0343) 491-8000  
www.uapar.edu  
 
Universidade Argentina da Empresa   
Lima 717, Lima I, P.B. (CP 1073) Cidade de Buenos Aires 
 (011) 4000-7316/7317/7479 
www.uade.edu.ar  
 
Universidade Argentina John F. Kennedy   
Bartolomé Mitre 1411 1º Piso (CP 1037) Cidade de Buenos Aires 
(011) 4371-6043 / 4372-2271     
www.kennedy.edu.ar  
 
Universidade Atlántida Argentina  
Diagonal Rivadavia 515 (CP 7109) Mar de Ajó. Buenos Aires 
(02257) 42-0338 / 42-9300     
www.atlantida.edu.ar  

http://www.unne.edu.ar/
http://www.unnoba.edu.ar/
http://www.uns.edu.ar/
http://www.utn.edu.ar/
http://www.uca.edu.ar/
http://www.vaneduc.edu.ar/
http://www.uapar.edu/
http://www.uade.edu.ar/
http://www.kennedy.edu.ar/
http://www.atlantida.edu.ar/
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Universidade Austral   
Av. Juan de Garay 125 piso 6 (CP 1063) Cidade de Buenos Aires 
(011) 5921-8015 / 8014 / 8000     
www.austral.edu.ar  
 
Universidade Blas Pascal   
Av. Donato Alvarez 380 (CP 5147) Argüello. Córdoba 
(0351) 414- 44 44     
www.ubp.edu.ar  
 
Universidade CAECE   
Junin 516 (CP 1026) Cidade de Buenos Aires 
(011) 5252-2800     
www.caece.edu.ar  
 
Universidade Católica de Córdoba   
Camino a Alta Gracia Km. 10 (CP 5000) Córdoba 
(0351) 426-8801/4580     
www.uccor.edu.ar  
 
Universidade Católica de Cuyo   
Av. José Ignacio de la Roza 1516 (CP 5400) Rivadavia. San Juan 
(0264) 429-2300     
www.uccuyo.edu.ar  
 
Universidade Católica de La Plata   
Calle 13 N 1227 (CP 1900) La Plata. Buenos Aires 
(0221) 422-2886 / 422-7100     
www.ucalp.edu.ar  
 
Universidade Católica de Salta   
Campus Universitario Castañares (CP 4400) Salta 
(0387) 426-8801/4580     
www.ucasal.net  
 
Universidade Católica de Santa Fe   
Echagüe 7151 (CP 3000) Santa Fe 
(0342) 460-3030     
www.ucsf.edu.ar  
 
Universidade Católica de Santiago del Estero   
Av. Alsina y Dalmacio Vélez Sársfield (CP 4200) Santiago del Estero 
(0385) 421-1777 / 8935     
www.ucse.edu.ar  
 
Universidade Champagnat   
Belgrano 721 (CP 5501) Godoy Cruz. Mendoza 
(0261) 424-8448 / 8443     

http://www.austral.edu.ar/
http://www.ubp.edu.ar/
http://www.caece.edu.ar/
http://www.uccor.edu.ar/
http://www.uccuyo.edu.ar/
http://www.ucalp.edu.ar/
http://www.ucasal.net/
http://www.ucsf.edu.ar/
http://www.ucse.edu.ar/
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www.uch.edu.ar  
 
Universidade de Belgrano 
Zabala 1837 piso 2º (CP 1426) Cidade de Buenos Aires 
(011) 4576-3928 / 3944 / 4788-5400     
www.ub.edu.ar  
 
Universidade de Ciencias Empresariais e Sociais   
Paraguay 1338 piso 10 (CP 1057) Cidade de Buenos Aires 
(011) 4815-3290 / 3287 / 91    
www.uces.edu.ar  
 
Universidade de Concepción del Uruguay   
8 de Junio 522 (CP 3260) Concepción del Uruguay. Entre Ríos 
(03442) 425-606 / 427-721   
 www.ucu.edu.ar  
 
Universidade de Congresso 
Av. Colón 90 (CP 5500) Mendoza 
(0261) 423-0630 / 425-8601    
www.ucongreso.edu.ar    
 
Universidade de Flores   
Av. Nazca 274 (CP 1406) Cidade de Buenos Aires 
(011) 4611-4800    
www.uflo.edu.ar  
 
Universidade da Cuenca do Prata   
Lavalle Nº 50 (CP 3400) Corrientes 
(03783) 436-360 / 235 / 236 
www.ucp.edu.ar  
 
Universidade da Fraternidade de Agrupações Santo Tomás de Aquino   
Gascón 3145 (CP 7600) Mar del Plata. Buenos Aires 
(0223) 491-6418 / 19 / 493-7425     
www.ufasta.edu.ar  
 
Universidade da Marina Mercante   
Av. Rivadavia 2258 (CP 1034) Cidade de Buenos Aires 
(011) 4953-9000 
www.udemm.edu.ar  
 
Universidade de Mendoza 
Boulogne Sur Mer 683 (CP 5500) Mendoza 
(0261) 420-2017 / 0740    
www.um.edu.ar  
 
Universidade de Morón   
Cabildo 134 (CP 1708) Morón. Buenos Aires 

http://www.uch.edu.ar/
http://www.ub.edu.ar/
http://www.uces.edu.ar/
http://www.ucu.edu.ar/
http://www.ucongreso.edu.ar/
http://www.uflo.edu.ar/
http://www.ucp.edu.ar/
http://www.ufasta.edu.ar/
http://www.udemm.edu.ar/
http://www.um.edu.ar/
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(011) 4483-1023 / 5627-2000   
www.unimoron.edu.ar  
 
Universidade de Palermo   
Mario Bravo 1050 piso 8º (CP 1175) Cidade de Buenos Aires 
(011) 4963-8624 / 4964-4610 
www.palermo.edu  
 
Universidade de San Andrés   
Vito Dumas 284 (CP 1644) Victoria. San Fernando 
(011) 4725-7018 / 7061 / 7009 / 4725-7000 
www.udesa.edu.ar  
 
Universidade do Aconcagua 
Catamarca 129 (CP 5500) Mendoza 
(0261) 520-1629 / 37    
www.uda.edu.ar   
 
Universidade do CEMA   
Av. Córdoba 374 (CP 1054) Cidade de Buenos Aires 
 (011) 6314-3000     
www.cema.edu.ar  
 
Universidade do Centro Educativo Latinoamericano  
Av. Pellegrini 1332 (CP 2000) Rosario. Santa Fe 
(0341) 426-1241    
www.ucel.edu.ar  
 
Universidade do Cinema 
Pasaje Giuffra 353 (CP 1064)  Cidade de Buenos Aires 
(011) 4300-1407 / 1581 / 1583 / 1413 / 1407 / 8190   
 www.ucine.edu.ar  
 
Universidade do Museu Social Argentino   
Av. Corrientes 1723 (CP 1042) Cidade de Buenos Aires 
(011) 4375-4601 / 4602 / 4372-5098 / 99 
www.umsa.edu.ar  
 
Universidade do Norte Santo Tomás de Aquino   
9 de Julio 165 (CP 4000) San Miguel de Tucumán 
(0381) 430-0698 / 421-8659 
www.unsta.edu.ar 
 
Universidade do Salvador 
Viamonte 1856 (CP 1056) Cidade de Buenos Aires 
 (011) 4813-9630 / 1408 
www.salvador.edu.ar  
 
Universidade Empresarial Século 21 

http://www.unimoron.edu.ar/
http://www.palermo.edu/
http://www.udesa.edu.ar/
http://www.uda.edu.ar/
http://www.cema.edu.ar/
http://www.ucel.edu.ar/
http://www.ucine.edu.ar/
http://www.umsa.edu.ar/
http://www.salvador.edu.ar/
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Rondeau 165 piso 7º (CP 5000) Córdoba 
(0351) 414-0371/0316/0350     
www.uesiglo21.edu.ar  
 
Universidade Favaloro   
Solís 453 piso 6º (CP 1078) Cidade de Buenos Aires 
(011) 4378-1169 / 69     
www.favaloro.edu.ar  
 
Universidade Juan Agustín Maza 
Acceso Este Lateral Sur Nº 2245 (CP 5519) Guaymallén. Mendoza 
(0261) 431-9732     
www.umaza.edu.ar  
 
Universidade Maimónides 
Talcahuano 469 (CP 1013) Cidade de Buenos Aires 
(011) 4382-4526 / 7127    
www.maimonides.edu.ar  
 
Universidade Notarial Argentina 
Avenida 51 N 435 (CP 1900) La Plata. Buenos Aires 
(0221) 4219283 / 0552     
www.universidadnotarial.edu.ar  
 
Universidade Torcuato Di Tella 
Miñones 2159/77 (CP 1428) Cidade de Buenos Aires 
 (011) 4784-0080     
www.utdt.edu  
 
 
Institutos Nacionais Universitários 
 
Instituto de Ensino Superior do Ejército 
Cabildo 65 1º piso (CP 1426) Cidade de Buenos Aires  
(011) 4576-5648 / 5650    
www.iese.edu.ar  
 
Instituto Universitário Aeronáutico   
Av. Fuerza Aérea Km. 6,5 (CP 5022) Guarnición Aérea. Córdoba 
(0351) 568-8802 / 03 / 04     
www.iua.edu.ar  
 
Instituto Universitário da Polícia Federal Argentina 
Rosario 532 2 piso (CP 1424) Cidade de Buenos Aires  
(011) 4902-4201 / 4901-9783     
www.universidad-policial.edu.ar  
 
Instituto Universitário de Seguridad Marítima 
Av. Eduardo Madero 345 (CP 1043) Cidade de Buenos Aires  

http://www.uesiglo21.edu.ar/
http://www.favaloro.edu.ar/
http://www.umaza.edu.ar/
http://www.maimonides.edu.ar/
http://www.universidadnotarial.edu.ar/
http://www.utdt.edu/
http://www.iese.edu.ar/
http://www.iua.edu.ar/
http://www.universidad-policial.edu.ar/
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(011) 4576-7655/7511/7513    
www.prefecturanaval.edu.ar  
 
Instituto Universitário Nacional do Arte 
Paraguay 786 (CP 1057) Cidade de Buenos Aires 
(011) 4516-0992 / 93 / 94 
www.iuna.edu.ar  
 
Instituto Universitário Naval 
Av. Comodoro Rivadavia 1273 (CP 1497) Cidade de Buenos Aires 
(011) 4704-8261 / 8237     
www.inun.edu.ar  
 
Escola Nacional de Experimentação e Realização Cinematográfica 
Moreno 1199 (CP 1091) Ciudad de Buenos Aires 
(011) 4383-2622 / 4383-6432 
www.enerc.gov.ar  
 
Institutos privados 
 
Escola de Medicina do Hospital Italiano   
Potosí 4240 (CP 1119) Cidade de Buenos Aires   
(011) 4983-2624     
www.hospitalitaliano.org.ar  
 
Escola Universitária de Teologia  
Pasaje Catedral 1750 1 Piso (CP 7600) Mar del Plata. Buenos Aires 
(0223) 493-1101     
www.iglesiamdp.org.ar  
 
Instituto Tecnológico de Buenos Aires 
Av. Eduardo Madero 399 (CP 1106) Cidade de Buenos Aires 
(011) 4314-0270 / 7778 
www.itba.edu.ar  
 
Instituto Universitário "Escola Superior de Economia e Administração” 
Uriarte 2472 (CP 1425) Ciudad de Buenos Aires 
(011) 4773-3735 / 5825 / 4772-7243     
www.eseade.edu.ar  
 
Instituto Universitário IDEA   
Moreno 1850 5º piso (CP 1094) Cidade de Buenos Aires 
(011) 5861-4340     
www.ideared.org  
 
Instituto Universitário ISEDET   
Camacua 252 (CP 1406) Cidade de Buenos Aires 
(011) 4632-5030 / 5039  
www.isedet.edu.ar  

http://www.prefecturanaval.edu.ar/
http://www.iuna.edu.ar/
http://www.inun.edu.ar/
http://www.enerc.gov.ar/
http://www.hospitalitaliano.org.ar/
http://www.iglesiamdp.org.ar/
http://www.itba.edu.ar/
http://www.eseade.edu.ar/
http://www.ideared.org/
http://www.isedet.edu.ar/
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Instituto Universitário CEMIC 
Av. Galván 4102 (CP 1431) Cidade de Buenos Aires 
(011) 4546-8290 / 8200 
www.cemic.edu.ar  
 
Instituto Universitário de Ciênias da Saúde Fundação H.A. Barceló 
Av. Las Heras 2191 (CP 1127) Cidade de Buenos Aires 
(011) 4805-2607     
www.barcelo.edu.ar  
 
Instituto Universitário da Fundação ISALUD 
Venezuela 925/31 (CP 1095) Cidade de Buenos Aires 
(011) 5239-4000     
www.isalud.org  
 
Instituto Universitário de Saúde Mental da Asociação Psicoanalítica 
Maure 1850 (CP 1426) Cidade de Buenos Aires 
(011) 4775-7867/7985/4779-0512 
www.apdeba.org  
 
Instituto Universitário do Grande Rosario 
Corrientes 1254 (CP 2000) Rosario. Santa Fe 
(0341) 411-0506/445-1035     
 
Instituto Universitário Escola Argentina de Negócios 
Esmeralda 321 (CP 1035) Cidade de Buenos Aires 
(011) 5032-3991/3990     
www.ean.edu.ar  
 
Instituto Universitário Gastón Dachary 
Salta y Colón. Piso 2 (CP 3300) Posadas. Misiones 
(03752) 43-8677     
www.dachary.edu.ar  
 
Instituto Universitário Italiano de Rosario 
Virasoro 1249 (CP 2000) Rosario. Santa Fe 
(0341) 485-8893    
www.iunir.edu.ar  
 
 
Outras universidades 
 
Universidade Autônoma de Entre Ríos 
Av. Ramírez 1143 (CP 3100) Paraná. Entre Ríos 
(0343)4207908/7891/7907     
www.uader.edu.ar  
 
Universidade de Bologna 

http://www.cemic.edu.ar/
http://www.barcelo.edu.ar/
http://www.isalud.org/
http://www.apdeba.org/
http://www.ean.edu.ar/
http://www.dachary.edu.ar/
http://www.iunir.edu.ar/
http://www.uader.edu.ar/
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Rodriguez Peña 1464 (CP 1021) Cidade de Buenos Aires 
(011)4878-2900 
www.unibo.edu.ar  
 
Facultad Latinoamericana de Ciências Sociais (FLACSO) 
Ayacucho 551 (CP 1026) Cidade de Buenos Aires 
(011) 4375-2435     
www.flacso.org.ar  
 
 
 
Organismos oficiais 
 
 
Ministério das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto 
Esmeralda 1212 (C1007ABR) Ciudad de Buenos Aires 
(011) 4819-7000 
www.mrecic.gov.ar  
 
Direção Nacional de Migrações (DNM). Sede central 
Av. Antártida Argentina 1355 Cidade de Buenos Aires 
(011) 4317-0234 al 38. Segunda à sexta-feira das 8 às 19.30h  
www.migraciones.gov.ar  
 
Ministério de Educação da Nação 
Pizzurno 935 (C1020ACA) Cidade de Buenos Aires  
(011) 4129-1000 
www.me.gov.ar  
 

http://www.unibo.edu.ar/
http://www.flacso.org.ar/
http://www.mrecic.gov.ar/
http://www.migraciones.gov.ar/
http://www.me.gov.ar/
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5. Diretório Eletrônico  
 
 

Argentina. Sítio oficial Marca Argentina 
www.argentina.ar  
 
Argentina. Sítio governamental 
www.argentina.gov.ar  
 
Agencia Nacional de Promoção Científica e Tecnológica 
www.agencia.gov.ar  
 
Agenda. Argentina 
www.argentina.ar/agenda.php  
 
Biblioteca Nacional da República Argentina 
www.bn.gov.ar  
 
Ministério das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto 
www.mrecic.gov.ar  
 
Certificado de Espanhol Língua e Uso (CELU) 
www.celu.edu.ar   
 
Comisisão Nacional de Atividades Espaciais 
www.conae.gov.ar  
 
Comisisão Nacional de Energia Atômica (CNEA) 
www.cnea.gov.ar  
 
Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas (CONICET) 
www.conicet.gov.ar  
 
Direção Nacional de Migrações (DNM) 
www.migraciones.gov.ar    
  
Educar 
www.educ.ar/educar/index.html  
 
Estudar na Argentina 
http://spuweb.siu.edu.ar/studyinargentina/StudyinArgentina.htm   
 
Fundação Argentina de Nanotecnología 
www.fan.org.ar  
 
Inovar 
www.innovar.gov.ar  
 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

http://www.argentina.ar/
http://www.argentina.gov.ar/
http://www.agencia.gov.ar/
http://www.argentina.ar/agenda.php
http://www.bn.gov.ar/
http://www.mrecic.gov.ar/
http://www.celu.edu.ar/
http://www.conae.gov.ar/
http://www.cnea.gov.ar/
http://www.conicet.gov.ar/
http://www.migraciones.gov.ar/
http://www.educ.ar/educar/index.html
http://spuweb.siu.edu.ar/studyinargentina/StudyinArgentina.htm
http://www.fan.org.ar/
http://www.innovar.gov.ar/
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www.inti.gov.ar  
 
Ministério de Ciencia, Tecnología e Inovação Produtiva 
www.mincyt.gov.ar  
 
Ministério de Educação 
www.me.gov.ar  
 
Presidência da Nação Argentina 
www.presidencia.gov.ar  
 
Secretaria de Cultura da Nação 
www.cultura.gov.ar  
 
Secretaria de Políticas Universitárias 
www.me.gov.ar/spu/index.html  
 
 

http://www.inti.gov.ar/
http://www.mincyt.gov.ar/
http://www.me.gov.ar/
http://www.presidencia.gov.ar/
http://www.cultura.gov.ar/
http://www.me.gov.ar/spu/index.html
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 6. Fontes 
  
  

Programa de Promoção da Universidade Argentina, da Secretaria de Políticas Universitárias do Ministério 
de Educação da Nação. 
(011) 4129 - 1970 / 1971 
promouniv@me.gov.ar  
 
Argentina. Sítio oficial Marca Argentina 
www.argentina.ar  
 
Argentina. Sítio governamental 
www.argentina.gov.ar  
 
Ministério das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto 
www.mrecic.gov.ar  
 
Direção Nacional de Migrações (DNM) 
www.migraciones.gov.ar    
 
Estudar na Argentina 
http://spuweb.siu.edu.ar/studyinargentina/StudyinArgentina.htm  
 
Ministério de Educação 
www.me.gov.ar  
 
Secretaria de Políticas Universitárias 
www.me.gov.ar/spu/index.html  
 
 
 

 

Material elaborado por www.argentina.ar com a colaboração do Programa de Promoção da Universidade Argentina no Exterior do 
Ministério de Educação da Nação 

  
 

mailto:promouniv@me.gov.ar
http://www.argentina.ar/
http://www.argentina.gov.ar/
http://www.mrecic.gov.ar/
http://www.migraciones.gov.ar/
http://spuweb.siu.edu.ar/studyinargentina/StudyinArgentina.htm
http://www.me.gov.ar/
http://www.me.gov.ar/spu/index.html

	   
	Estudar na Argentina 
	1. ARGENTINA 
	Clima 
	 Idioma 
	População estimativa 
	Sistema político 
	Moeda 
	Localização e limites 
	Extensão territorial 
	Clima  
	Idioma 
	População
	Sistema político 
	Moeda 
	IVA 
	Tax free (isento de imposto) 
	Telecomunicações 

	 2. ESTUDAR NA ARGENTINA 
	O sistema universitário 
	Por que estudar na Argentina  
	Estudar espanhol na Argentina 
	Trâmites indispensáveis 
	Cursos, estágios ou programas de intercâmbio 

	 3. Dados úteis 
	Hospedagem 
	Bolsas de Estudo 
	Centro de Informação para estrangeiros 
	Código telefônico 
	Eletricidade 
	Horário 
	Horário comercial 
	Gorjetas 
	Meios de transporte interno 
	Migrações. Informação e formulários on-line 
	Seguro de saúde internacional 
	 
	 
	Trabalhar enquanto se estuda 

	 4. Diretório  
	Aeroportos argentinos 
	Embaixadas e consulados 
	Universidades e institutos 
	Organismos oficiais 

	 5. Diretório Eletrônico  
	 6. Fontes 




