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Argentina

http://iesla.com.br/noticias/de-acordo-com-um-estudo-internacional-a-uba-e-a-melhor-universidade-da-america-latina/

    É a capital e maior cidade do país, com cerca de 

13 milhões de habitantes, sendo assim a segunda 

maior metrópole da América do Sul. A Argentina 

possui a terceira melhor qualidade de vida da 

América Latina e a qualidade de vida em Buenos 

Aires é considerada a 62ª melhor do mundo. É 

conhecida por sua arquitetura de estilo europeu 

e por sua rica vida cultural, com a maior 

concentração de teatros no mundo. Um dos 

principais pontos turísticos da cidade é a Casa 

Rosada, sede da presidência.

Buenos Aires

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
    Fundada em 1821, a Universidade de Buenos Aires é 

uma das instituições públicas de ensino superior 

mais importantes da América Latina e um centro de 

referência nacional e internacional nos campos da 

educação e formação profissional, pesquisa e 

extensão universitária. É um  instituição que se 

caracteriza por sua excelência acadêmica e possui a 

honra de ter formado quatro vencedores do 

prêmio nobel, um deles o primeiro Nobel da Paz.

    Os Alunos do curso de direito e do            

Centro de Gestão organizacional (CGO)                

da Univates podem fazer intercâmbio                  

para a UBA. 



http://www.davestravelcorner.com/guides/mendoza/mendoza-intro/

      A Universidade Nacional de Cuyo assume a 

educação como um bem público, gratuito e laico, 

como um direito e como obrigação do estado. 

Foca na construção da cidadania por meio da 

formação de profissionais que contribuam com 

uma sociedade mais justa. É considerada a 21ª 

melhor universidade da Argentina e É formada 

por 12 faculdades, três institutos e sete escolas. 

Possuí cursos nas áreas de Artes, Ciências      

Básicas e Tecnológicas, Ciências Sociais e    

Humanas e Saúde.  

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CUYO

Mendoza
    Capital da província de Mendoza, a cidade 

se encontra no leste do país, próximo à 

Cordilheira dos Andes. Sua população é de 

cerca de 120.000 habitantes, e a região 

metropolitana de Mendoza tem cerca de 1 

milhão de pessoas. A região é conhecida 

mundialmente pela produção de vinho, sendo 

a maior produtora da bebida na América 

Latina e uma das Nove Capitais do Vinho. A 

cidade fica aos pés da montanha mais alta 

fora da Ásia, o Aconcágua, com 6961 m de 

altura. Mendoza fica em uma região com clima 

desértico e quase não chove no local.

http://bresoliniarquitectos.blogspot.com/2012/06/rectorado-universidad-nacional-de-cuyo.html



http://www.pureviagem.com.br/noticia/viagem-de-carro-de-salta-ao-deserto-do-atacama-promete-visuais-unicos_a26110/14

    A Universidad Católica de Salta é uma 

instituição de ensino superior, de caráter privado, 

católica, sem fins lucrativos e autônoma. 

Sustenta os princípios democráticos de igualdade 

e liberdade, em respeito à ética, à justiça e a 

tolerância, rejeitando a todas formas de 

discriminação. Possui as faculdades de Ciências 

Jurídicas, Arquitetura e Urbanismo, Ciências 

Agrárias, Economia e Administração,      

Engenharia, Negócios e Artes e Ciências e            

as escolas de Educação, Educação Física                

e Ciências da Saúde.  

Universidad Católica 

de Salta

Salta
    A cidade de Salta se encontra na província 

de Salta, no noroeste da Argentina. Possui 

cerca de 530.000 habitantes. É uma das mais 

importantes cidades do noroeste do país, 

servindo como local estratégico para as 

comunicações com a Bolívia e o norte do 

Chile. É o principal centro agrícola da região, 

exportando para a Europa e EUA. Conta com 

duas universidades e várias instituições de 

nível superior, museus e bibliotecas. É famosa 

por sua arquitetura colonial e seu nome 

origina da palavra sagta (em aimará), que 

significa a linda. A temperatura média    

durante o ano é de 16°C. 

https://www.lagacetasalta.com.ar/nota/5965/universidad/llaman-inscripcion-delegados-facultad-artes-ciencias.html



UBA

IES Alimentação Outros Total Total (R$)*

ARS 4.370

ARS 4.180

Alojamento

Ars 3.380

ARS 1.285

ARS 500

ARS 500

ARS 8.250

ARS 7.000

R$ 1.155,00

R$ 980,00Uncuyo

Custo de Vida Mensal Aproximado

Tipo de Auxílio
- Durante o período de intercâmbio, o aluno não paga a mensalidade na

Univates nem na instituição de destino. Pode, ainda, em seu retorno ter

aproveitamento gratuito das disciplinas cursadas no exterior (consulte a

Diretoria de Relações Internacionais).

 

- A Universidad Nacional de Cuyo oferece bolsa de 6.500,00 pesos argentinos

mensais, durante quatro meses, administrada pelo aluno da Univates.

Alojamento
   As Universidades não possuem  residência  estudantil, os alunos 

deverão ficar em alojamento externo. 

Ucasal ARS 4.000 ARS 1.285 ARS 500  ARS 5.785 R$ 809,00
*Cotação do peso argentino Turismo - 03/04/2019 



Visto para a 

Argentina
  A solicitação de visto para estrangeiros é realizada apenas quando os

estudantes já se encontram em solo argentino. As universidades

parceiras da Univates na Argentina dão todo o suporte necessário aos

nossos estudantes. Para saber mais sobre esse processo, acesse o Manual

de Solicitação de Visto - Argentina clicando aqui.

Contato
Diretoria de Relações Internacionais - Univates: 

Sala 526 - prédio 9

dri@univates.br

(51)3714-7019

Universidad de Buenos Aires

Universidad Nacional de Cuyo

Universidad Católica de Salta
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https://www.univates.br/dri/media/instituicoes/15/0_15202600_1553185959.pdf
http://www.uba.ar/
http://www.uncuyo.edu.ar/
https://www.ucasal.edu.ar/

