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Time For Argentina

Sobre a Time For Argentina:¿Quem somos? 

2.

A Time For Argentina é uma empresa formada por profissionais de 

diversas nacionalidades que conhecem as necessidades do 

estudante no exterior.

Contratando nossos serviços, sua experiência de estudar na 

Argentina será mais prática e segura, pois dispomos de experiência 

e conhecimento para facilitar todos os trâmites burocráticos 

necessários para iniciar seus estudos de forma imediata.

O nosso trabalho é assessorar o estudante em diversos aspectos:

- Orientação e legalização de documentos para a matrícula e a

realização do visto de residência na Argentina;

- Suporte e informações detalhadas sobre o país e a cultura local;

- Escolha do curso/Universidade;

- Realização da matrícula;

- Orientação para a compra de passagem aérea/terrestre;

- Recepção personalizada;

- Orientação sobre moradia;

- Informação sobre o câmbio de moeda;

- Promoção de integração social e cultural através de eventos em

parceria com a BAIS Argentina, Clique aqui para saber mais.

- Aulas de espanhol Online e presenciais;

- Apoio e acompanhamento integral durante toda a estadia do 

aluno na Argentina.

- Emissão do DNI (Documento Nacional Argentino).

- E muito mais! Clique aqui para conhecer todos os nossos serviços

https://baisargentina.com/pt/
https://timeforargentina.com/servicos


Argentina resulta ser um destino cada vez mais
atrativo para estudantes estrangeiros, veja porque:

Por que estudar
na Argentina?

3.

Calidad docente
Todas as universidades argentinas encontram-se sujeitas a 

avaliações periódicas da Comissão Nacional de Avaliação e 

Acreditação Universitária (CONEAU), e são controladas pelo

Ministério de Educação.

Baixo custo
A Argentina é apresentada como a melhor opção, em termos 

econômicos, para quem busca iniciar uma carreira universitária 

no exterior, tanto para estudar em instituições públicas quanto 

particulares, pois o câmbio do Real a Pesos Argentinos favorece 

os estudantes estrangeiros.

Ofertas Culturais e Turísticas Diversificadas
A Argentina tem um território muito grande e repleto de

cidades incríveis para se conhecer, como Buenos Aires, 

Córdoba, Mendoza, Rosario, Salta, Jujuy, etc.. Estas cidades

atraem estudantes por sua cultura, diversidade de atividades, 

oportunidades e paisagens.

Novo idioma
Aprender um novo idioma é algo essencial em uma carreira

profissional. O domínio do espanhol, a segunda língua mais

falada no mundo, será um diferencial fundamental no seu 

currículo.



A maioria das universidades na Argentina possuem ingresso 

irrestrito, o que garante o direito à educação superior para 

todos, sem a necessidade de um processo de seletivo e 

eliminatório como o vestibular e o ENEM.

Cada instituição, seja pública ou particular, possui um curso 

de ingresso cujo objetivo é nivelar o conhecimento e 

introduzir o aluno a vida universitária e as matérias. A 

duração do curso de ingresso pode variar de acordo com a 

instituição.

As universidades argentinas possuem um alto padrão de 

qualidade de ensino e têm sido eleitas como as melhores 

instituições educacionais da América Latina por vários anos 

consecutivos. Para realizar a matrícula, as Universidades 

exigem documentação legalizada no Brasil e na Argentina e 

um certificado/curso intermediário de espanhol (consulte 

um de nossos assessores).

Sem Vestibular?
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UNIVERSIDADES 
PÚLICAS E GRATUITAS

Universidad de Buenos Aires 

Universidad Nacional de Rosário 

Universidad Nacional de La Plata 

Universidad de La Matanza

Universidad Nacional de Mar del Plata
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Universidad de Buenos Aires (UBA)
Atualmente a UBA é considerada o centro de estudo mais prestigiado 

de toda a América Latina, possuindo 5 Prêmios Nobel, dois deles na 

área da Medicina.

Como ingressar na UBA?

As matrículas são realizadas em Março, Julho ou Outubro e não 

possuem limite de vagas. O primeiro ano de todas as carreiras é 

constituído pelo Ciclo Básico Comum (CBC). Para dar continuidade 

aos estudos, o aluno deve ser aprovado neste primeiro ano. Então, 

dará continuidade às matérias da carreira escolhida.

O que é o UBA XXI?

É uma plataforma com aulas virtuais das matérias do CBC da UBA, 

onde o aluno tem acesso as classes de qualquer lugar do mundo. 

Basta que tenha sido corretamente matriculado e que compareça 

para realizar os exames presenciais na Universidade.

Clique aqui para saber mais sobre o CBC de medicina. 

Clique aqui para conhecer todos os cursos oferecidos pela UBA.
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https://www.fmed.uba.ar/carreras/medicina/plan-de-estudios-plan-cs-759109
https://www.fmed.uba.ar/direccion-admision/fechas-de-inscripcion


Universidad Nacional de Rosario (UNR)
Situada na cidade Rosário, a Universidad Nacional de Rosario (UNR) 

é uma Universidade bastante tradicional na Argentina e foi a primeira 

a utilizar o método de ensino PBL (Problem Based Learning).

O PBL foi criado na Europa com o objetivo de incentivar o aluno a 

pensar na solução para um problema, de uma maneira mais prática 

e objetiva, fazendo com que os acadêmicos tenham uma formação 

diferenciada, alinhando a teoria com a prática.

Como ingressar na UNR?

Na UNR o ingresso é anual e não há limite de vagas, basta apresentar 

a documentação exigida pela Universidade e o Certificado de 

Espanhol.

Após a inscrição, os alunos devem realizar o MIU (Módulo de Inclusão

Universitária), que se trata de um curso composto por seminários 

presenciais com duração de 4 horas cada. Este curso não é 

eliminatório, a única exigência é ter no mínimo 75% de presença e 

fazer uma observação de 16 horas com um médico. Ao final da 

observação o aluno deverá elaborar um relatório contando sua 

experiência.

Clique aqui para conhecer o plano de estudos de Medicina na UNR.

Clique aqui para conhecer todas as carreiras ofertadas pela UNR.
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https://fcm.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2019/08/PLAN_DE_ESTUDIOS_MEDICINA.pdf
https://www.unr.edu.ar/facultades


Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP)
A Universidad Nacional de La Plata (UNLP) é uma instituição de 

ensino pública e gratuita, localizada na cidade de La Plata (aprox. 

50 Km de Buenos Aires). É uma das maiores universidades da 

Argentina e está entre as 3 melhores do país.

Como ingressar na UNLP?

Para se matricular o aluno deve apresentar a documentação exigida 

pela universidade e um Certificado de Espanhol com nível 

intermediário creditado. Após a matrícula o aluno deverá realizar o 

curso de ingresso que inicia em Janeiro e termina em março. A 

última semana do curso é uma semana de exames que verificam 

o conhecimento adquirido pelo aluno nesta etapa, porém não é

eliminatória.

Clique aqui para conhecer o plano de estudos de Medicina na UNLP.

Clique aqui para conhecer todas as carreira ofertadas pela UNLP.
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http://www.med.unlp.edu.ar/index.php/grado2/medicina-1/plan-2004
https://unlp.edu.ar/carreras_de_grado


Universidad Nacional de La Matanza 
(UNLAM)
A Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) é uma das 

universidades de maior prestígio da Argentina.

A instituição é pública e gratuita, localizada a 25km da cidade de 

Buenos Aires. É a segunda maior universidade do Estado e conta 

com mais de 50 mil alunos.

Como ingressar na UNLAM?

O ingresso na universidade é anual e ocorre entre os meses de 

Novembro e Dezembro, mediante a entrega da documentação 

exigida e um Certificado de Espanhol emitido pela própria 

Universidade.

Após a matrícula, o aluno precisa ser aprovado em todas as matérias 

do curso inicial, obtendo 75% de presença.

Clique aqui para ver o plano de estudos de medicina na UNLAM.

Clique aqui para conhecer todas as carreiras oferecidas pela UNLAM.
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https://salud.unlam.edu.ar/index.php?seccion=3&idArticulo=14
https://www.unlam.edu.ar/index.php?seccion=3&idArticulo=30


Universidad Nacional de Mar del Plata
(UNMDP)
Localizada no litoral argentino, a Universidad Nacional de Mar del 

Plata (UNMDP) é uma Universidade nacionalmente reconhecida e 

muito requerida pelos estudantes estrangeiros.

O ingresso ocorre uma vez ao ano, entre os meses Outubro e 

Novembro. Para se matricular, é necessário apresentar a documentação 

legalizada, Certificado de Espanhol intermediário e o DNI (documento 

de identidade argentina que tramitamos para nossos assessorados).

Clique aqui para conhecer o plano de estudos de Medicina na UNMDP.

Clique aqui para conhecer todas as carreiras oferecidas pela UNMDP.
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https://medicina.mdp.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=199
http://www2.mdp.edu.ar/index.php/academica/carreras-oferta-academica


Universidades 
Particulares
Universidad Católica Argentina (UCA) 

Fundación Héctor A. Barceló 

Universidad Abierta Interamericana (UAI)

Universidad Austral

11.



Universidad Católica Argentina (UCA)
A Universidad Católica Argentina (UCA) é considerada como uma 

das melhores instituições de ensino superior do país. Segundo o 

ranking elaborado pela QS World University, a instituição ocupa todos 

os anos um lugar cativo entre as top 10 universidades da América 

Latina. Nacionalmente, aparece em segundo lugar, logo atrás da 

Universidad de Buenos Aires (UBA).

Como ingresar na UCA?

Após a matrícula, o aluno é inscrito no Curso de Ingresso Presencial 

cuja duração é de 5 semanas. O aluno será avaliado em diversos 

aspectos (escolaridade, avaliação cognitiva e provas) e com matérias 

relacionadas à carreira escolhida. Por exemplo, para o curso de 

Medicina, as matérias serão: Introdução a vida Universitária (Filosofia 

e Teologia) e Introdução às Ciências Médicas (Química, Biologia, 

Genética, Morfologia e fisiologia do corpo humano). Para obter 

aprovação neste curso, o aluno deverá cumprir 75% de presença e 

realizar uma prova de caráter seletivo. A Universidade conta com 

uma quota de vagas anual de 60 alunos.

Clique aqui para conhecer mais sobre a carreira de medicina na UCA.

Clique aqui para conhecer todas as carreiras ofertadas pela UCA.

Mensalidade: Clique aqui para consultar os valores atualizados.
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http://uca.edu.ar/es/facultades/facultad-de-ciencias-medicas/carrera-de-grado/medicina/plan-de-estudio
http://uca.edu.ar/es/ingreso#elegi-tu-carrera
https://wa.me/message/NF7AF33VPGAND1


Fundación H. Barceló
A Fundação Barceló é especializada em cursos relacionados a área 

da saúde e muito reconhecida pelos projetos de pesquisa entre 

alunos e docentes. Atualmente, é a instituição particular que conta 

com o maior número de alunos brasileiros estudando na Argentina. 

Possui Curso de Ingresso três vezes ao ano e valores de mensalidade 

acessíveis.

Como ingressar na Barceló?

O Curso de Ingresso adotado pela instituição é o Pré-Grado, que 

corresponde ao primeiro ano da carreira de Medicina. A matrícula 

neste curso é realizada nos meses de Janeiro, Maio e Agosto de cada 

ano. As matérias do curso de ingresso da carreira de Medicina são: 

“Bases Biológicas e Antropológicas da vida” (Biologia/Interpretação 

de análises clínicas/Anatomia e Fisiologia básica) e “Introdução ao 

estudo da Medicina” (Epistemologia/Investigação científica/Atenção 

primária à Saúde/Metodologia Científica). Além do Curso de Ingresso, 

é necessário realizar um curso Online de espanhol, oferecido pela 

própria universidade.

Clique aqui para conhecer o plano de estudos de Medicina na Barceló.

Clique aqui para conhecer todas as carreiras oferecidas pela Barceló.

Mensalidade: Clique aqui para consultar os valores atualizados.
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https://www.barcelo.edu.ar/carreras-medicina-plan_estudios
https://www.barcelo.edu.ar/carreras-de-grado
https://wa.me/message/NF7AF33VPGAND1


Universidad Abierta Interamericana
(UAI)
O seu método de ensino proporciona atividades que promovem a 

integração do saber com grande oferta de seminários, aulas teóricas 

e práticas. A universidade possui mais de 1.200.000 m2 de 

infraestrutura, contando com diversos campus, laboratórios, Hospital 

Universitário da UAI, ginásios, campos esportivos e escritórios. As 

atividades extracurriculares da carreira incluem projetos de extensão

solidários com a comunidade, investigação básica, clínica e hospitais.

Como funciona o ingresso na UAI

Após a entrega da documentação exigida, o estudante deverá realizar 

uma prova de espanhol na própria universidade e um Curso de 

Ingresso que contém as matérias: Comunicação Oral e Escrita, Biologia 

e Físico-Química. A duração total do curso é de um mês e meio. No 

final o aluno deverá realizar um exame e atingir média 7 e no mínimo 

85% de frequência para ser aprovado.

Clique aqui para conhecer o plano de estudos de medicina na UAI.

Clique aqui  para ver todas as carreiras ofertadas pela UAI.

Mensalidade: Clique aqui para consultar os valores atualizados.
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https://www.uai.edu.ar/facultades/medicina-y-ciencias-de-la-salud/medicina/plandeestudios/
https://www.uai.edu.ar/facultades/Grado/
https://wa.me/message/NF7AF33VPGAND1


Universidad Austral
Dentre as melhores universidades particulares do país, a Austral se 

destaca por sua excelência acadêmica nas aulas teóricas e práticas, 

estrutura de com campus de todas as áreas de conhecimento, 

projeção internacional e convênios com instituições, empresas, 

laboratórios, oficinas hospitais e clínicas do mundo inteiro.

Como ingressar na Austral?

Após apresentar a documentação exigida o aluno deverá realizar 

um Curso de ingresso com matérias de introdução a carreira escolhida. 

Em medicina por exemplo, as matérias são: Bioquímica I, Módulos 

de Anatomia, Histologia, Antropologia e matemática. Ao final do 

curso (que pode ser feito online ou presencialmente) o aluno deverá 

realizar um exame e atingir uma nota mínimo de 4.

Clique aqui para ver o plano de estudo de Medicina da Austral.

Clique aqui para ver todas as carreiras ofertadas pela Austral.

Mensalidade: Clique aqui para consultar os valores atualizados.
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https://www.austral.edu.ar/ingresantes/carreras/medicina/
https://www.austral.edu.ar/ingresantes/carreras/
https://wa.me/message/NF7AF33VPGAND1


Requisitos Migratórios

16.

Todos os brasileiros podem ingressar na República Argentina com 

RG ou Passaporte e assim receber o visto de turista (válido por 90 

dias), uma vez em território argentino, poderá iniciar seus estudos 

e dentro da validade do visto, através do acordo MERCOSUL 

poderá solicitar o trâmite do DNI (Documento Nacional de 

Identificação). 

A Time For Argentina realiza a gestão e orienta o assessorado 

durante todo o procedimento de emissão do DNI, através do qual 

terá assegurado o seu direito a residência permanente para viver, 

trabalhar e estudar legalmente no país. 
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Para realizar a inscrição em qualquer carreira universitária de 
graduação na Argentina, é necessário apresentar uma série de 
documentos escolares e pessoais devidamente legalizados no 
Brasil e na Argentina.

A nossa equipe é especializada em orientar aos assessorados e 
responsável por explicar como providenciar todos os documentos 
exigidos pela universidade escolhida.

Após a contratação de nossos serviços, te enviaremos uma lista 
detalhada de todos documentos necessários e o um passo a passo 
de como proceder em relação a cada um, assim durante todo o 
processo você contará com o nosso apoio e orientação 
especializada.

E saiba que, uma vez que você tenha enviado todos os seus 
documentos para a TFA, nós nos responsabilizamos por todas as 
legalizações aqui na Argentina, assim, quando você chegar, 
encontrará tudo pronto para a realização do seu sonho: a 
matrícula na universidade!

Legalização de documentos



Custo de Vida
Antes de tomar a decisão de estudar na Argentina é importante 

estar atento às questões financeiras, assim, te contamos que os 

fatores que mais influenciam o custo de vida são: universidade, cidade 

e aluguel. Vale ressaltar que o custo de vida é algo muito pessoal, 

mesmo assim podemos te ajudar com a estimativa de alguns itens:

Mensalidade;

Aluguel;

Alimentação;

Transporte;

Material didático;

Vida Social.

18.



Custo médio para gastos com a alimentação: entre R$ 400 e R$ 

800 Mensais 

A variação depende de onde será feita a compra, a quantidade e a 

marca dos produtos selecionados. Outro fator que influencia no 

orçamento é se o estudante cozinha em casa ou prefere comer em 

restaurantes. Nesse valor está incluído alimentos, produtos de limpeza 

e higiene pessoal.

19.

Transporte: a partir de R$ 80 mensais.

Passagem de ônibus/ metrô/ trem: Entre R$0,50 e R$0,80 

centavos.

Táxi: Cobrado por distância. Entre 22 e 6 horas, há uma tarifa 

noturna com um acréscimo de 20% no valor da viagem.

UBER: O aplicativo funciona na capital federal e é uma forma mais 

econômica e segura quando comparado aos táxis.



Aluguel: a partir de R$ 800 mensais   

- Para alugar um apartamento na Argentina é necessário ter fiador, 

caso contrário, o contrato é feito de forma temporária com 

apartamentos mobilados que na sua maioria incluem as despesas 

como luz, água, gás, ABL, internet e condomínio, etc.

- O contrato temporário dura de 3 a 6 meses, e o valor do aluguel 

varia de acordo com o bairro. Recomendamos dividir um apartamento 

ou quarto com outros estudantes para diminuir os gastos.

- O custo do aluguel em Buenos Aires é comparável ao de grandes 

capitais no Brasil, pois o mercado imobiliário é muito valorizado, 

resultado da alta demanda de estudantes internacionais na Capital.

- Opções de moradia mais económicas: hostel, hotel, casa de família 

e residência universitária.

Vida Social: A partir de R$ 300 mensais. 

As cidades argentinas possuem muitos itens de entretenimento e 

diversão que são gratuitos ou muito baratos, como museus, parques, 

cinemas e portanto é possível gastar pouco neste item. O mais caro 

serão as entradas para grandes eventos, baladas, shows e festivais.
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Quanto você irá gastar 

no final das contas?
Em resumo, você poderá manter seus custos a partir de R$ 1.700 

mensais se optar por estudar em uma universidade pública e a partir 

de R$2.800 mensais para manter-se em uma universidade particular. 

Sendo que, esses valores são estimados em uma média, ou seja, há 

estudantes que economizam e conseguem viver com menos e há 

outros que por seu estilo de vida, acabam por gastar ainda mais.
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*Valor atual da moeda por câmbio blue:  R$1,00 Real = 60 Pesos 
(cotação varia diariamente).

*Última atualização: Agosto de 2022.



1. Entre em contato com um de nossos assessores;

2. Escolha um dos nossos pacotes, clique aqui para conhecê-los;

3. Complete nossa ficha de inscrição e receba o contrato de prestação de 

serviços e boletos por e-mail;

4. Assine nosso contrato de prestação de serviços e realize o pagamento;

5. Inicie o processo de legalização de documentos;

6. Prepare sua mala e venha viver a melhor experiência da sua vida!!

Como Faço Para 
Iniciar Meus Estudos Na Argentina?

22.

https://timeforargentina.com/servicos
https://wa.me/message/NF7AF33VPGAND1
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@TimeforArgentina

Esperamos que este guia te tenha ajudado 
a conhecer melhor sobre como estudar 
na Argentina.

Nós entendemos o seu sonho e queremos 
fazer parte dele!

Caso tenha ficado qualquer dúvida, entre 
em contato diretamente com um assessor 
TFA por whatsapp clicando aqui.

Equipe TIME FOR ARGENTINA
Sua família na Argentina.

Siga-nos nas redes sociais! Contato
info@timeforargentina.com

Whatsapp

mailto:info@timeforargentina.com
https://www.instagram.com/timeforargentina/?hl=pt
https://www.facebook.com/timeforargentina
https://www.youtube.com/channel/UCsDtDIAv2e6NhjjwRycaJUg
https://wa.me/message/NF7AF33VPGAND1
https://wa.me/message/NF7AF33VPGAND1

