
IES
MUNDUS
Viva uma experiência inesquecível estudando
e trabalhando como voluntário na Argentina.

UM PROGRAMA DE ESTUDOS
COM VOLUNTARIADO NA ARGENTINA.



1 semestre (17 semanas)

Duração mínima

1 ° de abril de 2022
15 de agosto de 2022

Datas de início

Idade mínima de 18 anos

Requisitos

Sobre o que é o programa?

Em 2021, o "Colégio Universitário IES" assinou um 
convênio com a Projetos no Exterior para a realização 
deste programa de estudos. 

Este programa lhe permitirá combinar estudos superiores 
na Argentina com atividades voluntárias, aprender ou 
aprimorar seu espanhol e se apropriar da emocionante 
cultura argentina, fazer amigos e viver uma experiência 
universitária inesquecível.



Este programa de ensino
superior na Argentina 
é apropriado para mim?

Você está terminando o ensino médio ou já está na 
faculdade? Você está interessado em conhecer novas 
culturas, aprender ou melhorar a língua espanhola? Você 
quer colaborar com o desenvolvimento dos países e de 
seus povos?
Gostaria de reservar um tempo para pensar no seu futuro 
e enquanto isso, viajar e viver uma experiência 
inesquecível?
Então este programa é para você, pois em um ou dois 
semestres você pode transformar todos esses desejos em 
realidade.
O IES fez parceria com a Projects Abroad para dar a você a 
oportunidade de fazer atividades voluntárias. Esta é uma 
apresentação institucional de nossos projetos parceiros no 
exterior.



Em que consiste este programa?

O programa oferece a oportunidade de estudar em 
Córdoba (Argentina) e realizar atividades voluntárias. Os 
estudos que irá realizar são baseados nas disciplinas que 
escolher (entre um e cinco) por um período de um ou dois 
semestres. As disciplinas que você fará neste programa 
podem ser revalidadas pela sua universidade. Os assuntos 
disponíveis estão listados na seção a seguir. 

A escolha destas depende do seu nível de espanhol e dos 
seus conhecimentos técnicos anteriores, você também 
receberá um certificado pelas atividades voluntárias 
realizadas. Durante sua estadia em Córdoba, você viverá 
em casas de famílias cuidadosamente selecionadas; Esta 
forma de alojamento é muito interessante porque permite 
conhecer melhor a cultura do país.



Onde você vai estudar?

O programa é realizado na IES Siglo 21 University College, 
maior instituição de ensino superior do interior do país. 
Desde 1982 vem formando os profissionais de que o 
mercado necessita, obtendo grande reconhecimento pela 
qualidade do seu ensino e pela inovação constante na 
criação de novas carreiras e um método de estudo 
baseado na aplicação prática dos conhecimentos 
adquiridos.

Tem como missão: 
“Contribuir para o desenvolvimento da sociedade com 
Inovação, Exigência e Seriedade, formando profissionais 
capazes de resolver os problemas das organizações”.

Estar atualizado exige mudanças e esforço, por isso o IES 
possui 18 carreiras que se adaptam ao ritmo de vida dos 
alunos, oferecendo uma proposta de ensino com 
ferramentas de acordo com seus objetivos e com 
propostas voltadas para novos mercados.

Garante viver uma experiência abrangente, com situações 
profissionais com clientes reais, onde a teoria lhe permitirá 
resolver de forma prática, problemas actuais da profissão.

O IES tem mais de 11.000 graduados trabalhando em todo 
o país e no exterior e com mais de 300 professores 
altamente treinados nas diferentes áreas de estudo.
https://www.ies21.edu.ar/



Estas são as disciplinas que
estão disponíveis para 
cursar neste programa.

Para ver os módulos disponíveis,
faça um pedido enviando-nos um email para:
        cristianseverina@projects-abroad.org ou        
        guillermo@projects-abroad.org.

Você precisa ser capaz de se comunicar em espanhol. 
Nenhuma certificação do seu nível de espanhol é necessária. 
Se você precisa de um curso de espanhol antes de começar, 
podemos organizá-lo.

Além dos cursos acadêmicos, podemos organizar 
workshops específicos se desejar; por exemplo da língua 
espanhola, tango e danças folclóricas, cultura 
latino-americana, etc ...



O que farei neste programa
que combina estudos 
com voluntariado?

As aulas são geralmente de manhã ou à tarde / noite e de 
segunda a sexta-feira. A carga horária dependerá do 
número de disciplinas que você escolher. Se ao chegar 
você perceber que não gosta de nenhum assunto, você 
tem 15 dias para trocá-lo por outro. Projetos no exterior 
lhe dará a programação de atividades voluntárias para o 
mês para você escolher. Esta lista também incluirá as 
atividades sociais planejadas para todos os voluntários e 
aqueles que fazem este programa.

O tempo que você está no programa você pode viajar e 
conhecer outros lugares na Argentina.



Em que parte da Argentina 
este programa está 
acontecendo?

CIDADE DE CÓRDOBA

Córdoba é a capital da província argentina de Córdoba. 
Está localizada na região central do país, nas duas margens 
do rio Suquía. É a segunda cidade mais populosa da Argen-
tina depois de Buenos Aires. É também um importante 
centro cultural, econômico, educacional, financeiro e de 
entretenimento da região. Também é conhecida como "La 
Docta" ou "A cidade dos sinos". Estima-se que tenha uma 
população de aproximadamente 1.500.000 habitantes.

É uma importante fábrica cultural, recebendo estudantes 
universitários de todo o país e do mundo. Sua Universida-
de, fundada em 1613, é a primeira da Argentina e a quarta 
mais antiga da América. É considerada uma das mais 

importantes do continente. Possui mais de cem mil alunos.

A cidade possui importantes pontos históricos, culturais e 
turísticos. Em 2000, a Unesco declarou o Bloco Jesuíta 
Patrimônio da Humanidade, em 2006 foi eleita a Capital 
Americana da Cultura daquele ano e em 2019 a sede do 
Congresso Internacional da Língua Espanhola.

Chegará ao Aeroporto da Cidade de Córdoba (COR) e um 
simpático membro de nossa equipe estará esperando para 
buscá-lo. O custo do transporte de e para o aeroporto já 
está incluso em seu programa.



Nueva Córdoba, Córdoba. Argentina



O bairro onde está o IES

BAIRRO NUEVA CÓRDOBA

E' uma área repleta de edifícios de apartamentos, cortada 
por largas avenidas e com vista para o maior parque da 
cidade. O bairro Nueva Córdoba está localizado no setor 
centro-sul da comunidade urbana. Junto com o centro da 
cidade, forma um dos setores mais dinâmicos da vida 
econômica, cultural e recreativa de Córdoba, além de ser o 
setor mais procurado da cidade.

O bairro é um dos mais populosos. A peculiaridade é que a 
maior parte de sua população vem de outras partes da 
província e do país, calcula-se que em média durante os 
períodos de estudo, 1.000.000 de pessoas frequentam 
Nueva Córdoba. Isso porque se trata principalmente de 

alunos que fazem carreira em alguma instituição de Cór-
doba. Principalmente na Universidade Nacional de Córdo-
ba, cuja Cidade Universitária está localizada diretamente 
ao sul do bairro.

Nesse sentido, isso deu a Nueva Córdoba um ar caracterís-
tico de bairro onde a novidade não sai de suas ruas, abri-
gando em sua maioria jovens que gostam de seus abundan-
tes bares, pubs, praças, academias, lojas de roupas. e muito 
mais; uma vez que é principalmente um bairro jovem e, 
portanto, várias atividades são planejadas com isso em 
mente.



Uma semana típica 
do programa.

Esta seria uma semana típica:

Segunda a sexta:
Comece com o café da manhã em casa. Se você estiver 
tendo aulas diurnas, elas são ministradas das 8h00 às 
13h00. Em seguida, você voltará para casa para almoçar e 
terá a tarde livre para explorar.

Se você estiver fazendo aulas noturnas, suas manhãs são 
livres e as aulas são ministradas das 18h às 22h.

Alguns sábados: 
Você faz uma atividade voluntária das 11:00 às 15:00.

Domingo livre.



Quais são os objetivos 
e o impacto 
deste programa?

Este programa visa expor os alunos a novas culturas, ao 
mesmo tempo que estimula a consciência cultural e social. 
Nosso objetivo é contribuir para o entendimento global do 
desenvolvimento sustentável e desenvolver embaixadores 
da boa vontade que possam espalhar essa mensagem em 
seus círculos sociais, empresas e governos.

Alimentação
e alojamento

Você será acomodado em famílias cuidadosamente 
selecionadas. O preço do programa inclui alojamento (no 
próprio quarto) e três refeições diárias (pequeno-almoço, 
almoço e jantar).
Nossa acomodação é segura, limpa e confortável. Se 
desejar qualquer outra forma de acomodação, entre em 
contato conosco.

No processo de preparação antes da sua viagem daremos 
mais detalhes sobre como são as refeições do campo e as 
regras gerais de convivência.

Se tem necessidades específicas ou deseja um alojamento 
diferente, contacte-nos.



Atividades de lazer
e tempo livre

A cidade de Córdoba oferece muitas opções para você 
aproveitar o seu tempo livre. Nueva Córdoba e o Bairro 
Güemes, que fica ao lado, possuem muitos restaurantes, 
pubs, cafés, cinemas, teatros, shoppings, discotecas, feiras 
de artesanato e muitos tipos de lojas, especialmente 
roupas, praças e parques. No centro da cidade você pode 
encontrar museus, edifícios jesuítas e uma grande área 
comercial para pedestres. Uma atividade típica dos alunos 
é reunir-se para fazer matemática nos parques.

Se você gosta de esportes, existem muitas opções para 
você como futebol, tênis, natação, paddle, basquete, etc.

Você também pode viajar e conhecer outros lugares de 
ônibus ou avião para diferentes pontos da província de 
Córdoba (Carlos Paz, La Cumbrecita, Mina Clavero, etc.), o 
país (Buenos Aires, Mendoza, Bariloche, Cataratas do 
Iguaçu) ou mesmo países vizinhos  (Chile, Paraguai).



Segurança e suporte
de nossa equipe

Sua segurança é nossa prioridade.

Temos procedimentos para garantir que você tenha o 
suporte necessário para desfrutar sua viagem com 
tranquilidade. Nossa equipe está disponível 24 horas por 
dia para garantir que você se sinta confortável em sua 
acomodação e programa. Se você tiver problemas, eles o 
ajudarão a qualquer momento.



U$D 192 / Semana

U$D 203 / Semana

Semestre
(17 Semaine)

Ano acadêmico 
(36 Semaines)

Inclui 

    Taxa de estudo
    Traslados
    Aacomodação
    3 refeições diárias e atividades voluntárias. 

Exclui voos, seguro de viagem e visto.

1 semestre (17 semanas): USD 3450 (USD 203 por semana)
1 ano acadêmico (36 semanas): USD 6900 (USD 192 por semana)

Preços



  

0810 555 1717 | (0351) 4211717 - Rondeau 165, Córdoba, Argentina.

ies21.edu.ar

Cristian Severina | cristianseverina@projects-abroad.org
+54 9 351 3208999 | WhatsApp: +44 7539294341


