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EDITAL DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL 
 

A Able Spanish School torna público o Edital de Intercâmbio Internacional para o Programa Spanish               

Express, iniciativa privada para o fortalecimento das relações entre Brasil e Argentina, conforme as              

disposições a seguir estabelecidas: 

 

1. DO OBJETIVO 
Promover a seleção de discentes de tecnicaturas, graduação, pós-graduação, especialização, mestrado,           

doutorado e pós-doutorado de universidades brasileiras públicas e privadas para um intercâmbio de 2              

(duas) ou 3 (três) semanas em Córdoba, na Argentina, para o aprendizado de língua espanhola.  

 

2. DAS VAGAS 
Serão disponibilizadas 60 (sessenta) vagas.  

 

3. DA CONCESSÃO DE BOLSAS  
Serão concedidas 30 (trinta) bolsas de 50%.  

 

4. DOS REQUISITOS GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO 
Para concorrer a uma das bolsas, o candidato deve:  

4.1 Ter nacionalidade brasileira.  

4.2 Enviar a scholarships@ablespanish os 3 (três) documentos necessários para a inscrição no Programa              

Spanish Express. 

4.3 As bolsas serão concedidas aos 30 (trinta) primeiros selecionados que confirmem a participação              

mediante o envio de uma cópia das passagens aéreas para as datas de sua preferência. 

 

5. DAS DATAS 
A edição 2020 acontece nas seguintes datas: 

 

EDIÇÃO DE VERÃO:  

- de 03/02/2020 a 14/02/2020 - 2 semanas 

- de 03/02/2020 a 21/02/2020 - 3 semanas 
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EDIÇÃO DE INVERNO: 

- de 03/08/2020 a 14/08/2020 - 2 semanas 

- de 03/08/2020 a 21/08/2020 - 3 semanas  

 

EDIÇÃO DE FIM DE ANO: 

- de 30/11/2020 a 11/12/2020 - 2 semanas 

- de 30/11/2020 a 18/12/2020 - 3 semanas 

 

4. DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
4.1 O período de inscrições para o Programa Spanish Express de verão é de 01/10/2019 a 06/01/2020;                 

para o Programa Spanish Express de inverno é de 01/10/2019 a 06/07/2020; para o Programa de fim de                  

ano, as inscrições estão abertas até 30/10/2020. 

4.2 As inscrições serão realizadas exclusivamente através do e-mail scholarships@ablespanish.com. 

4.3 Para efetivar sua inscrição o candidato deverá anexar os seguintes documentos:  

a) Currículo em estilo livre; 

b) Formulário de inscrição preenchido - disponível na última página deste edital; 

c) Uma carta de motivação explicando porque gostaria de passar pela experiência de intercâmbio. 

4.4 Os resultados serão divulgados em até 2 (duas) semanas após o envio dos documentos por parte do                  

candidato. 

 

5. DOS BENEFÍCIOS  

O Programa Spanish Express oferece os seguintes benefícios: 

a) Curso intensivo de espanhol - 40 horas aula (duas semanas) - 60 horas aula - (três semanas) 

b) Hospedagem em residência estudantil por todo o período do curso (opcional) 

c) Material didático - ecobag com apostila, bloco, caneta e um presente da escola, além de demais                

materiais didáticos necessários no decorrer do curso 

d) Teste de nivelação 

e) Coffee break: café, água, chá, chimarrão e biscoitos durante as aulas  

f) Wi-fi liberado na escola e na residência 

g) Computador e impressora disponíveis na escola para o uso dos alunos 

h) Chip local para o celular (devolver no fim do Programa) 

i) Atividades culturais: degustação de vinhos, 2 (dois) city tours, 2 (dois) passeios a museus, aula de                

dança típica e aula de culinária, além de demais atividades segundo a programação para o período 

j) Tutoria 24 horas em português antes, durante e depois do Programa Spanish Express 
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k) Certificado no fim do curso 

 

● A passagem aérea e a alimentação são por conta do estudante.  

● A Able Spanish School estará à disposição para auxiliar com todos os trâmites necessários. 

 
6. DOS VALORES 
Curso com hospedagem: 

Período Valor integral Valor com bolsa de 50% 

2 semanas R$ 3790 R$ 1895 

3 semanas R$ 4490 R$ 2245 

 

Curso sem hospedagem: 

Período Valor integral Valor com bolsa de 50% 

2 semanas R$ 2090 R$ 1045 

3 semanas R$ 2690 R$ 1345 

 
7. DAS FORMAS DE PAGAMENTO 
O pagamento pode ser efetivado das seguintes maneiras: 

7.1 Em reais no primeiro dia de aulas na escola - não há necessidade de depósito prévio; 

7.2 Antecipado por Mercado Pago ou Paypal 

7.3 Parcelado em até 12 vezes por Mercado Pago (o valor deve ser quitado até o primeiro dia de aulas) 

 

Para obter mais informações sobre o programa Spanish Express e a Able Spanish School consulte nossa                

coordenadora: 

 

Nathalia Tessler  
scholarships@ablespanish.com 

 

ABLE SPANISH  
Tucumán 443, Centro - Córdoba, Argentina 

www.ablespanish.com 
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ANEXO I 
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA INTERCÂMBIO INTERNACIONAL 

PROGRAMA SPANISH EXPRESS 
 

 
Nome e sobrenome: _________________________________________________________ 

E-mail:_______________________________ Telefone: ____________________________ 

Endereço: _________________________________________________________________ 

Nacionalidade: _____________________________________________________________ 

Data de nascimento: ________________________________________________________ 

Número de documento: ( ) RG ___________________ ou ( ) passaporte _______________ 

Universidade: ______________________________________________________________ 

Edição do Programa: 

VERÃO: 

( ) de 03/02/2020 a 14/02/2020 (2 semanas) 

( )  de 03/02/2020 a 21/02/2020 (3 semanas) 

INVERNO: 

( )  de 03/08/2020 a 14/08/2020 (2 semanas) 

( )  de 03/08/2020 a 21/08/2020 (3 semanas) 

FIM DE ANO: 

( )  de 30/11/2020 a 11/12/2020 (2 semanas) 

( )  de 30/11/2020 a 18/12/2020 (3 semanas) 

( ) com hospedagem 

( ) sem hospedagem  

Nível de espanhol: __________________________________________________________ 

Contato de Emergência no Brasil: ______________________________________________ 

Tipo sanguíneo: ____________________________________________________________ 

Outros comentários: alergias, recomendações especiais, etc: ________________________ 


