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Bolsa de Estudos da Escola CEPE Idiomas em Córdoba – Argentina 

Programa Global Spanish 

 

1. Quantas bolsas de estudo serão concedidas pelo programa? 
Serão concedidas 30 (trinta) bolsas de 50% e 2 (dos) bolsas de 100%. 

2. Quais os benefícios oferecidos aos selecionados? 

As bolsas de 50% devem cobrir as seguintes despesas: 

 50% do custo total das taxas acadêmicas e do Curso Intensivo de Espanhol do CEPE Idiomas, Programa 

Global Spanish que inclui: 

 Teste de nivelação on-line 

 Material didático: Sacola ecológica com livro, áudios, um presente da escola e todo o 

material extra que seja utilizado no transcorrer do curso.    

 40 ou 60 horas de curso de espanhol com professores nativos para 2 ou 3 semanans 

respectivamente 

 Wi-fi e computadores para uso no instituto 

 Chip com um número telefônico de Córdoba (Deve ser devolvido ao final do curso) 

 Cafeteria com café, chimarrão, chá, água e biscoitos durante o horário do curso 

 City tour pela cidade, passeios a museus, pic-nic no Parque Sarmiento, passeio ao “Barrio 

Guemes” e “Paseo de las Pulgas” (Região boêmia de Córdoba), atividades de trabalho 

voluntário, etc. (Conforme programação).  

 Aulas de tango e salsa 

 Exame final e certificado de conclusão 

 Atendimento 24 horas – Português, Inglês e Espanhol 

 Área protegida 

 

 A hospedagem, refeições, passagens aéreas e seguro saúde correm por conta do 

estudante. 

 A Escola estará à disposição para auxiliar a todos os estudantes quanto ao 

alojamento, passagens áreas, seguro saúde e com os trâmites necessários para que 

a viagem se realize sem problemas. 

 

As bolsas de 100% devem cobrir as seguintes despesas: 

 100% do custo total das taxas acadêmicas e do Curso Intensivo de Espanhol do CEPE Idiomas, Programa 

Global Spanish que inclui: 

 60 ou 40 horas de curso de espanhol com professores nativos  

 Material didático (Bolsa ecológica com livro, bloco de anotações, caneta, camiseta, áudios do livro) 

 Certificado 

 Chip com um número telefônico de Córdoba (Deve ser devolvido ao final do curso) 

 Aulas de tango e salsa 

 City tour pela cidade, passeios a museus, pic-nic no Parque Sarmiento, passeio ao “Barrio Guemes” 

e “Paseo de las Pulgas” (Região boêmia de Córdoba), atividades de trabalho voluntário, etc. 

(Conforme programação) 
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 Cafeteria com água fria e quente, café, chá, Erva mate e biscoitos durante a permanência do 

estudante no instituto 

 Wi-fi e computadores para uso no instituto 

 Área protegida 

 Atendimento 24 horas – Português, Inglês e Espanhol 

 

 A hospedagem, refeições, passagens aéreas e seguro saúde correm por conta do estudante. 

 A Escola estará à disposição para auxiliar a todos os estudantes quanto ao alojamento, passagens 

áreas, seguro saúde e com os trâmites necessários para que a viagem se realize sem problemas. 

 

3. Quem pode concorrer a uma das bolsas de estudo? 
Para concorrer a uma das bolsas, o candidato deve: 

 Ter nacionalidade brasileira. 
 Ser estudante de uma Universidade Brasileira Pública ou Privada (bacharel, licenciatura, pós-graduação, 

especiação, mestrado, doutorado ou pós-doutorado) 

 O estudante deve ser não-residente na Argentina 

 O estudante deverá enviar-nos uma carta de motivação para estudar no exterior  

 

 

 

4. Qual a data prevista para a realização do curso em Córdoba, 

Argentina? 
 Curso de Inverno: 08/07/2019 a 26/07/2019 

 Curso de Verão: 06/01/2020 a 24/01/2020 

 

5. Como posso me candidatar? 
As inscrições devem ser feitas online. Os interessados devem enviar uma carta de motivação em 

PDF, DOC (site para inscrição https://goo.gl/forms/cYL7W7dh1XLMYOQt2). 

O período de inscrição e dia da seleção dos candidatos às bolsas de 50% será diferente para cada 

universidade sendo necessário ver com um de nossos coordenadores qual é a data vigente para a sua 

universidade. Somente os candidatos que se inscreverem e efetuarem o pagamento da taxa de reserva 

até a data prevista poderão participar do sorteio das 2 bolsas de 100%. Os sorteios serão realizados 

nas dependências do CEPE Idiomas no primeiro dia de aula. Só participarão deste sorteio os alunos 

que estiverem presentes neste momento. Esta regra vale tanto para o curso de inverno como para o de 

verão. 

 

6. Qual o período de inscrição? 
O período de inscrição e dia da seleção dos candidatos às bolsas de 50% será diferente para cada 

universidade sendo necessário ver com um de nossos coordenadores qual é a data vigente para a sua 

universidade.  
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7. Valores do curso: 

 

Duração do curso Carga Horária Valor Integral (em reais) Valor com desconto (50%) 

2 Semanas 40 horas R$2360,00 R$1180,00 

3 Semanas 60 horas R$3540,00 R$1770,00 

 

8. Hospedagem (opcional): 

Sugestão de alojamento: Link Córdoba Hostel – Parceiro do CEPE Idiomas 

Valor por semana: R$360,50 (trezentos e sessenta reais e cinquenta centavos) 

O valor do alojamento pode ser incluído no pagamento pelo Mercado Pago ou ser abonado no primeiro dia de aula. 

 

9. Formas de Pagamento: 

1. Reserva: Mercado Pago ou Paypal 

2. Mercado Pago - em até 12 parcelas fixas (juros por conta do aluno); 

3. Boleto bancário – em até 10 parcelas fixas (o valor deve ser quitado até o inicio das aulas); 

4. PayPal. 

Em todos os casos o aluno recebe um comprovante em nome do CEPE Idiomas. 

 

Para obter mais informações sobre este programa de bolsas de estudo em Córdoba, Argentina, 
consulte nossos coordenadores:  

Regiões Sul e Sudeste: 

Coordenadora: Amanda dos Anjos 

e-mail: infoespañol@cepeidiomas.com.ar 

Whatsapp: +54 9 351 6287384 (Argentina) 
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