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Atenção à Saúde – Intercâmbio 

Buenos Aires – Argentina 2015/2 
 

 
Ciclo letivo: 2015/2 

Atividade: 020233 
Turma: GR12010-00328 

Matrículas até 30/07/2015 
(confirmação mediante assinatura do Contrato de Viagem) 

Vagas limitadas 

 
 
Agência responsável: CWT - Carlson Wagonlit Travel 
Período da viagem: 10 a 18/10/2015 
Encontros presenciais: 08, 22 e 29/08/2015; 12, 19 e 26/09/2015; 24/10/2015; 07 e 
14/11/2015 (sábados, das  8:30 às 11:23) 
Professor acompanhante: Marcia Inez Luconi Viana 
 

 

Incluso no pacote de viagem 
 

- Passagens aéreas Porto Alegre/Buenos Aires/Porto Alegre (voando GOL) [taxas de 
embarque inclusas] 
 

DATA VOO  ORIGEM  DESTINO  SAIDA  CHEGADA

1946 PORTO ALEGRE FLORIANOPOLIS 10:00 10:56

7690 FLORIANOPOLIS BUENOS AIRES - EZE 13:12 15:20

15:05

10/10/2015

18/10/2015 7647 BUENOS AIRES - EZE PORTO ALEGRE 12:30  
 

- Seguro saúde e de assistência em viagens  
- Hospedagem no hotel Design Suites Buenos Aires [café da manhã incluso] 
<http://www.designsuites.com/hoteles/hotel-en-buenos-aires.php> 

- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto em Buenos Aires 
- City tour panorâmico 
- Aulas na USAL – Universidade Del Salvador <http://www.usal.edu.ar> 

 
 

Condições de pagamento 
 

A atividade corresponde a 9,5 créditos (R$ 4.866,19), divididos da seguinte maneira:  
 
1) Pacote acadêmico = 1,5 créditos = R$ 768,35  
Parcelamento conforme matrícula 2015/2 
 
2) Pacote de viagem = 8 créditos = R$ 4.097,84  
Parcelamento em até 6 vezes (Entrada + 15/08, 15/09, 15/10, 15/11 e 15/12/2015) 
* O boleto referente à entrada do pacote de viagem será encaminhado por e-mail ao aluno, em até 48h, após a matrícula na atividade. 
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Orientações importantes 
 
- Além da viagem, os alunos matriculados deverão participar dos encontros presenciais 
previstos na oferta da atividade, considerando o mínimo de 75% de frequência. 
 
- Alunos que possuem algum tipo de bolsa/gratuidade só terão incidência sobre 1,5 
créditos acadêmicos. 
 
- Após realização da matrícula, os alunos deverão dirigir-se à Secretaria do curso para 
assinatura do Termo de Contrato para Viagem. Neste momento, será obrigatória a 
entrega da cópia do RG e/ou passaporte e cópia do comprovante de residência 
atualizado.  
 
- A confirmação efetiva da contratação da viagem acontece somente após matrícula, 
assinatura do Termo de Contrato para viagem na Secretaria e entrega da referida 
documentação. 
 
- Os intercâmbios poderão ser utilizados como horas complementares e/ou atividade de 
livre escolha, conforme quadro de atividades complementares de cada curso e 
autorização prévia da respectiva Coordenação. 
 
- Para embarque internacional, faz-se necessária a apresentação de RG emitido com 
tempo inferior a 10 anos e/ou passaporte válido. 
 
 
 
 
 
 
 

Vagas limitadas 
 

 

Para maiores informações ou realizar sua matrícula, contate-nos! 
 
Coordenação do curso de Psicologia 
Telefone: (51) 3591.1122 - Ramal 1250 
E-mail: psicologia@unisinos.br 
 
Secretaria Ciências da Saúde 
Telefone: (51) 3591.1122 - Ramal 1231  
E-mail: sec-saude@unisinos.br 
 
Atendimento Unisinos 
Linha Direta: (51) 3591.1122 
E-mail: atendimento@unisinos.br 


