
 

 

ABLE SPANISH SCHOOL 
PROGRAMA DE BOLSAS PARCIAIS 2020  

 

 

EDITAL DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL 
 

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

de Bolsas Parciais 2020, iniciativa privada para o fortalecimento das relações entre Brasil e              

Argentina. 

 

QUEM SOMOS? 
A Able Spanish é uma escola de espanhol para estrangeiros em Córdoba, na Argentina.  

Fundada em 1999, a escola tem uma trajetória da reconhecida na região e no mundo, além                

de uma rede de parceiros em todos os continentes. Oferecemos cursos de espanhol,             

programas de estágios, voluntariados, hospedagem e todos os serviços necessários para           

uma experiência de intercâmbio completa. Saiba mais clicando aqui:         

https://www.ablespanish.com/  

 

O QUE É O PROGRAMA DE BOLSAS PARCIAIS? 
O Programa de Bolsas Parciais é uma proposta de intercâmbio de 2 semanas na cidade de                

Córdoba que, por um preço promocional, oferece durante as férias de inverno e verão um               

curso de espanhol intensivo com hospedagem, material e atividades culturais incluídas.  

É o resultado de acordos especiais entre a escola Able Spanish e o Governo              

Argentino, e existe desde 2009. O Programa de Bolsas Parciais foi concebido para             

aumentar as oportunidades educacionais e profissionais dos alunos, e visa proporcionar           

uma compreensão profunda da cultura local e de como ela se encaixa no espectro mais               

amplo da América Latina. 

 
COMO FUNCIONA? 

O Programa de Bolsas foi feito para jovens com muita vontade de mergulhar não            

somente em um novo idioma, mas também em uma nova cultura. O intercâmbio funciona            

como uma compra coletiva: em 4 datas pré-definidas durante o ano, a Able Spanish prepara               

um pacote com atividades especiais e há um preço promocional por grupo. Cada             

participante se inscreve individualmente.  

 

https://www.ablespanish.com/
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COMO PARTICIPAR? 
Para participar, escolha uma das seguintes datas: 

 

VERÃO 

de 6 a 17 de janeiro 

de 20 a 31 de janeiro 

  

INVERNO 

de 6 a 17 de julho 

de 20 a 31 de julho 

Depois, mande para scholarships@ablespanish.com os seguintes documentos (escritos em 
português): 

1- Um CURRICULO atualizado em estilo livre 

2- O FORMULÁRIO de inscrição preenchido (em anexo no final deste edital)  
3- Uma CARTA DE MOTIVAÇÃO explicando porque gostarias de passar pela experiência            

de um intercâmbio. A carta é simples, não precisa ser formal.  

O QUE ESTÁ INCLUÍDO? 
a) Curso intensivo de espanhol - 40 horas aula (duas semanas)  

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

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 
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j) Tutoria 24 horas em português antes, durante e depois do Programa de Bolsas 

k) Certificado no fim do curso 

 

COMO FUNCIONA O PAGAMENTO? 
Essa modalidade de bolsas não foi feita para gerar lucros, ela tem como custo apenas o 

valor para cobrir as taxas e os serviços externos que contratamos para a sua experiência.  

Taxa única: USD 450 

O pagamento pode ser feito em dólares ou pesos pessoalmente quando você chega, sem 

necessidade de depósito prévio, ou parcelado antecipadamente por Mercado Pago ou 

PayPal. Esta taxa inclui todos os serviços acima mencionados. 

 

● Enfatizamos que não é necessário conhecimento prévio da língua. 

● Contamos que esteja sempre em contato conosco para conhecermos melhor suas          

preferências, e seu nível de espanhol e para que possamos satisfazer às suas             

necessidades.  

● A passagem aérea é totalmente por conta do participante. 

● A alimentação não está incluída 

● O alojamento escolhido para os selecionados é adaptado com cozinha e utensílios, 

então é possível cozinhar em casa e economizar desta forma. 

 

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

consulte a coordenadora ou as nossas páginas: 

 

Nathalia Tessler  
scholarships@ablespanish.com 

 
ABLE SPANISH  

Tucumán 443, Centro - Córdoba, 
Argentina 

 
www.ablespanish.com 

 
Instagram: @ablespanish 

Facebook: /AbleSpanishBrasil/ 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA INTERCÂMBIO 
INTERNACIONAL 

PROGRAMA DE BOLSAS PARCIAIS 2020 
 

 
Nome e sobrenome: _________________________________________________________ 

E-mail:_______________________________ Telefone: ____________________________ 

Endereço: _________________________________________________________________ 

Nacionalidade: _____________________________________________________________ 

Data de nascimento: ________________________________________________________ 

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

Universidade: ______________________________________________________________ 

Edição do Programa: 

VERÃO: 

( ) de 06/01/2020 a 17/01/2020  

( )  de 20/01/2020 a 31/01/2020  

INVERNO: 

( ) de 06/07/2020 a 17/07/2020  

( )  de 20/07/2020 a 31/07/2020 

 

 

 

  

Nível de espanhol: __________________________________________________________ 

Contato de Emergência no Brasil: ______________________________________________ 

Tipo sanguíneo: ____________________________________________________________ 

Outros comentários: alergias, recomendações especiais, etc: ________________________ 
 

 


