
 

 

Curso de Espanhol como Língua 

Estrangeira 2009 
Bem-vindo à Universidade do Centro Educativo Latino-americano! É uma honra para nós saber que participará do 

nosso curso de Espanhol como Língua Estrangeira. No início do programa, você receberá informação específica 

acerca das suas diferentes atividades, seja no âmbito acadêmico: horários das aulas e critérios de avaliação, seja no 

seu dia-a-dia: como deslocar-se na cidade de Rosário, lanchonetes e restaurantes, transportes.  

Desejamos que você faça parte do programa plenamente com o intuito de você se apreciar melhor numa nova situação 

e de valorizar sua capacidade de adaptação, conhecendo nosso país e sua cultura, ampliando seu mundo. Sua 

experiência será bem sucedida, se conseguir evitar dois extremos: tentando parecer um nativo ou conservando 

absolutamente hábitos e comportamentos próprios de seu país de origem; procure uma participação ativa mergulhando 

em nossa cultura. Estas são apenas algumas dicas para ajudá-lo a planejar sua viagem e desfrutar de sua 

permanência em nosso país.  

Por ser  este tipo de experiência uma grande aventura pessoal e intelectual, o sucesso dela vai depender da sua 

vontade para você atingir seu objetivo com uma atitude aberta perante os desafios de situações novas e imprevisíveis. 

 

A seguir, você encontrará uma relação de informações em anexo:  

 Informação para a chegada.  

 Informação sobre hospedagem.  

 Informação acadêmica.  

 Informação referente ao pagamento do curso. 

 Informação importante para estudantes estrangeiros 

 Informação sobre a Argentina 

 Informação geral sobre Rosario.  

Esperamos com muitas expectativas sua chegada a Rosario. Se tiver alguma consulta, entre em contato com a 

Assessoria de Relações Internacionais da UCEL através dos seguintes telefones ou correios eletrônicos:  

 

Fanny Godfrid 
Assessora de Relações Internacionais 
relacionesinternacionales@ucel.edu.ar  
0054- 341- 4499292 (ramal 117)  
 

 
Eliana Ghigo 

Assistente de Relações Internacionais 
relacionesinternacionales@ucel.edu.ar  
0054- 341- 4499292 (ramal 117) 
0054-341-4249466 (telefone particular) 
0054- 341- 155451815 ( celular) 
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Informação para a chegada 
 

Traslado do Aeroporto de Ezeiza (Buenos Aires) à cidade de Rosario 

Para seu  traslado do aeroporto de Ezeiza a Rosario,  você pode utilizar os serviços da  empresa Manuel Tienda León 

que tem balcão no aeroporto de Ezeiza (para reservas  ligar para os telefones 0341- 43155115 ou 0810- 888-5366 ou 

consultar seu site www.tiendaleon.com.ar).  A viagem é de quatro horas e o custo é de 110 pesos (aproximadamente 

35 dólares). Para fazer a reserva é preciso que informe à empresa o dia, horário e número de seu vôo e da empresa 

aérea.  

Traslado desde o Aeroporto Islas Malvinas (Rosario) 

Para seu traslado do aeroporto Islas Malvinas em Rosario até seu hotel ou nossa Universidade, também pode utilizar 

os serviços da  empresa Manuel Tienda León (para reservas  ligue para os telefones 0341- 43155115 ou 0810- 888-

5366 ou consultar seu site www.tiendaleon.com.ar).  A viagem até o centro de Rosario demora aproximadamente 30 

minutos e o custo é de 30 pesos, 10 dólares. Também no aeroporto há ponto de de táxis as 24 horas e o custo da 

viagem é de aproximadamente 20 pesos, 7 dólares.  

Chegada a sua hospedagem “Appart Victoria” 

Como o Appart Victoria não conta com serviço de recepção de plantão ,   

informa-se que: pessoal da UCEL cuidará da recepção e da hospedagem dos alunos. Se o aluno chegar antes  dia à 

cidade de Rosario, ele próprio deverá procurar hospedagem por sua conta (ver informação embaixo). Se você chegar 

após essa data, por favor, informar o meio de transporte e horário de chegada à cidade de Rosario para garantir sua 

recepção.  

 

Hospedagem Endereço/telefone Custo aproximado 
Hotel Imperio 
3* 

Urquiza 1264 

Fone/Fax: 54 -341 – 4480091 

Hospedagem em apto triplo ou 
quádruplo 
45 $ por pessoa 

Pringles Appart 
Hotel 
4* 

Fone/FAX:   54-341-4474050 (linhas rotativas)  
Santa Fe 1470 

Inclui café-da-manhã 
Single: 110 $ 
Duplo: 140 $ 
Triplo: 160 $ 

Appart Hotel 
Urquiza 
4 * 

Urquiza 1491 - (2000) Rosario - Argentina  

Fone: (54-341) 449-4900 * Fax: (54-341) 449-1677  

E-mail: uah@apart-urquiza.com.ar 

Apartamento single  $155 
Apartamento duplo  $175 
Apartamento triplo   $206 
Apartamento quádruplo $242 

Rosario suítes  
4* 

Juan Manuel de Rosas 1805 

(0341) 486-0126 / 155-912022 

info@rosariosuites.com.ar www.rosariosuites.com.ar 

A diária  
Single: $ 90 
Duplo: $ 110 
Triplo: $ 135 

Appart Victoria 
3* 

Av. Pellegrini 1373 

www.appartvictoria.com.ar  

Apto Single 66 $ 

HOSTEL 
AVANTI 
2* 

Santiago 725,/ Fone: +54 341 4259166 

info@avantihostel.com.ar - avantihostel@hotmail.com 

Preço por pessoa: 23 $ 

Arriba Rosario 
Hostel 
2* 

Sarmiento 1505 

0341-4259787 

www.arribarosariohostel.com.ar  

A diária $ 25 por pessoa. 
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HOSPEDAGEM 

 

LOCALIZAÇÃO 

O Appart Victoria fica num ponto estratégico de Rosario (Avenida Pellegrini 1373 / 87, Avenida Corrientes 1715 / 23)   

pois as Avenidas Corrientes e Pellegrini, constituem a melhor opção para pessoas que vêm a nossa cidade a 

negócios, a passeio ou por razões familiares e acadêmicas. A Avenida Pellegrini é uma das mais importantes de Rosario 

e por isso oferece a nossos alunos uma grande variedade de restaurantes, lojas, bares, cafés e supermercados que 

facilitam sua estada na cidade. Além disso, o Appart fica em frente à UCEL.  

ACOMODAÇÕES 

O Appart Victoria é um prédio de três torres de nove andares que conta com apartamentos muito amplos, arejados e 

luminosos, com sala, sala de jantar, dois ou três quartos com ventilador de teto, dois banheiros, cozinha e área de 

serviço. Os estudantes devem dividir o apartamento com pessoas de seu mesmo sexo. O serviço do Appart é 

semelhante ao de um hotel de duas ou três estrelas. É incluído o café-da-manhã (café com leite com dois croissants) e 

serviço de arrumação exceto aos domingos.  

Se o aluno quiser se hospedar sozinho num quarto simples, varia o custo.  

Para mais informações sobre o Appart Victoria, você pode acessar: www.appartvictoria.com.ar  
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Informação acadêmica 

  

Informações sobre o curso 
O curso prevê imersão total na língua espanhola e na cultura argentina, com o intuito de os alunos desenvolverem 

habilidades para leitura, escrita, compreensão e expressão oral, em aulas com caráter participativo (debates, análises e 

relatórios orais relacionados com atividades do dia-a-dia) e atividades externas (palestras, visitas a centros culturais e a 

pontos turísticos) e material de apoio cuidadosamente selecionado, proporcionando ao aluno um aprendizado 

dinâmico, proveitoso e agradável. 

Visando ao mercado competitivo e à globalização econômica e cultural dos dias atuais, o objetivo é que o aluno 

aprenda e use o idioma espanhol de forma apropriada para se comunicar em qualquer contexto ou situação pois o 

curso proporciona ao estudante vivenciar a cultura e o cotidiano local. 

Conteúdos do curso 
Oferece-se Nível 1 

- Vocabulário e expressões idiomáticas 

- Gramática e fonética 

- Aspectos sociolingüísticos e sócio-culturais 

- Situações cotidianas 

- Atividades externas 

Professores 

Uma equipe de profissionais altamente qualificados e com comprovada experiência metodológica para o ensino de 

línguas estrangeiras. 
Carga horária 

 Duração: 120 horas (4 semanas) 

- 20 horas semanais de aulas magistrais 

- 10 horas semanais de treinamento em situações do cotidiano: museus, igrejas, clubes, restaurantes, bares, 

esportes, mídia.  

Modelo de cronograma diário 
Pela manhã, aulas de espanhol: das 8.30 às 10.30 h e das 11 às 13 h, com um intervalo de 30 minutos. 

Pela tarde, atividades “Vivendo a língua espanhola”. 

Certificado 

O Certificado de Freqüência do Curso estará a dispor dos alunos ao final da quarta semana. Para o aluno receber o 

certificado terá que fazer uma prova final e ter a porcentagem de freqüencia às aulas.  
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Informação importante para  Estudantes Estrangeiros 
REFEIÇÕES 
A dieta e os horários das refeições na Argentina são diferentes aos costumes de outros países, portanto pedimos que 

seja flexível, especialmente se for vegetariano. 

As refeições podem ser feitas em lanchonetes ou restaurantes próximos da UCEL ou você poderá cozinhar em seu 

apartamento no Appart Victoria. O preço estimativo de alimentação (duas refeições diárias) para uma pessoa durante 1 

mês na cidade de Rosario é de 200 US$ 

O café-da-manhã será providenciado pelo Appart Victoria. 

DINHEIRO 

A unidade monetária na Argentina é o peso e a taxa de câmbio varia segundo a cotização. Não é necessário trazer 

dinheiro argentino já que poderá trocar no aeroporto de Ezeiza a melhor taxa de câmbio. Se sua chegada for na cidade 

de Rosario, recomendamos trazer algo de dinheiro argentino.   

As notas são de 2, 5, 10, 20, 50 e 100 pesos. Um peso equivale a cem centavos.  

As notas de 2 pesos são azuladas (com a figura de Bartolomé Mitre 1821-1906), as de 5 são esverdeadas (com a 
figura de José de San Martín 1778-1850), as de 10 são marrons (com a figura de Manuel Belgrano 1770-1820), as de 
20 são avermelhadas (com a figura de Juan Manuel de Rosas 1793-1877), as de 50 são cinza azulada (com a figura de 
Domingo Faustino Sarmiento 1811-1888) e as de 100 pesos são arroxeadas (com a figura de Julio Argentino Roca 
1843-1914).  

As moedas são de 1 peso e há de 50, 25, 10, 5 e 1 centavo.  

As moedas de um peso são douradas e prateadas; as moedas de 50 centavos são douradas; as moedas de 25, 10 e 5 

centavos podem ser douradas ou prateadas e as de 1 centavo são de cor cobre, mas não se utilizam. 
 

VISA, Mastercard e American Express são os cartões de crédito mais difundidos na América Latina.  

Porém, não aconselhamos que esta seja a única forma de pagamento, já que nem sempre são aceitos. 

  

SEGURO SAÚDE 
É INDISPENSÁVEL para a UCEL que todos os alunos estrangeiros possuam um seguro de saúde com cobertura na 

Argentina durante todo o período do Programa.   

ROUPA 
Durante o inverno (junho, julho, agosto), o clima é frio e a temperatura média é de 5º aprox. 

Sugerimos trazer agasalho e calçado confortável, pois as distâncias a percorrer em geral são curtas e se fazem a pé. 

Traga também roupa formal para as reuniões oficiais.  

Durante o verão (dezembro, janeiro, fevereiro), a temperatura média é de 32º ou 33º e o clima é muito úmido. 

Recomenda-se, portanto, trazer roupa leve e prática.  

CAMA E BANHO  
Os lençóis, fronhas e toalhas serão providenciados pelo apart-hotel. Não é necessário trazer nada disso. 

REMÉDIOS 
Caso precise de algum medicamento regularmente, com receita médica, aconselhamos trazê-lo para todo o período de 

duração do programa, assim como uma receita do médico que prescreveu.  

Em nosso país pode se conseguir todo tipo de medicamentos, no entanto, fica mais simples poder fazê-lo com a 

receita médica correspondente. 

LIVROS 
UCEL providenciará os livros, as cópias e o material necessário para o desenvolvimento das aulas. 

ATESTADO DE CONCLUSÃO 
Uma vez completado o programa (incluindo as atividades extracurriculares e a avaliação final) UCEL entregará aos 

alunos que tiverem cumprimentado oe quesitos de freqüência e de avaliações aprovadas o CERTIFICADO 
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correspondente a cada aluno. Neste Certificado constará a quantidade de horas acadêmicas do curso de Espanhol e a 

quantidade de horas de atividades extracurriculares (é necessário o aluno ter um mínimo de 70% de freqüência).  

TELEFONES E CORREIO 
O sistema telefônico argentino é moderno e de fácil utilização. Encontrará telefones públicos (orelhão) nas ruas da 

cidade, porém, para realizar ligações importantes ou muito extensas recomendamos ir a um “ LOCUTÓRIO “, também 

chamado “ TELECENTRO “ onde poderá pagar sua ligação quando terminar. 

Se alguém desejar se comunicar com você desde o Brasil, deverá antepor ao número local de Rosario (do hotel onde 

se encontra, por exemplo), o número do país e da cidade: 54 e 341 respectivamente. 

NÃO É PERMITIDO RELIZAR LIGAÇÕES INTERNACIONAIS DESDE a UCEL NEM  DESDE  O TELEFONE DO  
APPART . POR FAVOR, RESPEITE ESTA DISPOSIÇÃO. 
A correspondência internacional demora aproximadamente 2 semanas, seja para envios ao exterior seja para recepção 

desde o exterior. Para consultas a respeito, entre em contato com o pessoal da UCEL encarregado. 

SEGURANÇA 
A Argentina é um país mais seguro do que muitos outros, no entanto, a delinqüência tem crescido nos últimos tempos. 

Um turista ou um estudante desatento pode ser presa fácil para os ladrões. Seja cuidadoso na sua maneira de agir. 

Esteja alerta especialmente nos aeroportos ou nas rodoviárias, bares e boates e nunca descuide sua bagagem. Não 

deixe sua mochila com livros ou sua bolsa aberta em qualquer lugar. Sugerimos que deixe no Appart  todos seus 

documentos e  não leve quantias importantes de dinheiro com você. Evite, preferentemente, transitar por ruas ou 

praças desertas pela noite. Depois das 22h evite tomar táxis na rua. Utilize radio táxis ou remises.  
MUITO IMPORTANTE: É TERMINANTEMENTE PROIBIDO conduzir automóveis ou qualquer outro veículo durante 

sua permanência na Argentina. 

O trânsito na República Argentina é perigoso, portanto, lhe recomendamos prudência ao atravessar as ruas, 

observando que não se aproxime nenhum veículo. 

EMERGÊNCIAS 
Em caso de emergência médica ou de outro tipo, dê aviso imediato a seu coordenador da UCEL. Leve sempre com 

você seus números telefônicos e uma fotocópia de sua carteira de identidade ou passaporte já que pode necessitar 

deles. 

ACERCA DA PONTUALIDADE 
Os argentinos não vivem tão aceleradamente e o valor do tempo varia segundo as regiões e as cidades. Na cidade de 

Buenos Aires a vida é bem mais movimentada do que em Rosario, onde o ritmo de vida é bastante mais tranqüilo.  

A maioria das lojas funcionam nos seguintes horários: das 9h às 12h30min. e das 15h30min. às 20h. Se você deve 

comparecer a um encontro não deve demorar-se mais de dez minutos. Portanto, só se tolerará uma espera de 15 

minutos antes de começar cada atividade extracurricular.Se convidarem você a uma casa, uma demora de entre 10 e 

20 minutos pode ser aceita.   
COMPORTAMENTO 
Para a UCEL a definição de um comportamento ruim se vincula com aquelas situações que põem em perigo sua 

própria segurança ou a de qualquer outra pessoa, participante do programa ou não, assim como infringir as leis do país 

ou as normas internas da universidade. Confiamos em sua responsabilidade e critério para não cometer nenhuma 

destas faltas durante sua permanência na Argentina. As autoridades da UCEL estarão sempre à suas ordens para 

responder perguntas e lhe oferecer assessoria, caso necessitar. 

ILEGALIDADE DAS DROGAS 
A UCEL é uma instituição Metodista, nela se respeitam tanto as normas morais quanto as normas legais. Devemos 

insistir em que toda atividade vinculada com drogas é ilegal na Argentina e é severamente punida por seu sistema 

legal. Se se provar que você porta drogas ilegais será julgado de acordo com a legislação local e não segundo a de 

seu país de origem, portanto a condição de estrangeiro fará ainda mais difícil sua defesa. Novamente, que o bom 

senso prevaleça em suas ações. Seja responsável. 
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Horários Comerciais 

BANCOS E AGÊNCIAS DE 
CÂMBIO De segunda a sexta-feira das 10h às 15h. 

ESCRITÓRIOS COMERCIAIS De segunda a sexta-feira das 9h às 12h e das 14h às 19h. 

LOJAS, BOUTIQUES DOS 
SHOPPINGS 

De segunda a sexta-feira das 9h às 20h nas grandes cidades (no interior fazem 
um intervalo para o almoço) e sábados das 9h às 13h  
Os shoppings permanecem abertos todos os dias da semana e suas lojas abrem 
geralmente todo os dias da semana das 10h. às 21h, 22h ou 23h segundo a 
localização do shopping. 

CONFEITARIA/BARES E 
PIZZERIAS Em geral estão sempre abertos, mas podem fechar das 3h às 6h. 

RESTAURANTES / PRAÇA DE 
ALIMENTAÇÃO DE SHOPPINGS 

Almoço: das 12h às 14.30 h. ; jantar: das 20h às 23.30 h. 
As praças de alimentação dos shoppings abrem geralmente ao público de 
domingo a quinta-feira das 10h ou 11h às 23h ou 1h e às sextas, sábados e 
véspera de feriado o horário pode-se estender das 10h ou 11h às 3h. da 
madrugada. 

BOATES Abrem entre as 23h30min e 1h da madrugada. Fecham ao amanhecer. 

Hora, Eletricidade 

A hora oficial argentina é 3 (três) horas menor à de Greenwich. 

A eletricidade utilizada é de 220 v (volts) e 50 Hz (Hertz). 
 

 

INFORMAÇÃO SOBRE ARGENTINA  
Nome Oficial 
República Argentina (do latim argentum, que significa prata)  
Capital 
Buenos Aires 

 

Localização Geográfica  

 

Argentina localiza-se no extremo meridional da América do Sul. É o segundo país em extensão 
da América do Sul e o oitavo do mundo. Possui uma superfície continental de 2.791.810 Km2 

incluindo as Ilhas Malvinas, outras ilhas do Atlântico Sul e um setor da Antártida.  
Contando o setor antártico possui uma superfície total de 3.761.274 Km2. 
Possui uma extensão de norte a sul de 3.800 Km e de leste a oeste de 1.425 km. 
Limitando a norte pela Bolívia e o Paraguai, a leste pelo Brasil, Uruguai e o Oceano Atlântico, a 
oeste e sul pelo Oceano Atlântico e pelo Chile. 

 
Relevo 

 

Ao oeste do país se extende a Cordilheira dos Andes, o grande sistema montanhoso do continente 

ste 
 

o dos grupos paralelos aos Andes anteriormente 

sul-americano. Dentro dele se encontra o monte Aconcágua que, com 6.959 m, é o mais alto do 
mundo fora do Himalaia. Outras montanhas são: Pissis (6882 m), Ojos del Salado (6879 m), 
Bonete Chico (6759 m) e Llullaillaco (6739 m).Vários grupos montanhosos se encontram ao le
dos Andes, como a cordilheira Oriental e as serras Subandinas ao norte, as serras Pampeanas ao
norte e centro desde o Aconquija até as serras de Córdoba e San Luis, e sistemas serranos 
bonaerenses como Tandilia e Ventania. 
O centro e o leste da Argentina (a exceçã
mencionados) é principalmente uma grande planície com algumas suaves ondulações. 

População 
Argentina é um
localizados nos centros urbanos.  
A diferença com a maioria dos países latino-americanos, 

 país de pouca densidade demográfica, de 36.223.947 habitantes (censo 2001), principalmente 

é que 95 % de sua população é de raza branca, com 85% de 
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descendentes de europeus (principalmente de italianos e espanhóis). Argentina tem relativamente poucos mestiços 
(pessoas de origem mista europeia e indígena), apenas 4,5 %; e a população indígena pura (mapuches, collas, tobas
matacos, chiriguanos,etc.) só representa 0,5 %. 
Quase a metade da população mora na Capital F
enquanto a rural é de apenas 12%. A densidade da população é de 9,63 habitantes por km2 com um crescimento 
anual de 1,5 %.  

, 

ederal e a Grande Buenos Aires. A população é sobretudo urbana 

Principales Cidades: 

BUENOS AIRES 11.453.725 (a Capital Federal possui 2.776.138 habitantes)
CORDOBA 1,368.109 
ROSARIO 1.159.004 

Idioma  

O espanhol é o idioma oficial e a totalidade dos argentinos falam essa língua..  
dentro do país.  

Cultura

O inglês, francês e italiano são idiomas difundidos, em maior ou menor medida, 
Em algumas regiões fala-se guarani e outras línguas próprias das minorias indígenas. 

 

Suas raizes culturais são predominantemente européias, isso se vê em sua arquitetura, música, literatura e estilo de 

 100 cinemas e 90 teatros, com grande variedade de espetáculos, é uma das cidades de 

l San Martín se expõem a dinâmica cultural do país e do mundo. 
ossui 

rte nas principais cidades do 

A música característica da cidade de Buenos Aires é o mundialmente conhecido Tango. O folklore possui variados 

” (espécie de pastéis recheados 
ntes 

orrente imigratória que povoou o país, existe uma muito variada cozinha internacional: 

A bebida característica de nosso país é  “o mate” (infusão).  
dialmente, e a nova cozinha argentina adquiriu nível 

sportes

vida. Possui uma intensa atividade cultural nas principais cidades a través de festividades, exposições, cinemas, 
teatros, shows e concertos.  
Buenos Aires possui cerca de
mais intensa atividad teatral da América Latina. 
Nos centros culturais Borges, Recoleta e Genera
O Teatro Colón, que se encontra entre as três melhores salas líricas do mundo, destaca-se por sua arquitetura e p
uma acústica perfeita. É espaço obrigatório de grandes figuras do mundo da música clássica, o balé e a ópera.  
Outros teatros importantes são o Nacional Cervantes e o Municipal Gral. San Martín.  
A pintura e a escultura possuem um lugar de importância, há prestigiosas galerias de a
país.  

ritmos e estilos de acordo com as diferentes regiões do interior do país.  
A comida típica argentina é o “asado” (churrasco), além das “empanadas
particularmente de carne de gado, bem como os “tamales”, a “humita” e o “locro”. São famosos os restaura
argentinos, também chamados "parrillas" (churrascarias) onde é possível se deliciar com as saborosas carnes 
argentinas. 
Contudo, e devido à importante c
espanhola, italiana, francesa, alemã, escandinava, grega, inglesa, suíça, húngara, holandesa, chilena, mexicana, 
basca, árabe, judaica, russa, ucraniana, chinesa, japonesa e tailandesa. 
Em todos os centros comerciais há praças de alimentação. 

A qualidade de suas carnes e seus vinhos é reconhecida mun
internacional graças a seus chefs. 
 
E  

 variados esportes, mas o futebol é o mais popular. Na cidade de Buenos Aires há una vintena de estádios, 

lidade de seus jogadores.  
ete, 

a a prática deste esporte. A pesca esportiva é 

 e de aventura, 

Religião

Praticam-se
alguns com capacidade para mais de 40.000 pessoas.  
O pato é o esporte autóctono e o polo atingiu importância internacional pela qua
Outros esportes são praticados por grande quantidade de pessoas, como tênis, rugby, hockey, vôlei, basqu
automobilismo, golf, esportes náuticos e de praia. 
Os aficionados ao esqui possuem numerosos centros invernais par
praticada em todo o país, destaca-se a pesca de enormes dourados e variedades de salmonídeos.  
O país por sua extensão e diversos climas é apto para a prática de todo tipo de esportes tradicionais
como a motonáutica, navegação à vela, canoagem, caiaque, rafting, mergulho, trekking, alpinismo, mountain bike, 
parapente, asa-delta, esqui, snowbord, caza maior e menor, e outros.  

 
ficial é a Católica Apostólica Romana, porém existe total libertade de culto, pratica-se em menor medida o 

Divisão Política e Forma de Governo 

A religión o
metodismo, o judaísmo, o islanismo, e a religião ortodoxa grega e russa.  

 

Argentina é uma república federal representativa e democrática costituida por 23 províncias, a Capital Federal 
autônoma (cujos limites coincidem com os da cidade de Buenos Aires), o setor antártico reclamado pela Argentina, as 
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Ilhas Malvinas e várias ilhas do Atlântico Sul. 
Seu sistema de organização reconhece três poderes: executivo, legislativo e judiciário. 
O Presidente da Nação exerce o poder execut
que incluem a possibilidade de aprovar ou vetar decisões do Congresso.  
O Congresso da Nação exerce o poder legislativo, que é bicameral. A Câmara dos Deputados tem 254 membros 
eleitos diretamente. O Senado tem 72 membros eleitos por Jurisdições pro
pela Capital Federal. 
A províncias gozam de autonomia e elegem suas próprias autoridades. O Governador ostenta a representação 
máxima.  
A Constituição está em vigor desde 1853. No entanto, foi reformada en várias ocasiões. A última, de agosto de 1
permite a r

ivo, é eleito para um mandato de quatro anos. Possui amplos poderes, 

vinciais, a razão de três por província e três 

994, 
eeleição do Presidente da Nação, por mais um período. 

Dados Econômicos 

A Argentina possui recursos naturais de uma grande riqueza agrícola e pecuária, grande potencial para a mineração, 
autoabastecimento de energia (petróleo e gas) e uma importante capacidade industrial para América Latina. Quanto à 

ões de cabeças de gado 
vacuno e 13,5 de gado ovino (ao ano 2000).  

bidas e Tabaco com 32,2 %, Têxteis, borracha, couro e outros com 25,9 
%, Química com 14,1 %, Refinação de Petróleo com 10,1 %, Maquinária com 6,5 %, Equipamentos de Transporte com 

agricultura, nosso país possui 22,5 milhões de hectares cultivados, que prodiziram no ano de 2001 62 milhões de 
toneladas de cereais e culturas oleginosas: a soja, o trigo, o milho e a cana de açúcar. 

A pecuária da origem à indústria da carne, da leite e têxtil. A Argentina possui 48,7 milh

Quanto àos ramos da indústria: Alimentos, Be

5,7 %, e Siderúrgica com 5,2 %. 

 

 

 

Informação sobre Rosario 

 
A cidade de Rosario é um dos principais centros urbanos do país por estar em uma posição geograficamente 

urístico.  

 cruzam à cidade 

ão é de planalto e o clima é do tipo templado com temperaturas médias de 24º C de máxima e 12º C 

 comunicada com o resto do país através de múltiples rodovias nacionais e provinciais. Além disso, 

rrê-la através de roteiros 

éio Costa Alta e 

e se podem realizar 

onumento à Bandeira  

estratégica em relação ao MERCOSUL, situação que a posiciona em um importante nível industrial e também t

Localiza-se na província de Santa Fe e a 300 Km. da Capital Federal da República Argentina, limita ao leste com o Rio 

Paraná, por onde chegam barcos de considerável calado graças às condições de navegabilidade.  

Ao norte e ao sul Rosario limita com os arroios Ludueña e Saladillo respetivamente, que por sua vez

de oeste a leste.  

O relevo desta regi

de mínima.  

A cidade está

possui um aeroporto a apenas 13 km do centro que recebe vôos nacionais e internacionais.  
Rosario oferece uma interessante infra-estrutura turística e convida você a conhecê-la e perco

históricos que mantêm intatos os diferentes estilos arquitetônicos de principios do século XX.  

O Monumento à Bandeira é o ponto de início de um passéio a pé pelo centro da cidade. O pass

Embarcadouro é escolhido para realizar caminhadas sobre as barrancas do rio ao entardecer.  

O Parque Independência e o Balneário La Florida são outros dos tantos pontos de destaque ond

passéis de bicicletas, cavalgadas e canotagem. A noite rosarina é uma das mais badaladas e alegres, ideais para 

desfrutar agradáveis momentos nos bares, pubs e boates que tem Rosario. 

 

 

 

 

 

 

M
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UMA NOTA FINAL: Desfrute de sua estada conosco! 

 

A participação neste programa da UCEL é simplesmente uma pequena parte de um leque 

ueça que você será um embaixador de seu país, por conseguinte, resultará muito 

internacional muito mais amplo. Com esta experiência você não só é testemunha de uma 

época de grandes mudanças, você também tem um papel de destaque como parte desta 

mudança. Os amigos que surgirem desta experiência ajudarão a vincular e integrar a ambos os 

países.  

Não esq

interessante trazer informação geral do Brasil, de sua cidade de origem e de sua universidade. 

As pessoas que conhecerá, vão se interessar muito com você, seu país e sua cultura. Prepare-

se para dividir essa informação, aliás, pode ser divertido, mas também requer a 

responsabilidade de dar uma visão equilibrada da cultura e do governo de seu próprio país e 

assim contribuirá diretamente a uma maior compreensão entre os povos e as nações. 
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