
 

 
 

Tabela de Preços 2017 
 
 
 
Taxa de matrícula $ 75 Não há 
 
Taxa de Alocação Não há  
 
Taxa de Crédito Universitário $ 150 por 8 créditos 
10 horas academicas equivalen a 1 credito universitário 
 
Seguro Opcional $ 3.20 por dia 
 
Serviço de Remessa de Documentos $ 80 
 

 
 
Início do Curso Todas as Segundas‐Feiras 
 
1 Aula em Grupo 50 minutos  
 
1 Aula Individual 55 minutos 
 
Tamanho das Turmas Média de 6 (máx. 12) 
 
Idade Mínima 16 anos  
Alunos com idade de 16/17 anos devem reservar serviço de traslado 
do aeroporto e acomodação em casa de família 
 
Horários Manhã ou Tarde 
O horário é determinado pela Expanish 
 
 
A Taxa de Matrícula inclui: 
‐ Material do curso 
‐ Pacote de Boas‐vindas e Carteira de Estudante 
‐ Palestra de Orientações e Tour a Pé 
‐ Acesso Livre à Wi‐Fi e Computadores na Escola 
‐ Atividades Sociais e Culturais 
‐ Telefone de Emergência Disponível 24 horas 
‐ Certificado do Curso 
 
 
Todas as Acomodações da Expanish incluem:  
‐ Wifi Grátis 
‐ Serviço Semanal de Limpeza 
‐ Roupa de Cama e Toalhas 
 
Check‐in Sugerido Domingos entre 12:00 e 15:00  
 
Check‐out Sugerido Sábados entre 10:00 e 13:00  
 
Feriados em Dias Úteis: 
Fev 27, Fev 28, Mar 24, Abr 14, Mai 1, Mai 25, Jun 20,  
Ago 21, Out 9, Nov 27, Dez 8, Dez 25 
Nas semanas em que houve 1 feriado, Expanish oferecerá duas horas 
extras de aula para compensar. Nas semanas com 2 feriados, 
estudantes do Espanhol Intensivo 20 receberão 6 horas extras de 
aulas e o alunos do Espanhol Intensivo 30 receberão 2 horas de aula 
individual como compensação.  Aulas individuais durante os feriados 
serão reagendadas. 
  
 
Todos os preços estão em doláres (USD) 

 

Cursos de Espanhol 
Aulas em Grupo* Aulas por 

Semana 
1 ‐ 9 

Semanas 
10+ 

Semanas 

Espanhol Intensivo 20 20 $ 210   
$ 189 

$ 190 
$ 170 

Espanhol Intensivo 30 30 $ 285 
$ 260 

$ 265 
$ 240 

Aulas Individuais Aulas por 
Semana 

Preço 
por Semana 

Aulas Individuais Min. 2 $ 35 por aula 

Aulas Individuais 10 10 $ 295 

Aulas Individuais 20 20 $ 550 

Preparação para o DELE 10 $ 295 

Cursos Combinados*  Aulas por 
Semana 

1 ‐ 9 
Semanas 

10+ 
Semanas 

Espanhol Intensivo 20 + 4 Aulas Individuais 24 $ 310 
$ 289 

$ 290 
$ 280 

Espanhol Intensivo 20 + 6 Aulas Individuais 26 $ 375 
$ 355 

$ 355 
$ 335 

Espanhol Intensivo 20 + 10 Aulas Individuais 30 $ 475 
$ 455 

$ 455 
$ 435 

Espanhol Intensivo 20 + 4 Aulas Culturais 24 $ 310 
$ 289 

$ 290 
$ 280 

Espanhol Intensivo 20  
+ 4 Aulas de Espanhol para Negócios 

24 $ 310 
$ 289 

$ 290 
$ 280 

Espanhol Intensivo 20 
+ 4 Aulas de Espanhol para Medicina 

24 $ 310 
$ 289 

$ 290 
$ 280 

*Os preços correspondem à promoção especial para estudantes brasileiros em curso até 31/12/2017 
 

Pacotes Especiais 
Espanhol & Tango 1 ‐ 9 

Semanas 
10+ 

Semanas 

✓  Espanhol Intensivo 20 
✓  1 Aula de Tango Grupal por Semana  
✓  1 Aula de Tango Individual por Semana  

$ 285 $ 265 

Programa Junior para Grupos* 1 ‐ 4 
Semanas 

✓  Espanhol Intensivo 20 
✓  Casa de Família (Pensão Completa) 
✓  Transfer para o Aeroporto em Grupo (Ida/Volta) 
✓  5 Atividades por Semana 
* Este é um programa especial para um grupo de 10 estudiantes. Um líder do 
grupo sem custo. 

$ 750 

Espanhol para Professores Programa 2 Semanas 

✓  Programa de Desenvolvimentos de 2 semanas com início: 17 de 
Julho até 28 de Julho (outras datas disponíveis com requerimento) 
✓  25 Horas por Semana: 20 horas de Palestras e Workshops + 5 
horas de “teacher shadowing” 

$ 590 

 

 

Acomodação 
Casa de Família 

Quarto Individual Quarto Duplo* 

Semana Noite Extra Semana Noite Extra 

Casa de Família 
Meia pensão, banheiro compartilhado 

$ 295 $ 49 $ 275 $ 45 

Casa de Família Premium 
Meia pensão, banheiro privado 

$ 385 $ 64 $ 347 $ 58 

*Opção disponível apenas para estudantes que façam a reserva juntos 

Apartamento Compartilhado 
Quarto Individual Quarto Duplo* 

Semana Noite Extra Semana Noite Extra 

Apartamento Compartilhado com Anfitrião 
Cozinha totalmente equipada, banheiro compartilhado 

$ 195 $ 33 $ 145 $ 25 

*Opção disponível apenas para estudantes que façam a reserva juntos 

Residência Estudiantil 
Quarto Duplo* 

Semana Noite Extra 

Residência Estudiantil San Telmo  
Quarto Duplo com suíte. Café da manhã incluído segunda a sexta. 

$ 195 $ 42 

*Estudantes viajando sozinhos podem reservar um quarto duplo e a Residência encontrará um companheiro 
de quarto. Os quartos estão sujeitos à disponibilidade. A Residência possui políticas próprias e taxas que 
podem incluir um depósito. 
 

Aluguel de Apartamento 1 ‐ 3 
Semanas 

4+ 
Semanas 

Noite Extra 

Apartamento para 1 ou 2 pessoas $ 350 $ 300 $ 50 

Apartamentos para alugar dependem de disponibilidade e podem haver políticas próprias e taxas que podem 
incluir um depósito. 

 

Experiência de Trabalho e Voluntariado 
Programa Taxa de Alocação 

Programa de Estágio* 
Localizações pré‐selecionadas dentro das áreas de interesse 

$ 590 

Programa de Estágio Personalizado* 
Personalizado para as metas e interesses específicos 

$ 1295 

Programa de Trabalho Voluntário 
Min. Curso de Espanhol: 2 semanas. Duração: Entre 2 e 24 semanas 

$95 (Taxa) + $100 por Mês (Doação) 

*Curso de Espanhol (mín.): Não há. Duração: Entre 4 e 24 semanas 

 

Transfers 
Transfer do Aeroporto Uma Viagem 

Ezeiza (Chegada/Partida) $ 70 

Aeroparque (Chegada/Partida) $ 35 

Dois estudantes viajando juntos podem dividir um traslado para o mesmo endereço. 
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Termos & Condições 

 
1. Expanish 
A Expanish concorda em oferecer cursos de       
imersão no espanhol com professores     
experientes e treinados para os alunos      
enviados pela Agência, e oferecer serviços      
como atividades e programas de trabalho      
voluntário. A Expanish não é responsável por       
qualquer dano resultante dos acordos ou      
intercámbios de informação entre o cliente e a        
Agência. Os reclamos deverão ser feitos      
diretamente à Agência caso tenham     
desacordos ou danos. 
 
2. Termos e Condições 
Estes termos e condições são aplicados a partir        
do momento em que o agente envia as        
informações de registro por email. 
 
3. Descontos de Longa Duração 
Os descontos são aplicáveis sempre que as       
semanas e os pacotes sejam reservados e       
pagos juntos. 
 
4. Documentos e Seguros 
Os estudantes de Agências têm total      
responsabilidade de assegurar que possuem     
todos os documentos de viagem, seguro de       
viagem e plano de saúde. Qualquer não       
conformidade e quaisquer danos resultantes     
são de exclusiva responsabilidade do     
estudante. 
 
5. Responsabilidade 
A Expanish não será responsável por perdas,       
danos ou ferimentos de pessoas ou      
propriedade. 
 
6. Mudanças na Reserva  
A Expanish se reserva ao direito de cobrar uma         
taxa administrativa de US$40 para cursos,      
programas de trabalho voluntário ou estágios e       
US$100 para hospedagem para cada vez que o        
programa for alterado ou adiado após o envio        
da confirmação de registro da Expanish. Os       
pedidos devem ser feitos por escrito 2 semanas        
antes da mudança solicitada ou adiamento.      
Isso inclui pedidos enquanto o aluno estiver       
realizando sua atividade na escola. Qualquer      
adiamento dentro do período de duas semanas       
antes do começo do curso serão considerados       
um cancelamento do programa original, como      
descrito no ponto 9. 
 
7.  Mudanças Durante o Programa 
Mudanças entre diferentes serviços (cursos,     
acomodação, trabalho voluntário e outros     
serviços), tais como a substituição de um       
serviço por outro, não são permitidos e serão  

considerados um cancelamento, como descrito     
no ponto 9. 
 
8.  Mudanças na Hospedagem  
Alterações entre serviços diferentes (casa de      
família para apartamento compartilhado) não     
são permitidas e serão consideradas um      
cancelamento. Nos casos em que o estudante       
venha a requerer uma mudança para o mesmo        
tipo de acomodação (de uma casa de família a         
outra) mesmo que a hospedagem esteja dentro       
dos critérios de qualidade, a Expanish se       
reserva o direito de cobrar uma taxa de U$100         
para fazer a mudança de acordo com a        
disponibilidade. 
 
9. Cancelamentos  
Para cancelamentos recebidos até 14 dias      
antes do início do programa ou com maior        
antecedência, a Expanish irá reembolsar todo      
o valor pago, exceto o depósito e cobranças        
não reembolsáveis (matrícula e taxas do      
cartão).  
Para cancelamentos solicitados com menos de      
14 dias do início do curso, a Agência deverá         
pagar uma taxa de cancelamento equivalente      
a uma semana de hospedagem e ensino, taxa        
de registro e taxas bancárias. Para programas       
de trabalho voluntário ou estágios, deverá      
pagar uma taxa de cancelamento de 50%. Após        
o início do curso, não haverá reembolso de        
nenhum programa, incluindo cancelamentos ou     
cancelamentos parciais. 
 
10. Cancelamento de Hospedagem Após a      
Chegada  
Se o estudante reservou 7 semanas ou menos        
de hospedagem, não há nenhum reembolso do       
valor pago caso o programa já tenha       
começado. Para reservas de 8 semanas ou mais        
de acomodação, o aluno deve noticar à       
Expanish por escrito, em até 4 semanas antes        
do término para receber um reembolso      
parcial. De outra forma uma taxa de       
cancelamento de 4 semanas será aplicada. 
 
11.  Reservas de Última Hora  
Reservas de cursos, hospedagem e trabalho      
voluntário feitas com menos de 14 dias de        
antecedência do início do curso estão sujeitas       
a disponibilidade. 
 
12. Pagamentos 
Os pagamentos devem ser feitos únicamente      
por transferência bancária e devem ser      
efetuados em sua totalidade antes do último       
dia do mês anterior ao início do programa. Os         
detalhes do pagamento são descritos na      
fatura. O agente é responsável pelas taxas       
bancárias e de transações. 
 

13. Feriados 
Expanish fechará durante os feriados publicos      
Argentinos. Aulas individuais durante os     
feriados serão reagendadas. Para aulas em      
grupo, Expanish oferecerá duas horas extras de       
aula para compensar semanas com um feriado.       
Para semanas com dois feriados, estudantes      
do Intensivo de Espanhol 20 receberão 6 horas        
extras de aulas e o alunos do Intensivo de         
Espanhol 30 receberão duas horas de aula       
individual como compensação. Horario de aula      
não será cumprido inteiramente, portanto os      
estudantes devem levar em consideração os      
dias festivos ao planejar a viagem. Por favor        
saibam que o Governo Argentino     
ocasionalmente adiciona novos ferias com     
pouca ou nenhuma antecipação durante o      
decorrer do ano. Expanish se compromete a       
comunicar mudanças sempre que forem     
formalmente anunciadas. 
 
14. Mudanças no Programa 
A Expanish pode alterar a estrutura do curso e         
horários a seu critério, sem noticação. O aluno        
tem direito a um reembolso para os cursos que         
Expanish não seja capaz de oferecer. 
 
15. Informações sobre Aulas 
As aulas são ministradas de segunda à       
sexta‐feira, começando pelas manhãs. No     
entanto, a Expanish se reserva ao direito de        
introduzir uma tabela de turno duplo, em que        
os alunos se alternam entre aulas pela manhã        
e pela tarde, em uma base semanal ou diária.         
A Expanish se reserva o direito de fazer salas         
de aula em locais alternativos com padrão       
similar. 
 
16.  Informações sobre Acomodação  
Todos os estudantes hospedados em uma      
Residencia Universitaria ou Apartamento    
Particular devem obedecer todas as regras e       
políticas estabelecidos pelo provedor, que     
podem incluir depósitos, precauções de     
seguraça, uso das áreas comuns, política de       
convidados, etc. Se algum pertence da casa for        
quebrado ou danificado, o estudante será      
reponsável por pagar o valor correspondente      
ao anfitrião. Se o estudante perder as chaves        
de casa, que podem resultar na troca de        
fechadura, o estudante também será     
responsável por pagar o valor correspondente. 
 
17.  Nível de Espanhol 
Se um estudante não tiver o nível mínimo de         
espanhol exigido para um curso especíco, tal       
como determinado pelo teste de colocação da       
Expanish, a Expanish se reserva o direito de        
mover o aluno para uma turma apropriada ao        
seu nível.  
 

18. Redução de Aulas 
A Expanish reserva‐se o direito de reduzir o        
número de aulas em uma turma devido a um         
número insuficiente de alunos. Se houver      
menos de 2 alunos participantes em uma aula        
em grupo, o aluno receberá o seguinte: No        
caso de Espanhol Intensivo 20, serão      
ministradas 8 horas particulares e no caso de        
Espanhol Intensivo 30 serão ministradas 12      
horas particulares. 
 
19. Traslados  
Os detalhes do voo devem ser enviados com        
até 7 dias antes da data de chegada, para que          
a Expanish possa fornecer o traslado do       
aeroporto. Nenhum reembolso será concedido     
em transferências, caso os dados do voo não        
sejam enviados para a Expanish pelo menos 7        
dias antes da chegada. O traslado do aeroporto        
inclui um máximo de 2 horas de tempo de         
espera: em caso de atrasos superiores a 2        
horas, os alunos terão de pagar a taxa        
adicional ao chegar a escola. Os detalhes do        
voo devem incluir nome do aeroporto, hora de        
chegada, número do voo, companhia aérea e       
ponto de origem. 
 
20. Força Maior 
A Expanish não será responsável por qualquer       
falha no cumprimento das obrigações (e,      
portanto, não será obrigada a pagar uma       
indenização) caso a falha seja ocasionada por       
qualquer causa além do controle da Expanish.       
Tampouco será responsável por qualquer custo      
ocorridos por ou em nome do estudante como        
resultado de qualquer um desses casos. Tais       
causas incluem, mas não estão limitadas a       
incêndio, inundação, guerra, embargo, motim,     
paralisação de trabalho organizado, condições     
meteorológicas adversas, atos de autoridades     
civis ou militares, atos de terrorismo, atos de        
Deus, pandemias, etc. 
 
21. Supervisão 
Nem a Expanish, nem os anfitriões das       
hospedagens fornecerão supervisão para o     
aluno adulto (18 + anos de idade) que reserve         
um programa. Os estudantes que tenham      
menos de 18 anos são obrigados a ter        
autorização de seus pais para estudar e       
reservar hospedagem em casas de família.      
Quem viaja sozinho precisa possuir toda a       
documentação necessária que permita a sua      
estadia na Argentina. 
 
22.  Código de Conduta e Expulsão 
Os estudantes devem assistir a um mínimo de        
80% das aulas, para estarem aptos a trocar de         
nível a cada semana. É dever do aluno        
informar a escola em caso de ausência. Os        
alunos devem agir de forma respeitosa para 

com outros colegas, professores, funcionários e      
prestadores de serviços como anfitriões de      
alojamento e/ou guias de atividades. A      
empresa reserva‐se o direito de expulsar os       
alunos do programa/alojamento a seu     
exclusivo critério, caso o estudante viole o       
código de conduta básico (fornecido no pacote       
de boas‐vindas no primeiro dia de aula). Em        
caso de expulsão não haverá nenhum      
reembolso. Os estudantes devem pagar o custo       
total de qualquer dano à propriedade e devem        
obedecer as leis e se adaptar aos costumes do         
País de acolhimento e da família (se aplicável). 
 
23. Fotografia e Filmagem  
A Expanish poderá tirar fotos promocionais e       
fazer imagens de vídeo dos alunos. Se o aluno         
não quiser participar, a Expanish respeitará os       
desejos se for noticada. 
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