
Programe-se, vem aí o 5o Intercâmbio 
FSG e Universidad Tecnológica Nacional/San Rafael 

 
Datas: 18 a 28 de Julho/2020 

 
Ênfase em Língua Espanhola – Módulo Básico (Nível I) 

Validação para acadêmicos: Atividades Complementares  
Validação para professores: Formação Continuada 

 
Confirmação de participação: Até 10/05/2020 (necessário p/ compra das passagens) 
 
1. DATAS E PAGAMENTO:   
Meio de transporte: avião (média R$ 2.000/passagem – POA/San Rafael (ida e volta) – 
Parcelada em seis vezes. 
Ida – Saída de Caxias do Sul com deslocamento até Aeroporto Salgado Filho (como sugestão, ir 
de van até Porto Alegre – não inclusa no preço da passagem aérea) 
 

IMPORTANTÍSSIMO: os únicos documentos aceitos são carteira de identidade (com menos de 
dez anos de emissão) ou passaporte. 
 
2. CUSTOS EM LOS REYUNOS/SAN RAFAEL – MENDOZA: 
 ESTADIA COMPLETA (10 Diárias) nas seguintes condições:  

Grupo formado entre 10-14 pessoas: 

Pagamento em 
Dinheiro 

R$ 300,00/dia (10 x R$ 300,00 = R$ 3.000,00) – pode ser realizado em 
duas vezes. Entrada de 50% em Julho/2020 + restante em 
Setembro/2020) 

Pagamento com 
Cartão de Crédito R$ 390,00/dia (10 x R$ 390,00 = R$ 3.900,00 – uma vez apenas) 

 

Grupo formado com 15 pessoas ou mais: 

Pagamento em 
Dinheiro 

R$ 280,00/dia (10 x R$ 280,00 = R$ 2.800,00) – pode ser realizado em 
duas vezes. Entrada de 50% em Julho/2020 + restante em 
Setembro/2020) 

Pagamento com 
Cartão de Crédito R$ 365,00/dia (10 x R$ 365,00 = R$ 3.650,00 – uma vez apenas) 

 
O pacote de 10 diárias completas em Los Reyunos/San Rafael inclui: 

• Alojamento em apartamentos para duas ou até quatro pessoas com serviço de quarto; 
• Alimentação: café, almoço, lanche e jantar (água, refrigerante e vinho, este último no 

jantar); 
• Aulas, palestras e todos os custos acadêmicos (material didático e docentes) no valor 

pago; 
• Traslados completos e visitas guiadas para os locais previstos no programa (vinícolas, 

azeiteiras, estação de ski, por exemplo) por conta da UTN/San Rafael; 
• Utilização das instalações (rede wi-fi, sala de jogos, restaurante, etc.) 
• Seguro acidente; 
• Cobertura de saúde padrão UTN; 
• Certificado 60 horas-aula (válido para o currículo do Curso de Graduação/Atividade de 

Formação Continuada para Professores).  

Contato/Responsável/Reservas de Lugares – Prof. Marcos Paulo Dhein Griebeler: 
marcos.griebeler@fsg.edu.br; marcosdhein@faccat.br ou pelo telefone 54-99714-7485 

mailto:marcos.griebeler@fsg.edu.br
mailto:marcosdhein@faccat.br


 
 

CTDR LOS REYUNOS – SAN RAFAEL/INVERNO 

 
 

 
 
 
 

EL SUBMARINO – VALLE GRANDE 



 
 

CHAMPANHEIRA BIANCHI – SAN RAFAEL 

 

 
AULA DE ESPANHOL – NÍVEL I 



 
 

 
 

VISITA LABIRINTO BORGES 

 

VISITA ESTAÇÃO DE SKI – LAS LEÑAS/MALARGÜE 



 
 

 
 

 


