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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Nosso diferencial – motivos para VOCÊ estudar conosco! 

Há 10 anos trabalhamos com parcerias Internacionais com intercâmbio de alunos e em 
especial com a coordenação de inscrições de alunos para o Programa de Mestrado e 
Doutorado no exterior. Acompanhamos cada luta em prol da aprovação da Resolução e 
legitimação de títulos de alunos brasileiros que estudam no exterior. A princípio todos os 
nossos concluintes já convalidaram ou estão em processo de convalidação no Brasil, 
seguindo todos os trâmites legais exigidos em nosso país e no exterior. 

Nossos alunos poderão fazer intercâmbio para disciplinas em outros países com 
Universidades parceiras. 

Nossa assessoria é contínua, integral e personalizada. Acompanhamos ao aluno desde o 
primeiro contato até sua formação, em todos os assuntos que tem a ver com sua estadia, 
translado, estudos e questões legais, de forma individual. 

Esse diferencial se traduz na capacidade de atender a demandas administrativas/legais 
dos nossos alunos estrangeiros, de forma a permitir que sua formação acadêmica seja 
excelente e proveitosa. 

Veja mais benefícios que pode obter fazendo sua inscrição conosco: 

• Ajudamos aos alunos na obtenção do visto de entrada ao Paraguai; 
• Recebimento no Aeroporto e translado até o hotel, e acompanhamento até sua 

acomodação (alunos pagam as despesas); 
• Translado gratuito entre hotel e universidade; 
• Apoiamos os tramites para a obtenção da Residência temporária; 
• Para maior conforto dos alunos, a Universidade mantenedora gerencia a legalização 

dos documentos. 
A satisfação dos nossos alunos é nosso maior objetivo. 

Outras informações de sua relação com a QUALIFICAR 

a) O período de solicitação de recurso a QUALIFICAR deve ser considerado o prazo 

de até 24 (vinte e quatro) horas após o prazo final de inscrições. A data de 

resposta a recurso também é de 24 (vinte e quatro) horas, não cabendo novo 

recurso à instância superior. 

b) É vedada a transferência do valor pago a título de taxa de inscrição e matrícula 

para terceiros ou para outros cursos. 

c) Em caso de desistência, a taxa de inscrição só poderá ser devolvida por algum 

caso excepcional, somente até antes da data da entrevista e a taxa de matrícula 

não será devolvida em hipótese alguma.  
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Casos Omissos: Serão tratados no Contrato e pela Coordenação QUALIFICAR junto 

com a Universidade Mantenedora e na apresentação da aula inaugural. 

DEMAIS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE O PARAGUAI  

Capital Assunção 

Língua Espanhol 

Moeda Guarani paraguaio 

Validade do passaporte Deve ser valido no momento de entrada 

Página do passaporte em 
branco 

Uma página é necessária para carimbo de entrada 

Visto de turista necessário Favor consultar a tabela disponível na seção 
Vistos. 

Vacinações Contra Febre amarela 

Restrições de moeda para 
entrar 

500 dólares ou equivalente 

Restrições de moeda para sair 300 dólares ou equivalente 

Ver - (consultar) 

• Convenção da Apostila de HAIA (Decreto 8.660 de 29 de Janeiro de 2016) 

• Sistema ARCU-SUL 

• UNESCO (Convenção de Títulos) 

• Acordo de Admissão de Títulos e Graus Universitários para o Exercício de 

Atividades Acadêmicas nos Estados Partes do Mercosul 

• Setor Educacional do MERCOSUL 

VIAGENS DE ESTUDO 

 

Estudantes brasileiros no exterior   

Cidadãos que pretendem viajar ao exterior para estudar devem atentar-se à necessidade 

de planejar cuidadosamente sua estadia, especialmente se for a primeira vez que realizam 
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viagem internacional. Devem solicitar visto à Embaixada do país com a devida 

antecedência; pesquisar e conhecer a realidade do país e da cidade onde pretendem 

estudar, em particular sobre seu sistema de ensino; conhecer os costumes locais; ter 

domínio do  idioma do ensino e verificar antes com as autoridades competentes do 

Ministério da Educação do Brasil e das universidades federais sobre os procedimentos 

para efetuar a revalidação de seus estudos e diplomas no Brasil. Antes de viajar, 

recomenda-se anotar os números de contato da Embaixada ou Consulado do Brasil mais 

próximo, em caso de necessidade, e efetuar sua matrícula consular na Representação 

brasileira, para que possa entrar em contato em caso de emergências.  Se tiver de usar 

medicamentos para condição de saúde ou enfermidade, deve-se verificar se a receita 

médica será válida no país de estudo ou quais seriam as exigências para receber receita 

médica no local. Mais informações estão disponíveis na seção Estudar em outros países. 

 

Os Consulados paraguaios no Brasil não concedem visto  de estudante, de modo que a 

regularização migratória  deverá ser feita após a entrada do interessado no  Paraguai na 

condição de turista. O estudante deverá  solicitar, à Dirección General de Migraciones 

(DGM), a  residência temporária no Paraguai, válida por dois  anos, e depois tramitar a 

residência permanente,  essencial para obter o reconhecimento do diploma no  Ministério 

da Educação local. 

De forma a evitar problemas futuros relacionados ao reconhecimento do diploma obtido no 

Paraguai, o estudante deve verificar se seu curso de graduação está devidamente 

credenciado pela Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 

 Superior (ANEAES) do Ministério da Educação paraguaio. Para ter validade no Brasil, o 

diploma de graduação estrangeiro deve ser revalidado por universidade brasileira pública 

que tenha curso igual ou similar, reconhecido pelo governo. Além disso, os diplomas e 

históricos escolares precisam ser legalizados pelos consulados brasileiros no país onde 

 os estudos foram realizados. O Brasil não possui acordo de reconhecimento automático 

de diplomas; portanto, as regras são as  mesmas para todos os países. 
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Sobre a obrigatoriedade de vacinação 

Paraguai exige comprovação de vacina contra a febre amarela de brasileiros. 
 
Em MS, documento só é emitido no posto da Anvisa geralmente no Aeroporto 
Internacional, mas pode  
Diante dos surtos de febre amarela em alguns estados, o Governo do Paraguai 
passou a exigir de brasileiros o certificado internacional de vacinação contra a 
doença de brasileiros. O documento é emitido pela Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária). 
O Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia - CIVP é um documento 
que comprova a vacinação contra doenças, conforme definido 
no Regulamento Sanitário Internacional.  
 
Como proceder? 

Para que o cidadão possa obter o Certificado é necessário seguir os passos 
abaixo: 

1º Passo – Tomar a vacina exigida.  

O interessado pode obter a vacina gratuitamente em um posto de saúde do 
SUS ou deve procurar os serviços de vacinação privados credenciados. 

A vacina contra febre amarela deve ser tomada com antecedência de, no 
mínimo, 10 (dez) dias antes da viagem. 

2º Passo - Realizar o pré-cadastro no SISPAFRA. 

O interessado deve realizar um pré-cadastro no endereço 
http://www.anvisa.gov.br/viajante, clicar na opção “cadastrar novo” ou no link 
“cadastro”. O pré-cadastro não é obrigatório, mas agilizará o atendimento 
prestado para emissão do certificado. 

3ª Passo – Comparecer ao estabelecimento que emitirá o CIVP. 

Para a emissão do CIVP, é imprescindível a presença física do interessado 
uma vez que a emissão está condicionada à assinatura do viajante, conforme 
previsto na RDC nº 21 de 31/03/2008, inciso III do Art. 1º do Anexo II. 

Recomenda-se entrar em contato diretamente com o Centro de 
Orientação http://www.anvisa.gov.br/hotsite/viajante/centros.pdf mais próximo 
para saber precisamente o seu horário de funcionamento. 

4ª Passo – Apresentar a documentação necessária para emissão do CIVP 

O interessado deve apresentar o cartão nacional de vacinação e um 
documento de identidade original com foto. 
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 O cartão deve estar preenchido corretamente com a data de administração, 
fabricante e lote da vacina, assinatura do profissional que realizou a aplicação 
e identificação da unidade de saúde onde ocorreu a aplicação da vacina. 

São aceitos como documentos de identidade a Carteira de Identidade (RG), o 
Passaporte, a Carteira de Motorista válida (CNH), entre outros documentos. A 
apresentação da certidão de nascimento é aceita para menores de 18 (dezoito) 
anos. Ressalta-se que crianças a partir de 9 (nove) meses já começam o 
esquema de vacinação. A população indígena que não possui documentação 
está dispensada da apresentação de documento de identidade. 

Criança/adolescente menor de 18 anos 

Não é necessária a presença da criança ou adolescente menor de 18 (dezoito) 
anos quando os pais ou responsáveis deste solicitarem a emissão do seu CIVP 
nos Centros de Orientação para a Saúde do Viajante. 

Dicas de comportamento no Paraguai: 

De acordo com informações do Consulado-Geral do Brasil em Ciudad del Este, 

Paraguai, recebe frequentes relatos de brasileiros vítimas de golpes e fraudes 

ao visitar a cidade para fazer compras. Veja abaixo alguns lembretes úteis para 

sua próxima visita a Ciudad del Este: 

• Tome cuidado com seus pertences, como carteira, celular e câmera 

fotográfica, e ponha seu dinheiro em bolsos com zíper ou em "doleiras".  

• Pesquise anteriormente as taxas de câmbio entre reais, dólares e guaranis 

e tenha em mente que as taxas praticadas no Paraguai muitas vezes são 

diferentes das taxas praticadas no Brasil. As casas de câmbio de Ciudad 

del Este geralmente publicam as taxas em telas ou painéis eletrônicos em 

suas entradas.   

• Esteja atento para não receber notas falsas de dólar, real, peso ou guarani.  

• Tome muito cuidado com guias ou agentes de compras, que geralmente 

abordam os turistas nas ruas com coletes caracterizados, como se 

atuassem em nome de marcas mundialmente conhecidas, e lhes oferecem 

estacionamentos e serviços de guia turístico. Há diversos relatos de 

brasileiros que foram vítimas de golpes em estabelecimentos para os quais 

foram levados por esses guias ou promotores.   

• Há relatos de brasileiros sobre casos de extorsão praticados por agentes 

de estacionamento rotativo em Ciudad del Este. Se preferir viajar de carro, 

há em Foz do Iguaçu diversos estacionamentos nos bairros do Jardim 
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Jupira e Vila Portes, contíguos à Ponte da Amizade. Porém, esteja alerta, 

pois recentemente jornais locais relatam casos de assaltos a pedestres 

nesses bairros de Foz do Iguaçu.   

• Caso prefira deixar seu carro no hotel, há duas outras opções de 

transporte. Você poderá utilizar o serviço de taxi, tanto no Brasil para o 

trajeto de ida, quanto no Paraguai para a corrida de retorno a Foz do 

Iguaçu/PR.  

• Além disso, a maioria dos hotéis em Foz do Iguaçu oferece o serviço de 

van para levar grupos pequenos de turistas que desejam fazer compras no 

Paraguai.   

• Evite ao máximo usar cartão de crédito ou débito em suas compras. Use 

preferencialmente dinheiro vivo, em dólares, reais ou guaranis. 

• Se for imprescindível usar seu cartão de crédito ou débito, não perca seu 

cartão de vista dentro da loja. Peça ao vendedor para acompanhá-lo até a 

máquina usada para o débito, acompanhe o processamento da transação e 

preste muita atenção no valor a ser debitado, que geralmente é lançado na 

moeda local (guarani) e não em dólares ou reais. 

• Em caso de qualquer irregularidade ou conduta suspeita por parte do 

vendedor durante o uso de seu cartão de crédito ou débito, entre em 

contato imediatamente com sua operadora de cartão de crédito para se 

assegurar de que débitos indevidos ou duplicados não foram feitos em seu 

cartão.   

• Lembre-se de que os valores de suas compras com cartão de crédito ou 

débito lançadas em guaranis geralmente sofrem duas conversões em sua 

fatura: de guaranis para dólares e de dólares para reais (pelas taxas de 

câmbio fixadas pelo banco ou pela operadora de seu cartão). Em razão das 

flutuações das taxas de câmbio, o valor final a ser pago em reais no 

momento da quitação da fatura poderá variar significativamente em relação 

ao valor estimado em reais no momento da compra.   

• Antes de visitar Ciudad del Este, consulte amigos e familiares e pesquise 

online sobre quais lojas têm boas referências para a compra dos produtos 

que pretende adquirir. Evite fazer compras em lojas sem boas referências 

ou sugeridas por guias de compras nas ruas de Ciudad del Este.   
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• Pesquise, também, os preços dos produtos que pretende adquirir. Muitas 

lojas de Ciudad del Este possuem páginas na internet nas quais publicam 

listas completas dos preços de todas as suas mercadorias. Saber de 

antemão os preços médios dos produtos que pretende adquirir é 

importante para evitar golpes ou fraudes.   

• Desconfie de vendedores que lhe oferecem preços muito inferiores aos 

preços que você encontrou em pesquisas prévias.   

• Peça sempre nota fiscal e, no caso de compra com cartão de crédito ou 

débito, exija também o recibo da transação com cartão. Antes de sair da 

loja, confira com atenção a descrição da compra na nota fiscal e se o 

produto efetivamente adquirido corresponde em termos de marca, 

qualidade e modelo àquele oferecido no mostruário da loja. 

• No momento da retirada de suas mercadorias, confira uma a uma, abrindo 

suas embalagens se necessário, e, no caso de eletrônicos, peça para 

testá-los antes de sair da loja.   

• Ao conferir suas mercadorias, preste especial atenção nos acessórios 

incluídos e nas especificações de certos aparelhos eletrônicos, como 

celulares e computadores. A entrega ao turista de aparelhos com 

acessórios faltantes ou especificações inferiores aos modelos efetivamente 

adquiridos é uma forma comum de fraude no comércio em Ciudad del Este.  

• Se você identificar qualquer discrepância ou irregularidade ao conferir seu 

troco, sua nota fiscal ou sua mercadoria, chame imediatamente a atenção 

dos funcionários da loja para o ocorrido. Reclamações posteriores são 

dificilmente atendidas.   

• Na compra de aparelho celular, é possível que o novo aparelho funcione 

em teste realizado com "chip" paraguaio, mas não possa ser utilizado 

depois no Brasil. Por isso, certifique-se de que o produto está programado 

para funcionar nas faixas de frequência das operadoras de telefonia 

brasileiras.   

• Há oficiais da Polícia Turística circulando pelas ruas do centro comercial de 

Ciudad del Este. Além disso, a Polícia Turística mantém um escritório na 

Ruta Dr. Gaspar Rodríguez de Francia (na cabeceira paraguaia da Ponte 

da Amizade). Seu telefone é +595-61-502-715.   
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• Por fim, lembre-se que a cota de compras admitida pela Receita Federal do 

Brasil é de USD 300 (trezentos dólares) por pessoa. Compras acima desse 

limite devem ser declaradas na Ponte da Amizade, e o consumidor deve 

recolher o respectivo imposto de importação.  

 

Sobre a documentação necessária para estudantes brasileiros no 

Paraguai:  

Passaporte e/ou RG. Recomendamos que alunos apresentem o passaporte 

sempre. 

Em Ciudad del Este no Paraguai as coisas são ainda mais fáceis, pois graças 

ao grande fluxo de pessoas que essa fronteira possui normalmente as pessoas 

nem mesmo são paradas para a conferencia dos documentos. 

Então se sua ideia for somente aproveitar para fazer suas compras no 

Paraguai ou conhecer o que Ciudad del Este tem a oferecer não se preocupe 

em parar na aduana, no entanto esteja portando seus documentos de qualquer 

maneira, pois imprevistos acontecem e eles ainda podem ser necessários. 

Se for ficar mais que 24 horas em Ciudade del Este ou ir para outras cidades 

esteja com seu passaporte ou sua identidade além da carteira verde caso vá 

dirigir em território Paraguaio. 

s estudantes que desejam estudar no Paraguai devem solicitar residência 

temporária com a nossa ajuda. As universidades públicas e privadas do 

Paraguai estão oferecendo preços acessíveis para os estudantes 

internacionais. O custo médio dos estudos de mestrado prestados pelas mais 

de 50 universidades privadas do Paraguai é de apenas USD 3.900. Pode 

candidatar-se ao Visto de Estudante do Paraguai através do tucanoprod.com. 

Permissão de residência temporária paraguaia para estudantes (Paraguai visto 

de estudante) 
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É concedido por dois anos e pode ser renovável. Os documentos necessários 

do país de origem a ser apresentado para a autorização paraguaia de 

residência temporária de estudante são: 

• Passaporte 

• Certidão de nascimento 

• Certificado de registro da polícia 

• Certificado de Casamento ou Divórcio, se o requerente é casado 

• Se o candidato pretender realizar estudos universitários: deve 

apresentar o seu certificado de estudos. 

Outros documentos devem ser obtidos nos escritórios do governo local no 

Paraguai, imediatamente após a chegada ao país do requerente. 

Visto de estudante 

Obrigatório (orientaremos como fazer) 

Por que as universidades do Paraguai se tornaram tão populares? 

No Paraguai o custo universitário é acessível. De acordo com um relatório do 

Fox News Latino, “o Paraguai se tornou um ímã para os estudantes de 

graduação”, principalmente do Brasil e Angola. Devido ao aumento dos 

padrões do ensino superior, cada vez mais estudante europeu escolheu o 

Paraguai para estudar. 

O custo de matrícula acessível permite que os estudantes internacionais para 

obtem suas graduação sem empréstimo de estudante ou investimento 

significativo. O custo de vida para os alunos é amigável em comparação com 

outros centros de educação. 

Aviso: Antes de se inscrever para uma faculdade ou universidade no Paraguai, 

verifique sua acreditação na “Agência Nacional de Avaliação e Acreditação da 

Educação Superior (ANEAES)”.  

 


