
INFORMAÇÕES DE VIAGEM 
 

O simpósio será realizado na Faculdade de Ciências Humanas - Campus Resistência – 
UNNE, localizado na Avenida Las Heras 727, Cidade de Resistência, Chaco 
 
Clima 
No final de outubro na Argentina é primavera. Na cidade de Resistência durante este 
mês a temperatura varia entre os 16 e 30 graus. Não há chuvas pesadas nesta época 
do ano. No entanto, como estamos em uma zona subtropical, altas temperaturas são 
possíveis durante essa época. 
 
Como chegar à cidade de Resistência (Capital da Província de Chaco) 
* Avião 
Levando em conta a proximidade entre as cidades de Resistencia e Corrientes 
(aproximadamente 20km), existe a opção de chegar em dois aeroportos: 
 
Aeroporto Internacional de Resistencia - Chaco 
O aeroporto está localizado a aproximadamente 8 km do centro da cidade e a 9 km do 
Campus Resistência. A empresa Aerolineas Argentinas oferece uma frequência de 
quatro vôos diários para o aeroporto “Aeroparque Jorge Newbery” em Buenos Aires, 
além de três vôos semanais (segundas, quartas e sextas) para as cidades de Córdoba 
e San Luís. 
Informações por telefone: (54 362) 444-6009 / 6074 
 
Aeroporto Internacional Dr. Fernando Piragine Niveyro - Corrientes 
O aeroporto está localizado a 10 km do centro da cidade de Corrientes e a 30 km do 
Campus Resistencia. A companhia Aerolineas Argentinas tem uma frequência de dois 
vôos diários para o aeroporto “Aeroparque Jorge Newbery” na cidade de Buenos Aires. 
A empresa Fly Bondi (companhia aérea de baixo custo) oferece um vôo diário ao 
aeroporto “El Palomar,” na cidade de Buenos Aires. 
Informações por telefone: (54 379) 445-8684 
https://www.aerolineas.com.ar/ 
https://flybondi.com/ 
 
* Ônibus / Coletivo 
Em Buenos Aires os ônibus partem para Resistência da Estação Rodoviária Retiro 
(http://www.retiro.com.ar/) onde se pode encontrar uma variedade de empresas, 
horários e tarifas para a viagem até Resistencia. A viagem é de aproximadamente 12 
horas, e geralmente dura toda a noite. As passagens podem ser compradas online: 
https://www.centraldepasajes.com.ar/cdp/servicios.aspx 
https://www.plataforma10.com.ar/pasajes-micro 
 
Terminal de Ônibus de Resistência: http://terminalresistencia.com/ 
Informações por telefone: 0362-441 6820 
 
 
 
 



Como mover-se dentro da cidade de Resistência 
A cidade possui um serviço de táxi/”remises” e um sistema de ônibus urbanos. A tarifa 
mínima para táxis/”remises” é de US $ 50. 
 
O bilhete de ônibus urbano custa US $ 11,50. Só pode ser pago com o cartão SUBE 
que também é usado em Buenos Aires e outras províncias do país. Este cartão pode 
ser comprado e recarregado em diferentes pontos da cidade. 
 
Para ir da estação de ônibus para o centro da cidade, pode-se tomar os ônibus 110, 3A 
e 3B. O tempo de viagem é de aproximadamente 20 minutos. 
 
Para ir do centro da cidade para o Campus Resistência, pode-se tomar a linha de 
ônibus 5 e o tempo de viagem é de aproximadamente 10 minutos. 
 
* Coletivo Interprovincial "Chaco-Corrientes" 
O serviço de transporte interprovincial liga as cidades de Resistencia e Corrientes. O 
preço do bilhete é de US $ 8,25 e é pago apenas com o cartão SUBE. As paradas 
estão localizadas no centro das duas cidades e a duração da viagem é de 
aproximadamente 50/60 minutos. 
 
* Remises "Chaco-Corrientes" 
O serviço de remises oferece carros que levam até 4 pessoas entre Corrientes e 
Resistência. O custo do bilhete é de US $ 40 e é pago somente em dinheiro. A duração 
da viagem é de aproximadamente 30/40 minutos e usa a mesma rota que o ônibus 
(coletivo) interprovincial. 
 
O site abaixo contém informações sobre o status da ponte interprovincial, os horários e 
as paradas dos ônibus (coletivos) e dos remises: 
https://estadodelpuente.com/remises-chaco-corrientes.html 
 
 
Hotéis em Resistencia 
http://chaco.travel/infoUtil-accommodation.php 
 
 
Câmbio 
A moeda do nosso país é o peso argentino. É importante levar em consideração que 
neste ano o valor do dólar está flutuando muito. Portanto, a taxa de cambio será 
diferente na época do simpósio. 
 
O mais conveniente seria trocar dinheiro em Buenos Aires antes de ir para Resistência. 
De qualquer forma, se for necessário trocar dinheiro em Resistência, recomendamos a 
seguinte casa de câmbio: 
Casa de Cambio El Dorado - Endereço: J. M. Paz 50 - Tel: +54 362-4435680 
http://www.eldoradosa.com/ 
 
 
Informações Turísticas 
Plaza 25 de Mayo (no centro da cidade) - Tel. 54 362 445 8289/497 9118 
Horário de funcionamento: das 8:00 às 12:00 e das 17:00 às 20:00. 


