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EDITAL 0107/PPGEBWU/2018
Em conformidade com a PORTARIA CONSELHO SUPERIOR ACADÊMICO EBWU07/2018, o
Reitor da EBWU, com fulcro no edital 001/2016 de 30 de maio de 2016 e na portaria
006/2017, de 25 de março de 2017, torna público o edital de seleção de candidato (s) dos
programas de mestrado e doutorado regulares e ou sanduíche (i) no exterior (PMDSE),
para 2018.
1. DOS PROGRAMAS
MASTER (MESTRADO)
- Master of Arts in Theology
- Master of Arts in Theological Philosophy
- Master of Sciences of Religions
- Master of Sciences of Religious Education
- Master em Gestão da Saúde Pública
-Master em Gestão Pública e Políticas Penitenciárias
DOCTOR/ DOUTORADO
- Doctor of Philosophy With a Major in Theology
- Doctor of Philosophy With a Major in Sciences of Religions
- Doctor of Philosophy With a Major in Religious Education
- Doutorado em filosofia com ênfase em Gestão de Saúde Pública
- Doutorado em filosofia com ênfase Gestão Pública e Políticas Penitenciárias
POST DOCTORAL/ POS DOUTORADO
Post Doctoral in Theology
- Post Doctoral in Sciences of Religions.
- Post Doctoral in Religious Education
-Post Doctoral in Sciences Humanities (Pós-Doutorado em Ciencias da Humanidade)
2. FINALIDADE
(i) O Programa de Mestrado e Doutorado Sanduíche no Exterior – PMDSE – objetiva
participar de convênios com Instituições internacionais do meio acadêmico ou ligadas à
área da pesquisa em saúde pública no exterior de forma a complementar os esforços
despendidos, pelos programas de pós-graduação da EBWU, na formação de recursos

humanos de alto nível para inserção nos meios acadêmicos, de ensino e de pesquisa no
país.
3. DA DURAÇÃO E QUANTIDADE DE COTAS
A partir da publicação desse edital, poderão ser encaminhados os requerimentos
mensalmente nas datas de dia 1 ao dia 10 de cada mês disponibilizando deferimento em
conformidade com o número de cotas que nos seja disponibilizada em cada país fora dos
usa.
3.1 CRONOGRAMA/ PROCESSO DE SELEÇÃO
Divulgação dos
Resultados
Sistema
modular Por avaliação do item 4 desse edital. Pelo
sistema
sempre do dia 1 ao dia Resultado previsto para 15 dias após o AVA da EBWU
10 de cada mês
deferimento da matrícula
Data da Inscrição

Homologação das Inscrições

4. DA INSCRIÇÃO
4.1. DAS CANDIDATURAS
No ato da matrícula, o candidato já pode preencher o requerimento para participar do
PMDSE
Ficha
do
parecer
de
deferimento
do
CPD
- Cópia do Diploma e histórico da graduação autenticada, outros cursos de houver como
MBAs, especializações e de mestrado para egresso no doutorado oriundos de outras IES
- Curriculum Vitae; ou curriculum Lattes para docentes que desejam ingressar no
mestrado
ou
doutorado;
- Certidão de bons antecedentes no seu país de origem, caso não sejam candidatos
residentes
nos
USA;
- Cópia da certidão de nascimento ou casamento (legíveis e sem tarja);
- Cópia da Cédula de Identidade ou do passaporte;
- 1 (uma) foto 3x4 recente;
- 1 (uma) fotocópia de Comprovante de Endereço (água, luz, telefone),
-Comprovante do pagamento da taxa de matrícula.
- - (i) Requerimento para participar do PMDSE onde a EBWU tenha convênios de iniciação
científica já constituídos, o deferimento compreende nosso número de cotas.

4.2. Para candidatos já matriculados que desejem egresso ao PMDSE
- (i) Requerimento para participar do PMDSE onde a EBWU tenha convênios de iniciação
científica já constituídos, o deferimento compreende nosso número de cotas.
4.3 EXCLUSIVO PARA CANDIDATOS DO PROGRAMA DE MESTRADO E DOUTORADO NO
EXTERIOR

a) Plano da pesquisa a ser realizada no exterior, em português, com, no máximo, 15
páginas, com cronograma do plano de atividades, incluindo a infraestrutura experimental
ou laboratorial específica (caso necessário). Deve seguir as normas da ABNT e conter,
obrigatoriamente, os itens abaixo:
i. Título
ii. Introdução e Justificativa, apresentando a atualidade e relevância do tema
iii. Objetivos, com definição e delimitação clara do objeto de estudo
iv. Metodologia a ser empregada
v. Cronograma de Atividades organizado por mês
vi. Referências Bibliográficas
vii. Contribuição do Plano de Estudos para a promoção do ensino, formação e
aprendizagem, quando o caso
viii. Potencial para o aumento da rede de pesquisa e educação, com novas técnicas e
parcerias, além de ampla divulgação dos resultados, quando o caso;
ix. Relevância para o desenvolvimento científico e tecnológico da área EM ÂMBITO
INTERNACIONAL a médio e longo prazos;
x. Relevância para o desenvolvimento econômico e bem-estar social do mundo a médio
e longo prazos, quando o caso;
xi. Indicar se o plano de estudos prevê/atende às normativas éticas nacionais e
internacionais, quando relevante;
xii. Justificativa para a escolha da IES de destino e coorientador no exterior.
b) Currículo Lattes atualizado impresso e com documentação comprobatória dos itens
constantes no Apêndice I, a partir de 2014. A documentação comprobatória deve ser
organizada na ordem dos itens da Tabela do Apêndice I, de preferência indicando a
família ao qual pertence o documento.
c) Carta do (a) orientador (a) brasileiro (a), devidamente assinada e em papel timbrado
do PMDSE, justificando a necessidade do estágio e demonstrando interação técnicocientifica com o (a) coorientador (a) no exterior para o desenvolvimento das atividades
propostas. Deve informar o prazo regulamentar do discente para defesa da dissertação
ou tese e que os créditos já obtidos no mestrado/ doutorado são compatíveis com a
perspectiva de conclusão em tempo hábil, após a realização do estágio no exterior;
d) Carta do (a) coorientador (a) no exterior, devidamente assinada e em papel timbrado
da instituição, aprovando o plano de pesquisa e informando o mês/ano de início e
término do estágio no exterior, de forma a se compatibilizar com o prazo definido pelo
PMDSE;
e) Comprovante do ORCID (é um código alfanumérico não proprietário para identificar
exclusivamente cientistas e outros autores académicos e contribuidores, simples de se
inscrever via online)
(f) Currículo resumido do (a) coorientador (a) no exterior, o qual deve ter produção
científica e/ou tecnológica compatível e ter no mínimo a titulação de doutor (a);
g) Cópia do histórico; e h) Cópia da ata da qualificação (se for o caso).
i) Cópia do exame de proficiência em idioma, caso já tenha obtido até o dia da inscrição.

5- METODOLOGIA
5.1.A metodologia é Educação à Distância (EaD), e as aulas serão ministradas, na sua
totalidade pelo sistema AVA EBWU, incluindo todo o processo de inscrição e matrícula.
5.2.Os Diplomas dos concluintes serão registrados pela EBWU, e terão validade nacional
no território da Flórida, conforme seu ato autorizativo do conselho educacional
supracitado para reconhecimento e registro em outros países, deverá o acadêmico se
responsabilizar e atender os tramites das exigências, em respeito às leis de soberania
nacional.
5.3.EsSE EDITAL entra em vigor na data de sua publicação, e Revoga-se quaisquer
disposições em contrário”.

Florida 12 de março de 2018

Dr. Italu Bruno Colares de Oliveira
Reitor

Comissão de seleção
Profa. Dra. Nara Regina Martins Barros (presidente)
Dra. Giceli Sheitt (Membro externo ao PMDSE)
Gustavo Debiasi Adolpho de Souza (estagiário, Representante discente)

