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EDITAL 01/PROGRAD/2018
A EBWU considerando o disposto no seu PDI, torna público que a seleção para provimento
de vagas nos cursos de graduação oferecidos por essa Universidade via modalidade EaD,
utilizará o Sistema de avaliação por histórico escolar nos seguintes programas
disponibilizados no portal pelo título:
-Bachelor Degree
-Associate Degree
- Specialization
-University Extension
CRONOGRAMA/ PROCESSO DE SELEÇÃO
Data da Inscrição

Homologação das Inscrições

Divulgação dos
Resultados
Sistema modular sempre do Resultado previsto para 15 dias Pelo sistema AVA
dia 1 ao dia 10 de cada mês após o deferimento da matrícula
da EBWU
DA INSCRIÇÃO
No ato da matrícula, o candidato já deve enviar via portal AVA
- Cópia do certificado e histórico do ensino médio autenticada,
- 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.
METODOLOGIA
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.

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.
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

