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RESPEITO COM A EBWU 
 

Nossa Instituição preza primordialmente pelo direito e respeito a todos os 

componentes envolvidos em nosso meio organizacional. Prezamos por direitos 

fundamentalistas e essenciais para uma harmonização igualitária aos nossos 

alunos e docentes. Nesse âmbito, ao decorrer da nossa jornada até o presente 

momento, a EBWU conquistou diversos títulos e reconhecimentos que amparam 

a credibilidade que possuímos. Dentre suas credibilidades, destacam-se: 

• Foi devidamente registrada no Departamento de Educação da Flórida 

em 2015 e foi devidamente autorizada pela Comissão para Educação 

Independente para sua atuação.  

• Suas acreditadoras é a IOED que também acreditam inúmeras outras 

instituições educacionais em todo o mundo. 

•  É uma Universidade reconhecida e acreditada em mais de 107 países 

incluindo o Brasil.  

• Possui mais de 40 convênios internacionais com faculdades, 

universidades e órgãos públicos.  

• Está cadastrada na UNESCO e no CADI (Brasil), além de possuir o 

reconhecimento do seu trabalho pela Califórnia University –CL, 

Universidade de grande prestígio nos Estados Unidos da América. 

A EBWU também possui o respeito de várias outras instituições educacionais no 

exterior. 

É uma instituição educacional de ensino superior sem fins lucrativos e portadora 

de princípios cristãos, atua nos Estados Unidos da América em área nobre de 

Miami- FL. A mesma não recebe qualquer tipo de financiamento 

governamental. A EBWU está aberta a receber estudantes de todo o mundo 

(principalmente brasileiros) podendo ofertar seus programas nas seguintes 

modalidades de ensino: à distância. É consolidada desde a sua origem 

acadêmica nos Estados Unidos da América, de onde vem a oferta dos seus 

Programas Educacionais para o Desenvolvimento Humano. É uma universidade 

com similaridade com o sistema alemão de ensino que integra o ensino e a 

pesquisa.   
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DIREITOS 
Nossa fundação está amparada pela Constituição dos Estados Unidos da 

América conforme o Artigo I que fala acerca da Expressão, Religião, Imprensa, 

Petição e Reunião conforme transcrito: 

“0 Congresso não poderá fazer nenhuma lei concernente ao estabelecimento 

de uma religião ou proibindo o seu livre exercício, restringindo a liberdade de 

palavra e da imprensa, ou o direito dos cidadãos de reunir-se pacificamente e 

de dirigir petições ao Governo para a reparação dos seus agravos”. 

 

SELEÇÃO DE CAPTADORES 
 

A seleção será dada por meio de entrevista escrita ou por meio de entrevista 

pelo método de vídeo conferência 

 

OBRIGAÇÕES 
 

Em uma parceria, a comunicação e relação devem estar sempre aliadas de 

forma harmônica. Porém, isso exige um compromisso de ambas as partes diante 

suas obrigações e deveres uma para com a outra. Dentre elas, podemos citar 

funções essenciais para esse “bom relacionamento”. Nesse contexto, o a boa 

relação deve ir além de suas obrigações financeiras, isso devido ao 

envolvimento de alunos dispostos a terem uma oportunidade única e decisiva 

em suas vidas. 

• O profissional da educação sabe que seu objetivo maior é ensinar, 

compreende que o caminho para isso é muito mais complexo, não exige 

apenas seu desenvolvimento cognitivo, mas sim de suas habilidades 

socioemocionais que possibilitarão uma atuação mais efetiva e próxima. 
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Conduzir, acompanhar… 
• Deve-se compartilhar conhecimento, propagar informação, fazer o outro 

crescer, mostrar caminhos, dar as mãos, e para isso tudo é necessário 

criar vínculos, se aproximar e compreender o outro, o que exige amor! 

 

• Todo profissional dessa área deve se orgulhar do vínculo que cria com 

seus alunos e do comprometimento com sua missão. É necessário 

estabelecer uma parceria na qual ambos aprendam e cresçam. 

 

 

• Para educar, fundamenta-se a condução de seus alunos, mas, acima de 

tudo, respeitar o tempo de cada um, compreendendo que ao 

desenvolvimento humano é constante e contínuo e cada um tem seu 

ritmo. 

 

• Saber enfrentar os seus e os obstáculos do outro, ajudando-o no que for 

possível a superar suas perdas e frustrações. 

 

• Doa-se sem esperar o retorno, pois reconhece que proteger a emoção é 

essencial para nutrir as relações saudáveis. 

Ter o olhar no outro… 
• É preciso conhecer e reconhecer o contexto de cada aluno, suas 

necessidades e seu repertório de vida. 

 

• Estar ciente que é preciso se despir das suas crenças e se libertar de 

qualquer choque, seja cultural, geracional ou social para conseguir 

compreender o processo de aprendizagem e assim compartilhar seus 

conhecimentos. 

 

• Despir-se de suas crenças também envolve lidar de forma natural com as 

dificuldades dos alunos, sabendo que é essencial despertar a 
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curiosidade, permitir que duvidem, que critiquem que questionem para 

que se tornem sujeitos autônomos. 

Planta sua semente… 
• É comum haver o medo de errar, sim, mas esse medo nunca deve lhe 

paralisar. Você vai e faz, e assim, superando cada obstáculo (e não são 

poucos!) e encarando os riscos, pois não há risco maior que o de não 

cumprir a sua missão. 

 

• O responsável para com o meio, planta a semente e cultiva seu 

crescimento a cada dia, e nutre a cada minuto mesmo sem saber quais 

serão os frutos. 

 

 

ÉTICA DO PARCEIRO 
O que é ética? 

A ética, de um modo geral, é conceituada com uma teoria ou ciência que 

versa sobre o comportamento do homem diante da sociedade, ou seja, os 

interesses individuais de cada pessoa precisam estar em consonância com os 

interesses da coletividade. Agir com ética supõe agir mediante a observação 

de princípios que visem o bem comum. 

Desta forma, os atos humanos, quando éticos, devem observar a coletividade, 

considerando que viver em sociedade requer a observação de regras básicas 

de convivência. 

A ÉTICA NA ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO PROFESSOR 
Para o professor, a questão da ética ganha uma atenção especial, tendo em 

vista seu lugar de excelência como formador das futuras gerações. Este 

profissional tem o poder de inspirar comportamentos, pois é modelo e referência 

para seus alunos. 

Diante da responsabilidade social no exercício da profissão, o professor 

necessita observar determinadas ações no cotidiano da escola, na relação 

com seus pares, com seus alunos e com as famílias, entendendo que a ética se 
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materializa no aprendizado e no exercício constante de práticas que 

perseguem a justiça social. 

 

 

FERRAMENTAS DE TRABALHO 
 

Em vista do impulsionamento e presença das mídias e recursos digitais 

em nossa contemporaneidade, exige-se cada vez mais o uso de ferramentas 

contemporâneas em nosso dia a dia. Porém, alguns docentes e discentes 

enfrentam dificuldades na implementação e execução desses recursos. Uma 

de suas barreiras, trata-se a devida resistência através de métodos 

tradicionalistas que “prendem” e impedem o desenvolvimento intelectual de 

seus alunos, contrário às ferramentas que de forma inteligível, ajudam a 

compreensão e inserção da criatividade aos métodos dinâmicos que auxiliam 

na aprendizagem, aliadas uma à outra. Outro fato, é o despreparo e 

inexperiência vívida e constante a esses meios. 

Porém, nossa Universidade tem como base recursos digitais que 

viabilizem a praticidade da comunicação entre o aluno e professor. Isso, através 

do uso de mecanismos e metodologias que venham a implementar uma 

relação recíproca no quesito da aprendizagem pelo método “e-learning”. 

 

E-LEARNING 

 
Nessa modalidade o aluno poderá 

acessar nossa plataforma digital de 

aprendizagem 24 horas por dia. O 

mesmo aluno deverá produzir um 

trabalho por disciplina (artigo 

científico, resumo, texto acadêmico ou 

monografia) e deverá ler uma obra 

indicada por disciplina. É impossível que não se aprenda fazendo isso. Será 

necessário que o aluno tenha ou crie habito e disciplina para seus estudos. 
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Os procedimentos acadêmicos e administrativos são desenvolvidos 

exclusivamente, pela modalidade da Educação à distância já avançada para 

a Educação em Rede, reconhecida mundialmente, cujas características estão 

apresentadas e disseminadas por toda nossa organização e gestão das 

atividades propostas. 

No sistema á distância ou também chamado como Open University, será 

ministrado por meio da web com o auxílio de: artigos, apostilas, módulos, e-

books e avaliações que serão enviadas e ministradas para os alunos por meio 

de nossa plataforma digital de aprendizagem, e-mail e quaisquer meios 

julgarmos necessários. 

Possuímos também uma Web Sala virtual em 

que o aluno poderá ter aulas ao vivo em 

tempo real por meio de um link de acesso que 

será enviado ao mesmo.  

O método dinâmico de Ensino foi criado para 

facilitar ao Máximo seu aprendizado. Ele é 

baseado em questões propostas, incluindo 

dissertações, abstrações, sínteses e pesquisas. 

Ao receber as indicações das tarefas, o aluno 

deverá estudar obras confiáveis sobre o assunto proposto. Aqui se tem uma 

rápida transmissão de conhecimentos que consistem em colocar os estudantes 

em contato direto com o aprendizado o incentivando sempre para a pesquisa. 

Nosso ensino é todo em português para alunos brasileiros e por isso não 

será necessário que o mesmo fale inglês 

EBWU CONTÉM O GOOGLE FOR EDUCATION 

 

A ferramenta Google for Education, tem como objetivo inicial, viabilizar a 

interação e praticidade na relação entre profissionais acadêmicos e seus 

respectivos alunos. No princípio, essa ferramenta tinha como objetivo testar 

mecanismos de ensino virtual. O Google Classroom é uma plataforma que 

permite a criação de salas virtuais. Por meio delas, qualquer um pode estudar, 

fazer provas e ter uma rotina de uma sala de aula “analógica”. 
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Funcionalidade_ 
Como funciona o Google Classroom? 

A ferramenta, que funciona como um 

sistema de gerenciamento de conteúdo, 

é mais um dos recursos do Google Apps. 

Seu objetivo principal é simplificar a 

criação, a distribuição e a avaliação de 

trabalhos. 

Antes em fase de testes, o sistema já está disponível, gratuitamente, tanto para 

navegadores web como na forma de aplicativo para Android e iOS (Iphone). 

Graças à sua navegação otimizada, a ferramenta pode ser acessada de 

qualquer dispositivo (notebooks, tablets, smartphones). 

Para acessar ou criar salas, basta ter uma conta do Google, baixar o aplicativo 

do Google Classroom e fazer o login. Após a realização do login, o usuário já 

tem permissão para criar uma sala de aula. Basta tocar ou clicar no ícone de 

“+”, ao lado do e-mail, para criar a sala de aula.  

Após clicar em “Criar turma”, é preciso dar um nome a turma e descrever o 

assunto e tópico principal da mesma. 

 

 

 

No campo “Atividades”, você pode acompanhar o seu progresso individual 

como aluno, visualizar os seus trabalhos, textos que já foram lidos e até organizar 
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os eventos que irão acontecer em sua instituição de ensino através do Google 

Agendas, bem como a pasta da turma no Google Drive (caso ela tenha uma). 

 

Qualquer pessoa com uma conta do Google pode fazer uso da ferramenta. 

Mas, caso o professor seja associado a alguma escola, é indicado associar a 

sala de aula virtual com o perfil profissional da escola, a partir do G Suite for 

Education. 

 

O Google Classroom é ideal para quem tem projeto educacional e quer reunir 

seus alunos em uma plataforma digital. Bastante simples, a ferramenta permite 

que você crie uma sala de aula, adicione seus alunos por e-mail e elabore 

tarefas para compartilhar na agenda da sala. É possível conversar ainda em 

tempo real com os alunos, dentro ou fora da sala de aula. 

 

Em caso de emissão de documentos impressos, cabe ao parceiro disponibilizar 

e responsabilizar-se pelo processo de revisão devidamente apto a exercer a 

devida função 

 

RELAÇÃO COM OS ALUNOS 

 

EBWU CRIA DIRETÓRIO ACADÊMICO ONLINE PARA TRABALHOS 

ACADÊMICOS 
 

Nossa Instituição conta com uma das ferramentas mais usadas para pessoas 

que visem o compartilhamento de arquivos de maneira segura e conveniente, 

mas não queira contar com serviços públicos ou caros que tenham as mesmas 

funções que a nossa plataforma do diretório acadêmico oferece. Isso pode 

ajudar especialmente você se você estiver em uma destas categorias: 

 

Empresas 
O compartilhamento de arquivos é uma tarefa cotidiana que pode ter um 

grande efeito no relacionamento com os clientes. Com o ProjectSend, você 

pode garantir que seus clientes obtenham seus arquivos, e você terá estatísticas 

e informações detalhadas sobre cada cliente e suas atividades. 
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Profissionais 
Compartilhar os arquivos do seu projeto com seus clientes é fácil e conveniente 

com o ProjectSend. Seja você um fotógrafo, uma web designer, um editor de 

vídeo ou faça qualquer tipo de trabalho freelancer, o ProjectSend pode 

melhorar seu fluxo de trabalho e a comunicação / feedback dos clientes. 

 

Sem fins lucrativos 
Baixo ou nenhum orçamento não deve significar soluções e software de baixa 

qualidade. O ProjectSend existe para cobrir todas as necessidades de 

compartilhamento de arquivos da sua ONG, sem nenhum custo. 

 

Além de todas as ferramentas já supracitadas, também 

contamos com a interatividade prática, sob a qual, 

executamos através do aplicativo Whatsapp. Conciliando 

e agrupando a esta ferramenta, o suporte e inserção do 

aluno em nosso ambiente educacional de forma mais ágil 

e acessível.  

 

DISCURSO 
Nosso maior propósito é atacar a doença e dar a solução real para 

transformarmos completamente a realidade catastrófica que nossa educação 

mundial foi submetida. Sem dúvida você irá ser transformado e fará parte do 

nosso movimento, para mudar o sistema educacional mundial. 

Nós acreditamos que o trabalho e o progresso podem ser efetuados de maneira 

mental. O laboral é mínimo para se criar qualquer coisa. Acreditamos que Deus 

deu a mente humana com fim de resolver problemas e fazer com que as 

pessoas possam deixar de serem vítimas, tornando-as como responsáveis pela 

vida que iram viver. O trabalho mais difícil não é feito por meio da mão de obra, 

mas sim por meio das ideias provenientes da mente humana. O processo de 

criação se dá por meio da reflexão profunda. 
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Acreditamos que todas as pessoas podem escrever o seu futuro e planejar a 

própria vida como um arquiteto, sem que precisem ser escravizadas por 

opiniões de terceiros.  Acreditamos que todas as pessoas onde quer que 

estejam, podem tornar-se a melhor versão de si mesmos. 

Acreditamos que o futuro se constrói com pequenos tijolos dia a dia. 

Independente de governos e órgãos, todos tem o direito á liberdade e possuem 

o direito de se rebelarem contra o sistema do politicamente correto. 

Acreditamos em pessoas revolucionárias que pensam diferente e agem 

diferente. 

 

MARKETING 

 

“MARKETING INBOUND”_CONCEITO: 

 
O Inbound Marketing é um conjunto de estratégias de 

marketing que se baseia na ideia de criação e 

compartilhamento de conteÚDo voltado para um PÚBLICO- 

alvo específico, para conquistar a permissão de 

comunicar com seu potencial cliente de forma direta, 

criando um relacionamento que pode ser duradouro. 

 

O que faz o Inbound Marketing tão eficiente e ÚTil para 

empresas de todos os tipos é o seu processo de 

operação. Ele é bem simples de entender, e se divide em 

4 etapas: 
 

 

1. Atrair: a regra NÚMero 1 das conversões online é conseguir 

tráfego qualificado para os seus canais digitais. Por isso, a 

primeira etapa da metodologia Inbound é fazer com que 

estranhos se tornem visitantes regulares, por meio de 

coNTEÚdo relevante. 

2. Converter: o objetivo de conseguir um grande NÚMero de 

visitantes é converter o máximo deles em leads, ou seja, 

transformá-los em oportunidades reais de venda. 

3. Vender: depois de nutrir os leads gerados usando mais 

conteÚDo relevante, é preciso avaliar quem está no estágio 
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certo e fechar a venda. 

4. Encantar: a relação com o cliente não termina depois da 

compra. Pelo contrário, agora começa uma nova jornada, 

que visa encantá-lo a fim de que se torne um promotor da 

marca e atraia mais clientes para o seu negócio.
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VANTAGENS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uma das perguntas mais comuns por quem está 

começando a aprender mais sobre o esse universo é: 

“será que o Inbound Marketing serve para a minha 

empresa?”. 

 

A resposta curta é sim. Como já ficou bem claro até 

aqui, o processo do marketing de atração o torna 

versátil e eficiente para empresas de todos os 

tamanhos e segmentos de mercado. 

O nosso modelo “marketing inbound” 

procura inovar em alguns aspectos 

diferentes e ausentes ao marketing 

tradicional. Por sua vez, esse método 

tem tudo que é preciso para construir 

uma marca forte e aumentar as 

vendas, além de muitos outros 

processos de otimização 

organizacional.  

 

 
 

 

 

O marketing que tem foco 

no conteúdo, que eleva o 

objetivo de oferecer 

informações relevantes, 

de publicar algo que 

agregue valor — tangível

  ou intangível — ao 

cliente em potencial, pode 

ser considerado Inbound 

Marketing.  
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Observação: O inbound marketing, mesmo sendo uma estratégia 

consideravelmente nova, já provou ser uma metodologia que funciona e 

entrega resultados mensuráveis para as empresas que o aplica. É importante 

lembrar que o trabalho de Inbound Marketing é contínuo e necessita de uma 

equipe ou agência especializada para executá-lo. 

MARKETING OUTBOUNDING 
Ao contrário do Inbound Marketing, o Outbound Marketing pode ser definido 

como a estratégia tradicional de marketing, em que a marca é ativa no 

processo de prospecção de clientes. Exemplo: enquanto no Inbound Marketing 

você aguarda o peixe morder a isca, no Outbound Marketing você joga uma 

rede. São consideradas ações de Outbound Marketing comerciais de TV, rádio, 

internet, telemarketing, mala direta, flyers e links patrocinados, por exemplo. 

CAPTAÇÃO DE ALUNOS  
O Processo Seletivo consiste em uma Comissão Acadêmica de Docentes 

especializados que irão avaliar a procedência diante a aprovação do(a) possível 

profissional em questão. Em caso de aprovação, nosso Corpo Avaliador irá notificar 

o(a) mesmo(a), sob a outorga da devida titulação. Se desaprovado, o(a) profissional 

pode optar por participar em outros processos seletivos em que nossa Comissão 

poderá reavaliar e indicar para a outorga de outro título honorífico. 

 

COORDENAÇÃO 
Será de responsabilidade do parceiro a coordenação das turmas cedidas ou 

autorizadas. Sem essa coordenação em conformidade das normas estatutárias da 

Universidade, o mesmo não poderá receber comissionamento. Caso, tenha algum 

erro na administração por parte do parceiro, o mesmo concorda com a intervenção 

da Universidade nas turmas as quais coordena. 

 

“CUIDADO PARA NÃO SER MANIPULADO”  
Pessoas são pessoas em qualquer lugar. Cuidado com alunos que se passam por seus 

“amiguinhos” para que assim, consigam benefícios da sua parte. Isso poderá 

prejudicar seu trabalho e colocar em xeque sua parceria conosco. Tome cuidado 
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também, com institutos e faculdades que tentam se aproximar com fim de praticar 

espionagem industrial. 

PORCENTAGEM  

Diante ao valor referente à parceria feita em questão, há um retorno de 30% do total 

das mensalidades arrecadadas ao referido curso (fora os gastos oriundos do mesmo). 

INTERVENÇÃO 

Caso haja um não cumprimento da parte dos parceiros responsáveis, elege-se a 

devida intervenção da Universidade em questão para intervir e evitar qualquer tipo 

de dano que possa vir a causar em sei nome ou aos seus colaboradores. Assim, em 

caso de inconformidades aos termos e exigências que a Universidade EBWU impõe, 

os mesmos estarão sem autonomia a conduzir suas atividades de parceria. 

MEDIDAS EXTREMAS  

Caso, o(a) parceiro(a) encontra-se no cenário anteriormente descrito e não acatar 

com as devidas restrições e obrigações, a EBWU terá por medida “extrema” a 

suspensão ou domínio total na turma ou grupo específico de alunos envolvidos. Afim, 

de prezar pelo zelo e integridade de seus alunos. 


