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QUEM SOMOS? 

A EBWU-Emil Brunner World University é uma universidade 

registrada na Flórida sob o código de Autenticação Número 

141203101417-800277052878#1 desde 2014. 

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.   

 

 



 

P á g i n a  | 4 
 

Sua 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”. 

Sua diretoria em sua totalidade é constituída por brasileiros e seu corpo docente é 

composto de mais de 80% de doutores e pós doutores. O Brasil esse país tropical 

abençoado por Deus: a terra do samba, do bumba meu boi, Do cristo redentor, do 

acarajé, das praias e das mulheres bonitas, do Pão de Açúcar, do povo religioso e 

fé, Da Amazônia, do cafezinho, da feijoada, da capoeira, do carnaval, do frevo, de 

gente alegre, de gente feliz que sabe se divertir, do futebol, do batuque e do 

gingado, das igrejas pentecostais, do ouro e do nióbio, do Pelé, Roberto Carlos, 

Airton Sena e Carmen Miranda. Povo que ama churrasco e praia, arroz com feijão 

e de Carlos Drummond de Andrade. 

Mas sabemos que o Brasil não é somente isso. Ele é muito mais do que tudo isso. 

 

 

 

 

COLABORADORES: 
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Nosso nome 
Foi inspirado em um dos maiores teólogos de 

todos os tempos. Emil Brunner (23 de dezembro 

de 1889 — 6 de abril de 1966) foi um importante 

teólogo suíço. Juntamente com Karl Barth, ele é 

comumente associado à neo-ortodoxia ou 

movimento da teologia dialética. 

O teólogo neo-ortodoxo Emil Brunner foi ordenado pela igreja reformada da Suíça 

e foi professor de Teologia Sistemática na Universidade de Zurique, onde sempre 

ensinou, exceto por longas turnês de palestras nos Estados Unidos e na Ásia. Ele, junto 

com Karl Barth, buscou reafirmar os temas centrais da reforma protestante contra o 

clima predominante de teologia liberal. Apesar de, assim como Barth, tenha sido 

arrastado por um socialismo religioso na juventude, começou a considerar essa 

postura como “uma bela ilusão” diante dos horrores da Primeira Guerra Mundial. 

Ademais, aqueles horrores deram um fruto que Brunner considerou ainda mais 

horrendos: o Estado moderno, totalitário, ateu e coletivista. Em resposta a isso, sentiu-

se compelido a formular um sistema completo de ética social cristã que fosse, de 

uma só vez, conforme a igreja reformada, bíblica e de cunho personalista. 

A ética social de Brunner tem como “primeiro dado” a “individualidade do ser 

humano” criado à imagem de Deus e “predestinado à comunidade.” Desse ponto 

de partida, critica de modo veemente o estado coletivista como o “apogeu da 

injustiça.” Segundo Brunner, a primeira falha do coletivismo é ignorar a 

individualidade dada por Deus e a dignidade da pessoa humana. Do mesmo modo, 

Brunner também faz críticas ao individualismo radical postulado pela moderna 

teoria democrática, pois vê a comunidade como algo meramente instrumental aos 

desejos de indivíduos totalmente autossuficientes. Ainda que suas conclusões sejam 

diferentes da teoria política dos liberais clássicos, considerados no sentido estrito, as 
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percepções de Brunner sobre antropologia teológica são de considerável valor 

para os pensadores sociais cristãos. 

Onde o pensamento social de Brunner é mais concordante com o liberalismo 

clássico é no modo de entender o melhor regime de governo, que ele denomina 

“federalismo”, ou seja, “o Estado construído de baixo para cima.” Segundo Brunner, 

Deus criou certas “ordens de criação”, que são parte da graça protetora de Deus 

para organizar a vida humana. Essas ordens incluem as comunidades humanas “nas 

esferas econômicas, técnicas, puramente sociais e intelectuais.” Brunner é muito 

claro, entretanto, em frisar que a comunidade não é equivalente ao Estado. Na 

verdade, tais ordens cri acionais existem fora e anteriormente ao Estado. Por 

exemplo, a família é a “primeira comunidade” cujos “direitos têm absoluta 

precedência” sobre qualquer outra instituição. Ademais, entre a família e o Estado 

há “uma grande quantidade de vínculos intermediários”, cada um deles ordenado 

por Deus para um determinado propósito, que o Estado não deve usurpar, mas 

preservar e proteger. Assim, o Estado é severamente limitado no seu escopo de 

autoridade legítima. 

“Essa inversão da estrutura do Estado que, em vez de ser construído de baixo para 

cima, é organizado do alto, é uma das grandes iniquidades de nosso tempo. 

Iniquidade que eclipsa todas as outras e as gera de si mesma. A ordem da criação 

é virada de cabeça para baixo. O que deveria ficar por último é o primeiro, o meio, 

o subsidiário, se torna o principal. O Estado, que deveria ser somente a casca na 

vida da comunidade, se torna a própria árvore.” 

Nossos valores 
Os valores propagados por nossa instituição sempre foram valores pregados pelas 

mais diversas culturas que tiveram grande impacto em nossa cultura ocidental: 

ética, moral, compromisso, fidelidade, qualidade, Lealdade, honestidade, beleza. 

Nossa logomarca mostra que o nascimento da universidade foi por meio do sangue. 

Mesmo onde a morte aparentemente estava imperando, a Fênix renasceu das 

cinzas preparada para um novo tempo com a própria cápsula do tempo em seu 

ventre. Por meio do sofrimento temos o renascimento no ano de 2014 (em algarismos 
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romanos). Esta mesma Fênix é coroada após superar a morte. Acima desta coroa 

existe a expressão latina: “Alea Jacta Est” que “significa a sorte está lançada”. Estas 

palavras foram ditas por Júlio César. Aqui mostramos nossa determinação de ir até 

às últimas consequências para prosseguir ressurgindo e vencendo. Jamais 

retrocederemos. Jamais desistiremos. Em nossos valores nós afirmamos somos 

brasileiros e não desistimos nunca. 

Nosso compromisso com a educação 
Entendemos que a educação é um direito de todos os cidadãos, 

independentemente da etnia, status social ou riqueza, porém nossa universidade 

tem normas especificas para admissão de novos alunos de acordo com nossas 

normativas internas pedagógicas e acadêmicas. Foi fundada principalmente para 

atender brasileiros que moram nos USA e que não falam inglês, mas desejam ter 

acesso ao ensino norte americano considerado por muitos como modelo de 

educação no mundo. A EBWU atende brasileiros que querem ampliar, citar uma 

experiência internacional em seus currículos com um diploma americano. Nossos 

acadêmicos não precisam se privar da companhia de seus familiares pois o ensino 

é 100% EAD. 

É um fato conhecido que o custo do ensino superior continua a aumentar a cada 

ano e por isso procuramos oferecer educação a um preço acessível com fins de 

custearmos nossa estrutura, professores e demais gastos necessários conseguindo 

manter uma educação de excelência. Nós pretendemos colocar a Educação ao 

alcance de todos aqueles que são apaixonados pelo saber e se encaixam dentro 

de nossas normativas. 

Nosso lema traduz bem nosso ensejo educacional: “Hereditas Victoribus Recognition 

Melioribus” que em latim significa: Os espólios para os Vitoriosos e o Reconhecimento 

para os Melhores. Entendemos a educação é como uma guerra intelectual em que 

somente os mais fortes serão recompensados e os mais dedicados serão 

reconhecidos. Aqui não haverá espaço para fracos e muito menos para 

preguiçosos. 
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A promessa da instituição para todos os seus alunos é que a mesma continuará se 

reinventando para atender às suas necessidades acadêmicas, intelectuais e 

humanas com ética, compromisso, verdade e amor. A EBWU deseja interagir com o 

mundo por meio do conhecimento, pois conhecimento é poder e esse será 

entregue para aqueles que forem testados ao limite. 

Nossa experiência 
Em nossa experiência conseguimos alcançar vários brasileiros em diversas partes do 

mundo para que assim realizassem seus sonhos em obter uma educação de 

qualidade, pudessem obter rendimentos de seus próprios negócios, alcançassem 

independência financeira, felicidade, alegria e auto realização. Desde sua 

fundação a EBWU já efetuou as seguintes proezas: 

1. Temos um índice de 100% de alunos satisfeitos e as melhores avaliações da 

internet. 

2. Temos vários convênios com universidades em diversas partes do mundo. 

3. Fomos citados em obras publicadas no exterior. 

4. Fomos homenageados por universidades e faculdades no exterior com prêmios 

que nos denotam possuidores de excelência educacional. 

6. Somos acreditados pela Califórnia University, umas das mais bem acreditadas 

universidades dos Estados Unidos da América. 

7. Somos acreditados por acreditadoras universitárias como IOED e outras 

acreditadoras. 

8. Temos mais de 70 mil seguidores no Facebook 

Em nosso tempo de trabalho permanecemos melhorando nossos serviços, pois o 

mais importante para nossa instituição é o bem-estar do nosso aluno. 
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Nossa Missão 
Nossa missão é preparar as pessoas que irão governar as suas vidas de forma 

extraordinária. Nossa missão será de abrir os olhos das pessoas para um mundo novo. 

Desejamos alcançar todos os prodígios do mundo e as pérolas não descobertas. 

Existimos como força motriz transformadora cognitiva. Nossa missão é marcar as 

pessoas com uma experiência inesquecível e enriquecedora. Iremos ensinar e instruir 

em quaisquer lugares por meio de nossa tecnologia de ponta, para que as mesmas 

se tornem a melhor versão de si mesmos. 

Em que acreditamos? 
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. 

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. 

Por que fazemos aquilo que fazemos? 
Nós amamos ensinar, instruir e liderar. Gostamos de abrir os olhos de todos aqueles 

que não desejam serem escravos midiáticos.  Nossos somos apaixonados por mostrar 

coisas que as pessoas nunca ouviram. 
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OBJETIVO_ 
Pelo fato dos Estados Unidos ser uma potência mundial (inclusive no âmbito 

educacional), a EBWU nasceu com o objetivo principal de levar esta educação 

para pessoas de todo o mundo que visam obter qualidade no ensino superior de 

uma maneira única. 

Nossa história começa com o sonho de nosso magnífico reitor, que almejou registrar 

uma universidade nos Estados Unidos da América. Na época da idealização deste 

projeto, o mesmo era professor universitário atuante em várias faculdades e institutos 

superiores no Brasil. Observando na prática a constatação feita por doutores na 

área da educação que: “a Educação Brasileira é baseada em decorar dados 

transmitidos”, o mesmo chegou à conclusão que essa educação não levaria o 

aluno sair do senso comum e muito menos  para  uma nova reflexão. Por meio de 

sua observação constatou que o aprendizado deveria ocorrer de maneira natural. 

Não deveria ser restrito apenas as exposições em sala de aula. Isso com certeza não 

seria o bastante para que o aluno obtivesse um aprendizado de qualidade. Para 

uma educação de qualidade seria necessária disciplina pessoal por parte do aluno, 

isto é, o aluno deveria ler e produzir. Nosso reitor viajou o mundo ministrando palestras 

e workshops. Com isso, o mesmo trouxe estratégias, métodos e técnicas 

educacionais revolucionárias, com fim de que o aprendizado dos alunos pudesse 

ocorrer de forma mais rápida, eficiente e prazerosa possível. Então o aluno não teria 

mais que ter uma mera disciplina sacrificial, mas o mesmo teria prazer em estudar. 

Isso acontece porque nossa metodologia se propõe a despertar todos os sentidos 

dos alunos facilitando seu aprendizado e assimilação em até 80%. Com isso cada 

aluno é único. Nosso reitor sempre admirou o sistema educacional norte americano 

e o mesmo queria disponibilizar esta educação para brasileiros que não falam inglês. 

Assim esses poderiam estudar em seu próprio idioma. 
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ESTRUTURA_ 
NOSSA PRESENÇA ESTÁ EM TODA PARTE!!! 

Na internet temos uma das melhores avaliações do mercado educacional, estamos 

em todas as principais redes sociais, possuímos um dos sites educacionais mais 

completos do mundo e somos presentes com todos aqueles que estão estudando 

ou que já passaram por aqui e que continuam retornando. Não temos nenhum 

processo na justiça e nenhuma manifestação contraria ao nosso trabalho. 

Conheça um pouco de nossa estrutura. 

A mesma possui: 

1. Secretária. 

2. Sala de Espera. 

3. Copa. 

4.  Salas de Atendimento. 

5. Sala treinamento padrão universitário com capacidade para até 12 pessoas. 

6. Campus com salas climatizadas e possuem internet wifi, serviço de limpeza e 

copa. 

7. Sistema de ventilação. 

8. Data show. 

9. Computadores. 

10. Câmeras Filmadoras 4 K (imagem de cinema), esportivas e fotográficas. 

11. Sistema de iluminação para filmagens. 

12. Chromakey para efeitos especiais. 

13. Gravador de voz profissional para edição de aulas e vídeos. 

14. Drone com filmadora full HD. 

15. Microfone lapela sem fio. 
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16. Caixa de som com distorção para didática musical. 

17. Instrumentos Musicais diversos. 

18. 12.000 livros digitais em nossa biblioteca virtual. 

19. Impressoras. 

20. Tela branca para exposição de slides. 

21. Sistema Streaming (sala de aula virtual) com capacidade para atender 500 

alunos em cada ambiente simultaneamente onde são realizados seminários, 

conferências, aulas, workshops com chat entre os estudantes. 

22. Webrádio exclusiva com uma programação imperdível 24 horas por dia.  

23. Webcam Full HD. 

Observação: Todos os equipamentos citados ficam sob a posse do Magnífico Reitor 

da Universidade. Os mesmos equipamentos ficam em constante translado. 

Em nossa sala será disponibilizada sempre uma secretária ou nosso gestor local para 

prestar atendimento. Informamos que o imóvel em questão é alugado e esse aluguel 

todos os meses é debitado do cartão de crédito do nosso reitor. Nosso campus é o 

endereço fiscal da universidade. No mesmo, somente são ministradas aulas e 

seminários quando agendadas previamente.  Nosso campus é apenas virtual. Temos 

uma sala física para atendimento em Miami-FL e salas para a utilização das defesas 

dos trabalhos de conclusão de nossos alunos quando esses são agendados. Essas 

mesmas salas podem ser utilizadas para a exposição de seminários, workshops, 

simpósios e aulas. Visamos atender as necessidades dos alunos que estudam na 

modalidade EAD. 
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VISÃO_ 
O sistema brasileiro de ensino se parece mais com o sistema europeu de ensino. As 

universidades brasileiras para a admissão de um aluno usam como base o vestibular 

ou outros processos. 

A admissão junto às universidades americanas se baseia nas notas escolares. É um 

processo muito mais holístico. Também se olham notas da prova do SAT semelhante 

ao ENEM no Brasil. Observam-se também, atividades extracurriculares que o aluno 

fez no ensino médio: esportes, trabalho voluntário, versasse em música, cartas de 

recomendação, entrevistas, redações e no caso de estudantes estrangeiros exigem 

proficiência na língua inglesa. 

Inglês não é a língua oficial 
Importante entender, que apesar disso tudo, o inglês não é a língua oficial dos 

Estados Unidos. Eles não possuem uma língua oficial. Isso é um debate de anos. 

Alguns veem as línguas oficiais nos Estados Unidos como inglês e espanhol. Afinal ele 

é o quinto país do mundo com mais falantes do espanhol.  

Ele está atrás somente da Colômbia, Espanha, argentina e do México. 13% da 

população americana tem o espanhol como língua nativa. 

A novidade é que para brasileiros o exame de proficiência linguística existe para 

avaliar o grau de conhecimentos na língua, porém não é eliminatório. 

Saiba o que você quer 
Antes de se candidatar, nós convidamos os futuros alunos a visitarem nosso site e se 

assim desejarem, visitarem nossas instalações em Miami-FL. Somente após o 

interessado externar seu desejo consciente e inscrever-se em nosso processo seletivo 

o mesmo poderá estudar conosco caso seja um candidato aprovado. Entendemos 

que a escolha da Universidade por parte do aluno é uma das decisões mais 

importantes que uma pessoa faz em sua vida. 
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LEGALIDADE DOS NOSSOS PROGRAMAS 
Nossa universidade prepara diversas pessoas para diversificadas categorias 

profissionais nas áreas seguintes: teologia, educação, administração, música, belas 

artes, comunicação, ministério, aconselhamento e serviço social. 

A duração dos programas ofertados pela EBWU está de acordo conforme 

estabelecido pela Comissão Independente para a Educação na regra 6E 2004 (4) 

FAC. 

A autorização dos seus cursos está de acordo com a Section 1005.06 (1)(f), FS e de 

acordo com a Rule 6E-5.001, Fla, Admin. Code. 

Nossos Programas de ensino são equivalentes, correlatos iguais ou semelhantes com 

carga horaria superior aos cursos ofertados em mais de 100 países incluindo o Brasil. 

Dentro dessas áreas oferecemos os mais variados programas que poderão ser 

cursados na modalidade EAD. 

Observação: A EBWU trabalha com diversas parcerias podendo ofertar outros 

programas que não sejam os ofertados por ela. Isso acontece por meio de 

convênios de colaboração científica estabelecidos entre a EBWU e determinada 

instituição ensino superior. 
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PERGUNTAS E RESPOSTAS_ 

+– Acerca da instituição como posso saber se a mesma é real? 

A Emil Brunner World University é uma universidade registrada na Flórida sob o código 

de Autenticação Número 141203101417-800277052878#1 desde 2014. 

Está devidamente registrada no Departamento de Educação da Flórida e está 

autorizada pela Comissão para Educação Independente. Suas acreditadoras são a 

IOED e AAHEA que também acreditam inúmeras outras instituições educacionais em 

todo o mundo. 

logo Emil Brunner World University Está cadastrada na UNESCO e no CADI (Brasil), 

além de possuir o reconhecimento do seu trabalho pela Califórnia University –CL, 

universidade de grande prestigio nos Estados Unidos da América, além de outras 

Instituições de Ensino Superior do mundo afora. 

É uma instituição educacional sem fins lucrativos de princípios cristãos, que atua nos 

Estados Unidos da América e está aberta a receber estudantes de todo o mundo 

(principalmente brasileiros) oferecendo seus programas inteiramente à distância. 

Está localizada em uma área nobre de Miami na Florida e 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. 

Além disso temos a documentação, legalidade, fotos da nossa estrutura, vídeos, 

números de telefones, endereços. Venha nos fazer uma visita. Também você poderá 

consultar nossa existência junto ao departamento do estado da Flórida e junto ao 

departamento de educação da Flórida. 

+– Quais áreas de curso a universidade pode ministrar? 

Conforme a legislação do estado da Flórida a mesma está autorizada a ofertar 

cursos nas seguintes áreas: 

Educação 

Ministério 

Teologia 

Ciências da religião 

Serviço social 
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Comunicação 

Belas artes 

Aconselhamento 

 

+– Preciso saber falar inglês para estudar na universidade? 

Não. Está é a universidade americana para brasileiros em todo o mundo que não 

falam inglês. 

+– O material didático e cedido pela universidade? 

Sim. O material didático é inteiramente fornecido pela universidade. 

+– A universidade existe fisicamente nos Estados Unidos? 

Sim. Em nosso site disponibilizamos o endereço, telefones e fotos da estrutura física. 

+– A mesma está instalada fisicamente em outros países? 

Não. A EBWU respeita a soberania dos outros países. Elas somente estão instaladas 

fisicamente nos Estados Unidos da América. No Brasil possuímos muitos parceiros, 

instituições conveniadas que podem atender alunos de língua portuguesa com 

toda a devida segurança. 

+– Posso visitar as instalações da universidade em Miami? 

Sim. Você poderá visitar as estruturas físicas no horário de 09:00 as 17:00 horário de 

Miami-FL. 

+– Quais as modalidades de cursos oferecidas? 

Somente oferecemos a modalidade de ensino a distância. 

+– Como posso colaborar com os projetos sociais? 

Basta preencher o formulário na página projetos sociais e dizer como deseja ajudar. 

+– Como posso me tornar parceiro da universidade? 

Basta preencher o formulário em seja parceiro. Caso seu formulário seja aprovado 

iremos lhe comunicar. 

+– Como funciona o processo de admissão? 

Na página Admissão em nosso site, o candidato terá todas as devidas informações 

pertinentes ao processo. 
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+– Acerca dos professores e tutores como posso saber da qualificação dos 

mesmos? 

No site em nossos professores e tutores você terá acesso ao curriculum dos mesmos. 

+– Posso convidar o reitor para um evento? 

Sim. Basta preencher o formulário em reitoria indicando qual o tipo de evento e 

aguardar a resposta para agendarmos uma data. 

+– Como funciona o sistema educacional norte americano? 

O sistema educacional americano é organizadamente descentralizado; cada um 

dos 50 Estados Americanos tem sua autonomia, independentes do Governo Federal, 

respeitadas as legislações diferenciadas de cada Estado e do próprio Governo 

Federal. Na maioria dos outros países, a legislação educacional superior é 

centralizada pelo Governo Federal. 

Não há Ministério da Educação nos EUA, no formato usual de muitos outros países. 

Há o Departamento de Educação (Governo Federal) que prioriza o controle da 

Educação como um todo (verbas, aspectos constitucionais, bolsas de estudos, entre 

outros). As Secretarias de Estado têm a plena autonomia legal para autorizar e 

legislar o funcionamento das instituições de ensino superior em seus próprios Estados. 

As Faculdades e Universidades Americanas gozam, nos EUA, verdadeiramente, da 

plena autonomia universitária para seus funcionamentos, obedecidas as leis pétreas 

constitucionais. 

+– Como funciona a acreditacao universitária nos Estados Unidos? 

Acreditação da Universidade acredito Emil Brunner World University A Acreditação 

é uma ação opcional de gestão educacional da Instituição Universitária nos EUA, 

mas não praticada na gestão educacional da maioria dos outros países, inclusive os 

de Língua Portuguesa. Acreditação é a validação do programa de instrução de 

uma universidade por uma agência autorizada a prestar uma avaliação 

acadêmica do processo de concessão de grau da instituição. Acreditação não é 

geralmente praticada em países fora dos Estados Unidos, desde ministérios da 

educação nos diferentes países regular suas próprias faculdades e universidades. 

Nos Estados Unidos, existem associações de acreditação regionais, além de 

organizações privadas selecionadas, que credenciam áreas específicas (por 

exemplo, negócios, enfermagem). O que não é conhecido para a maioria dos 
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estudantes é que o governo dos Estados Unidos não controla ou regula faculdades, 

universidades ou associações de acreditação, exceto em relação com o reembolso 

de valores aos estudantes que se qualificam para esses fundos. As Universidades 

Americanas são órgãos autônomos que são submetidas as suas próprias normas 

estatutárias e de seu Estado Americano de Origem. Claro que o ensino à distância 

está varrendo o globo em uma taxa extremamente rápida. Na verdade, o ensino à 

distância e educação alternativa (via rápida comunicação e da Internet) é o 

método de escolha para mais de 50% de todos os estudantes universitários. Mesmo 

assim as universidades que possuem certo prestigio nos estados Unidos da América 

gozam da acreditação de uma associação acreditadora universitária 

+– A EBWU possui acreditacao? 

A EBWU é acreditada pela AAHEA e IOED que também acreditam inúmeras outras 

instituições educacionais. 

+– Quais as principais diferenças entre o ensino americano e brasileiro? 

diferenças Emil Brunner World University com relação às aulas no brasil e 

principalmente na modalidade da educação à distância, muito da metodologia 

ainda utilizada não corresponde ao vasto universo de recursos e ferramentas 

midiáticas disponíveis, impossibilitando uma maior interação dos alunos com seus 

docentes. Na América eles dão ênfase na criação de conhecimento onde todos os 

alunos participam e podem expor suas ideias. Lá o aluno vence a timidez e tem que 

falar. 

Nos seminários não há tanta participação, porém nos grupos de discussão sim. 

Enquanto os alunos são mais passivos no brasil na América eles devem ser bastante 

ativos. Na América as aulas são mais curtas, porém existe muito mais trabalho e 

exigência de produção técnica. Durante o curso inteiro o estudante tem que 

escrever Mini monografias. 

No brasil a maior parte das disciplinas são obrigatórias e nos Estados Unidos elas são 

mais eletivas. A grade na América e aberta e flexível. Você pode fazer uma mesma 

aula onde tem pessoas de cursos diferentes. Os cursos são mais customizados 

+– Somente brasileiros podem estudar na EBWU? 

Não. Americanos que falam português ou espanhol poderão estudar normalmente. 
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+– Qual a metodologia de ensino? 

PBL- Aprendizagem baseada em problemas (PBL) ou Aprendizagem Baseada em 

Problemas (PBL), como é conhecido internacionalmente, é uma metodologia de 

ensino-aprendizagem em que a apresentação de uma situação problemática é 

utilizada para motivar o estudo dos alunos. 

No Sistema os alunos, ou estudantes que trabalham em grupos autorregulados e o 

professor assume o papel de um tutor ou um Advisor de aprendizagem. No PBL, a 

exposição oral da matéria, na forma como no ensino tradicional, é 

significativamente reduzida. 

+– Como posso participar do intercâmbio? 

A Emil BRUNNER World University acredita que a formação do indivíduo deve ter 

caráter global. Cidadãos do mundo o enxergam como sua própria casa. Barreiras 

culturais e linguísticas não existem, povos se aproximam, conflitos deixam de existir. 

O Programa de Internacionalização de nossa instituição teve início em 2015 com o 

primeiro intercâmbio de alunos entre a EBWU e as IES brasileiras. 

Os intercâmbios acontecem em todos os cursos de graduação e pós-graduação (a 

distância). 

Os mesmos hoje acontecem corriqueiramente entre está instituição e outras 

instituições participes dos mesmos projetos. 

+– Qual a legalidade do diploma da EBWU? 

Os diplomas emitidos e registrados por Faculdades, Universidades Nacionais ou 

Estrangeiras, legalmente instaladas em quaisquer países, qualquer que seja a 

formação acadêmica, profissional ou empresarial, nas modalidades dos ensinos 

presencial e a distância, conquistados por seus cidadãos ou de outros países, é 

totalmente legítimo e integrado ao patrimônio legal e cultural do indivíduo titulado; 

sem quaisquer outras necessidades operacionais de revalidações, autenticações, 

reconhecimentos ou quaisquer outros atos que dizem as pessoas ou órgãos diversos 

necessitar. Estas últimas operacionalidades mencionadas aplicam-se somente em 

alguns casos específicos das empregabilidades do diploma. 
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Não existem quaisquer leis vigentes, nacionais ou internacionais, que impeçam este 

cidadão de apresentar-se como titulado no documento/diploma, abrangente a 

quaisquer áreas ou níveis de ensino, respeitadas as características descritas em 

documento empresarial, profissional ou educacional. Quando diplomado e 

habilitado pela Universidade emitente, este cidadão pode utilizar este título em 

benefício próprio, nem viabilidades corporativas de invalidações por órgãos de 

quaisquer outros países, por plena incompetência legal, salvaguardadas as 

aplicabilidades legais internas em seu país. 

Quando o cidadão diplomado não desejar reconhecer o seu diploma estrangeiro 

no seu país ou ainda não desejar registrá-lo em Conselhos ou Ordens, não quer dizer 

que sua diplomação se torne ilegal ou ilegítima, ou ainda que perca a condição de 

fazer sua revalidação de reconhecimento, futuramente, cumpridas as leis. 

Os diplomas e históricos do nível de Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado, 

respeitadas suas áreas ou cursos, destinados às características, exclusivamente 

empresariais, não tem exigências de autenticação consular nem mesmo do 

reconhecimento em Universidade de qualquer país, pois cabe esta decisão de 

aceite, independente, exclusivamente, à Direção da Empresa contratante, quanto 

ao processo interno de contratação individual daquele diplomado. Estas 

características têm sido destacadamente aplicáveis em todo o mundo. 

+– Como funciona a revalidação de diplomas da EBWU em outros países? 

Acerca deste assunto você poderá saber tudo no link a seguir: 

http://barbabrasil.com.br/index.php/revalidacao 

+– O que são processos de validação de diplomas? Como posso participar? 

Neste processo, o candidato passará por uma avaliação documentativa. Em caso 

de aprovação, o aluno terá seu curso validado por nossa universidade na área em 

que cursou. Neste processo, o aluno receberá um diploma de nossa instituição e seu 

histórico será emitido com as mesmas disciplinas cursadas por ele. Isso não significa 

que nós oferecemos a área em questão. 

Nós apenas validamos e acreditamos os estudos do candidato que cursou em 

outras instituições que foram submetidos a avaliação pelas mesmas. Isto também se 
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aplica a todos os nossos parceiros. Não é, não foi e nunca será de nossa 

responsabilidade o conteúdo do curso a ser validado e somente nos 

responsabilizamos em emitir uma nova documentação para aquele foi aprovado 

no processo de convalidação em questão. Neste caso nosso trabalho é apenas 

cartorário interno. 

O nosso papel é apenas documental e não pedagógico. Nós não somos 

responsáveis por acreditar as instituições que emitiram os cursos que podem ou não 

ser validados pela nossa universidade. 

Não perca mais tempo, e entre em contato com a nossa equipe, para validar o seu 

diploma por uma universidade localizada num país de primeiro mundo. 

O formulário encontra-se no seguinte link disponível: 

http://ebwus.com/BR/index.php/validacao 

 

+– O que são extensões universitárias? 

Extensão universitária (University extension): Cursos de curta duração (certificação 

por Badges), servem para aprimoramento profissional em determinado foco. As 

durações dos programas oferecidos estão de acordo conforme estabelecido pela 

Comissão independente de educação na regra 6E 2004 (4) FAC. Nossa instituição 

tem como desejo em preparar profissionais para atuar nas áreas: teológicas, 

ministério, da educação, da administração, da música, das belas artes, da 

comunicação e serviço social. Todos os nossos programas são oferecidos conforme 

a Section 1005.06 (1) (f), FS e de acordo com a Rule 6E-5.001, Fla, Admin. Code. 

+– O que é Associate Degree? 

Grau de Associado (Associate degree): Existem alguns motivos que levam os 

estudantes a optar por um associate degree: A conclusão do curso em apenas dois 

anos, diferente das graduações, que duram no mínimo quatro anos; os cursos 

oferecidos pelas community ou junior colleges são mais baratos que os oferecidos 

pelas universities e colleges 

Um grau de associado é um grau acadêmico de graduação concedido por 

faculdades e universidades após a conclusão de um curso de estudo com duração 

http://ebwus.com/BR/index.php/validacao
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de dois anos. Considera-se ser maior nível de educação do que um diploma do 

ensino médio ou GED, mas menos do que um diploma de bacharel. 

Nos Estados Unidos, graus de associado são geralmente ganhos em dois anos ou 

mais e pode ser alcançado em faculdades comunitárias, faculdades técnicas, 

escolas profissionais e algumas faculdades. 

Um estudante que conclua um programa de dois anos pode ganhar um Associado 

de Artes / Associado em Artes (A.A.) [5] ou um Associado de Ciência / Associado 

em Ciência (A.S.) grau. A.A. Graus são concedidos para aqueles que estudam em 

campos científicos e técnicos aplicados e campos de estudo profissional. 

Os estudantes que terminam um programa técnico ou vocacional de dois anos 

podem ganhar um associado da ciência aplicada / associado na ciência aplicada 

este tipo de programa é projetado para os povos que procuram o emprego direto 

em cima da conclusão. AA e AS programas são projetados principalmente para 

transferência para um programa de bacharelado. 

Cursos realizados (e créditos obtidos) sob uma A.A., A.S. ou A.A.S. Grau pode ser 

aplicado para um grau de bacharel através de acordos de articulação, 

dependendo dos cursos tomados, as leis / regulamentos estaduais aplicáveis, e os 

requisitos de transferência da universidade. 

Associate Degree (2 years) = 120 ECTS or 60 semester units 

Exigimos a elaboração e apresentação de monografia para conclusão. 

As durações dos programas oferecidos estão de acordo conforme estabelecido 

pela Comissão independente de educação na regra 6E 2004 (4) FAC. 

Nossa instituição tem como desejo em preparar profissionais para atuar nas áreas: 

teológicas, da educação, da administração, da música, das belas artes, da 

comunicação e serviço social. 

Todos os nossos programas são oferecidos conforme a Section 1005.06 (1) (f), FS e de 

acordo com a Rule 6E-5.001, Fla, Admin. Code. 
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+– O que é o grau de bacharelado? 

Bacharel (Bachelor): Um diploma de bacharelado (do baccalaureus do Latin 

médio) ou o baccalaureate (do baccalaureatus Latin moderno) é um grau 

académico de graduação concedido por faculdades e universidades após a 

conclusão de um curso de estudo durar três a sete anos (dependendo da instituição 

e da disciplina académica). 

O termo solteiro no século 12 referia-se a um cavalheiro celibatário, que era muito 

jovem ou pobre para reunir vassalos sob sua própria bandeira. No final do século XIII, 

ele também era usado por juniores membros de guildas ou universidades. Por 

etimologia popular ou jogo de palavras, a palavra baccalaureus veio a ser 

associado com bacca lauri (“baga de louro”) em referência aos louros sendo 

concedido para o sucesso acadêmico ou honras. 

 

Bacharelado 
 

Bachelor’s Degree (4 years) = 240 ECTS or 120 semester units. 

Exige elaboração e apresentação de monografia para conclusão. 

As durações dos programas oferecidos estão de acordo conforme estabelecido 

pela Comissão independente de educação na regra 6E 2004 (4) FAC. 

Nossa instituição tem como desejo em preparar profissionais para atuar nas áreas: 

teológicas, da educação, da administração, da música, das belas artes, da 

comunicação e serviço social. 

Todos os nossos programas são oferecidos conforme a Section 1005.06 (1) (f), FS e de 

acordo com a Rule 6E-5.001, Fla, Admin. Code. 

+– O que são mestrados? 

Mestrado (Master degree): O mestrado é um diploma universitário de segundo ciclo, 

concedido por “universidades” ou colégios após a conclusão de um curso de 

estudo demonstrando maestria ou uma visão geral de alta ordem de um campo 

específico de estudo ou área de estudo. 
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Prática profissional 
Um mestrado normalmente requer um estudo prévio no nível de bacharel, quer 

como um grau separado ou como parte de um curso integrado. Dentro da área 

estudada, os graduados de mestrado devem possuir conhecimentos avançados de 

um corpo especializado de tópicos teóricos e aplicados; Habilidades de alta ordem 

em análise, avaliação crítica ou aplicação profissional; E a capacidade de resolver 

problemas complexos e pensar de forma rigorosa e independente. 

Estes graus são geralmente intitulados e sua utilização a forma ‘mestre de …’, onde 

qualquer uma faculdade (tipicamente artes ou ciência) ou um campo (engenharia, 

física, química, negócio administração, etc.) está especificado. As duas maiorias 

comum títulos de mestre graus são o mestre de artes (m.a. / a.m) e mestre de ciência 

(msc / m.s. / s.m.) graus; que normalmente consistir de uma mistura de pesquisa e 

ensinou material. 

Nos estados unidos da américa o departamento de educação classifica o mestrado 

como pesquisa académica ou profissional. Geralmente tem a duração de 2 anos e 

possuem em 60 – 120 créditos. 

Master’s Degree (2 years): 

(1) With Thesis or Masteral Reseach Project = 72 ECTS or 36 semester units broken down 

as follows: 

a. Academics = 60 ECTS or 30 semester units 

b. Thesis or Research Project = 12 ECTS or 6 semester units 

(2) Without Thesis or Without Masteral Research Project = 96 ECTS or 48 semester units 

Exige elaboração e apresentação de dissertação para sua conclusão. 

As durações dos programas oferecidos estão de acordo conforme estabelecido 

pela Comissão independente de educação na regra 6E 2004 (4) FAC. 

Nossa instituição tem como desejo em preparar profissionais para atuar nas áreas: 

teológicas, da educação, da administração, da música, das belas artes, da 

comunicação e serviço social. 
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Todos os nossos programas são oferecidos conforme a Section 1005.06 (1) (f), FS e de 

acordo com a Rule 6E-5.001, Fla, Admin. Code. 

+– O que são doutorados? 

Doutorado (doctorate degree): Um doutorado (do latín docere, “para ensinar”) ou 

doutorado ou doutorado (do antigo formalismo licentia docendi) é um grau 

acadêmico concedido por universidades que é, na maioria dos países, um Grau de 

pesquisa que qualifica o titular para ensinar no nível universitário no campo do 

diploma, ou para trabalhar em uma profissão específica. Há uma variedade de 

doutoramentos, sendo o mais comum o doutorado em Filosofia (PhD), que é 

concedido em muitos campos diferentes, variando das humanidades às disciplinas 

científicas. Doctorate Degree (3 years) = 120 ECTS or 60 semester units (1) With 

Thesis/Dissertation =120 ECTS or 60 semester units broken down as follows: a. 

Academics = 100 ECTS or 50 semester units b. Thesis/Dissertation = 20 ECTS or 10 

semester units (2) Without Thesis/Dissertation= 160 ECTS or 80 semester units Exige 

elaboração de apresentação de tese para sua conclusão. As durações dos 

programas oferecidos estão de acordo conforme estabelecido pela Comissão 

independente de educação na regra 6E 2004 (4) FAC. Nossa instituição tem como 

desejo em preparar profissionais para atuar nas áreas: teológicas, da educação, da 

administração, da música, das belas artes, da comunicação e serviço social. Todos 

os nossos programas são oferecidos conforme a Section 1005.06 (1) (f), FS e de 

acordo com a Rule 6E-5.001, Fla, Admin. Code. 

+– O que é o pós doutorado? 

Pós-Doutorado (Post doctoral): Foi concedido ou completou os requisitos para um 

grau de doutorado (por exemplo, Ph.D., MD, DDS, Pharm.D., DVM, DPH, DNS) ou 

equivalente estrangeiro, onde pelo menos três anos de estudo de graduação são 

pré-requisito para admissão para o programa de pós-graduação. Obteve uma 

bolsa de estudo ou estágio ou apoio equivalente para estudos no nível pós-

doutoramento. 

Treinarão sob a direção de um mentor (de pesquisa) que irá fornecer treinamento 

avançado para preparar o pós-doutoramento para uma carreira de pesquisa. 
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Terão a expectativa e a oportunidade de pesquisa e publicação colaborativa e 

independente de descobertas, conforme determinado por acordo mútuo entre o 

pesquisador pós-doutorado e o mentor. 

Vai exercer um programa substancialmente em tempo integral de pesquisa 

avançada e treinamento aprovado por um departamento ou unidade de pesquisa. 

Como o aspecto de treinamento dos estudos pós-doutorados pode ser difícil de 

definir, este documento destina-se a informar os pesquisadores pós-doutorado e seu 

investigador principal ou PI (o chefe do laboratório, geralmente um membro do 

corpo docente do Senado Acadêmico). 

Estabelecer diretrizes claras sobre as responsabilidades de trabalho e discutir essas 

questões em conjunto ajudará a evitar mal-entendidos e conflitos, permitindo uma 

experiência mais produtiva e positiva tanto para o pós-doutoramento como para o 

PI. Avaliações frequentes, no mínimo anualmente, devem apontar pontos fortes e 

áreas de melhoria. Idealmente, essa avaliação deve ser um diálogo sobre o 

desempenho do trabalho por parte do pesquisador pós-doutorado e sobre o valor 

e a adequação do mentoring por parte do PI. 

Um tópico importante a ser discutido na área de responsabilidade do trabalho é a 

filosofia de PI a tempo distribuída entre o trabalho em projetos atribuídos e trabalhos 

em projetos relacionados ou mais independentes. Relacionado com isso é a relação 

entre o trabalho realizado como um pós-doutoramento acadêmico sob a 

supervisão de um PI e, em seguida, posteriormente, como um investigador 

independente. Estes são melhor discutidos antes de uma questão específica. 

Cada estudante pós-doutorado é incentivado a escolher um ou dois mentores de 

faculdade, além de seu mentor primário, para oferecer orientação profissional mais 

ampla. Cada candidato de pós-doutorado deve ter a oportunidade de ser avaliado 

na redação de manuscritos e / ou propostas de subsídios, na redação de artigos de 

periódicos e, se possível, na instrução de estudantes de graduação, estudantes de 

graduação e / ou técnicos. Uma experiência particularmente útil é a revisão de 

propostas e manuscritos. 
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Pesquisadores de pós-doutorado devem discutir com seu PI como os resultados da 

pesquisa são divulgados e as perspectivas de atendimento e apresentação em 

reuniões acadêmicas. Um tópico relacionado é a natureza do apoio prestado para 

participar dessas reuniões. 

As nomeações para o pós-doutoramento são limitadas no tempo. A suposição é 

que esta nomeação é um trampolim para uma futura carreira. Pesquisadores de 

pós-doutorado e seus mentores devem discutir perspectivas de trabalho futuro e 

estratégias de busca. Estudantes pós-doutorado e seus mentores devem chegar a 

um entendimento claro sobre a quantidade de tempo a ser gasto pelo pós-

doutoramento acadêmico na realização de uma pesquisa de emprego e 

entrevistas para a sua próxima posição. 

Exige elaboração de artigos científicos e elaboração com apresentação de 

relatório científico. 

As durações dos programas oferecidos estão de acordo conforme estabelecido 

pela Comissão independente de educação na regra 6E 2004 (4) FAC. 

Nossa instituição tem como desejo em preparar profissionais para atuar nas áreas: 

teológicas, da educação, da administração, da música, das belas artes, da 

comunicação e serviço social. 

Todos os nossos programas são oferecidos conforme a Section 1005.06 (1) (f), FS e de 

acordo com a Rule 6E-5.001, Fla, Admin. Code. 

+– Como posso receber um título honorífico? 

Esses são entregues para pessoas ilustres que se destacaram no meio 

acadêmico,humanístico ou em sua sociedade. Caso acredite ser uma dessas 

pessoas envie seu curriculum Vitae para que nossa equipe de doutores possa avaliar 

o mesmo. Envie seu curriculum para uma avaliação gratuita para 

rector@ebwus.com. Nossos títulos são amparados por nossas normas estatutárias e 

pelo princípio da legalidade. 
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+– O que é notaria? 

Um diploma universitário ou transcrição emitida pela EBWU pode ser autenticada 

através de um notário público nomeado. Notarização confirma a autenticação do 

documento. 

+– O que é Apostilamento? 

Uma apostila é a legalização de um documento para uso internacional em países 

que assinaram a Convenção de Haia. Uma apostila é opcional e certifica a 

assinatura do notário público. Uma apostila só pode certificar a assinatura da pessoa 

que assina o documento. 

+– O que é tradução juramentada? 

A tradução juramentada é uma tradução feita por alguém empossado pelo 

governo de um determinado país com fins de fornecer uma tradução legal que 

valerá no país ao qual título universitário será utilizado. 

 

+– A universidade poderá notariar e apostilar minha documentação ao término do 

curso? 

Nós podemos encaminhar para profissionais competentes que farão isso sem 

problemas. 

+– A universidade poderá me ajudar com a tradução juramentada? 

Sim. O reitor da universidade possui relacionamento de parcerias com empresas de 

tradução juramentada. 

+– A universidade poderá me orientar acerca da revalidação do meu diploma em 

meu país? 

Sim. Nossa universidade possui pessoas competentes que poderão lhe ajudar neste 

processo. 

+– O atendimento telefônico será em qual ou quais idiomas? 

Atendemos em espanhol e português. 

+– A compra no site e segura? 

Sim. Nosso sistema está no ranking de sistema mais seguro do mundo. 
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+– Em quais situações posso receber o meu dinheiro de volta? 

Em caso de não cumprirmos com aquilo que prometeremos lhe faremos o 

reembolso. 

+– Como e o acesso na plataforma digital de aprendizagem? 

O acesso é muito simples. Após a confirmação do seu pagamento e recebimento 

da documentação exigida você receberá um login e senha de acesso. Será 

encaminhado um vídeo tutorial que lhe ensinará o passo a passo para iniciar seus 

estudos na plataforma. Caso mesmo assim tenha dificuldade basta enviar um e-mail 

relatando o problema e iremos ajudar na solução do mesmo. 

 

+– Como funciona o atendimento por chat? 

O atendimento por chat funciona em horários variados. Caso não consiga falar com 

nossos atendentes basta deixar seu nome, telefone e e-mail e em breve nossa 

equipe entrará em contato. 

+– Quais garantias tenho do cumprimento da universidade comigo? 

Além do que estabelecemos em contrato não queremos colocar nossa reputação 

em jogo. Temos uma das melhores avaliações da internet. Isso já diz tudo. 

+– Como posso fazer uma reclamação? 

Em nosso site na página fale conosco você poderá fazer qualquer declaração. 

NOSSO REITOR 

Tem uma personalidade forte o que o torna 

bastante decidido e implacável para conseguir 

tudo aquilo que se propõe a fazer. Sabe a hora de 

atacar e a saída estratégica para cada situação. 

Tem um estilo simples apesar de ser um homem 

culto. 

Prega a justiça, a liberdade e o direito da conquista pelo mais esforçados, 

corajosos e inteligentes. Prega a proteção dos mais fracos e indefesos. Acredita 

que a verdade e a honestidade são virtudes que estão acima de tudo. Crê em 

Deus e que nada que existe ou acontece desassociado dele. 
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Tem a visão de que para se alcançar o crescimento é necessário sofrimento, 

dor, renúncia e traição de muitos que estão a sua volta. Que nada está 

completo e que jamais estará pois enquanto existir fôlego de vida existirá 

mudança continua. 

Breve Apresentação:   

Ítalu Colares está desde esta desde 2001 trabalhando com comunicação para 

os nichos educacionais e empresariais. O mesmo é teólogo, pedagogo, 

licenciado em filosofia, psicanalista, psicopedagogo, jornalista, escritor, 

empresário responsável por empreendimentos no Brasil e Estados Unidos. 

Produz conteúdo para TV, rádio, jornal e internet além de artigos produzidos 

e livros publicados. Em sua vida já ajudou várias pessoas para alcançar uma 

melhor saúde mental e uma vida com relacionamentos saudáveis por meio da 

psicanálise, professores que obtiveram um melhor desenvolvimento em suas 

carreiras, ministros religiosos para obter uma qualidade educacional no 

campo da teologia, qualidade de vida para empresários e funcionários 

Públicos. 

Ítalu Colares é citado como referência em diversos trabalhos acadêmicos, 

membro de diversas organizações no Brasil e no exterior. 

Suas palestras são recheadas de dados, autoridade, retórica, erudição e 

humor. Tudo isso passado de forma clara para que todos seus ouvintes 

captem a mensagem. As palestras poderão ocorrer em quaisquer partes do 

Brasil e do Mundo. O mesmo em algumas ocasiões poderá falar no idioma 

predominante do país contratante. 

É Master Coach reconhecido pela Associação internacional de Coach. Tem 

experiência de anos como docente escolar e universitário, na área eclesiástica, 

empresarial possuindo assim um Networking vasto nas mais diversas partes 

do mundo. O mesmo já foi homenageado por várias instituições no Brasil e 

no exterior. No Brasil recebeu o título de Embaixador da Paz emitido na 

Câmara dos Deputados por meio da Frente parlamentar contra o Bullying. 
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CURRICULUM 

É um pesquisador renomado, reconhecido e acreditado em mais de 110 

países. Trilíngue, Pós Doutorando em E-Learning pela UFP- Universidade 

Fernando Pessoa em Portugal, PhD em Teologia pela California University-

USA, Doutor em Ciências da Religião pela UEP – Universidad Evangelica del 

Paraguay, Mestre em Teologia pela Gordon University-USA, possui MBA em 

Gestão de Recursos Humanos e é Pós Graduado em Psicopedagogia Clínica 

pela Faculdade Einstein. É Pós Graduado em Psicanálise Clínica, Pós 

Graduado em Docência do Ensino Superior e Pós Graduado em Teologia pela 

Faculdade Darwin. Possui Extensão universitária em Direito Arbitral pela 

Faculdade Darwin e uma Extensão Universitária em Epistolas Paulinas pela 

Universidade de Harvard-USA. É Pedagogo pela FATEBOV, Licenciado em 

Filosofia pela Faculdade Pan-Americana e Bacharel em Teologia pela 

Faculdade de Ciências, Educação e Teologia do Norte do Brasil. Entre as 

honras e recebeu os seguintes títulos honoríficos: Doutor Honoris Causa em 

Humanidades pela Cambridge International University-UK, Doutor Honoris 

Causa em Teologia pela Faculdade Einstein, Doutor em Filosofia de Santo 

Anselmo de Canterbury College-Chile e Doutor Honoris Causa em 

Administração pela FIB. Dentre suas atividades destaca-se as seguintes: 

Teólogo, Pedagogo, Conferencista Internacional, Professor Universitário, 

Psicanalista, Psicopedagogo, Escritor, Jornalista com registro profissional no 

Ministério do Trabalho e Emprego no Brasil e Empresário. É respeitado por 

muitos como uma das maiores autoridades acadêmicas no campo da teologia 

na América Latina. 

O mesmo foi apresentador do quadro Dialogo Teológico no Programa Estúdio 

Livre na Rede TV todos os Sábados às 11:00 da manhã (Brasil-Brasília-DF) 

no ano de 2017. 


