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- INTRODUÇÃO 

 

 

Este manual tem como objetivo a orientação do Corpo Docente 

no intuito de viabilizar uma melhor relação entres os mesmos aos 

seus discentes (alunos). Com forma conjuntas à ética, o 

profissionalismo e a qualidade educacional e social aos aspectos 

essenciais na aprendizagem crítica em suas respectivas esferas 

socioeducacionais. 

Além desse cenário, onde torna-se presente o déficit cada vez 

maior e mais precário, nosso país tende a se submeter cada vez 

mais aos índices de qualidade que poderíamos apresentar. O Brasil 

de riqueza, país do futebol, da culinária e cultura rica e diversa 

outrora se apresenta como um país fragilizado politicamente, 

coordenado pela corrupção em sua forma mais vívida e 

crescente.  

Com isso, a EBWU tem como objetivo, acolher as mentes brilhantes 

que nosso país ainda possui. Para que estes, tenham tanto as 

oportunidades que lhe são merecidas, quanto ao reconhecimento 

que o seu “berço natural” pode proporcionar. Cabe então, uma 

implementação adequada às estruturas essenciais para essa 

mudança, ou melhor, Revolução. A prática não é fácil, mas a 

decisão é única e concisa em sua finalidade que em coletividade, 

pode gerar grandes resultados.  
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- EDUCAÇÃO 

 

 
Na América damos ênfase na criação de conhecimento onde todos os alunos 

participam e podem expor suas ideias. Aqui o aluno deverá vencer sua timidez e se 

expressar. 

 

Nos seminários presenciais não há tanta participação do aluno, porém nos grupos de 

discussão a participação deste é uma constante. Enquanto os alunos são mais 

passivos no Brasil, aqui os estudantes devem ser bastante ativos. As aulas 

presenciais são mais curtas, porém existem mais trabalhos e exigência de produção 

técnica por parte da universidade para com o aluno. Durante o programa inteiro 

cursado, o estudante deverá escrever textos acadêmicos, resenhas e resumos de 

cada uma das disciplinas cursadas para que possa concluir seu programa de estudos. 

 

No Brasil a maior parte das disciplinas é obrigatória. Nos Estados Unidos elas são 

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

aula onde acadêmicos de cursos diferentes estão presentes.  

 

Porém nossa universidade trabalha com grades de estudos bastante semelhantes 

utilizadas pelas instituições de ensino superior existentes no exterior, principalmente 

no Brasil. Dessa forma o aluno não terá grandes problemas para poder aproveitar as 

disciplinas cursadas conosco em seu país de origem. Também não terá grandes 

problemas para revalidar sua documentação de conclusão de curso em seu país de 

origem pois nossa grade é bastante semelhante com relação a maior parte das 

universidades brasileiras. 

 

- CORPO DOCENTE_ PERFIL 

 

 

Nosso corpo docente (professores e tutores) é composto principalmente por 

brasileiros. Estes, apresentam-se como profissionais altamente qualificados e 

experientes em seus respectivos e diversos conhecimento, quer prático ou teórico. 

Dentre suas qualidades e habilidades, um professor da EBWU traz os seguintes 

recursos:  

• Cordialidade e proximidade: Um professor tem que conseguir fazer, com sua 

maneira de tratar, que seus alunos não sintam medo de perguntar qualquer 

coisa ou de pedir qualquer conselho. Em uma sala de aula, é imprescindível 

que o professor e os alunos se comuniquem livremente. 
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• Autoridade: Encontrando o equilíbrio com a proximidade antes mencionada, o 

docente tem que saber manter certa firmeza. O respeito é necessário e deve 

ser sempre o referencial do professor. 

• Facilidade de Comunicação: Além de saber fazer os conhecimentos 

chegarem aos seus alunos, o professor terá que se comunicar também com 

outros meios e docentes. Saber transmitir é fundamental para um bom 

professor. 

• Vocação: Se o trabalho é motivador, a pessoa vai dar o máximo de si mesma. 

Terá motivação para enfrentar os desafios diários e sempre dar o melhor aos 

seus alunos. 

• Paciência: Cada aluno, possui suas necessidades e o docente deve estar 

aberto a essas necessidades, além de saber se adaptar a elas com boa 

vontade. Assim, será um apoio firme e constante para seus alunos. 

• Humildade: Também em equilíbrio com o respeito, um bom professor vai saber 

ser humilde quando precisar. Como ser humano, um professor pode cometer 

erros. Reconhecer isso vai aproximar o professor dos seus alunos, inspirando 

confiança. 

• Criatividade: propor novas atividades didáticas e enfrentar os problemas. Seja 

para criar uma dinâmica para a sala ou para explicar um tema particularmente 

difícil, um bom professor deve ser muito criativo. 

• Segurança em si mesmo: Na hora de exercer seu trabalho, o docente deve 

se mostrar seguro. Essa característica vai inspirar confiança e tranquilidade nos 

alunos. 

• Capacidade de trabalho: Devemos acabar com o clichê de que ser professor 

é fácil. É uma profissão que requer muito trabalho, tanto dentro quanto fora das 

aulas. Um bom professor sempre busca melhorar suas aulas e ajudar seus 

alunos. Isso requer investimento de tempo e esforços. 

• Responsabilidade: Se ser responsável sempre é importante, no caso do 

professor é ainda mais. Cabendo ter compromisso aos seus alunos, ao seu 

papel e a si mesmo. 

 

Por fim, um bom professor é aquele que com o passar dos anos não se esquece 

dos seus alunos. Cada ensinamento deixa marcas em todos nós e tudo aquilo que 

nos foi transmitido eles o fizeram com muito amor. Isso irá facilitar o aprendizado 

dos alunos brasileiros e dos demais oriundos de países de língua portuguesa.  

 

Dessa forma o aluno poderá se sentir em casa, pois o mesmo poderá estudar em 

seu próprio idioma. Nossos professores e tutores são especialistas, mestres, 

doutores e pós doutores. Mais de 80% de nosso corpo docente é composto por 

doutores diplomados por universidades nacionais e estrangeiras. 

 

 

 

 

 

 

https://soumamae.com.br/necessidade-da-paciencia-na-educacao-infantil/
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-FRATERNIDADE_MOVIMENTO 

 

 

 

 
PHOENIX FRIENDS 

O nome do nosso movimento é Amigos da Fênix. A Fênix é o principal símbolo de 
nossa universidade. Ela carrega todos os nossos valores e aquilo que acreditamos. 
Ela tem o manifesto de nossa universidade como livro de regra de prática. Segue 
abaixo o que o nosso movimento acredita e defende: 

1. Direito a estudar no próprio idioma. 
2. Direito a estudar na modalidade que quiser e ter as ferramentas necessárias para 
isso. 
3. Direito a estudar em instituições acreditadas 

4. Direito à educação de primeiro mundo. 
5. Direito a ter o melhor das instituições de ensino. 
6. Não exploração monetária dos alunos. 
7. Direito à apoio para usufruir de sua titulação em seu país de origem. 
8. O aluno deve ser tratado com humanidade. 
  
Os valores propagados pelos docentes de 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 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. 

Dentre os propósitos e conquistas, 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. 
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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 

 

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. 

 

 

- MODALIDADE 

 

Os Cursos E-Learning distance existem desde os tempos remotos da patrística. 

Nasceu na Europa e foi amplamente utilizado durante a segunda guerra mundial 

quando os soldados ficavam enclausurados. 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. 

Estude em qualquer cidade, país ou em sua própria casa. Se matriculando nessa 

modalidade o aluno não precisará se preocupar com: perda de tempo de translado ou 

atividades acadêmicas presenciais em sala de aula.  

Os procedimentos acadêmicos e administrativos são desenvolvidos exclusivamente, 

pela modalidade da Educação á 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. 

Nosso planejamento, apresentado ao longo deste documento virtual, demonstra a 

riqueza do nosso ensino oferecido e do consequente aprendizado qualitativo, 

enfatizados nestas páginas completas, em seus diversos níveis do ensino superior. 

Trata-se de um sistema operacional dinâmico, inteligente e produtivo para as pessoas 

cônscias e equilibradas para com as suas responsabilidades pessoais e profissionais, 

à busca de seus objetivos. 

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.  
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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. 

Apesar de ser influenciado por várias metodologias nos mantemos em uma 

metodologia que atenda principalmente brasileiros que moram em quaisquer partes 

do mundo. Nosso Material pedagógico está totalmente em português para os alunos 

brasileiros. 

  

- METODOLOGIA 

 

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

Problemas (PBL). 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. 

 

- 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. 

 

 


