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INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA O PROGRAMA DE PÓS-DOUTORADO
INFORMAÇÕES PARA INÍCIO EM JANEIRO DE 2019 - UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARAGUAY* (ASUNCIÓN – PY)
*Uma das duas melhores universidades privadas do Paraguai (RANKING WEB OF UNIVERSITIES 2016)

PROMOÇÃO ‘IDEIA - 10 ANOS
NO MERCOSUL’
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA MATRÍCULAS EFETUADAS PARA INÍCIO EM JANEIRO DE 2019
(PARA MENSALIDADES A SEREM PAGAS ATÉ O DIA 05 DE CADA MÊS, POR BOLETO BANCÁRIO)

INVESTIMENTO NORMAL PARA JANEIRO DE 2019
TAXA DE MATRÍCULA = R$ 420,00 + 12 parcelas ﬁxas de R$ 1.040,00

INVESTIMENTO PROMOCIONAL
Postulantes com vínculo anterior (ex-alunos) com o INSTITUTO IDEIA

OPÇÃO 01

TAXA DE MATRÍCULA DE R$ 350,00 + 12 x 851,00

OPÇÃO 02

TAXA DE MATRÍCULA DE R$ 350,00 + 18 x 567,00

Postulantes externos sem vínculo anterior com o INSTITUTO IDEIA

OPÇÃO 01

TAXA DE MATRÍCULA DE R$ 350,00 + 12 x 960,00

OPÇÃO 02

TAXA DE MATRÍCULA DE R$ 350,00 + 18 x 640,00

IMPORTANTE
Ÿ
Ÿ
Ÿ

A PROMOÇÃO ‘IDEIA 10 ANOS NO MERCOSUL’, é válida apenas para alunos a iniciarem em Janeiro de 2019;
Veja ao ﬁnal os demais benefícios para os alunos matriculados para iniciarem em Janeiro de 2019;
O pagamento da mensalidade após o dia 05 implica, naquele mês, no pagamento do valor normal de R$ 1.040,00 + juros e
correção.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A taxa de matrícula é paga no ato da matrícula, o que garante a sua vaga, através de depósito em conta (BANCO DO BRASIL AG. 3010-4 /
CC. 55.820-6 / Favorecido: INSTITUTO IDEIA). O comprovante deverá ser enviado, via e-mail, em até 05 dias após o pagamento.
A 1ª parcela será paga na UNIVERSIDAD COLUMBIA, em Janeiro de 2019, em moeda brasileira, na secretaria do IDEIA.
As demais parcelas serão pagas através de boleto bancário.

www.ideiaeduc.com.br / contato@ideiaeduc.com.br /

/institutoideiaeduc
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CRITÉRIOS PARA ADMISSÃO
Análise documental; análise do curriculum vitae e da carta de intenções.

PERÍODOS DE AULAS
02 módulos presenciais, em horário integral, sempre
Janeiro de 2019 e Janeiro de 2020.

PRÓXIMO PERÍODO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS:
17 a 25 de Janeiro de 2019

APOIO EM ASSUNÇÃO
O INSTITUTO IDEIA, possui escritório ﬁxo em Assunção, e mantém proﬁssionais brasileiros para apoio aos alunos, além de integrantes de
sua Diretoria presentes durante os períodos de aulas. MAIS SEGURANÇA E TRANQUILIDADE PARA OS ALUNOS!

DESENVOLVIMENTO DO CURSO
Todos os trabalhos, INCLUINDO O TRABALHO FINAL, poderão ser efetuados em português, por ser uma das línguas oﬁciais do Mercosul.
A apresentação do trabalho ﬁnal ocorre até 12 meses após iniciado o curso, podendo ser solicitada renovação, fundamentada, por mais 12
meses, que será avaliada pela universidade. Os trabalhos poderão ser desenvolvidos nas áreas de: EDUCAÇÃO – SAÚDE PÚBLICA –
PSICOLOGIA – PSICOPEDAGOGIA - ADMINISTRAÇÃO – DIREITO –TEOLOGIA - MEIO-AMBIENTE ou qualquer outra área mediante
prévia avaliação e aprovação. (consulte informações mais detalhadas abaixo ou em nosso site).

AMPARO LEGAL
Acordo para Admissão de Títulos e Graus Universitários para o Exercício de Atividades Acadêmicas nos Estados Partes do Mercosul e
Decreto Presidencial nº 5.518 / 05.

SOBRE A UNIVERSIDADE
A UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARAGUAY é uma das mais tradicionais e melhores universidades do MERCOSUL, e sua tradição
decorre, sobretudo, pelo fato de ser a primeira universidade privada do Paraguai, com mais de 70 anos de existência. Possui 05 sedes com
ampla infraestrutura para os alunos e inúmeros convênios internacionais. No último RANKING WEB OF UNIVERSITIES 2016 está
avaliada como uma das duas melhores universidades privadas do país.

DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA
Favor acessar nosso site http://www.ideiaeduc.com.br/ e PASSO A PASSO PARA MATRÍCULA através do link:
http://www.ideiaeduc.com.br/matricula-pos-doutorado.
ESTIMATIVA DE GASTOS
Em Assunção, a diária em um hotel 3 ou 4 estrelas, em apto. duplo, oscila em torno de R$ 70,00/pessoa (existem hotéis mais baratos)
(consulte em nosso site (http://www.ideiaeduc.com.br/hospedagem). A alimentação ﬁca em torno de R$ 40,00/dia.
A cotação do real para a moeda local é de aproximadamente R$ 1,00 para cada 1.600 Guaranis. (valores de Janeiro de 2018).
DESLOCAMENTO ATÉ ASSUNÇÃO
Pode ser feito por via aérea ou por via terrestre. Por sair um pouco mais barato, alguns alunos optam em viajar por via aérea até Foz do
Iguaçu, e de lá por via terrestre (ônibus leito ou comum) até Assunção (são aproximadamente 350 Km).
DOCUMENTAÇÃO PARA VIAGEM
Passaporte ou identidade, desde que a mesma tenha sido expedida há menos de 10 anos. NÃO serve carteira de motorista, assim como
NÃO servem carteiras funcionais ou expedidas por órgãos de classe (CREA, CRM, etc). Sugerimos o PASSAPORTE para eventuais
comprovações futuras do curso ter sido realizado integralmente de forma presencial no exterior, conforme exigência da
legislação brasileira.
LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS
O Diploma e o histórico escolar tramitarão junto ao Consulado do Paraguai no Brasil, e no MEC e Ministério das Relações
Exteriores em Assunção, através de despachante recomendado pelo IDEIA ou, se o aluno preferir, por iniciativa do mesmo.
Os custos serão pagos em Assunção, girando em torno de R$ 700,00 (valor de Janeiro de 2018).
O INSTITUTO IDEIA não se responsabiliza por eventual aumento.

PARA MAIORES INFORMAÇÕES, ACESSE EM NOSSO SITE O LINK:
OBS.: O INSTITUTO IDEIA se reserva ao direito de não iniciar determinada turma, caso não matricule o número mínimo de alunos.

www.ideiaeduc.com.br / contato@ideiaeduc.com.br /

/institutoideiaeduc
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA DE PÓS-DOUTORADO
CARGA HORÁRIA E ESTRUTURA ACADÊMICA DO PROGRAMA DE PÓS-DOUTORADO
O curso ensejará um total de 1.200 (um mil e duzentas) horas de atividades acadêmicas, distribuídas em 04 (quatro)
fases denominadas de FASE DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA (FASE A); FASES INTERMEDIÁRIAS (FASES B e C) e
FASE FINAL (FASE D), conforme detalhamento abaixo:

n

FASE A
80 horas – módulo presencial com elaboração e qualiﬁcação do projeto, contemplando: a) fundamentos metodológicos
b) princípios éticos na produção acadêmica c) estudo crítico de temáticas sociais, morais, ambientais, tecnológicas e de
segurança relacionadas à modernidade d) qualiﬁcação, através de apresentação oral sintética, dos projetos dos pósdoutorandos, elaborados pelos alunos durante essa fase.

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Os itens a); b) e c) serão ministrados por Doutores (com PÓS-DOUTORAMENTO) com comprovado conhecimento dos
assuntos e o item d) por cada postulante ao título. Poderão ainda ocorrer CONFERÊNCIAS MAGNAS de interesse
multidisciplinar, ministradas por proﬁssionais de renome, a convite do INSTITUTO IDEIA ou por indicação da
UNIVERSIDAD COLUMBIA DO PARAGUAY.

Ÿ
Ÿ

Durante a FASE A, o postulante ao título de pós-doutor escolherá dentre os temas das linhas de pesquisas, orientados
pela COORDENAÇÃO ACADÊMICA E CIENTÍFICA do Programa a que mais se identiﬁca com sua linha de atuação, para
elaboração do projeto a ser exposto e que ensejará, posteriormente, o trabalho ﬁnal a ser apresentado.

n
Ÿ

FASE B
800 horas – correspondente a investigação e produção acadêmica, contemplando ao longo da carga horária,
obrigatoriamente, o atendimento a um dos requisitos abaixo:

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

SUB FASE B1 – Publicação de um artigo em revista Qualis B, ou de nível de qualidade superior em publicação
brasileira ou estrangeira; ou
SUB FASE B2 – Publicação de artigo em revista cientíﬁca independente e participação comprovada em evento
técnico cientíﬁco (simpósio; congresso ou similar) com apresentação de trabalho como autor ou co-autor; ou
SUB FASE B3 – Publicação de artigo em revista cientíﬁca independente e comprovação de atuação como docente,
em no mínimo 40 horas, em Programa de Mestrado ou Doutorado regular; ou
SUB FASE B4 – Publicação de artigo em revista cientíﬁca independente e publicação de livro, ou capítulo de livro,
como autor ou co-autor com data de publicação posterior ao início do Programa pós-doutoral; ou
SUB FASE B5 – Publicação de artigo em revista cientíﬁca independente e comprovação de atuação como membro de
Banca de avaliação de Defesa stricto sensu em, no mínimo, 4 Bancas de Programa de Mestrado ou Doutorado
regular, em data posterior ao início do curso.

Ÿ

OBS.: O atendimento a quaisquer das SUB-FASES dar-se-á mediante documentos oﬁciais a serem analisados pela
Coordenação do curso, que poderá validar ou não, segundo critérios de legalidade.

n

OBSERVAÇÕES

n

n OBSERVAÇÃO 01: NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA A PUBLICAÇÃO EM PERIÓDICO A SER ACEITA COMO PARTE DOS REQUISITOS PARA
A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE “PÓS-DOUTORADO”

1.1 – O nome do autor, na publicação relacionada nos itens anteriores, deve estar relacionado com o curso em questão e
com as instituições ofertadoras do curso;
Ÿ 1.2 – Segue, abaixo, exemplo de como devem aparecer os nomes na publicação.
Ÿ Exemplo.: com dois autores ( Autor e orientador)
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Autor (s): Ricardo De Bonis1, Ronaldo Carvalho2 (outros autores)
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Ÿ

Ÿ
Ÿ

1 – Cirurgião-Dentista, Doutor em administração pela Universidade Americana – PY, Professor da Disciplina de Saúde e
Bioética da Universidade Columbia Del Paraguay, Pós-Doutoramento pela Universidad Columbia del Paraguay, em
parceria com o Instituto IDEIA-BR.
2 – Administrador de Empresas, , Doutor em administração pela Universidade Americana – PY, Professor da Disciplina
de Tecnologia da Informação da Universidade Estadual de Goiás – BR, Aluno do Programa de Pós-Doutoramento da
Universidade Columbia del Paraguay, em parceria com o Instituto IDEIA.

Ÿ

Obs.: O grifo é nosso, e não precisa ter destaque, basta que seja referenciado para que tenha validade a publicação.
n

OBSERVAÇÃO 02: NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA TUTORIA DE ALUNOS DO PROGRAMA DE “PÓS-DOUTORADO”

1º - O aluno, ao iniciar o curso de Pós-doutor, deverá escolher um tutor para orientá-lo na produção do seu estudo;
2º - A escolha do tutor deverá ser feita dentre os Pós-Doutores relacionados em relação disponibilizada pelo INSTITUTO
IDEIA;
Ÿ 3º - O investimento na tutoria será custeado pelo aluno em acordo com o tutor e respeitando a Resolução pertinente a tal
tema;
Ÿ
Ÿ

n
Ÿ

n
Ÿ

FASE C
320 horas – corresponde a orientação tutorial do trabalho desenvolvido na FASE B.

FASE D
Apresentação pública na sede da UNIVERSIDAD COLUMBIA do estudo produzido de acordo com o projeto aprovado na
FASE A, contendo um mínimo de 40 páginas, elaborado de acordo com as normas técnicas da ABNT e outras normas
adicionais eventualmente existentes estabelecidas pela Universidade e / ou INSTITUTO IDEIA.

DURAÇÃO DO CURSO
Ÿ

O curso, da FASE A à FASE D terá a duração de 12 meses, sendo a FASE D eventualmente prorrogável por mais 12
meses, mediante requerimento fundamentado que será avaliado.

CONDIÇÕES PARA MATRÍCULAS e PÚBLICO-ALVO
É condição indispensável possuir título de DOUTORADO em qualquer área do conhecimento, concedido por
universidade reconhecida no país de origem, ou possuir todos os créditos já cursados em um Programa regular de
Doutorado, situação em que será exigida pelo interessado a assinatura de TERMO DE COMPROMISSO de que seu título
pós-doutoral ou qualquer outro documento alusivo a esse Programa somente será expedido após apresentação do
título de Doutorado ou da Ata de defesa do mesmo.
Ÿ O público-alvo principal será constituído por proﬁssionais brasileiros, admitindo-se também proﬁssionais de outras
nações do MERCOSUL ou, eventualmente, de outros países, desde que atendam aos preceitos burocráticos e
diplomáticos exigidos pela UNIVERSIDAD COLUMBIA e a República do Paraguai.
Ÿ Cada postulante deverá, para efeito de matrícula, além de preenchimento da FICHA DE MATRÍCULA apresentar os
documentos necessários constantes do PASSO A PASSO para matrícula.
Ÿ

TÍTULO CONCEDIDO AO FINAL
Ÿ

Os concluintes receberão CERTIFICADO DE PÓS-DOUTOR expedido pela UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARAGUAY
na respectiva área de pertinência do trabalho, a saber: Educação; Pedagogia; Psicopedagogia; Administração;
Ciências Jurídicas; Saúde Pública; Meio-ambiente; Teologia ou Psicologia, com a devida referência ao tema do
trabalho ﬁnal apresentado e a linha de pesquisa adotada.
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BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES PARA ALUNOS MATRICULADOS
PARA INÍCIO EM JANEIRO DE 2019
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Apoio total durante o período de aulas, oferecido por proﬁssionais brasileiros e por dirigentes do IDEIA;
Tarifas especiais de hospedagem durante as aulas nos hotéis conveniados e parceiros do IDEIA
(veja em nosso site o link: SAIBA MAIS / HOSPEDAGEM);
Auxílio para indicação e reserva de hotéis através de nosso escritório em Assunção;
Coffee break nos intervalos de aulas;
Carteira de estudante GRATUITA (entregue em Assunção);
Participação em WORKSHOP INTERNACIONAL a ocorrer durante o período de aulas, com direito a CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO
mediante solicitação;
Espaço para apresentação de PÔSTER na 13ª MOSTRA INTERNACIONAL DE PÔSTERES, com CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO para todos e
CERTIFICAÇÃO DE MÉRITO ACADÊMICO para os 3 melhores de cada área;
Help desk gratuito para eventuais problemas quando do uso do LAPTOP durante as aulas;
Apoio para assistência médica de urgência, durante os horários de aulas, quando necessário;
Apoio total em Assunção, para quaisquer informações e trâmites de documentos, mesmo fora do período de aulas, através de nosso escritório
em Assunção;

BONS MOTIVOS PARA CURSAR UM MESTRADO , DOUTORADO
OU PÓS-DOUTORADO EM ASSUNÇÃO
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

O Paraguai é país depositário dos Acordos do Mercosul;
O Paraguai é um dos países onde, proporcionalmente, há mais brasileiros residentes. Isto faz você se sentir num ambiente mais próprio;
As passagens aéreas para o Paraguai são bem mais baratas do que para qualquer outro país do Mercosul;
Também as diárias na rede hoteleira, assim como a alimentação, são inﬁnitamente mais baratas do que em qualquer local da Argentina, por
exemplo;
Nossa moeda vale aproximadamente 1.600 Guaranis (moeda oﬁcial do Paraguai), facilitando signiﬁcativamente a vida dos estudantes em
termos de mensalidade do curso e de despesas locais;
Assunção é uma cidade moderna e com uma população amiga e hospitaleira, além de uma forte carga histórica e uma ampla diversidade
cultural e um estruturado policiamento urbano;
Todos os trabalhos durante o curso assim como o trabalho ﬁnal e a defesa são efetuados em português, ao contrário da maioria das
universidades Argentinas que exige o espanhol. (o português é uma das línguas oﬁciais do MERCOSUL);
Para quem desejar, o deslocamento até Assunção pode ser feito por via terrestre, via Foz do Iguaçu;
Os paraguaios são extremamente educados e gentis, especialmente com os brasileiros;

BONS MOTIVOS PARA SE MATRICULAR ATRAVÉS DO INSTITUTO IDEIA
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Os dirigentes do INSTITUTO IDEIA são professores da Rede Federal de Ensino, com mais de 35 anos de experiência em educação e em
gestão educacional;
Membros da Diretoria do INSTITUTO IDEIA são hoje integrantes também da DIRETORIA NACIONAL da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PÓSGRADUADOS NO MERCOSUL – ABPÓS MERCOSUL (www.abposmercosul.com.br);
Os dirigentes permanecem durante o período de aulas em Assunção, acompanhando-as, junto com uma equipe de proﬁssionais brasileiros
que oferecem total apoio aos alunos;
Todos os direitos e benefícios dos alunos são garantidos em contrato;
Oferecemos respostas às perguntas e dúvidas formuladas de forma rápida e objetiva;
Dispomos de escritório e de proﬁssionais em Assunção, para solução de eventuais problemas de cunho acadêmico ou diplomático mesmo
fora do período de aulas;
Oferecemos contato de proﬁssionais para veriﬁcação da correta utilização das normas técnicas nas teses ou dissertações;
Disponibilizamos vasta relação de Doutores em diferentes áreas para atuarem como orientadores;
Mantemos os alunos permanentemente informados, através de informes periódicos e da CENTRAL DO ALUNO;
Oferecemos toda a documentação acadêmica necessária ao RECONHECIMENTO do título no Brasil e orientação e encaminhamento através
de parceiros institucionais, quando solicitado, para reconhecimento do título;
Não trabalhamos apenas virtualmente. Nossa sede internacional situa-se em local de fácil acesso, no Rio de Janeiro;

IDEIA: A MAIOR E MAIS COMPLETA ORGANIZAÇÃO A OFERECER MESTRADOS; DOUTORADOS E PÓS-DOUTORADOS NO MERCOSUL
SEDE INTERNACIONAL: Rua Senador Furtado, nº 18 – Praça da Bandeira (Maracanã) – Rio de Janeiro – RJ (em frente ao Inst. de Educação)
CEP 20270-020 – Tel.(21) 2567-7441 / 2568-3526 - www.ideiaeduc.com.br – contato@ideiaeduc.com.br
Celulares: OI: (21) 98596-4934 Ÿ CLARO: (21) 99475-7741 Ÿ VIVO: (21) 99585-4803 Ÿ TIM: (21) 96543-2880 Ÿ 0 (21) 96553-7831
SEDE ASSUNÇÃO: Dr. Venza, 180 – Planta Baja – Edifício Tillner (esq. Avd. Fernando de La Mora) (próximo Rodoviária) - Assunção - PY

