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PROGRAMA DE PÓS-DOUTORADOS
PASSO A PASSO PARA MATRÍCULAS - JANEIRO DE 2019
LEIA COM A MÁXIMA ATENÇÃO

1ª FASE: PROCEDIMENTOS INICIAIS
1.1) Acesse a FICHA DE MATRÍCULA em nosso site link: [CURSOS]. Digite seus dados, imprima e assine.
1.2) Efetue o DEPÓSITO DA TAXA DE MATRÍCULA de acordo com o período estabelecido na PROMOÇÃO ‘IDEIA - 10 ANOS NO
MERCOSUL’ para JANEIRO de 2019 (Não será aceito comprovante de depósito efetuado através de envelope, em caixa eletrônico); o
comprovante de depósito deverá ser encaminhado ao IDEIA em até 05 dias úteis após o depósito.
1.3) Elabore um CURRICULUM VITAE objetivo com seus dados pessoais, formação e experiência proﬁssional (permitido o envio do currículo da
PLATAFORMA LATTES);
1.4) Elabore uma CARTA DE INTENÇÕES (faça o download do modelo em nosso site ou [clique aqui para download]);
1.5) Envie todos os documentos acima para administrativo@ideiaeduc.com.br, juntamente com CÓPIA SCANEADA da CARTEIRA DE
IDENTIDADE COM Nº DO CPF e COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (conta de luz, gás ou telefone).

2ª FASE: HABILITAÇÃO DOCUMENTAL
2) Os itens abaixo deverão ser apresentados no setor de Registro Acadêmico do INSTITUTO IDEIA em Assunção:
- ORIGINAL da CARTEIRA DE IDENTIDADE (Para este item NÃO são aceitas carteiras de motorista, carteiras emitidas por órgãos proﬁssionais
ou por instituições de classe);
- CÓPIA da CARTEIRA DE IDENTIDADE com autenticação a ser efetuada, obrigatoriamente, em Assunção;
- 4 FOTOS 3 X 4 RECENTES (a serem entregues em Assunção);
- EXCLUSIVAMENTE PARA MULHERES: Em caso de mudança de nome decorrente de casamento e ainda não atualizado na cédula de
Identidade apresentar original e cópia simples da CERTIDÃO DE CASAMENTO;

3ª FASE: HABILITAÇÃO ACADÊMICA E DIPLOMÁTICA
3.1 a) CANDIDATO AO PROGRAMA DE PÓS-DOUTORADO: (Os documentos abaixo deverão ser apresentados em Assunção).
- CÓPIA AUTENTICADA DO DIPLOMA DO DOUTORADO, com ﬁrma reconhecida de uma das assinaturas emitidas pela Universidade.
(RECONHECER A FIRMA, NO VERSO DO DIPLOMA ORIGINAL, DE UMA DAS ASSINATURAS EMITIDAS PELA UNIVERSIDADE - isto é
uma exigência diplomática de cunho internacional), e uma cópia simples (só autenticar a cópia depois de reconhecer a ﬁrma de quem assinou
pela universidade).
ATENÇÃO: Se o seu título de Doutorado é de outro país não integrante do MERCOSUL, solicite informações ao INSTITUTO IDEIA.
- CÓPIA AUTENTICADA DO HISTÓRICO ESCOLAR DO DOUTORADO, com ﬁrma reconhecida de uma das assinaturas pela instituição
emitente. (RECONHECER A FIRMA NO HISTÓRICO ORIGINAL - é, também, exigência diplomática de cunho internacional), e uma cópia
simples (só autenticar a cópia depois de reconhecer a ﬁrma de quem assinou pela universidade).
OBS.: No caso do aluno ainda não possuir em mãos o título de DOUTORADO, o mesmo assinará um TERMO DE RESPONSABILIDADE.
3.2) Os documentos acima deverão ser apresentados, impreterivelmente na 1ª semana de aulas, no setor de Registro Acadêmico do
INSTITUTO IDEIA em Assunção.
3.3) Pagamento em Assunção, no 1º Módulo de aulas, do valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), ou o equivalente em guaranis,
correspondente às custas das chancelas a serem efetuadas nas cópias do Diploma e do Histórico Escolar, junto ao Cartório, ao Ministério das
Relações Exteriores e ao Ministério da Educação da República do Paraguai, ambos em Assunção, conforme exigência diplomática, e
despachante.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1) O INSTITUTO IDEIA “RECOMENDA“ que o aluno esteja com toda sua documentação regularizada até o término do 1º Módulo de
aulas em Assunção, tendo em vista que a Universidade poderá assim exigir para fornecimento de qualquer documento requerido pelo
mesmo (declarações, históricos, diplomas e outros).
2) O INSTITUTO IDEIA “NÃO“ se responsabiliza por eventuais alterações dos valores, decorrentes de cotação de câmbio ou de
majoração nas tabelas dos Órgãos nos quais os documentos tramitarão, sendo os valores acima referentes a JANEIRO DE 2019.
3) Todas as despesas terão emissão de recibos a serem entregues aos alunos em Assunção, pelo IDEIA ou por despachante indicado.

