
 

 

 

 

 

 

 

MESTRADO/DOUTORADO  

INFORMAÇÕES BÁSICAS  

OBJETIVOS 

 

Busca melhorar a qualidade da educação com a formação de profissionais capacitados 

para dar respostas as contínuas mudanças do ambiente nacional e internacional através 

da gestão estratégica e da investigação. 

Ao final do curso o candidato será capaz de:  

  -Desenvolver projetos educacionais inovadores que forneçam melhoramento no 

âmbito educativo onde atua.  

  -Aplicar o conhecimento alcançado em projetos educacionais, estabelecendo estreita 

relação entre a teoria e a prática para atender às necessidades de qualidade na educação 

atual.  

  -Atuar de forma eficaz e eficiente na sua profissão, tanto em instituições educativas 

como em órgãos educacionais governamentais e não governamentais.  

  -Desenvolver estudos e investigações à cerca da problemática educacional, visando 

contribuir para a produção de conhecimento na área de educação.  

PERFIL DO 

CANDIDATO 

Possuir diploma de graduação, a nível de Bacharel ou Licenciatura Plena, com ch. 

mínima de 2.700 horas p/ Mestrado e ch. mínima de 700 horas p/ Doutorado. 

CARGA HORÁRIA 03 períodos para Mestrado e 03 períodos para Doutorado, de 2ª à 6ª, das 08:00 às 18:00 

hs, sempre nos meses de (JANEIRO e JULHO) na Universidade Autônoma de 

Asúnción. Mestrado: (945 h ou 1260 h aula) e Doutorado: 2963 h ou 3950 h aula).  

PRÓXIMO TURMAS  SEMPRE INICIANDO NOS MESES DE JANEIRO E JULHO.  

AMPARO LEGAL E 

VALIDADE NO 

BRASIL 

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 e Lei 

nº 9.394 de 20/12/96 – Artigo 48 - Capítulo III da (LDB).  

TRABALHOS E 

DISSERTAÇÃO/TESE 
Todos os trabalhos, assim como a dissertação/tese são feitos em PORTUGUÊS, sendo 
dispensada a PROFICIÊNCIA da 2ª língua. 

METODOLOGIA - Atividades curriculares modulares.  

- Aulas presenciais, em média de 15 a 25 dias, nos meses de recesso (Janeiro e Julho).  

- Seminários de Dissertação/Teses com tutorias.  

- Conferências e Seminários. 

DOCUMENTOS 

NECESSÁRIOS PARA 

INGRESSO 

 

PARA A MATRÍCULA  

- Formulário de Inscrição – UAA 

- Ficha de Matrícula Acadêmica 

- Contrato – (01 - Sucesso Gerenciamento Educacional e 01 - UAA) 

- Curriculum Vitae ou Lattes 

- 01 Cópia Autenticada do diploma e histórico da Graduação (Mestrado) 

- 01 Cópia Autenticada do diploma e histórico do Mestrado (Doutorado) 

- 01 Cópia Autenticada do RG, no máximo com 10 anos de Validade.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EXIGÊNCIA 

DOCUMENTAL 

PARA VIAGEM 

Pode-se viajar com Passaporte ou RG, desde que a mesma tenha VALIDADE de até 10 

anos. Não serve carteira de motorista, assim como não servem carteiras funcionais 

expedidas por órgãos de classe (CREA, CRM, OAB, etc). Sugerimos o Passaporte 

para eventuais comprovações futuras do curso ter sido feito integralmente no exterior. 

De acordo com o Ministério da Saúde do Paraguai, é exigência a apresentação da 

Carteira de Vacinação Internacional emitida pela ANVISA no Brasil.      

ESTIMATIVA DE 

GASTOS 

Em Assunção, a diária em um hostel, em apto. com mais de 01 pessoa, gira em torno de 

R$ 50,00/100,00 por pessoa (tem hostel mais em conta). As despesas de alimentação 

ficam, aproximadamente, em torno R$ 30,00 entre almoço e jantar. A cotação do real é 

de aproximadamente:  R$1,00 vale (+/-)1.500 guaranis, (Janeiro/19). 

INVESTIMENTO Taxa de Matrícula: R$ 200,00 com pagamento confirmado:  

Mestrado em Ciências da Educação - 30 parcelas fixas de R$ 400,00. 

Doutorado em Ciências da Educação - 30 parcelas fixas de R$ 450,00.  

CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO 
Matrícula, o que garante a sua vaga, através de depósito em conta no Banco  

Santander: AG: 0171 / CC: 01025001-0 / Favorecido: JOSÉ EDUARDO 

CALÇADA -  CPF: 109.187.358-58. A 1ª mensalidade após a matrícula será paga na 

Universidad Autônoma de Asunción (UAA), em moeda brasileira, no 1º dia de aula de 

cada período, as demais mensalidades serão pagas através do Site: www.uaa.edu.py ou 

diretamente na Universidad Autônoma de Asunción (UAA). 

DESLOCAMENTO  O deslocamento até Assunção pode ser feito por via aérea ou via terrestre.  

APOIO EM 

ASSUNÇÃO 

Nossa equipe recepciona os alunos no Aeroporto, na chegada em Assunção e os 

transporta até o hotel (oferecendo transporte mais em conta), temos também uma 

equipe de profissionais de apoio durante todo o período, na UAA. 

SELEÇÃO PARA 

NOVAS TURMAS 

Para iniciar o processo de Seleção, siga o passo a passo e as instruções para matrícula 

em nosso Site: www.sucessoge.com.br.   

IMPORTANTE Por orientação da Universidad Autónoma de Asunción , os alunos matriculados deverão 

fazer a contratação de um Seguro Viagem com cobertura de assistência total. 

1 - O Seguro Viagem poderá ser contratado pelo aluno em qualquer Seguradora de sua 

escolha. Acesse: https://assistentedeviagem.com.br/seguro-viagem/. Preços e 

condições especiais, faça uma cotação.  

 2 - Os alunos que optarem por não adquirir o Seguro Viagem deverão enviar 

declaração atestando que tem conhecimento dessa necessidade.  
3 - A UAA reserva-se o direito de não realizar o curso ou prorrogar o período de 

inscrição, caso o número de vagas não seja preenchido.   

https://assistentedeviagem.com.br/seguro-viagem/

