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INFORMAÇÕES SOBRE AS INSCRIÇÕES E INÍCIO DAS AULAS 

Período de Inscrições: 01 a 30 de abril de 2019. 

Entrevistas: 02 e 03 de maio de 2019. 

Início das aulas: segunda semana de maio de 2019. 

Primeira viagem a Assunção: segunda semana de julho de 2019. 

 

PASSO A PASSO PARA INGRESSO NO PROGRAMA 

A UNIVERSIDAD DE DESERROLLO SUSTENTABLE – UDS em Assunção - Paraguai, 
através de Convênio com a QUALIFICAR, esta recebendo inscrições de brasileiros/as 

para seleção e ingresso no Programa de mestrado ou doutorado de acordo com as 

orientações e condições gerais especificadas a seguir. 

Requisitos para ingresso 

Para iniciar um curso de mestrado, deve ter finalizada a licenciatura (ou equivalente em 

seu país). Para fazer o doutorado, deve ter cursado mestrado. 

Para iniciarmos uma turma deve se ter um mínimo de alunos devidamente selecionado 

de acordo com as orientações e calendários acordados entre a QUALIFICAR/VE CHILE e 

UDS, podendo ocorrer no primeiro ou segundo semestre de cada ano. 

Maiores informações – maiores informações ir diretamente na Sede da QUALIFICAR ou 

ligar para 82-3436-3634). 

Para se inscrever deve seguir os seguintes passos: 

Passo a passo para a inscrição 

• Preencher a ficha de inscrição disponível na Secretaria Acadêmica da QUALIFICAR 
ou imprimir a ficha disponível no site, preencher, assinar, scanear junto com recibo de 
depósito de pagamento – assinado/identificado - e enviar por e-mail para 
financeiro@qualificar.net.br  

• Entregar (ou encaminhar via sedex) na Secretaria Acadêmica da QUALIFICAR todos 
os documentos solicitados para inscrição. 

• Ver relação de documentos abaixo. 
 

Observação: 

Todos os documentos devem incluir a legalização pelo consulado paraguaio no país de 

origem, Ministério de Relaciones Exteriores e Ministério de Educação do Paraguai, no 

caso de alunos brasileiros, orientados pela Universidade mantenedora em conjunto com 

a QUALIFICAR quando oportuno. Todas as taxas pagas pelo(a) candidato(a). 

Documentação 

1ª etapa: entregar documentação abaixo até o prazo estabelecido pela QUALIFICAR. 

• Ficha de inscrição devidamente preenchida; (ver ficha) 



2 

 

• Cópia da Cédula de Identidade ou equivalente, conforme nacionalidade (RG para 

brasileiros, BI para angolanos) – com menos de 10 anos; 

• Passaporte (não obrigatório, porém recomendamos que até a primeira viagem deve 

ser providenciado) 

• Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), só se for brasileiro; 

• Cópia do Diploma de Graduação para admissão no Mestrado.  

• Cópia do certificado de mestrado - para admissão no doutorado. 

• Cópia autenticada do Histórico / Certificado de estudos, com notas e carga horária, 

correspondente ao diploma; 

• Cópia autenticada do comprovante de residência; 

• Certidão de nascimento ou casamento;  

• 02 fotos 3 X 4 (recentes) (favor colocar o nome no verso); 

• Currículo comprovado; 
• Memorial Descritivo 
• Cópia do comprovante de depósito/pagamento da taxa de inscrição - identificada ou 

comprovação original assinada – que deve ser paga na Sede da QUALIFICAR ou 

deve ser depositada na seguinte conta: 

 
Dados bancários: 
Banco: BRADESCO 

Ag: 1597 - 0               C/C: 16165-9 

QUALIFICAR 

 

Observação: orientações para a construção do MEMORIAL DESCRITIVO  
a). Elaboração da Capa 

A capa do Memorial descritivo deve conter os seguintes elementos de identificação do 

candidato: Nome Completo do candidato; Título; Local e data. 

 

b). Corpo do Memorial Descritivo: 

O corpo do Memorial é apresentado na forma narrativa na primeira pessoa do singular, 

com a idéia de transformar a trajetória acadêmico-profissional do candidato num relato 

em que possibilitará a observação dos fatos marcantes e méritos, resgatando as ações 

exercidas e as finalidades e motivos pelos quais foram desenvolvidas.  

 

c) Principais descrições que podem fazer parte do corpo do Memorial: 

� Descrição pessoal (suas origens, residência, estado civil e outras que achar 

necessárias); 

� Formação, aperfeiçoamento e atualização; 

� Atividades técnico-científicas e outras de prestação de serviços especializados à 

sociedade; 

� Atividades docentes; 

� Atividades de administração; 

� Produção científica e literária. 

E ao finalizar o memorial descritivo, o elaborador deve especificar quais os motivos, as 

razões e as perspectivas em candidatar-se a uma vaga no curso pós-graduação a que se 

propõe ser selecionado. 
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2ª etapa: Análise de documentação. 

3ª etapa: Entrevistas por horário agendadas previamente através de comunicação da 

QUALIFICAR por e-mail aos candidatos. 
 

4º etapa: Confirmação da matrícula com a realização da assinatura de Contrato. 
 
5ª etapa: a partir do início do curso - junto a UDS - no Paraguai deve apresentar: (sob 

nossa orientação) – pagamento de taxas pelo (a) aluno (a). 

• Cópia autenticada dos documentos pessoais, por um cartório paraguaio; 

• Certificado de estudos / Histórico legalizado 

• Diploma legalizado 

• Residência Temporária paraguaia (para transitar no primeiro período presencial). 

Os candidatos ao doutorado deverão entregar além desses documentos o diploma/ 

certificado de mestrado. 

Os documentos expedidos no exterior deverão estar legalizados pelo consulado 

paraguaio no país de origem ou intermediário, Ministério de Relações Exteriores do 

Paraguai e Ministério de Educação do Paraguai. 

Atenção! competirá a(o) aluno(a) o pagamento de qualquer taxa complementar cobrada 

pela UDS ou em qualquer lugar no Paraguai. 

A matricula definitiva é definido pela universidade, conforme legislação vigente e 

assinatura do contrato junto as duas Instituições – uma no Brasil - na QUALIFICAR e 

outra em Assunção - UDS. 

Observações: 

� As pessoas do MERCOSUL, não precisam ter passaporte para ingressar ao 

Paraguai. Podem ingressar com carteira de identidade que não tenha mais de 10 

anos de expedição. Recomendamos a utilização do passaporte inclusive para 

comprovação do ingresso para estudo na Sede da Universidade e para o processo de 

convalidação do título. 

� Orientaremos também de como obter um documento de Residência Temporária por 

ocasião da estada no Paraguai, pois conforme lei paraguaia 978/96, os estudantes 

estrangeiros devem portar este documento. Além da legislação paraguaia, ter a 

residência temporal facilita na revalidação comprovando que o curso foi desenvolvido 

de forma presencial no país da mantenedora. 

Observação: a construção do projeto de pesquisa será orientada a partir da primeira aula. 

 


