
 

Especialização e Mestrado em Gestão Internacional com ênfase em  

Gestão Ambiental & Recursos Hídricos 

Datas Importantes  

Atividade Data / Prazo Observações 

Inscrições à definir 2020 

 

Formulário de Inscrição (em formato padrão anexo). 

Projeto de Pesquisa (em formato padrão anexo). 

Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso de Graduação. 

Histórico Escolar da Graduação. 

Curriculum Vitae Plataforma Lattes. 

CPF. 

RG. 

Título de Eleitor. 

Carteira de Reservista (sexo masculino). 

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição R$ 100,00  

Banco Santander, Agência 1472, Conta 13000233-2 

CNPJ 31.463.235/0001-43 

 

Todos os documentos acima deverão ser enviados em forma 

digital para os emails:  

 

nilson.rodrigues@aedb.br  e  mestrado@aedb.br 

 

Análise de 

Documentação 

 

Seleção dos 

candidatos 

 

à definir 2020 

 

- Análise de Currículo: serão avaliadas a formação acadêmica e as 

atividades profissionais relevantes para o curso. 

- Avaliação do Projeto de Pesquisa. 

- Entrevista: durante a entrevista os candidatos serão arguidos, 

principalmente, sobre a aderência do projeto de pesquisa às áreas 

de concentração do curso. 

- Avaliação do nível de inglês (feita pela equipe da STEINBEIS). 

 
 

Publicação dos 

resultados 

 

à definir 2020 www.aed.br/mestrado/ (24) 3383 9000 

 

Preparação dos 

documentos 

 

à definir 2020 

 

(1) Formulário de Inscrição (em formato padrão anexo). 

(2) Projeto de Pesquisa (em formato padrão anexo). 

(3) Cópia autenticada do Diploma ou Certificado de Conclusão de 

Curso de Graduação. 

(4) Cópia autenticada do Histórico Escolar da Graduação. 

(5) Cópia autenticada do Diploma ou Certificado de Conclusão do 

Ensino Médio. 

(6) Cópia autenticada do Histórico escolar do Ensino Médio. 

(7) Cópia simples de tradução juramentada de (3), (4), (5) e (6).  

(8) Curriculum Vitae Plataforma Lattes. 

(9) CV em inglês, datado e assinado (em formato padrão anexo). 

mailto:nilson.rodrigues@aedb.br


(10) Cópia autenticada do CPF. 

(11) Cópia autenticada Cédula de Identidade (RG). 

(12) Cópia autenticada do Título de Eleitor. 

(13) Cópia autenticada da Carteira de Reservista (sexo masculino). 

(14) Cópia de pagamento da primeira matrícula R$ 2.500,00 

(depósito bancário, dados acima). 

(15) Caso possua curso de Especialização, Mestrado ou Doutorado 

apresentar cópia autenticado do Certificado ou Diploma de 

conclusão e do respectivo Histórico Escolar. 

Todos os documentos acima deverão ser entregues (no dia da 

matrícula ou no primeiro dia de aula) em forma física no 

endereço:  

 

Associação Escolar Dom Bosco 

Programa AEDB / AGEVAP / STEINBEIS 

Av. Cel. Prof. Antônio Esteves, 1 - Campo de Aviação 

Resende - RJ, CEP 27523-000 

 

Matrícula 

 

à definir 2020 

 

 

- Pagamento da primeira mensalidade (depósito bancário). 

- Dados acima. 

 

Envio do comprovante de pagamento em forma digital para os 

emails:  

nilson.rodrigues@aedb.br  e  mestrado@aedb.br 
 

Início das aulas 
 

à definir 2020 

 

- Na sede da AEDB em Resende 

Pagamento: 

24 x R$ 

2.500,00 

 

Primeira parcela 

na matrícula 

 

 

- O valor inclui viagem e estadia na Alemanha, durante o período 

das aulas. 

 

 

 

Viagem para a 

Alemanha 

 

à definir 

 

- Data a ser divulgada no início do curso. 

 

Informações:  

CPGE | AEDB (24) 3383-9000 (Nilson) 

nilson.rodrigues@aedb.br ou mestrado@aedb.br 

 

AGEVAP (24) 3355-8389 (Maria Alice ou Ronald) 

mestrado.agevap@agevap.org.br 

 

SIBE |STEINBEIS (12) 3125-3802 (Nazem) 

nazem.nascimento@steinbeis-sibe.de    
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