
Menção em Educação



DOUTORADO EM PSICOLOGIA SOCIAL

 RESOLUÇÃO E RECONHECIMENTO DO DOUTORADO

O Doutorado em Psicologia Social da UK é reconhecido pelo Ministério da

Educação da Argentina e pela CONEAU (Comissão Nacional de

Avaliação e Acreditação Universitária) através da Resolução N° 204/08

PRESTÍGIO E EXPERIÊNCIA:

trajetória internacional na área da Educação, UK – Universidad Argentina John F. Kennedy

Menção em Educação



 DAS INSTITUIÇÕES ORGANIZADORAS

Argentina, único país da América do Sul com

CINCO PRÊMIOS NOBEL

Profissionais de ambas instituições trabalham em conjunto na estruturação do programa internacional stricto sensu, de forma que
possam reunir conteúdos e formatos adequados às principais necessidades de alunos estrangeiros.

UK – Universidad John F. Kennedy

A Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy (UK) foi fundada em abril de

1964 e, desde sua origem, definiu-se como não elitista, com forte compromisso

sócio comunitário, aberta ao saber, sem sectarismos ideológicos, religiosos ou

raciais.

Com concepção educativa centrada no estudante, seu corpo docente não

conduz ou dirige, mas facilita e incentiva os alunos em seus distintos níveis: pré-

graduação (Escuela de Ciencias, Artes y Técnicas), graduação (Escuelas

Especiales) e pós-graduação (Escuela de Graduados).

A instituição conta com 18 dependências na Cidade Autônoma de Buenos Aires

e duas sedes na província de Buenos Aires. Atualmente, possui 39

departamentos acadêmicos e um Departamento de Estudantes, onde se

desenvolvem, além de atividades esportivas, o Coro Kennedy e a Oficina de

Teatro.

Estudiar en Buenos Aires 

A Estudiar en Buenos Aires – Asesoría Educacional é uma empresa que

atua na área de consultoria e gestão da educação internacional,

regularmente constituída perante os órgãos oficiais na República

Argentina e que trabalha, no Brasil, através de parcerias.

Oferece soluções de desenvolvimento acadêmico e cultural nos

programas internacionais de Educação e trabalha ativamente em

conjunto com universidades de diversos países. Abre, assim, as portas do

conhecimento para a plena inclusão social e acadêmica de

alunos/profissionais estrangeiros.

Com a filosofia de gerar segurança e confiança em seus clientes, a

Estudiar converte os projetos de cada aluno em metas próprias.



 CONSIDERAÇÕES, JUSTIFICATIVAS E DIFERENCIAIS

O Doutorado em Psicologia Social – Menção em Educação

proporciona ao doutorando conhecimentos atualizados referentes

às técnicas e procedimentos das Áreas da Psicologia e Educação.

Sua proposta é oferecer formação que aborda tanto a orientação

teórica quanto a aplicada, e brindar, com excelência acadêmica,

recursos e suportes metodológicos de pesquisa capazes de

garantir produção valiosa no campo da Psicologia Social dentro

do ramos da Educação.

MÓDULOS INTENSIVOS JANEIRO e JULHO

Valorização do TEMPO DO PROFISSIONAL

Turmas EXCLUSIVAS 

Experiência INTERNACIONAL

Corpo docente QUALIFICADO

Formação científica RIGOROSA

Qualificação em TEMPO RECORDE

A pós-graduação oferece, dentro do
espírito de educação continuada, o
aprimoramento profissional de cidadãos
que participam ativamente da construção
de sua realidade social.

DOUTORADO EM PSICOLOGIA SOCIAL

Menção em Educação



 PLANO DE ESTUDOS

O plano de estudos para a carreira 

é de caráter semiestruturado, com 

repertório de disciplinas eletivas de 

acordo com o perfil do mestrando.

TÍTULO OUTORGADO

Doutor em Psicologia 

Social

O Programa de Doutorado em Psicologia Social

Menção em Educação está estruturado da seguinte maneira:

Primeiro ano

• Metodologia de pesquisa

• Antropologia

• Dinâmica Pedagógica Grupal

Segundo ano

• Problemática institucional

• Psicologia Social, Educação e Política

• Princípios de Política

Para obter o título de doutor (a) em Psicologia Social, o(a)

doutorando (a) deve ter sua tese final aprovada.



HORÁRIO E LOCAL DAS AULAS 

As aulas do Mestrado acontecem de 
segunda a sexta, das 9h às 19h.

UK - UNIVERSIDAD ARGENTINA JOHN F. 

KENNEDY 

Departamento de Pós-Graduação

Bartolomé Mitre 1411

Ciudad Autónoma de Buenos Aires -

Argentina

ORIENTAÇÃO E APOIO PARA 
ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO 
DE TRABALHOS ACADÊMICOS
(TESES E DISSERTAÇÕES)

Atenta às necessidades de seus clientes de pós-graduação no que

toca à apresentação de trabalhos acadêmicos, a Estudiar en Buenos

Aires oferece o serviço de orientação para a elaboração e defesa de

teses e dissertações. Justifica esta iniciativa o fato de que, a estudantes

e pesquisadores, sempre representa um desafio a elaboração de

textos acadêmicos (que devem, ainda, seguir os padrões normativos

exigidos pelas instituições de ensino) e sua adequada apresentação

frente às bancas. Esperamos que este serviço de apoio e orientação

encontre junto ao público o mesmo entusiasmo que sentimos ao

elaborá-lo, e que funcione como um instrumento facilitador para a

realização de trabalhos acadêmicos.

Consulte nossos valores.

 APOIO E ORIENTAÇÃO PARA 



CRONOGRAMA E MODALIDADE

Esta modalidade está projetada

especialmente para alunos

estrangeiros ou para aqueles que

preferem concentrar as atividades

em módulos presenciais intensivos

de dezessete dias de duração por

semestre, nos meses de JANEIRO e

JULHO.

DURAÇÃO PÚBLICO-ALVO

Graduados com diploma de graduação com,

no mínimo, quatro anos de duração, de

instituição reconhecida pelo Ministério

Argentino de Educação, Ciência e Tecnologia,

ou de universidade estrangeira reconhecida

pelas autoridades competentes de seu país.

Profissionais do setor público ou privado

envolvidos em projetos de desenvolvimento

nas áreas de Educação, Psicologia, Serviço

Social, Medicina, Direito, além de graduados

em outras áreas que tenham interesse em

atuar com comunicação institucional.

 CRONOGRAMA, DURAÇÃO, MODALIDADE E PÚBLICO-ALVO

A carga horária mínima para os

programas de pós-graduação

(mestrados e doutorados) é de 360

horas/aulas, o que atende

perfeitamente às exigências do MEC.

Ao final do curso, o aluno terá, caso

necessite, mais dois (2) anos para

desenvolver uma tese sobre tema

pertinente à área de concentração

escolhida e para sua defesa perante

banca em época oportuna.



PROCEDIMENTO PARA MATRÍCULA

Para iniciar o processo de matrícula, é necessário seguir as fases abaixo

relacionadas:

Fase I – Manifestar vontade em ingressar no curso eleito.

Fase II – Enviar a documentação prévia necessária, digitalizada, por

correio eletrônico, para habilitar sua pré-matrícula junto à Universidade:

 Currículo Vitae ou Lattes;

 Formulário de dados cadastrais (enviado por correio eletrônico);

 Fotocópia digitalizada do diploma - compatível ao curso eleito.

Fase III – Aguardar o envio do correio eletrônico no prazo máximo de 48

horas confirmando a sua aceitação para matrícula no curso eleito e

reserva de vaga.

Fase IV – Após o recebimento do e-mail confirmando sua aprovação,

com a finalidade de se proceder à finalização dos procedimentos de

matrícula, deverá o candidato complementar, com a maior brevidade

possível, o envio da documentação abaixo relacionada, comunicando

o número de objeto de envio do Sedex ou “DHL” para os seguintes

correios eletrônicos: diretoria@estudiarbuenosaires.com

DOCUMENTOS EXIGIDOS

PRÉ-PROJETO DE TESE (modelo fornecido pela Estudiar)
Contrato de Prestação de Serviços Técnicos
Diploma - compatível ao curso eleito
Histórico - compatível ao curso eleito
Diploma de pós-graduação (quando for o caso)

Declaração de reconhecimento de estudos
CPF
RG/BI/CI/DNI (conforme país de origem)

Passaporte
Comprovante de residência
Quatro (4) fotos 4x4
Comprovante de pagamento - Parcela inicial.
Antecedentes criminais

 MATRÍCULA E DOCUMENTOS EXIGIDOS





 VALIDAÇÃO DO TÍTULO

Todos os cursos de pós-graduação disponibilizados pela Estudiar obedecem às

normas internacionais exigidas para a sua validação no Brasil. Em resumo, as

exigências são as seguintes:

* Comprovação da validade jurídica do diploma no país de origem: nossos

cursos são reconhecidos pelos órgãos oficiais da Argentina.

* Comprovação de que os estudos se desenvolveram, efetivamente, no

exterior e não no Brasil.

* Comprovação de vínculo do aluno com o país que lhe concedeu título de

pós-graduação.

• Verificação da duração mínima presencial do curso realizado.

Sobre o procedimento de revalidação, no Brasil, de acordo com a LDB, os

diplomas de mestrado e doutorado expedidos por universidades estrangeiras

devem ser revalidados por universidades brasileiras que possuem cursos de

pós-graduação reconhecidos e avaliados na mesma área de conhecimento e

em nível equivalente ou superior. A Resolução Nº 3 da CNE (publicada em 2016)

diz também que as universidades brasileiras têm 180 dias para analisar a

documentação e, caso já tenham revalidado determinado título estrangeiro nos

últimos dez anos, devem somente examinar a documentação referente em até

90 dias (processo simplificado).

A Estudiar oferece a seus clientes todo o respaldo na organização dos

documentos para que estes possam ser devidamente apresentados às

instituições de ensino brasileiras. Após a finalização do curso (defesa e

aprovação de trabalho final), nossa empresa legaliza junto aos órgãos

competentes argentinos toda a documentação acadêmica pertinente e a

entrega organizada para que o cliente dê prosseguimento aos trâmites no Brasil

(serviço opcional).

Para mais informações, consulte nosso site: 

http://estudiarbuenosaires.com/posgrad/pagina-titulos-outorgados-na-argentina

O Doutorado em Psicologia Social da UK é reconhecido pelo Ministério da Educação
da Argentina e pela CONEAU (Comissão Nacional de Avaliação e Acreditação

Universitária) através da Resolução N°. 204/08

http://estudiarbuenosaires.com/posgrad/pagina-titulos-outorgados-na-argentina


a Estudiar en Buenos Aires conta com uma equipe capacitada para solucionar
trâmites de legalização. Também conta com parceiros dinâmicos e experientes,
dispostos a atender às diversas necessidades de nossos clientes. Além disso, é a
única empresa devidamente legalizada perante os órgãos brasileiros e argentinos,
com sede fixa na Capital Federal de Buenos Aires.



São alguns de nossos produtos e serviços:

 Orientação integral e personalizada para escolha do curso e envio da documentação.

 Promoção do vínculo do aluno com a universidade, providenciando a reserva de vaga e posterior realização da matrícula.

 Cursos de pós-graduação stricto sensu presenciais na modalidade intensiva.

 Comunicação de toda e qualquer informação de interesse e conforme do aluno.

 Zelo pela confidencialidade de toda e qualquer informação a respeito do aluno.

 Recepção e traslado na primeira viagem (aeroporto/rodoviária - residência temporária).

 Orientação a respeito de hospedagem (apartamento/hotel).

 Reunião individual e presencial com a equipe Estudiar.

 Cursos presenciais e intensivos oferecidos de maneira flexível a fim de possibilitar a participação do aluno profissional que vive

no exterior.

 PRODUTOS E SERVIÇOS

A ESTUDIAR EN BUENOS AIRES atua há mais de 12 anos no mercado oferecendo soluções personalizadas e
atendimento de excelência, acompanhando os clientes em todas as fases de sua experiência na
Argentina: organização e legalização de documentos (pessoais e acadêmicos), pré-embarque, pós-
embarque e adaptação.



FASE PRELIMINAR: entrada 

FASE ACADÊMICA: parcelas mensais

MÓDULOS PRESENCIAIS: 4 parcelas semestrais pagas antes do início de cada módulo 

DIREITO DE TESIS: parcela única no terceiro módulo do curso

- CONSULTE O VALOR PROMOCIONAL VIGENTE -
- Para conhecer instituições parceiras e saber sobre os descontos oferecidos a seus associados, acesse nosso site: 
http://estudiarenbuenosaires.com/institucional/convenios

 INVESTIMENTO

http://estudiarbuenosaires.com/institucional/convenios



