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Apdo. 96-2070, Saba
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FAX: 506-283-7278 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Data de Solicitação

Nome Completo: 
________________

________________
 
Endereço: 
Rua: ____________

 _________
 
Nº:____________  
 
Cidade: _________
 
CEP: ___________
 
Telefone: 

Casa: _____

Escritório: _

FAX: 

 Casa: _____

Escritório: _

E-mail: __________

Pessoa para contato

Nome:_____

Telefone:_( 
PROGRAMA DE DOUTORADO LATINO-AMERICANO 
PRODOLA 

UNIVERSIDADE EVANGÉLICA DAS AMÉRICAS 
UNELA 

Formulário de Inscrição 
 
 
 

ível.) 
ique Guang, UNELA/PRODOLA 
nilla de Montes de Oca 
a 

 

FOTO 

S 
DADOS PESSOAI

:_________________________Para começar o curso no ano: __________ 

______________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

__________________________________ 

Apto: ________Bairro ___________________ 

_____________________ UF:___ __________ 

_País: ____________________ 

________________________________ 

____________________________________  

_________________________________ 

___________________________________ 

__________________________________ 

Nascimento:  

Local de nascimento: 

Cidadania: 

Número do passaporte: 

Ocupação atual: 

Igreja / denominação: 

 em caso de emergência 

________________________________________________________ 

          )__________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

S 

Formulário de inscrição-  página 2     Nome do candidato:_________________________________________________ 

 

 

 
 
p
 

 
DADOS INSTITUCIONAI
 

Instituição/igreja/agência onde trabalha: ______________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Rua: ____________________________________________________________________________ 
Nº: ____________________ Caixa Postal ________________________________________________ 
Cidade: __________________________Estado: ___________________________________ 
CEP: ____________________ País: _____________________________________________________ 
Telefone: ________________________ Fax: ______________________________________________ 
E-mail: ___________________________________________________________________ 
Cargo desempenhado na sua instituição:___________________________________________________ 
DADOS ACADÊMICOS (COMENÇAR COM O BACHARELADO)
Graduação e 
especialização 

Instituição Ano 

   

   

   

   

Inglês (  ) Português (  ) Espanhol (  ) Alemão (  )       Italiano (  ) 
 
Francês (  ) Grego (  )      Hebraico (  )  Outros: _______________________________ 

  
 
 LISTA DE DOCUMENTOS PARA APRESENTAR COM ESTE FORMULÁRIO 
 

IDIOMAS INSTRUMENTAIS
1. Enviar US$ 25.00 (não reembolsável) junto com o formulário. 
2. Cópia do passaporte ou documento de identidade. 
3. Cópia do diploma de bacharel e mestrado. 
4. Cópia do certificado ou histórico acadêmico do bacharel e mestrado. 

   5. Dois Formulários de recomendação: 
a) De um professor  
b) De seu pastor ou líder denominacional. 

6. Testemunho pessoal, máximo de duas páginas, explicando seu testemunho, 
chamado, experiência de serviço na igreja, ministério, áreas de interesse e as 
razões pelas quais você quer ingressar no programa. 

7. Cópia de sua tese ou de outro trabalho acadêmico que tenha escrito. 
8. Anteprojeto de pesquisa para o PRODOLA. Este deve incluir tema, justificação, 

ropósito, problema, objetivos, metodologia, e bibliografia inicial. 15 páginas no máximo.   
9.  Duas fotos 3x4. 



PROGRAMA DE DOUTORADO LATINO-AMERICANO 
PRODOLA 

UNIVERSIDADE EVANGÉLICA DAS AMÉRICAS 
UNELA 

Formulário de recomendação de seu pastor  
ou líder denominacional  

 
 
 
 
Nome completo do candidato: ____________________________________________________ 
Número do passaporte ou documento de identidade: __________________________________ 
Nota: Esta recomendação deverá ser preenchida por alguém que NÃO seja membro da 

família do candidato. 
 
1. Relação pessoal com o candidato: 
 
a. Quanto tempo conhece o candidato? ___________anos ___________meses 

b. Quanto conhece o candidato?  Pouco ( )     Bem ( )     Muito bem ( ) 

c. Que ministério exerce o candidato na igreja?  ____________________________ 
 

 
2. Avaliação do candidato: 
 
Indicar o que melhor descreve o candidato. 

  
Regular

 
Bom Ótimo 

 
Não sei

Caráter cristão     
Conhecimento bíblico     
Experiência no ministério cristão     
Experiência na educação cristã     
Experiência na obra missionária/evangelística     
Vida familiar     
Capacidade para o trabalho em equipe     
Habilidade para administrar conflitos   .
Condições para liderança     
Habilidades para comunicação verbal     
Maturidade espiritual     
Equilíbrio emocional     
Potencial para cumprir o programa rigoroso de estudos     
Responsabilidade e manejo do tempo     
Capacidade para manejar a ansiedade     
Disposição para trabalhar sob autoridade     

 

 



Formulário de recomendação do seu pastor ou líder denominacional  –   página 2 

Nome do candidato: ____________________________________________________ 

 

3. Observações adicionais.  
 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
4. RECOMENDAÇÃO -  Favor indicar sua recomendação: 
 

Recomendo o candidato sem reservas para ser admitido no PRODOLA. 

 Recomendo o candidato para ser admitido no PRODOLA. 

Recomendo o candidato com reservas para ser admitido no PRODOLA. 

Não recomendo que o candidato seja admitido no PRODOLA. 

 
Nome do que recomenda (letra de forma)______________________________________ 

Título ou cargo que desempenha______________________________________________ 

Nome da igreja ou denominação______________________________________________ 

Endereço__________________________________________________________________ 

Cidade   Estado ______________ País______________ 

Telefones_________________________________________________________________ 

E-mail____________________________________________________________ 
 
Assinatura______________________________________________Data_______________ 

 
NOTA AO QUE RECOMENDA: 
Favor enviar esta recomendação diretamente ao Dr. Enrique Guang, UNELA/PRODOLA, 
Apdo. 96-2070, Sabanilla de Montes de Oca, San José, Costa Rica.  FAX: 406-283-7378. 
 
Muito obrigado pelo tempo despendido em preencher esta recomendação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nome completo do candidato: ____________________________________________________ 

Número do passaporte ou documento de identidade: _______________________________ 

Nota : Esta recomendação deverá ser preenchida por alguém que NÃO seja membro da 
família do candidato. 

 
1. Relação pessoal com o candidato: 
a. Há quanto tempo conhece o candidato? ___________anos ___________meses 

b. Quanto conhece o candidato?  Pouco ( )     Bem ( )     Muito bem ( ) 

c Favor marcar os quadros que assinalam o/os contexto/s no qual você conheceu o    
candidato: 

 
  Como estudante _______ em uma classe; ________ em mais de uma classe. 

  Como colega ou colaborador na docência 

  Como colega ou colaborador na pesquisa ou estudos prévios 

  Como um empregado sob minha supervisão 

  Como um membro de minha igreja, agência missionária o instituição educativa. 

 Outro: __________________________________________________ 

2. Avaliação das habilidades do candidato:  Indicar o que melhor descreve o candidato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE DOUTORADO LATINO-AMERICANO 
PRODOLA 

UNIVERSIDADE EVANGÉLICA DAS AMÉRICAS 
UNELA 

Formulário de recomendação acadêmica 

  
Regular 

 
Bom Ótimo 

 
Não sei 

Caráter cristão     
Conhecimento bíblico/teológico     
Experiência no ministério cristão     
Experiência na docência     
Vocação acadêmica e docente     
Habilidade para fazer estudos no nível doutoral     
Habilidade para a comunicação escrita     
Habilidade para a comunicação verbal   .  
Qualidades de Iíder     
Responsabilidade e manejo do tempo     
Maturidade espiritual     
Equilíbrio emocional     
Capacidade para o trabalho em equipe     
Capacidade para manejar a ansiedade     
Capacidade para trabalhar sob supervisão     
Disposição para aprender     
Capacidade crítica     
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Nome do candidato: ____________________________________________________ 
 
3.  Observações adicionais.  
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

4. RECOMENDAÇÃO -  Favor indicar sua recomendação: 
 

Recomendo o candidato sem reservas para ser admitido no PRODOLA. 

 Recomendo o candidato para ser admitido no PRODOLA. 

Recomendo o candidato com reservas para ser admitido no PRODOLA. 

Não recomendo que o candidato seja admitido no PRODOLA. 

 
Nome do que recomenda (letra de forma)_______________________________________ 

Título ou cargo que desempenha_______________________________________________ 

Instituição_________________________________________________________________ 

Endereço__________________________________________________________________ 

Cidade   Estado _______________País______________ 

Telefones_____________________E-mail_______________________________________ 
 

Assinatura______________________________________________Data_______________ 

 
 
 
NOTA AO QUE RECOMENDA: 
Favor de enviar esta recomendação diretamente ao Dr. Enrique Guang, UNELA/PRODOLA, 
Apdo. 96-2070, Sabanilla de Montes de Oca, San José, Costa Rica.  FAX: 406-283-7378. 
 
Muito obrigado pelo tempo que nos brindou em preencher esta recomendação. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
CRITÉRIOS GERAIS 
Os critérios de custos do PRODOLA seguem as seguintes diretrizes: 
 

PROGRAMA DE DOUTORADO LATINO-AMERICANO 
PRODOLA 

UNIVERSIDADE EVANGÉLICA DAS AMÉRICAS 
UNELA 

Informação Financeira 

1. O plano financeiro se calcula em dólares americanos. 
2. Os estudantes se responsabilizam pelos gastos de livros textos, assim como os gastos 

com o uso de um computador, materiais pessoais de estudos e gastos diversos de 
pesquisas. 

3. Para nivelar o custo das viagens para todos os estudantes, sem importar o lugar onde 
se reúnam para os cursos presenciais, PRODOLA aplicará o sistema de rateamento. 
Este consiste em cobrar uma quantidade estendida a cada estudante. Então o 
PRODOLA cobre o custo das viagens para todos os estudantes participantes. 

4. Espera-se que a instituição educadora, igreja, agência missionária, denominação ou 
outra organização faça todo o possível para apoiar economicamente os estudos do 
candidato do PRODOLA. 

 
ESTIMATIVA PARA O PRIMEIRO ANO DE ESTUDOS NO PRODOLA: 2004 

 
1. Despesas iniciais obrigatórias ao inscrever o estudante no PRODOLA/UNELA: 

• Formulário de Inscrição do PRODOLA                          US$      25,00 
• Inscrição inicial na UNELA ao ser aceito no programa  US$    100,00 
• TOTAL DE DESPESAS INICIAIS                                  US$    125.00 

2. Despesas anuais, custo real do programa para 2004          US$ 6.850,00 
 
Um dos obstáculos mais importantes na realização dos estudos doutorais é o custo do 
mesmo. Embora o custo para estudar no PRODOLA seja muito inferior em comparação ao 
curso realizado na Europa ou nos EUA, porém, é um valor considerável no contexto latino-
americano. Acreditamos ser necessário resolver a situação financeira com a participação 
massiva e generosa de todos os que fazem parte do projeto de algum modo. 

 
Por favor, responda as seguintes perguntas: 
 
1. A instituição de onde vem o estudante participará economicamente?  
    (igreja, seminário, agência missionária, etc.)                                             [   ] Sim [   ]Não 
    Se a resposta for afirmativa, com quanto?                                                $_____________ 
2. Você pode contribuir economicamente?                                                    [   ] Sim [   ]Não 
    Se a resposta for afirmativa com quanto?                                                 $_____________ 
3. Já fez ou fará contato com pessoas, igrejas, fundações ou outras  
    instituições que ofereçam ajuda financeira?                                              [   ] Sim Não [   ] 
    Se a resposta for afirmativa com quem?  
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
    Quanto você espera receber?                                                                   $_____________ 
4. Você considera que precisará de alguma ajuda por parte do PRODOLA  
    para uma bolsa de estudo?   Quanto precisará?                                      $ _____________                        


	ESTIMATIVA PARA O PRIMEIRO ANO DE ESTUDOS NO PRODOLA: 2004

