2016-2017
Colégio Interamericano de Defesa

Manual de
Procedimentos
de Admissão
FORT LESLEY J. MCNAIR
WASHINGTON, D.C.

Conteúdo
Mensagem da Diretora ................................................................................................................ 1
Orientações ................................................................................................................................... 2
Requisitos de admissão .................................................................................................................. 3
Biografia sucinta- Formato do CID .............................................................................................. 4
Avaliação de Credenciais Acadêmicas Internacionais .................................................................. 5

Mensagem da Diretora
Esta publicação é um guia para o processo de admissão ao Mestrado
em Ciências de Segurança e Defesa Interamericana do Colégio Interamericano de
Defesa (CID). Este documento foi concebido como uma fonte inicial de
procedimentos para entidades governamentais patrocinadoras e, também, para os
candidatos a aluno do CID.
Como pré-requisito, alunos candidatos ao programa de mestrado do CID devem possuir
um nível de ensino equivalente a uma graduação de bacharelado dos Estados Unidos da
América ou superior. Consequentemente, este guia foi projetado especificamente para fornecer
ao CID tempo suficiente para considerar as qualificações e aptidões de potenciais alunos.
A avaliação de credenciais acadêmicas é feita por empresas independentes que não são
afiliadas ao CID. As revisões são individuais, podendo levar semanas ou meses para serem
concluídas. Por esse motivo e por ser uma atividade crítica para o processo de admissão, existe a
necessidade de antecipação das ações, com o devido planejamento.
Além disso, em virtude dos alunos do CID atualmente se formarem com um grau
de mestrado acreditado, o colégio trabalha com a possibilidade de uma maior concorrência para
as vagas disponíveis, que são limitadas. Em resumo, quanto mais cedo a avaliação de credenciais
acadêmicas for concluída, mais cedo os candidatos selecionados serão notificados de sua
inclusão no programa.
A fim de que as avaliações e a seleção dos candidatos seja realizada o mais cedo possível,
sugiro que as Missões Permanentes da OEA e as delegações da JID
possam informar suas entidades governamentais patrocinadoras e, também, seus respectivos
candidatos, do novo processo de admissão do Colégio Interamericano de Defesa, com sua nova
cronologia.
Concluindo, gostaria de agradecer a OEA e a JID por seu contínuo suporte ao
programa acadêmico do CID e, também, desejo aos candidatos inscritos no mestrado
em Ciências de Segurança e Defesa Interamericana sucesso com suas solicitações para
admissão.

MARTHA E. G. HERB, EdD
RADM, USN
Diretora

1

Orientações
Requisitos de admissão
Este guia descreve as condições necessárias para a seleção do CID, levando-se em
consideração a qualificação acadêmica, experiência profissional e os requisitos de patrocínio
essenciais para a admissão ao Colégio Interamericano de Defesa (CID), em seu curso acreditado
de Mestrado em Ciencias de Seguranca e Defesa Interamericana. A leitura detalhada deste guia é
altamente recomendada antes de iniciar o processo de admissão.
Biografia sucinta - Formato do CID
Esta biografia é projetado com base na necessidade do CID para
apresentar sucintamente informação pessoal, profissional e educacional de um indivíduo. O
formato do CID para biografia sucinta está em Microsoft Word e é encontrado no site do
Colegio em www.iadc.edu.
Avaliação de Credenciais Acadêmicas Internacionais
Para admissão ao programa do curso acreditado de mestrado no CID, os candidatos
devem possuir o equivalente a um diploma de bacharel dos EUA ou superior. Este guia descreve
as ações, passo a passo, para o êxito no processo de admissão do CID, incluindo os documentos
exigidos e o processo de avaliação de credenciais acadêmicas.
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Colégio Interamericano de Defesa
Washington DC
Mestrado de Ciências em Defesa e Segurança Interamericana
Requisitos de Admissão
A quota total para cada classe do Colégio Interamericano de Defesa é de

aproximadamente 75 alunos. Cada país membro e observador da Organização dos Estados
Americanos (OEA) têm direito a uma quota de dois (2) alunos. Além disso, cada membro da

OEA pode designar candidatos adicionais no caso de outros países não preencherem as
suas quotas. A proficiência acadêmica intermediária ou avançada em duas ou mais línguas

oficiais da OEA (espanhol, inglês, português e francês) é altamente desejada. Designações
de estudantes devem cumprir os seguintes requisitos:
Forças Armadas:
a. Foi designado pelo país dele/dela;

b. Ter atingido o patente, dever ou responsabilidade de um Tenente-Coronel,
Coronel, ou seu equivalente;

c. Ter um diploma universitário;

d. Ter se formado com especialização em Comando e Estado-Maior;
e. Ter formação militar adequada e experiência em um nível avançado;
Civil:
a. Foi designado pelo país dele/dela;

b. Ser funcionário público ou do governo;
c. Ter um diploma universitário;

d. Ter maior antiguidade no grau, experiência profissional, e possibilidades de
emprego futuro, comparável ao que é exigido para estudantes militares;

Polícia:
a. Foi designado pelo país dele/dela;

b. Alcançou grau superior de polícia, dever e responsabilidade equivalente a um
Tenente-Coronel ou Coronel das forças armadas;

c. Ter um diploma universitário;

d. Ter formação policial adequada e experiência em um nível avançado,
comparável aos níveis requeridos para os estudantes militares;
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Colégio Interamericano de Defesa
Washington DC
Mestrado de Ciência em Defesa e Segurança Interamericana
Biografia Sucinta
INFORMAÇÃO PESSOAL

Patente ou Título, Nome e SOBRENOME:
Organização patrocinadora ou serviço:
Número de anos de experiência profissional:
E-mail pessoal:
Profissão:
Lugar de nacimento:
Data de nascimento(dd/mm/ano):
INFORMAÇÃO PROFISSIONAL
INSIRE FOTO AQUI
(Escreva em baixo um resumo de sua carreira profissional)
Ipsum dolor sits amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eros arcu,
feugiat aliquam velit vitae, iaculis scelerisque augue. Ut laoreet eu nisi in venenatis. Curabitur dignissim
pretium diam, ac finibus sapien porta a. Nulla vitae facilisis tortor. Maecenas id tincidunt quam, eu
porttitor nisl. Aenean a ipsum molestie, mattis sapien sit amet, scelerisque felis. Pellentesque sagittis
nulla nec purus faucibus auctor. Maecenas et augue fermentum, rutrum libero eget, varius tortor.
Donec maximus arcu tortor, nec bibendum tortor consequat eget. Ut eu ligula ut velit accumsan porta at
id libero. Mauris eget felis ut ex convallis viverra. Nulla tristique blandit massa, et mattis mauris iaculis
sed. Maecenas ipsum elit, ornare luctus efficitur finibus, dignissim non dui. Mauris luctus sit amet dui vitae
fermentum. Ut tempor ex non ligula mollis egestas. Phasellus condimentum tortor at justo ultrices
pretium. Aenean mattis libero vitae dignissim venenatis. Sed erat dui, aliquet id turpis non, pellentesque
gravida sapien. Duis sit amet velit libero. Sed tempor, orci sit amet semper fermentum, ex semper sed.
EDUCAÇÃO (pós-secundário)
2013 - 2014 / Grau ou Diploma Obtido / Nome da escola ou instituição / País
2005 - 2006 / Grau ou Diploma Obtido / Nome da escola ou instituição / País
1990 - 1994 / Grau ou Diploma Obtido / Nome da escola ou instituição / País
ATRIBUIÇÕES (experiência profissional)
1. Jun 12 - Jul 14 / Título do Cargo, Unidade ou Organização, Local, Estado, País
2. Mar 11 - Mar 12 / Título do Cargo, Unidade ou Organização, Local, Estado, País
3. Jun 01 - Mar 03 / Título do Cargo, Unidade ou Organização, Local, Estado, País
4. Jul 97 - Jul 98 / Título do Cargo, Unidade ou Organização, Local, Estado, País
5. Aug 95 - Jul 97 / Título do Cargo, Unidade ou Organização, Local, Estado, País
REALIZAÇÕES RELEVANTES (publicações, distinção profissional, prêmios, condecorações,
mérito, destaque profissional)
1. 2012 / Título do livro, artigo, ensaio, tese, monografia
2. 2014 / Nome do Prêmio ou da Condecoração
LÍNGUAS FALADAS
1. Língua materna (Nativo 100%):
2. Segunda língua (%):
3. Terceira língua (%):
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Colégio Interamericano de Defesa
Washington DC
Mestrado em Ciencias de Segurança e Defesa Interamericana
Avaliação de Credenciais Acadêmicas Internacionais
Um pré-requisito para o Mestrado em Ciencias de Segurança e Defesa Interamericana
do Colégio Interamericano de Defesa (CID), é o de que os candidatos devem ter diploma de um
programa universitário equivalente a uma graduação de bacharelado dos Estados Unidos da
América ou superior.
Os candidatos com diplomas universitários concedidos por instituições não americanas
devem seguir processo do Escritório de Registro do CID, para avaliação de suas credenciais de
graduação. Isso envolve o envio de documentação oficial da instituição que concedeu a
graduação, incluindo transcrições, para o serviço independente de avaliação selecionado pelo
CID, que verificará o grau de equivalência da referida graduação.
Os candidatos devem apresentar os seus documentos para o Escritório de Registro do
CID, até a data limite de 15 MAR 2016, após a qual os candidatos serão informados dos
resultados de validação curricular e outros assuntos de admissão. Os documentos recebidos
após a data limite, 15 MAR 2016, não poderão ser avaliados a tempo para qualificação e
aceitação no programa de Mestrado em Ciencias de Segurança e Defesa Interamericana do
CID.

Cinco passos para a preparação e apresentação dos documentos exigidos para o
Escritório de Registro do CID:
PASSO 1.

Preencha uma biografia sucinta seguindo o formato localizado no site da
CID.

PASSO 2.

Reconhecer firma nas transcrições e diplomas, na língua nativa

PASSO 3.

Traduzir biografia sucinta, transcrições e diplomas para o inglês
(somente traduções oficiais. Não é obrigatório o reconhecimento de firma
para as traduções)

PASSO 4.

Encaminhar E-mail, até a data limite,15 MAR 2016,
para iadc_registrar_mail@iadc.edu, contendo os seguintes arquivos
digitalizados, em formato PDF: transcrições e diplomas autenticados
(reconhecer firma) no idioma nativo e suas respectivas traduções oficiais
para o inglês e, também, a biografia no idioma nativo com sua respectiva
tradução oficial para o inglês

PASSO 5.

Ao chegar ao CID, entregar os documentos originais (transcrições e
diplomas autenticados e, também, a biografia) no Escritório de Registro.
Estes são essenciais para arquivo físico do registro do aluno, exigido
pela agência de acreditação. Se por algum motivo a transcrição ou o
diploma autenticados, bem como a biografia, não estiverem disponíveis,
entregar os originais e uma cópia, a fim de que sejam autenticados no
CID
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Datas limites:
a.

1 SET 2015 – Distribuição das cartas convite do CID para as entidades
governamentais patrocinadoras

b.

15 MAR 2016 - Prazo limite para apresentação de documentação dos
candidatos para avaliação do CID

c.

15 ABR 2016 – Divulgação dos candidatos selecionados para a próxima classe
do CID

d.

15 MAI 2016 - Encerramento do processo de admissão

e.

1 JUL 2016 – Contato dos alunos da Classe 56 com o CID

f.

30 JUN 2017 – Graduação da Classe 56

Documentos necessários para a avaliação de credenciais acadêmicas
Biografia

Lingua Nativa

Transcrição
Lingua Nativa
(Firma Reconhecida)
(Native Language)

Biografia

Traducao para o Ingles

Lingua Nativa
(Firma Reconhecida)

Transcrição
Traducao official
para o ingles
Traducao official para o ingles
(Firma Reconhecida
Não requerido)

(Firma Reconhecida
Não requerido)

(NON NOTARIZED)

Firma Reconhecida: Registros ou documentos autenticados por um Cartório.
Tradução Oficial: Registros traduzidos por um tradutor juramentado para garantir a precisão e
imparcialidade das traduções. Nota: Não é necessário apostilar com carimbo ou selo do
tradutor.
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Um processo expedito de avaliação de credenciais de graduação de cada aluno existe
para ajudá-los a garantir uma avaliação planejada. Países que pretendam utilizar este processo
deve proceder da seguinte forma: Entre 1 OCT 2015 até 15 FEB 2016 a entidade
governamental patrocinadora ou o candidato nomeado poderá submeter as suas credenciais
de graduação a um dos serviços de avaliação independentes listados abaixo, nenhum dos
quais filiados ao CID. Os candidatos devem assegurar que o serviço selecionado irá enviar
uma cópia dos resultados de sua avaliação ao Escritorio de Registro do CID até a data limite de
15 MAR 2016.

a.

American Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers
(AACRAO): http://ies.aacrao.org/evaluations/appform.php?type=ind

b.

National Association of Credential Evaluation Services (NACES), which offers
19 companies to choose from: http://www.naces.org/index.html

Seis passos para a preparação e apresentação dos documentos exigidos para um
serviço de avaliação independente:
PASSO 1.

Preencha uma biografia sucinta seguindo o formato localizado no site da
CID.

PASSO 2.

Reconhecer firma nas transcrições e diplomas, na língua nativa

PASSO 3.

Traduzir biografia sucinta, transcrições e diplomas para o inglês
(somente traduções oficiais. Não é obrigatório o reconhecimento de firma
para as traduções)
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PASSO 4.

Até a data limite de 15 de fevereiro de 2016, siga as instruções
específicas do serviço de avaliação. Envie o pagamento diretamente
para o serviço de avaliação (e não para o CID). Certifique-se de que uma
cópia do relatório de avaliação foi enviado ao Escritório de Registro do
CID até a data limite de 15 MAR 2016. (INTER-AMERICAN DEFENSE
COLLEGE, REGISTRAR OFFICE, 210 B STREET SW, BLDG 52 FT.
MCNAIR, WASHINGTON DC 20319-50008)

PASSO 5.

Ao ser concluído o processo de avaliação do serviço independente,
informar ao Escritório de Registro do CID qual a empresa que está
realizando a avaliação.

PASSO 6.

Ao chegar ao CID, entregar os documentos originais (transcrições e
diplomas autenticados) no Escritório de Registro. Estes são essenciais
para arquivo físico do registro do aluno, exigido pela agência de
acreditação. Se por algum motivo a transcrição autenticada ou o diploma
não estiver disponível, entregar os originais e uma cópia, a fim de
reconhecer firma no CID

Datas limites:
a.

1 SET 2015 – Distribuição das cartas convite do CID para as entidades
governamentais patrocinadoras

b.

15 FEB 2016 – Data limite para apresentação dos pedidos de serviços
independentes de avaliação de credenciais de graduação. Processo expedito

c.

15 ABR 2016 – Divulgação dos candidatos selecionados para a próxima classe
do CID

d.

15 MAI 2016 - Encerramento do processo de admissão

e.

1 JUL 2016 – Contato dos alunos da Classe 56 com o CID

f.

30 JUN 2017 – Graduacao da Classe 56
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