
 
 

 
 

LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES 
PRÁTICA DE EXCELÊNCIA NA DOCÊNCIA 

 
Prêmio David Wilson 

Chamada para as Inscrições de Propostas – 2015 
 
 

Em Outubro de 2007, o Presidente do Conselho da Laureate Education, Inc., Douglas L. 
Becker, criou o “Prêmio David A. Wilson de Excelência no Ensino e Aprendizagem” em 
homenagem ao antigo Membro do Conselho da empresa, Dr. David Wilson, por sua 
dedicação e contribuição à rede Laureate. Desde o início do prêmio, mais de 300 
professores de 25 instituições Laureate apresentaram propostas de pesquisa para 14 
prêmios de pesquisa, totalizando US $ 700.000. 
 
I - Objetivo 
O Prêmio David A. Wilson de Excelência no Ensino e Aprendizagem tem como objetivo 
reconhecer e oferecer suporte à excelência e à inovação aos membros do corpo docente 
da rede “Laureate International Universities.” 
 
II – Escopo 
O prêmio reconhece a pesquisa sobre inovação no ensino e aprendizagem no domínio do 
ensino superior. Propostas de temas fora desta área não serão consideradas. Os 
vencedores do ano anterior estão apresentados no seguinte link :  
 
http://www.laureate.net/Corporate-Social-Responsibility/Awards/David-A-Wilson-Award-
for-Excellence-in-Teaching-and-Learning 
 
III - Benefícios 
Dois (2) membros do corpo docente da Laureate irão receber, cada um, um prêmio de 
USD 50,000 (cinquenta mil dólares americanos) para os projetos de pesquisa propostos 
em suas inscrições. (Observação: 100% dos fundos do prêmio serão divididos entre os 
projetos vencedores). 

http://www.laureate.net/Corporate-Social-Responsibility/Awards/David-A-Wilson-Award-for-Excellence-in-Teaching-and-Learning
http://www.laureate.net/Corporate-Social-Responsibility/Awards/David-A-Wilson-Award-for-Excellence-in-Teaching-and-Learning


 
 

 
IV - Requisitos/Processo 
Os candidatos devem satisfazer os seguintes requisitos: 
 
1. Manter um estado de “continuidade e compromisso” com a UniNorte, que pode ser 
definido em uma das seguintes maneiras:  
- Ser membro em tempo integral do corpo docente por no mínimo dois (2) anos. 
- Ter cargo administrativo em tempo integral, e que também tenha ensinado, por um 
período mínimo de dois (2) anos anteriores à data do requerimento. (Nota: reitores, vice-
reitores, diretores de escola e funcionários com alta responsabilidade administrativa que 
requerem dedicação em tempo integral não podem candidatar-se.)  
 
2. Demonstrar um histórico de compromisso com excelência em ensino e aprendizagem; 
3. Os candidatos devem participar de webinars, tutoriais de orientação acerca de 
publicação escolar, pesquisa e sobre o Prêmio David Wilson; 
 
4. Os professores que lecionam em mais de uma instituição da rede deve declarar a 
filiação institucional primária, que deve ser confirmada pela liderança da instituição. 
 
5. Apresentar um projeto convincente de pesquisas em ensino e aprendizagem no ensino 
superior que possa ser finalizado dentro de um 1 (um) ano a partir da data de premiação, 
aplicado dentro de dois 2 (dois) anos, e ter potencial para replicação e para ser levado à 
escala e em toda a Rede Laureate.  
 
6. Mostrar um notável sucesso com os alunos e um respeito profissional por parte dos 
colegas, incluindo resultados de análises da satisfação dos alunos.  
 
7. Preencher a ficha de inscrição (Anexo 01) e apresentá-la juntamente com o currículo e 
uma carta de confirmação emitida pela coordenação do curso acerca dos requisitos 
explanados nessa convocatória até 07 de janeiro de 2015. 
 
Cada candidato deverá apresentar sua proposta com todo o material de suporte e/ou 
apêndices em um único documento, em formato Word e enviar para o e-mail do 
International Office: internacional@uninorte.com.br 
 
8. Autorizar o envio e a publicação dos resultados da pesquisa em uma revista 
previamente escolhida dentro de três 3 (três) anos após a data do recebimento do 
prêmio; 
 
9. Projetos que envolvam colaboração entre mais de uma instituição da Laureate são 
altamente encorajados. 
 
V - Cronograma: O seguinte calendário será respeitado. 

 07 de janeiro de 2015:  



 
 

Prazo final para os candidatos apresentarem suas candidaturas  
 

 12 de janeiro de 2015:  
Divulgação do resultado interno. 
 

 20 de janeiro de 2015: 
Entrega do projeto versão inglês; 
 

 21de janeiro 2015:  
A Uninorte apresentará um semi-finalista ao Comitê Mundial de Seleção; 
 

 Março de 2015*:  
O Comitê Global irá selecionar 2 ganhadores; 

 Abril de 2015:  
Os indicados serão informados. 
 
*NOTA: No início de março, semifinalistas devem iniciar os processos para a obtenção de 
um visto para viajar para os EUA. Isto ao receber a confirmação da universidade que a sua 
proposta está sendo submetida para apreciação. 

 
VI - Seleção Mundial: 
O Comitê Mundial de Seleção, formado por proeminentes executivos da Laureate 
International Universities avaliará e selecionará os dois (2) ganhadores: 

 Dr. Águeda Benito, Chief Academic Officer, Laureate Spain 

 Dr. Denise DeZolt, Chief Academic Officer, Laureate Global Products and Services 

 Dr. Bernardo Gonzalez Arechiga, Rector, Universidad del Valle de México (UVM) 

 Dr. Manuel Krauskopf, VP Research & Development, Andean Region (Committee Chair) 

 Dr. Germán Ramírez, President, Laureate Network Products and Services  

Dr. David A. Wilson, President and CEO, GMAC (Honorary Committee Member) 


