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Histórico 

Em outubro de 2007, o fundador, presidente e CEO da Laureate Education, Inc., Douglas 
Becker, estabeleceu o Prêmio David A. Wilson de Excelência e Inovação em Ensino e 
Aprendizagem no Ensino Superior, em homenagem ao ex-membro do conselho da 
empresa Dr. David Wilson pelos seus serviços prestados à Laureate. Desde o início do 
prêmio, mais de 300 docentes, de 28 instituições diferentes de toda a rede, apresentaram 
propostas de pesquisa para vinte e quatro prêmios de pesquisa, totalizando $1,000,000 USD.  

Objetivo 

O Prêmio David A. Wilson tem dois propósitos: a) reconhecer a trajetória dos docentes 
no campo da excelência e da inovação em ensino e aprendizagem no ensino superior, 
ao conferir um prêmio sob a forma de uma bolsa de pesquisa; e b) proporcionar uma 
oportunidade para um destacado membro do corpo docente de orientar professores 
menos experientes, ambientando-os na cultura acadêmica e apoiando o avanço de suas 
habilidades de ensino, pesquisa e/ou serviços, de modo a facilitar o crescimento de 
futuros líderes de pesquisa nas instituições que fazem parte da rede Laureate. 

Escopo  

O prêmio contempla o tema da excelência e da inovação em ensino e aprendizagem no 
ensino superior, organizado nos quatro tópicos a seguir: 

Tópicos Exemplos de subtópicos  

Estudantes Envolvimento dos estudantes 

Internacionalização da aprendizagem de estudantes 

Sucesso estudantil 

Resultados de aprendizagem dos estudantes 

Análise de aprendizagem 

Escolha e flexibilidade dos estudantes  

 Docentes Envolvimento global dos docentes 

Desenvolvimento docente 

Bolsas de estudos para ensino e aprendizagem 

Ensino baseado em evidências 

Parceria estudante-docente 

Ensino on-line  

Currículo Currículo multicultural 

Letramento informacional 

Aprendizagem permanente 

Transformação acadêmica 

Alinhamento curricular de mudança social 

Ligações entre ensino superior e ambiente de trabalho 

Tecnologia Realidade virtual / aumentada / misturada 

Inteligência artificial 

Gaming e simulação 

Aprendizagem adaptativa 

Letramento digital 

Mídia social em ensino e aprendizagem 
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Elegibilidade do candidato 

Os candidatos: 

 Devem demonstrar um status de "continuidade e compromisso" com sua 
universidade, o que pode ser evidenciado de uma das seguintes maneiras:1 

- Ter mantido o status de docente em tempo integral por um período mínimo de um 
ano antes da data da proposta.  

- Tenha ensinado como docente em tempo parcial ou como adjunto por um período 
mínimo de um ano2. 

 Devem inscrever-se em pares (no mínimo): dois pesquisadores (o pesquisador 
principal, que atua como orientador, e o orientando) que diferem em extensão da 
trajetória de pesquisa (um é mais experiente que o outro). Eles podem ser da mesma 
instituição ou de instituições diferentes. Equipes de pesquisa podem ser compostas 
por mais de duas pessoas (por exemplo, dois orientadores e dois orientandos). Se 

for esse o caso, um pesquisador principal deve ser identificado dentro da equipe de 
pesquisa. Projetos interinstitucionais são fortemente encorajados, mas não 
obrigatórios. 

 Os pesquisadores devem mostrar suas diferenças nas suas trajetórias ao explicitar: 
o ano em que o maior grau acadêmico foi concedido, o número de publicações, o 
número de projetos de pesquisa financiados e o número de vezes que tiveram um 
papel consultivo com estudantes (como orientador de dissertação, tese, etc.).  

 Vencedores de edições anteriores do Prêmio David Wilson não são elegíveis para 
participar novamente.  

 

Seleção interna de candidatos pelas instituições 

Os candidatos não podem se candidatar diretamente ao Prêmio Wilson. A liderança da 
instituição precisa realizar um processo interno de seleção. Cada instituição pode 
participar deste CAP enviando até três candidaturas por instituição. Veja a seção abaixo 
intitulada “Processo de candidatura” para saber mais sobre o candidato institucional ao 
prêmio e o processo de seleção. 

Uma proposta de pesquisa desenvolvida por dois candidatos que vêm de diferentes 
instituições precisa apenas ser selecionada por uma das instituições na qual um dos 
candidatos esteja empregado. Propostas que são projetos colaborativos entre duas 
diferentes instituições da rede terão prioridade durante o processo de revisão. 

Critérios de seleção 

O mérito geral da proposta de pesquisa será considerado e avaliado pelo Comitê de 
Seleção Global do Prêmio Wilson, encarregado de selecionar os destinatários. Este 
comitê é formado por líderes acadêmicos seniores que fazem parte da rede Laureate. A 
seleção final será feita com base nos seguintes critérios:  

                                                      
1 Observação: empregados com funções administrativas em tempo integral não são elegíveis para se candidatar. 
2 Não é necessário que o requisito de ensino por um ano seja contínuo.  
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 Mérito científico e técnico intrínseco da pesquisa proposta.  

 Exame face a um dos tópicos mencionados do prêmio (ver tabela na seção 
"Escopo" deste CAP). A proposta pode cobrir um subtópico relacionado a 
qualquer um dos quatro tópicos apresentados, mas pode não ter sido mencionado 
neste CAP. Os subtópicos mencionados são apenas exemplos para ilustrar cada 
tópico de premiação.  

 Probabilidade de conclusão da pesquisa proposta em dois anos, contados a partir 
da data em que o prêmio é conferido.  

 Inclusão de um plano de potencial replicação e/ou escala em instituições que 
fazem parte da rede Laureate. 

 Inclusão de um plano de orientação que descreva a produtividade da relação entre 
orientador e orientando, objetivos e resultados da orientação, 
habilidades/conhecimentos/habilidades de orientação a serem desenvolvidos, 
atividades a serem realizadas e cronograma do plano de orientação proposto. 

 Demonstração de que a pesquisa proposta é inovadora, visando o 
desenvolvimento do ensino superior e os próximos padrões de aprendizagem.  

 
A seguir estão os critérios incluídos na rubrica usada pelo Comitê de Seleção Global 
para avaliar as candidaturas: 
 

Critérios de julgamento Peso (%) 

Natureza da candidatura (pedido de instituição única / pedido de 
múltiplas instituições) 

10% 

Resumo de estudo de pesquisa 10% 

Descrição do estudo de pesquisa 30% 

Plano de orientação 25% 

Contribuição para o ensino superior e aprendizagem dos próximos 
padrões + replicação 

10% 

Orçamento do projeto 10% 

Valor pelo dinheiro (uso otimizado dos recursos para alcançar os 
resultados pretendidos da pesquisa) 

5% 

Condições 

A aceitação ou rejeição de qualquer proposta apresentada deve ser a critério da Laureate 

Education, Inc. (Laureate) e este Convite para Apresentação de Proposta (CAP) não 

constitui uma oferta da Laureate para celebrar um contrato com qualquer pessoa ou 

empresa. As propostas apresentadas sob este CAP são submetidas por conta e risco do 

proponente. A Laureate pode solicitar informações adicionais antes e depois da data de 

vencimento deste CAP e se reserva o direito de negociar com os respondentes e / ou 

atualizar este CAP com adições / eliminações / esclarecimentos para todos ou menos do 

que todos os respondentes. A execução do contrato de aceitação do prêmio em 

formulário padrão da Laureate por um beneficiário é requerida para o recebimento de um 

prêmio.  
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Orientação proposta do Prêmio Wilson 

Conforme indicado nos critérios de seleção, a proposta deve incluir um plano detalhado 
de orientação que descreva os objetivos e os resultados a serem realizados pelo 
orientador e orientando durante o desenvolvimento da pesquisa proposta. A natureza da 
orientação, bem como as responsabilidades do orientador e do orientando, são descritas 
abaixo: 

 
Posição / qualificações do orientador e do orientando 

 O membro do corpo docente mais experiente (orientador) deve ter um histórico de 
financiamento de pesquisa. O membro do corpo docente júnior (orientando) deve 
estar disposto a ser orientado e se comprometer a completar uma quantidade de 
resultados relacionados à pesquisa até o final do período de orientação (2 anos).  

 O par de membros do corpo docente deve compartilhar algumas sobreposições 
acadêmicas e/ou de pesquisa, mas não precisa estar no mesmo 
departamento/unidade/laboratório, etc.  

 Dentro do processo de inscrição anual do Prêmio Wilson, os orientadores podem 
manter um ou mais orientandos dentro de uma só proposta de candidatura de 
pesquisa, porém eles não podem manter sua posição em duas candidaturas 
diferentes enviadas durante o mesmo ciclo de premiação. Orientandos podem 
manter essa posição apenas uma vez.  

Responsabilidades do orientador 

 Assegurar a conclusão da pesquisa proposta para o Prêmio Wilson, trabalhando 
em colaboração com o orientando. 

 Comprometer-se a reunir-se com o orientando uma vez por mês durante dois anos 
(a duração do projeto do Prêmio Wilson).  

 Responsabilizar-se por garantir que o orientando trabalhe firmemente para a 
conclusão de resultados relacionados à pesquisa e tome as providências 
necessárias para ajudá-lo com esse objetivo. 

 Alocar tempo e atenção ao orientando para garantir que os objetivos sejam 
alcançados.  

Responsabilidades do orientando 

 Sob a orientação do orientador, trabalhar para a conclusão da pesquisa proposta 
para o Prêmio Wilson. 

 Adicionalmente aos resultados esperados para a pesquisa do Prêmio Wilson, 
completar pelo menos um resultado relacionado à pesquisa (por exemplo: artigo 
enviado, pedido de subvenção enviado, treinamento desempenhado, etc.) até o 
final do período de orientação (2 anos), que tanto pode estar diretamente 
relacionado ao projeto de pesquisa do Prêmio como ser também uma investigação 
em uma nova área de pesquisa.  
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 Escrever um relatório anual sobre a experiência de orientação. O relatório deve 
incluir os progressos realizados durante o ano, o número de reuniões, as áreas 
gerais de discussão, o plano de trabalho, os objetivos a atingir, etc.  

 
Resultados mínimos esperados da pesquisa proposta, para o orientador e o 
orientando 

Os resultados mínimos aos quais os pesquisadores se comprometem quando recebem 
um Prêmio Wilson são os seguintes: 

 1 artigo acadêmico de pesquisa a ser submetido a um periódico revisado por 
pares e indexado (no SCOPUS ou ISI Web of Science), durante ou até o término 
do período da premiação. O artigo deve ser escrito em co-autoria pelo orientador 
e o orientando.  

 1 apresentação em conferência por ano (uma por pesquisador).  

 1 relatório anual escrito sobre a pesquisa que está sendo realizada (desenvolvido 
pelo orientador).  

 1 relatório anual escrito sobre a experiência de orientação (desenvolvido pelo 
orientando). 

 1 resultado de pesquisa (relacionado ao projeto de pesquisa do Prêmio ou a uma 
nova área de investigação) concluído pelo orientando (isso é adicional ao artigo 
mencionado como o primeiro resultado desta lista). 

 1 material multimídia (a Laureate fornecerá a equipe e os recursos para isso) que 
permita mostrar os resultados da pesquisa em toda a rede (feito por ambos os 
pesquisadores). 

 Atuar como futuros embaixadores do Prêmio David Wilson, disponibilizando sua 
proposta de pesquisa e resultados para futuros candidatos, para revisão e 
consideração. 

Processo de candidatura 

A candidatura ao Prêmio Wilson envolve um processo em duas etapas: 

Etapa 1: Seleção interna de candidatos da Instituição 

Os candidatos interessados em responder a este CAP devem primeiro ser 
selecionados pela instituição de origem. Os materiais que os candidatos devem 
apresentar como parte de sua proposta para serem considerados em sua instituição são 
os mesmos detalhados na etapa 2 (exceto pela carta de apoio e aprovação institucional 
do investigador principal, e a carta de apoio e aprovação institucional do orientando). 

Etapa 2: Apresentação institucional de propostas selecionadas ao Comitê de 
Seleção Global 

Como mencionado anteriormente, cada instituição pode responder a este CAP enviando 
até 3 candidaturas selecionadas anteriormente para  wilsonaward@laureate.net. 

mailto:wilsonaward@laureate.net
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Uma proposta de pesquisa desenvolvida por dois pesquisadores que vêm de diferentes 
instituições precisa apenas ser selecionada por uma das instituições na qual um dos 
candidatos esteja empregado. Propostas que são projetos colaborativos entre 
pesquisadores de duas diferentes instituições da rede terão prioridade durante o 
processo de revisão. 

Por favor envie todos os seguintes documentos, na ordem apresentada abaixo, e em 
um único e-mail, para wilsonaward@laureate.net. Inscrições incompletas serão 
devolvidas e serão consideradas apenas quando toda a documentação estiver 
disponível.  

Com exceção da documentação de aprovação de ética da pesquisa, a apresentação de 
proposta para o prêmio deve ser enviada em inglês. 

1. Folha de rosto da proposta de pesquisa  

Use o modelo fornecido em arquivo Word para escrever a folha de rosto. Inclua as 

seguintes informações: 

• Nome dos pesquisadores; 
• Título do projeto de pesquisa, tópico e o subtópico do prêmio que está sendo 
analisado; 
• Afiliação institucional dos pesquisadores; 
• Papel da orientação dos pesquisadores (orientador e orientando); 
• Valor, em dólares, solicitado para apoiar o estudo de pesquisa proposto e a 
orientação; 
• Informações de contato dos pesquisadores (endereço, telefone e e-mail). 

2. Resumo do estudo de pesquisa 

Forneça um resumo do estudo. Ele deve ter o formato carta, com espaçamento único, 

tamanho de fonte 12 pontos, com margens de 1 polegada, e não deve exceder 300 

palavras. Ele deve indicar as metas e os objetivos específicos da pesquisa proposta, a 

hipótese de pesquisa ou perguntas de pesquisa, e descrever de forma concisa o projeto 

de pesquisa e os métodos para alcançar os objetivos declarados, bem como os 

resultados esperados da pesquisa. 

O resumo do estudo deve ser escrito em uma linguagem compreensível para um cientista 

que não seja um especialista no campo de pesquisa do estudo. Se estiver usando termos 

específicos de um campo, defina-os claramente. 

3. Descrição do estudo de pesquisa 

Forneça uma descrição do estudo de pesquisa proposto. Ela não deve exceder sete 

páginas – formato de página carta, espaçamento único, tamanho de fonte 12 

pontos, margens de 1 polegada – e deve conter as seções a seguir:  

3.a. Histórico e problemática. Ofereça um breve histórico que permita ao revisor 

compreender por que o estudo precisa ser conduzido; documente claramente o 

significado do problema abordado, mostrando a lacuna na pesquisa existente 

mailto:wilsonaward@laureate.net
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relacionada ao tópico do estudo. Cite a literatura relevante e inclua uma lista de 

referências no fim dessa seção. 

3.b. Perguntas/hipóteses de pesquisa, propósito do estudo e objetivos. 

Apresente as perguntas de pesquisa ou hipóteses que serão 

respondidas/confirmadas/refutadas pelo estudo; descreva o propósito do estudo 

em uma ou duas frases precisas. Em relação a cada pergunta de pesquisa ou 

hipótese, apresente os objetivos que precisam ser realizados para alcançar o 

objetivo da pesquisa proposta. Cada objetivo deve ser uma declaração de frase 

única que comece com um verbo ativo. 

3.c. Metodologia de pesquisa. Explique como a pesquisa será conduzida, incluindo 

as seguintes informações: 

– Projeto de pesquisa. Descreva a estratégia usada para implementar a 
metodologia de pesquisa (métodos quantitativos, qualitativos, mistos) para 
garantir a coleta de evidências necessárias para responder as perguntas 
de pesquisa de maneira conclusiva. Inclua uma discussão sobre o motivo 
pelo qual o método de pesquisa específico foi selecionado para a pesquisa 
proposta.  

– População, participantes da pesquisa e amostragem. Descreva a 
população do estudo a partir da qual os participantes da pesquisa serão 
selecionados, o número de participantes que o estudo precisará e o método 
de amostragem usado para selecioná-los; liste os elementos que serão 
característicos da amostra (sexo, idade, características acadêmicas, cargo, 
etc.); e descreva o protocolo usado para proteger os direitos, a dignidade 
e a privacidade dos participantes da pesquisa. 

– Instrumentos de coleta de dados. Descreva os instrumentos de coleta de 
dados (por exemplo, pesquisa, entrevista, grupo de discussão, dados 
existentes) selecionados para a pesquisa, apontando quais dados serão 
coletados, quem irá coletá-los e quando; e descreva o protocolo usado para 
proteger e armazenar adequadamente os dados da pesquisa. 

– Análise de dados. Descreva as etapas/procedimentos a serem seguidos ao 
realizar a análise de dados, bem como o tipo de análise estatística, caso 
seja utilizada. 

3.d. Cronograma para a realização de metas. Descreva as principais atividades 

envolvidas no desenvolvimento do projeto de pesquisa, incluindo o nome da 

atividade, data de início e data de conclusão. Use um diagrama de Gantt para 

apresentar o cronograma. 

4. Descrição do plano de orientação 

Complete o modelo de plano de orientação fornecido. O plano de orientação deve 
ser acordado pelos pesquisadores; ser compatível e/ou relacionado com a proposta de 
pesquisa do Prêmio Wilson; e atender às necessidades do orientando. 
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5. Carta de apoio e aprovação institucional do investigador principal 

Forneça um documento emitido pelo chefe acadêmico ou diretor executivo da 

instituição, indicando o apoio e a aprovação institucional do plano de pesquisa e 

orientação proposto. Para uma proposta que envolva várias instituições, forneça uma 

carta proveniente da instituição de origem do investigador principal. 

6. Carta de apoio e aprovação institucional do orientando 

Forneça um documento emitido pelo chefe acadêmico ou diretor executivo da 

instituição, informando a quantidade de tempo semanal que a instituição do orientando 

liberará o orientando para trabalhar na pesquisa e orientação propostas. Para uma 

proposta que envolva dois ou mais orientandos, forneça uma carta da instituição de 

origem de cada orientando. 

7. Contribuição para o ensino superior e os próximos padrões de 
aprendizagem  

Descreva como a pesquisa proposta é inovadora, contribuindo para o desenvolvimento 
do ensino superior e os próximos padrões de aprendizagem. Mais especificamente, 
responda às seguintes perguntas: 

 O que a sua pesquisa adicionará à literatura?  

 Por que você considera que sua proposta de pesquisa é inovadora?  

 Como sua pesquisa irá contribuir para o ensino e aprendizagem do ensino 
superior? 

8. Aprovação da ética da pesquisa 

A aprovação da ética da pesquisa para o estudo de pesquisa proposto deve ser obtida na 

instituição de origem do docente que atua como investigador principal, antes do envio da 

proposta. Se houver desafios para o cumprimento dessa exigência, entre em contato 

conosco, em wilsonaward@laureate.net. Forneça um e-mail ou uma carta que indique que o 

conselho de ética da pesquisa da instituição aprovou a pesquisa proposta. Para propostas de 

pesquisa que envolvam duas instituições, somente forneça uma aprovação do conselho de ética 

de pesquisa da instituição de origem do investigador principal.  

Se a instituição não possui um comitê de ética da pesquisa estabelecido, por favor entre em 

contato conosco (wilsonaward@laureate.net) para instruções sobre como cumprir os 

requisitos de ética da pesquisa para esta premiação.  

9. Replicação 

Descreva como a pesquisa proposta e toda a prática relacionada pode ser replicada 
em toda a rede Laureate. Esta seção não deve exceder uma página, formato 
carta, espaçamento único, tamanho de fonte de 12 pontos e margens de 1 
polegada.  

10. Orçamentos 

Use o modelo de arquivo Excel fornecido para apresentar o orçamento da proposta 

de pesquisa e de orientação. Forneça o seguinte: 

mailto:wilsonaward@laureate.net
mailto:wilsonaward@laureate.net


10 
 

10.a. Custos  

Proposta de pesquisa  

– Itens orçamentários para pessoal (membros da equipe de pesquisa3 e 
consultores ocasionais para tarefas específicas). O pesquisador principal 
deve garantir que, nos itens orçamentários para o pessoal, sejam incluídos 
os recursos financeiros necessários para que os pesquisadores liberem 
tempo para concluir a pesquisa; 

– Itens orçamentários para equipamentos (equipamentos de laboratório, 
computador, impressora, notebook, câmera de vídeo, etc.); 

– Itens orçamentários para suprimentos (material de escritório, suprimentos 
de informática, materiais de laboratório, livros, assinaturas de periódicos, 
etc.); 

– Itens orçamentários para despesas (treinamento, atividades de divulgação, 
taxas de conferência, taxas de publicação, taxas de aluguel, incentivos dos 
participantes, etc.); 

– Itens orçamentários para viagens (transporte, hotel e despesas de 
subsistência, como alimentação).   

Orientação 

– Itens orçamentários para equipamentos (equipamentos de laboratório, 
computador, impressora, notebook, câmera de vídeo, etc.); 

– Itens orçamentários para suprimentos (material de escritório, suprimentos 
de informática, materiais de laboratório, livros, assinaturas de periódicos, 
etc.); 

– Itens orçamentários para despesas (treinamento, atividades de divulgação, 
taxas de conferência, taxas de publicação, taxas de aluguel, incentivos dos 
participantes, etc.); 

– Itens orçamentários para viagens (transporte, hotel e despesas de 
subsistência, como alimentação).  

As instituições não têm permissão para cobrar custos indiretos sobre esta premiação.  

O prêmio tem um valor de até 25.000 dólares. Os candidatos são encorajados a 

distribuir esse montante de acordo com os custos de realização da pesquisa proposta e 

o desenvolvimento da orientação planejada. 

10.b. Justificação. Para cada item de orçamento, forneça uma justificativa por 

escrito, descrevendo por que o item de orçamento é necessário (use a 

descrição do projeto como base para isso) e a fonte de onde foi obtido o custo 

proposto – ou o raciocínio que fundamenta o custo proposto.  

10.c. Lista de outras fontes de financiamento existentes. Se aplicável, liste 

outros recursos financeiros que o projeto de pesquisa ou a orientação pode ter 

atualmente.   

  

                                                      
3 Os membros da equipe de pesquisa são apenas os orientadores e os orientandos. Todos os outros funcionários que 

participam ocasionalmente do projeto de pesquisa não são considerados parte da equipe de pesquisa. 
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11. Curriculum vitae  

Use o modelo de arquivo do Word fornecido para criar um curriculum vitae para 

ambos os pesquisadores. Cada curriculum vitae precisa incluir as seguintes categorias: 

Pesquisador orientador Pesquisador orientando 

Educação (inclua os anos em que os graus foram 
concedidos) 

Educação (inclua os anos em que os graus foram 
concedidos) 

Experiência profissional, de pesquisa e/ou de 
ensino (somente últimos 5 anos) 

Experiência profissional, de pesquisa e/ou de 
ensino (somente últimos 5 anos) 

Publicações (somente últimos 5 anos). Informe a 
indexação  de cada publicação (Scopus ou 
WoS/Clarivate). Não inclua publicações não 
indexadas ou indexadas a outras bases de dados. 

Publicações (somente últimos 5 anos). Informe a 
indexação  de cada publicação (Scopus ou 
WoS/Clarivate). Não inclua publicações não 
indexadas ou indexadas a outras bases de dados. 

Apresentações (não participação) em 
conferências (somente últimos 5 anos) 

Apresentações (não participação) em 
conferências (somente últimos 5 anos) 

Participação em projetos de pesquisa 
(especifique seu papel no projeto, somente 
últimos 5 anos) 

Participação em projetos de pesquisa 
(especifique seu papel no projeto, somente 
últimos 5 anos) 

Papel consultivo com estudantes (consultor de 
dissertação, orientador de tese, etc.); inclua uma 
breve descrição para cada ocasião em que você 
exerceu esse papel 

 

Evidência de registro / compromisso com a 
excelência e / ou inovação em ensino e 
aprendizagem no ensino superior 

 

Evidência de sucesso excepcional com 
estudantes e respeito profissional de colegas: 
pesquisas de satisfação de estudantes, prêmios 
obtidos, etc. 

 

 
Prazos da premiação 

14 de março de 2019: prazo para as instituições inscreverem as candidaturas 
selecionadas para wilsonaward@laureate.net, para que o Comitê de Seleção Global 
realize a revisão. 

3 de junho de 2019: Anúncio dos ganhadores do prêmio (o principal pesquisador será 

notificado dos resultados da revisão por e-mail). 

31 de agosto de 2021: Atividades de pesquisa e orientação concluídas. Relatório final 
de conclusão é submetido. 
  

 

 

mailto:wilsonaward@laureate.net

