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A LOGOS UNIVERSITY® - UniLogos, Fundada em 2006 licenciada pelo 

Estado da Florida. Com objetivos educacionais tem a missão de promover seu 

lema, a Inteligência Educacional.  

Fomentadora do sistema de educação Ativa incentiva seus alunos de 

Especialização, Mestrado e Doutorado a desenvolver a auto produção cientifica.  

Possui vários acordos nacionais e internacionais quantificando e qualificando 

seu nível de ensino as exigências mais modernas. 

Destaca-se nas áreas de Homeopatia, Medicina Tradicional Chinesa, Psicanálise, 

Fisioterapia, Direito, Educação, Medicina entre outas. Concentrando seu 

trabalho de forma eficaz e eficiente.  

Profissionais qualificados, médicos, mestres e especialistas inovando o mercado 

profissional com ferramentas capazes de fazer o melhor para a Humanidade. 

Integração, Inovação, lisura profissional e modernidade são parte da nossa 

meta diária. 

Registrado no Estado da Flórida - EUA sob nº P15000016159 como 

Universidade para cursos de Graduação, Pós-graduação Lato Sensu e Stricto 

Sensu, Doutorados Honoris Causa e Títulos de Mérito Acadêmicos. 

  

Usamos o sistema de aprendizagem de E-Learning, em conformidade com a 

autorização e as Leis do Estado da Flórida, EUA. 

 

Para atingir o publico de outros países temos modernas salas de Conferencias 

em tempo real e um sofisticado ambiente virtual de aprendizagem.  

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

Existem mais de 2.000 instituições de ensino superior nos EUA e Canadá, das 

quais mais de 1.500 oferecem programas de mestrado e doutorado. O número de 

universidades nos EUA é cerca de 10 vezes maior que no Canadá, 10 vezes maior 

que na Inglaterra, 25 vezes maior que na Austrália e 100 vezes maior que na Nova 

Zelândia. 

As universidades norte-americanas são bem distribuídas geograficamente 

e, embora algumas tenham reputação melhor do que outras, são todas 

excelentes quando comparadas à maioria das universidades latino-americanas, 

especialmente nos níveis de pós-graduação. Algumas delas podem ser 

consideradas as melhores do mundo, fazendo com que educação se torne um 

importante produto de exportação para o país. 

Estudos apontam para mais de 580.000 estudantes estrangeiros que 

regularmente vivem e estudam em universidades norte-americanas. Em nível de 

graduação, cerca de 4% dos alunos são estrangeiros, enquanto que em nível de 

pós-graduação, cerca de 35% são estrangeiros. 

Sem dúvida, um mestrado ou doutorado de universidade norte-americana 

é uma quase-garantia de sucesso na carreira profissional em qualquer país. 

Embora quase todas sejam boas universidades, a escolha de um programa de 

mestrado ou doutorado deve ser feita criteriosamente. O tempo, o dinheiro e a 

energia que você vai investir justificam uma cuidadosa análise de opções. 

FUNCIONAMENTO 

Curso superior nos EUA e no Canadá é subdividido em undergraduate 

(graduação) e graduate (pós-graduação). Estudos de graduação podem conferir 

ao candidato o título de Associate degree em dois anos e Bachelor's degree em 

quatro anos. Estudos de pós-graduação (graduate school nos EUA e no Canadá e 

post graduate studies na Inglaterra) são programas de mestrado e doutorado 

(algumas instituições educacionais já oferecem programas de pós-doutorado). 

Mestrados subdividem-se em MA (Master of Arts) para estudos na área das 

ciências humanas e MS (Master of Science) na área das ciências naturais e exatas, 

sendo oferecidos em um grande número de áreas de estudo (veja tabela abaixo). 

Programas de mestrado e doutorado podem ser acadêmicos e profissionais 

quanto à sua orientação. Em muitas áreas profissionais, um mestrado já é uma 

excelente qualificação para o mercado de trabalho. É o caso, por exemplo, de 

belas artes (fine arts) MFA, biblioteconomia (library science) MLS e serviço social 

(social work) MSW. 

É comum de se fazer um mestrado numa universidade e um doutorado em 

outra, ou um mestrado com ênfase numa área e um doutorado noutra, como 

forma de enriquecer a formação acadêmica. Isto pode aumentar um pouco o 

número de créditos e o tempo necessários para para conclusão dos cursos, mas 

não deixa de representar também uma formação acadêmica mais ampla. O 

tempo de um curso de mestrado é normalmente de 3 a 4 semestres e um 

doutorado, 4 semestres adicionais. 

Programas com orientação acadêmica exigem que o estudante crie e 

saiba transmitir conhecimento obtido através de pesquisa em uma determinada 



área de estudo. O título acadêmico mais alto é o PhD (Doctor of Philosophy). 

Programas com orientação profissional, por outro lado, enfatizam a aplicação 

prática de conhecimentos e habilidades. Este é o caso, por exemplo, das áreas de 

administração, direito e medicina. Títulos de doutorado nessas áreas incluem 

Doctor in Business Administration (D.B.A.), Doctor of Jurisprudence (J.D.), e Doctor 

of Medicine (M.D.). 

Mais recentemente, a distinção entre programas de orientação 

acadêmica e profissional tem se tornado menos clara. A evolução dos cursos 

superiores de pós-graduação tem provocado mudanças em seus objetivos e 

conteúdos. Existem hoje institutos de pesquisa, muitos programas novos são 

interdepartamentais (envolvendo disciplinas de diferentes departamentos), 

programas de mestrado e doutorado fora dos campus universitários e programas 

de tempo não integral aumentaram em número e a procura por geral pela 

educação superior está em ascensão. Além disso, universidades hoje oferecem 

cada vez mais programas que permitem combinar estudos de orientação 

acadêmica com aqueles de orientação profissional, estabelecendo uma 

conexão entre diferentes áreas de especialização. Mestrados e doutorados 

combinados têm crescido significativamente em número e em variedade nos 

últimos anos. 

Como resultado dessas transformações, existe hoje uma considerável dose 

de liberdade na escolha da especialização que se deseja e que melhor se 

adapta aos objetivos do aluno. 

Vejamos o Quadro Comparativo de níveis de ensino e Cursos Ofertados por 

Universidades Americanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titulação: Doutorado Honoris Causa  

 

Coordenador /Professor Responsável:  

 

Dr. Gabriel César Dias Lopes  

Bel. MBA. Esp. TecN. MsC. PhD. DhC 

 

Conselho Acadêmico:  

 

Prof. Dr. Paulo Diogo da Silva;  

Prof. Dr. Celso Ricardo de Almeida; 

Prof. Dr. Rossini de Oliveira Vidal;  

Prof. Dr. Adeir Correa de Souza; 

Prof. Dr. Kemal Yildirim; 

Prof. Dr. General Arvind Kumar Sharma; 

Prof. Dr. Rogério Florêncio; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O que é o Título de Doutor Honoris Causa: 

 

Honoris causa, abreviado como h.c., é uma 

locução latina (em português: "por causa de honra") usada 

em títulos honoríficos concedidos por universidades a pessoas 

eminentes, que não necessariamente sejam portadoras de um diploma 

universitário mas que se tenham destacado em determinada área 

(artes, ciências, filosofia, letras, promoção da paz, de causas 

humanitárias etc.), por sua boa reputação, virtude, mérito ou ações de 

serviço que transcendam famílias, pessoas ou instituições. 

Historicamente, um doutor honoris causa (ou doctor honoris causa) 

recebe o mesmo tratamento e privilégios que aqueles que obtiveram 

um doutorado acadêmico de forma convencional - a menos que se 

especifique o contrário. 

A pessoa que recebe o título de "doutor honoris causa" pode usar a 

abreviação "Dr. h. c.". Caso já tenha um título de doutorado acadêmico, 

poderá utilizar a abreviação "Dr. Dr. h. c.". A pessoa honrada com mais 

de um título de doutor honoris causa, poderá usar a abreviação "Dr. h. c. 

mult." (Doutor honoris causa multiplex). Fonte: Wikipédia 

 

 

 

 

 

 

 



 

A emitente do Título: 

 

Logos University®. Universidade devidamente registrada no estado da 

Flórida-USA sob o nº P15000016159, em cumprimento de seu Estatuto 

aprovado pelo Estado da Flórida-USA, artigo III oferta: “Curso de 

Graduação, Pós Graduação, MBA, Mestrado, Doutorado, Pós Doutorado 

e Títulos Honoríficos”. Registro junto ao CNPq (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico) nº JPR 300000007, registro 

junto à União Europeia nº 528926114586-66, cumulando os seguintes 

convênios educacionais: ONU – ACADEMIC IMPACT, ONU-DESA, 

Academia Brasileira de Ciências Naturais, Emill Brunner World University 

(Flórida-USA), European Commission (União Europeia), Womed (World 

Medical Support Services Team) -USA, Emill Brunner University (Brasil), 

Humanistic University Of American – HUA (Flórida-USA), World Academy 

of Human Sciences (Diplomatic Corps Flórida-USA), Pan European 

Federation of TCM Societies PEFOTS (Holanda), Practitioner's Register 

FEMTC (Espanha), World Federation of Acupuncture Moxibustion 

Societies WFAS (China), Fundação Europeia de Medicina Tradicional 

Chinesa – FEMTC (Espanha), TMIPU - The Multipurpose Inter-Parliamentary 

Union (Paquistão), Membro da WHC- World Humanity Commission 

(Índia), IPC- Comissão Internacional de Polícia (USA), California 

University – FCE (USA), Faculdade Italo Brasileira FIB (BR). 

 

 

 

 



 

 

 

A Diplomadora: 

CALIFORNIA UNIVERSITY – FCE 

O Reitor da Logos University® é o representante da California University-

FCE no Brasil, os documentos emitidos pela Logos University® são 

chancelados e reconhecidos para validação através da California 

University – FCE. Qualquer documento emitido pela Logos University® 

pode obter as autenticações do Governo Americano (EDUCAUSE, 

CA.gov, ED.gov e AIEA). Assim como as Autenticações Consulares. 

Para isso o Pleiteado deve requerer junto a secretária da Logos 

University® a documentação da California University-FCE que procederá 

com o processo mediante o recolhimento de uma taxa administrativa e 

das taxas de autenticação.  

Obs: Essa é uma Opção, não se trata de um item obrigatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIDÃO DE RECONHECIMENTO DA LOGOS UNIVERSITY® PELA 

CALIFORNIA UNIVERSITY-FCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 



LICENÇA DO ESTADO DA FLORIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECONHECIMENTO DA ONU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESOLUÇÃO Nº 02 DE 07 DE JANEIRO DE 2015 E.V. FICA INSTITUÍDO O 

TÍTULO DE DOUTOR HONORIS CAUSA. 

O LOGOS UNIVERSITY INTERNATIONAL® pode atribuir títulos de professor 

"AdHonorem", professor emérito, professor "Honoris Causa" e "Doutor Honoris 

Causa", de acordo com o artigo III do seu Estatuto, registrado no Estado da 

Florida-EUA. 

 Para a concessão de honras devem observar as seguintes regras: 

 (I) -a título de Ad professor Honorem ou Professor Emérito serão concedidas 

mediante proposta aprovada em votação e por maioria absoluta dos membros 

do Conselho Academico, Conselho de pesquisa e extensão, os professores que 

têm relevantes serviços a Logos University® e a sociedade; 

  

II- O título de professor Honoris Causa "será concedida pelo Presidente do 

Conselho Academico, com a aprovação em votação e por maioria absoluta dos 

membros do Conselho Academico, Conselho de pesquisa e extensão, os 

professores e pesquisadores ilustres do Logos ®; 

  

III- O título de Doutor "Honoris Causa" será concedida pelo Presidente do 

Conselho Academico, com a aprovação em votação e por maioria absoluta dos 

membros do Conselho Academico, Conselho de pesquisa e extensão, as 

personalidades eminentes que têm contribuído para o progresso do Logos ®, 

região ou país, ou se não se distinguem pela sua ação em favor da 

humanidade, Ciência, letras, artes e cultura em geral. 

  

§1º- O diploma correspondente será assinado pelo presidente do Conselho 

Academico e os homenageados e transcrita no livro próprio de Logos®. 

  

§2º- A concessão de título de professor emérito, professor Honoris Causa "e" 

Doutor "Honoris Causa" será feita em sessão solene do Conselho Academico, 

Conselho de pesquisa e extensão. 

Único- O Presidente do Conselho Academico poderá escolher outra forma de 

entrega caso seja necessário.  

 



INSTRUÇÕES PARA CANDIDATURA 

 

- Preencher Formulário padrão; 

 

- anexar documentos (RG, CPF, RESIDENCIA, FOTO 3X4 DE TERNO E 

DOCUMENTOS ACADEMICOS QUE ACHAR IMPORTANTE); 

 

- declaração de atividade social, profissional e humanitária; 

 

- Quitação da Taxa de emissão de Documento;  

 

Contatos: 

 

Site: www.logos-university.org 

Email: contato@institutologos.org 

Telefones: 

+1 (786) 259-0471(USA) 

+55 (21) 3726-1032 ( Brasil)  

 

 

 

http://www.logos-university.org/
mailto:contato@institutologos.org

