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O Emerson Fellowship é um programa de formação de liderança que oferece aos alunos 

selecionados a possibilidade de adquirir conhecimentos e habilidades que permitirão a eles se 

tornarem referências em suas universidades para discussão de temas relacionados a Israel e 

ao Oriente Médio, contribuindo, assim, para o desenvolvimento do trabalho educacional já 

realizado pela StandWithUs Brasil. Uma das mais prestigiadas e famosas iniciativas 

educacionais da StandWithUs no mundo, o programa até então só estava disponível para uni-

versitários nos Estados Unidos, Canadá, Israel e Reino Unido, mas finalmente torna-se aces-

sível aos brasileiros. 

O Emerson Fellowship do Brasil terá duração de um ano, contará com aulas online e presen-

ciais, e incluirá oito módulos que cobrirão temas nas áreas de segurança internacional, socieda-

de,  jornalismo e cultura. O conteúdo abordado tanto durante o curso quanto nos dois encontros 

presenciais (a serem realizados no Rio de Janeiro e São Paulo, com despesas totalmente custe-

adas pela StandWithUs Brasil), terão como objetivo aprimorar as habilidades de liderança dos 

candidatos e fornecer recursos teóricos para os debates sobre Oriente Médio e Israel no campus. 
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cronograma

PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS

DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS ACEITOS

INTRODUÇÃO AO PROGRAMA

HISTÓRIA DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL E HOLOCAUSTO I

HISTÓRIA DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL E HOLOCAUSTO II

ORGANIZAÇÃO DE INICIATIVAS EDUCACIONAIS I

HISTÓRIA E GEOPOLÍTICA DO ORIENTE MÉDIO I

HISTÓRIA E GEOPOLÍTICA DO ORIENTE MÉDIO II

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DE LIDERANÇA I

DILEMAS DO CONFLITO ENTRE ISRAELENSES E PALESTINOS I

DILEMAS DO CONFLITO ENTRE ISRAELENSES E PALESTINOS II

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DE LIDERANÇA II

A COBERTURA DA IMPRENSA NO CONFLITO ENTRE ISRAELENSES E PALESTINOS I

A COBERTURA DA IMPRENSA NO CONFLITO ENTRE ISRAELENSES E PALESTINOS II

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DE LIDERANÇA III

TREINAMENTO INTENSIVO NO RIO DE JANEIRO

FÉRIAS

ORGANIZAÇÃO DE INICIATIVAS EDUCACIONAIS II

HISTÓRIA DAS RELAÇÕES ENTRE BRASIL E ISRAEL

HISTÓRIA DAS RELAÇÕES ENTRE ESTADOS UNIDOS E ISRAEL

HISTÓRIA DAS RELAÇÕES ENTRE NAÇÕES UNIDAS E ISRAEL

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DE LIDERANÇA IV

DISCUSSÃO SOBRE A OBRA “A INDÚSTRIA DA MENTIRA” DE BEN-DROR YEMINI

AS DIREITAS E AS ESQUERDAS DA POLÍTICA ISRAELENSE

A AMEAÇA DO MOVIMENTO BDS

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DE LIDERANÇA V

AMOS OZ ENTRE LUGARES: DE JERUSALÉM AOS KIBBUTZIN

COMO FUNCIONAM AS ELEIÇÕES ISRAELENSES?

AS 4 TRIBOS DE ISRAEL: O FUTURO DA SOCIEDADE CIVIL ISRAELENSE

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DE LIDERANÇA VI

PARCEIROS PARA A PAZ: HAMAS E A AUTORIDADE PALESTINA?

A GEOPOLÍTICA DO CONFLITO ENTRE IRÃ E ISRAEL.

CONFLITOS HÍBRIDO: O HEZBOLLAH NO ORIENTE MÉDIO E NO MUNDO

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DE LIDERANÇA VII

TREINAMENTO INTENSIVO  EM SÃO PAULO

VIAGEM PARA A CONFERÊNCIA “ISRAEL IN FOCUS” EM LOS ANGELES

09 a 26/02/2020

28/02/2020

02/03/2020

12/03/2020

16 /03/2020

23/03/2020

30/03/2020

06/04/2020

20/04/2020

27/04/2020

4/05/2020

11/05/2020

18/05/2020

25/05/2020

01/06/2020

28 e 29/06/2020

30/07 a 02/08/20

03/08/2020

10/08/2020

17/08/2020

24/08/2020

31/08/2020

07/09/2020

14/09/2020

21/09/2020

30/09/2020

12/10/2020

19/10/2020

26/10/2020

02/11/2020

09/11/2020

16/11/2020

23/11/2020

30/112020

06 e 7/12/2020

17 a 19/01/2021

PROCESSO
SELETIVO

MÓDULO 1
ONLINE

MÓDULO  2
ONLINE

MÓDULO  3
ONLINE

MÓDULO  4
ONLINE

PRESENCIAL

MÓDULO 5  
ONLINE

MÓDULO 6
ONLINE

MÓDULO  7 
ONLINE

MÓDULO  8 
ONLINE

PRESENCIAL

VIAGEM LA
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Método de ensino

Durante todas as etapas do programa, os candidatos serão acompanhados pela Coorde-

nação de Atividades Acadêmicas da StandWithUs Brasil, bem como receberão acesso aos 

materiais necessários para a compreensão do conteúdo apresentado em cada módulo. É 

esperado que os alunos leiam a bibliografia relativa a cada aula previamente, pois o horá-

rio de aula deve ser usado como um espaço para discussão e esclarecimento de dúvidas. 

Demais informações serão dadas aos selecionados na aula inaugural, denominada “In-

trodução ao Programa Emerson Fellowship”. Leia, nas seções seguintes, informações so-

bre requisitos, processo de seleção, exigências e prêmios inclusos no programa. O horário 

das aulas será adaptado, na medida do possível, aos horários dos alunos que forem aceitos.
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Quais os requisitos 
necessários para 
inscrição no 
programa?

da inscrição

1. O programa de inscrição está aberto para estudantes universitários de todos os estados;

2. Idade entre 18 e 25 anos;

3. Judeus e não judeus podem se inscrever;

4. Estar cursando ou ter completado pelo menos dois semestres do seu curso de graduação;

5. Ser aluno de cursos presenciais de universidades públicas será um diferencial;

6. Ter visitado, estudado ou morado em Israel ou em outro país estrangeiro será um diferencial;

7. Nível avançado de inglês.

O processo de seleção se dará em três passos: 

Envio dos documentos por parte 

dos candidatos;

Entrevista online com os candi-

datos, em inglês e português;

Recebimento de um e-mail confir-
mando que o candidato foi aceito.

PRIMEIRO PASSO TERCEIRO PASSOSEGUNDO PASSO
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1. Cópia do documento de identidade (CNH ou RG);

2. Ficha cadastral preenchida (baixar aqui);

3. Comprovante de matrícula atual;

4. Currículo profissional em um arquivo PDF contendo não mais que três páginas;

5. Ensaio descrevendo o seu envolvimento com a comunidade judaica da sua cidade ou do 

seu Estado, se for o caso. Esse ensaio deve ser enviado em um arquivo PDF, não deve conter 

mais que três páginas e deve estar digitado em letra Times New Roman / Tamanho 12 / Espa-

çamento 1,5;

6. Carta de propósito explicando por que você deve ser aceito no programa. Seja criativo! 

Esse ensaio deve ser enviado em um arquivo PDF, não deve conter mais que três páginas e 

deve estar digitado em letra Times New Roman / Tamanho 12 / Espaçamento 1,5;

7. Duas cartas de recomendação de um empregador, professor ou autoridade pertinente in-

dicando você para o programa Emerson Fellowship;

8. Enviar todo esse material em um só e-mail para universidades@standwithus.com conten-

do o seguinte assunto “Emerson Fellowship 2020” e o texto a seguir no corpo de e-mail: “meu 

nome é ___________________ e eu quero ser um Fellow brasileiro”.

9. Você tem até às 23h do dia 26/02/2020 para se inscrever.

https://drive.google.com/file/d/1VPb0D_9pI7nGNXxOGsm6qZba9NWXd6oa/view?usp=sharing
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dados para um Fellow 
bem-sucedido?

1. Prêmio de R$ 3000 reais;

2. A possibilidade de participar de um grupo de apoio da StandWithUs Brasil, uma instituição 

internacional em seu Estado;

3. A possibilidade de requisitar uma carta de recomendação de um membro da equipe da 

StandWithUs Brasil;

4. A possibilidade de participar de uma viagem, parcialmente subsidiada, para a conferência 

da StandWithUs Brasil, em Los Angeles, EUA, chamada de “Israel in Focus”. Nesta, os 

Fellows e membros da equipe da StandWithUs Brasil poderão se encontrar com Fellows de 

outros países e conhecer figuras de relevância mundial do movimento de educação sobre 

Israel e Oriente Médio;

5. Todos os Fellows, independente de conseguirem realizar todas as atividades requisitadas 

pelo programa, receberão um certificado oficial referente a sua participação no mesmo;

6. Prioridade no acesso a palestrantes da StandWithUs Brasil;

7. Convites para eventos vinculados a StandWithUs Brasil;

8. Oportunidade de se inscrever em estágios no escritório da StandWithUs Brasil em Jerusa-

lém, Israel;

9. Apoio técnico às suas pesquisas acadêmicas.
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bem-sucedido?

Um Fellow bem-sucedido deve completar algumas atividades no decorrer do ano no qual está 

cursando o programa Emerson Fellowship 2020, são elas:

1. Incluir um ou mais palestrantes indicados pela StandWithUs Brasil em um evento acadêmico 

de destaque, que faça parte do cronograma acadêmico regular, na sua instituição de ensino;

2. Organizar uma iniciativa educacional da StandWithUs Brasil dentro de uma ou mais impor-

tantes instituições de ensino superior do seu Estado;

3. Liderar um grupo de estudantes, dentro da sua instituição de ensino, que tenha por objetivo 

estudar e promover o acesso a informações sobre história e geopolítica do Oriente Médio, 

tendo como foco, o esclarecimento dos dilemas enfrentados pelo Estado de Israel;

4. Escrever um artigo para um veículo de mídia local ou para o site da StandWithUs Brasil so-

bre algum aspecto da geopolítica, sociedade, cultura e história do Estado de Israel (todos os 

artigos serão revisados pela SWU antes da publicação);

5. Recrutar um novo candidato para o Emerson Fellowship 2021;

6. Participar dos dois encontros presenciais que acontecerão em junho e novembro de 2020 

entre os Fellows e a equipe da StandWithUs Brasil;

7. Submeter um relatório, no final do ano de 2020, sobre as atividades desenvolvidas durante o 

programa Emerson Fellowship;

Cada Fellow receberá orientações e ajuda da Coordenação de Atividades Universitárias da 

StandWithUs Brasil para a realização dessas atividades.
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serão avaliados?

Cada Fellow será avaliado, no decorrer do ano, com base nos critérios a seguir: 

1. Impacto e qualidade das iniciativas educacionais desenvolvidas no decorre do ano;

2. Criatividade na criação de projetos da StandWithUs Brasil com instituições de ensino 
superior no seu Estado;

3. Exposição na mídia local;

4. Habilidade de liderança;

5. Como o Fellow lida com situações nas quais é confrontado com pessoas e conteúdo an-
tissemita/anti-Israel;

6. Recomendação de seus pares;

7. Comunicação com os membros da equipe da StandWithUs Brasil;

8. Realização de eventos e relatórios requisitados.
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O que um Fellow não pode fazer?

1. Ausentar-se por mais de 3 aulas em cada semestre. As faltas possíveis não podem ser 
em aulas que constituam, em sua totalidade, um módulo completo ou qualquer uma das 
aulas denominadas “Organização de eventos, atividades e parcerias”;

2. Um aluno que participa ou participou do programa Emerson Fellowship não pode re-
presentar outra organização educacional (ou semelhante) que não seja a StandWithUs 
Brasil, durante quatro anos;

3. Expressar opiniões publicamente que são contrárias a missão da StandWithUs Brasil 
(exemplo: escrever um texto em um jornal, publicar conteúdo nas redes sociais ou minis-
trar palestras declarando o seu apoio ao boicote contra cidadãos, instituições ou negócios 
israelenses, onde quer que esses estejam).

4. Posicionar-se de forma depreciativa, continuamente e publicamente, a respeito da 
StandWithUs Brasil;

5. A StandWithUs Brasil repudia qualquer ato de racismo, xenofobia, homofobia, práticas 
de bullying, assédio sexual ou semelhantes, que  degradam a pessoa humana e ajam de 
forma contrária ao espírito do curso. Qualquer comportamento ligado nesse sentido será 
punido. 
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O Programa Emerson Fellowship 2020 é organizado pela Coordenadora de Ativi-

dades Acadêmica da StandWithUs Brasil, Nina Lobato. Se você quiser saber mais 

informações sobre o programa em questão ou esclarecer suas dúvidas, por favor, 

entre em contato com a Nina através do e-mail universidades@standwithus.com 

ou através do telefone (11) 3805-6460. Nós retornaremos o seu contato imediata-

mente ou em até 48h. Obrigado pelo seu interesse e aguardamos a sua inscrição!

O Emerson Fellowship é 
possível graças a doação 

de filantropos, em especial, 
Rita e Steven Emerson.


