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DECLARAÇÃO DE MISSÃO
A BYU-PATHWAY WORLDWIDE FOI FUNDADA E É APOIADA
E GUIADA PELA IGRE JA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS
ÚLTIMOS DIAS.

Nossa missão é
desenvolver discípulos
de Jesus Cristo que
sejam líderes em seus
lares, na Igreja e na
comunidade.

“A BYU-Pathway
Worldwide traz uma
abordagem inovadora
à educação — que é
exclusiva para o sistema
educacional da igreja,
bem como para o mundo”,
PRESIDENTE RUSSELL M. NELSON
“Observações iniciais”, Inauguração da
BYU-Pathway Worldwide, 16 de novembro
de 2017

ALUNOS DA BYU-PATHWAY EM TODO O MUNDO:

Tem o evangelho profundamente
internalizado em seus corações;

95%aumentam a fé na

Tornam-se alunos capazes;

88%daqueles que obtêm

Preparam-se para liderar
e sustentar suas famílias.

capacidade do Senhor
de ajudá-los

certificações dão
continuidade aos
estudos ou melhoram
suas condições de
emprego

97%indicam um amigo

para participar do
BYU-Pathway Worldwide

A BYU-Pathway Worldwide oferece
acesso a graduações com base espiritual,
completamente online, a um custo
significativamente reduzido.
ESPIRITUAL
A BYU-Pathway Worldwide edifica esperança e
confiança espiritual

ONLINE
As certificações e graduações são oferecidas
completamente online, de qualquer lugar do mundo

CUSTO REDUZIDO
Os valores dos cursos são significativamente inferiores
aos de outras escolas, graças, em grande parte, ao apoio
fornecido por A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos
Últimos Dias

50

Matrículas por ano na
BYU-Pathway Worldwide

150
Países

50

Estados dos EUA

A BYU-Pathway Worldwide fornece acesso a certificações e
graduações online nas seguintes áreas, oferecidas em parceria
com a BYU-Idaho e a Ensign College:

Administração

Tecnologia

Saúde

Comunicação

Estudos
sobre a
Família

Estudos
Profissionais

Componha um diploma de graduação
com certificações
Para a obtenção dos diplomas de graduação, os alunos selecionam três certificações
que se acumulam para formar uma diploma de tecnólogoe um diploma de bacharel.
As certificações podem ser concluídas em um ano ou menos e ensinam habilidades
para o mercado de trabalho que podem ajudar os alunos a conseguirem um emprego
melhor mais rapidamente.
Bacharelado

Tecnólogo

Certificação

+

=

Aumente a Fé
Os cursos contêm ensinamentos das
escrituras, assim como dos profetas e
apóstolos modernos.

94%

dos alunos dizem que a
participação na BYU-Pathway
Worldwide aumentou sua fé e seu
testemunho do Salvador.

POTENCIAL DE RENDA

Consiga emprego bem
antes de se formar
Os alunos que estão procurando emprego
relatam que conseguem salários mais altos
depois de concluírem a primeira certificação
e depois observam um aumento ainda maior de
renda depois de concluírem o bacharelado.

Certificação

Tecnólogo

Bacharelado

Bacharelado

Tecnólogo

Administração de Empresas Aplicada

Administração de Empresas Aplicada

Comunicação Aplicada

Comunicação Aplicada

Saúde aplicada

Saúde aplicada

Tecnologia aplicada

Tecnologia aplicada

Estudos do casamento e da família

Pesquisa de histórias das famílias

Estudos profissionais

Estudos do casamento e da família
Estudos profissionais

Certificaçaõ
Administração de empresas

Engenheiro de Suporte Técnico

Administração de sistemas

Epidemiologia

Agronegócio

Fundamentos comerciais

Análise de negócios

Fundamentos da Comunicação

Assistente administrativo

Fundamentos de Codificação e
Faturamento Médico

Banco de dados
Casamento e Convívio Familiar
Contabilidade básica
Defesa das famílias e crianças
Desenvolvimento de web
Educação dos Pais e da Família
Empreendedorismo

Gerenciamento de Projetos
Gestão de recursos humanos
Gestão de Turismo e Hotelaria
Habilidades comerciais e d
e
liderança
Marketing nas mídias sociais

Métodos e avaliação de saúde 
comunitária

Relações matrimoniais,
familiarese humanas

Núcleo da Comunicação

Segurança e saúde ocupacional

Pesquisa de história da família

Serviço Social

Pesquisas avançadas de história 
da família

Supervisão de canteiros de
obras

Planejamento e implementação
de s aúde comunitária

Tecnologia de serviços
automotivos 

Princípios de design gráfico

TEFL

Programação Web e de
Computadores
Projetos e desenhos assistidos
por computador

COMO SERVIMOS AOS ALUNOS

CUSTOS COM MENSALIDADES

As certificações e graduações oferecidas
online pela BYU-Pathway Worldwide
são concedidas pela BYU-Idaho e pela
Ensign College, enquanto a BYU-Pathway
fornece o apoio e os recursos adaptados
especificamente aos alunos que buscam
formação do tipo EAD. Isso inclui:

COM

UNIVERSIDADES
TRADICIONAIS
CURSOS
PROFISSIONALIZANTES

$$$

• Acesso a mentores
• Aconselhamento online e personalizado
para os alunos
• Apoio adicional por meio de encontros
semanais durante o primeiro ano
dos alunos

$$

$

O valor das mensalidades da
BYU-Pathway são bem menores do
que em outras faculdades

• Central de Ajuda Online

HÁ DUAS MANEIRAS DE SE INICIAR UMA GRADUAÇÃO

PathwayConnect

Certiﬁcação

Tecnólogo

Bacharelado

Todas elas começam com o PathwayConnect. Ele inclui matérias acadêmicas e
religiosas básicas que ajudam os alunos a ter mais sucesso.

BENEFÍCIOS

Custo reduzido

Completamente online

REQUISITOS
• Não é necessária a conclusão
do ensino médio (para maiores de
18 anos)
• Ter acesso diário a um computador com
internet de alta velocidade
• Ser capaz de compreender e falar inglês
(é necessária uma avaliação)

Encontros semanais de apoio
(online ou presenciais) durante os
três primeiros semestres
Aumento do aprendizado
espiritual
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