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Querido futuro estudante,

Você acaba de abrir a porta para uma das maiores aventuras do planeta. Você 
pode entrar e fazer parte do cumprimento do sonho de Deus de fazer discípulos 
de todas as nações (Mt. 28: 19-20). E pode ainda fazer isso enquanto estuda e se 
prepara para seu destino, como também, pode desfrutar de uma universidade 
verdadeiramente global, centrada em Jesus Cristo e dedicada à multiplicação de 
missionários.

Nós já temos estudantes de 214 nações participando conosco desse ambiente 
único de “aprendizagem vivencial”, buscando conhecer a Deus e fazê-Lo 
conhecido. Nosso ensino é modular, o que significa que vocês são imersos 
intensivamente em um assunto de cada vez, o que torna o aprendizado prático, 
com a máxima quantidade de experiências “mão na massa”. Nossos professores 
visitantes são especialistas em seus campos de trabalho e profundamente 
dedicados a Jesus. Esses professores e nossos colaboradores dependem de 
Deus para acrescentar Sua revelação aos seus anos de estudo e experiência. 
Assim, eles terminam moldando essa dependência de Deus nos estudantes.

Por causa desse ambiente estimulante, nossos estudantes têm desenvolvido todos 
os tipos de inovações, sob a liderança do Espírito Santo. Essa ênfase na “criação 
com Deus” significa que não há nada igual à formação pela UofN.

Anualmente, nossos estudantes têm sido capacitados em mais de 400 cursos, 
cerca de 650 localidades, espalhadas por 140 nações, em 97 idiomas. Seus 
trabalhos de campo os levam a ainda mais nações. Devido ao nosso corpo 
discente internacional e às diversas nacionalidades e contextos pessoais dos 
docentes, ao concluírem sua formação, todos terminam ganhando uma perspectiva 
global e uma experiência intercultural. Ao colarem grau, eles terão estudado em 
várias nações.

Pelo fato da Igreja estar no ápice da maior explosão de crescimento na História, 
estamos convictos que veremos uma ampla multiplicação de missionários 
formados indo a mais lugares, utilizando uma imensa variedade de meios para 
alcançar os locais mais difíceis. Também veremos mais de nossos graduados 
indo a cada área da Sociedade, para trazer o Senhorio de Cristo às Famílias, aos 
Negócios, Governos, à Educação, às Artes, Entretenimento e Esportes, à Mídia e às 
Igrejas Locais. Nossos graduandos serão parte desse crescimento exponencial do 
Reino de Deus.

Isso já está em andamento. Já está acontecendo! E vocês podem fazer parte disso 
na medida em que estudarem conosco. Juntos, veremos que a Terra “se encherá 
do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar” (Hc. 2: 14) 
[NVI]. 

Então, seja bem-vindo a esse esforço corajoso. Sua vida nunca será a mesma.

CARTA DO 
CHANCELLER 

INTERNACIONAL E 
CO-FUNDADOR 

LOREN
CUNNINGHAM
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Querido futuro estudante,

Bem-vindo à Universidade das Nações!

Você encontrará nessas páginas do Catálogo da Universidade das Nações 
2017-2019, os detalhes sobre os cursos, seminários e graduações que estamos 
oferecendo durante os próximos 3 anos.  A UofN é uma rede global com mais 
de 650 localidades em cerca de 140 nações com oportunidades de aprendiza-
gem oferecidas em quase 100 idiomas.

Com muita criatividade e inovação, desenvolvemos novos programas de gra-
duação. Convidamos você a ler as descrições e objetivos gerais dos graus de  
Tecnólogo, Bacharel e Mestrado. Estou certo que há programas que irão servir 
aos seus planos educacionais. Na UofN, olhamos para as graduações como 
níveis de apreciação para compreensão, conhecimento e habilidades numa 
categoria específica bem como maturidade pessoal e capacidade de produzir 
trabalho frutífero.

Os cursos da UofN estão inseridos em centros de JOCUM pelo mundo. Por-
tanto, os alunos têm oportunidades incríveis de viajar e aprender através de 
práticos e estágios em diversas culturas e ministérios. Com o aprendizado em 
comunidade e em grupo, nós estamos abertos para que os estudantes descu-
bram seus chamados para desenvolver paixão e encontrar significado e alegria 
profunda. 

Obrigado por seu interesse. É um grande privilégio para nós lhe dar as boas 
vindas à UofN.

CARTA DO 
PRESIDENTE 
INTERNACIONAL

MARKUS
STEFFEN
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A produção do catálogo da Universidade das Nações (UofN) requer a coleta acurada de dados perante nossas 
escolas pelo mundo, como também, a organização dessas informações para a produção do exemplar final. Somos 
especialmente gratos àqueles que foram além das distâncias mais longínquas e doaram seu tempo para concluir 
este projeto. Incluídos nessa equipe estavam: Camille Bishop, Thomas Bloomer, Aleck Cartwright, Derek Chignell, 
John Henry, John Mraz, Barbara Overgaard e Brad Tout. Eles contribuíram com centenas de horas no exemplar do 
catálogo, na coleta de dados, organização, tabulação, configuração do layout, revisão e habilidades com o compu-
tador. O design e o esboço gráfico da capa e das páginas textuais foram feitos por Arun Ankam (www.arunankam.
com). As imagens fotográficas são uma cortesia dos inúmeros obreiros voluntários e estudantes da JOCUM/UofN 
ao redor do mundo (muito obrigado!).
 
O procedimento de tradução do catálogo 2017-2019 da Universidade das Nações (UofN) para a Língua Portuguesa 
requer o acurado trabalho de consulta de termos que comuniquem melhor as perspectivas de formação universi-
tária de nível superior de cada uma das escolas oferecidas. Somado a isso, tem-se a organização de todas essas 
informações sob a consultoria plena da secretaria de registro da UofN para o Brasil e nações de língua portuguesa 
(mundo lusófono).
Dessa forma, somos profundamente gratos àqueles que, ainda que à distância, doaram seu tempo de, forma até 
mesmo sacrificial, para poderem ver esse projeto concluído. Fazem parte dessa equipe: Adriana Costa, Alexan-
dre da Costa Brandão, Jéssica Milanez Salve, Micaela Oliveira, Miriam Steyer, Renato Wong, Saulo Xavier e Victor 
Sardenberg. Eles contribuíram com centenas de horas de seu tempo em missões com todo o projeto de tradução 
deste catálogo. 

Que o acesso a essas informações se torne uma ferramenta poderosa de mobilização missionária, tanto no Brasil 
quanto na Angola, Moçambique, Timor Leste e outras nações de Língua Portuguesa mundo afora!

Nota dos Tradutores

Termos: AA, AS, BA, BS, MA. - Visando facilitar a compreensão dos leitores de língua portuguesa, os termos 
em inglês: Associate of Arts e Associate of Science foram ambos traduzidos como Grau de Tecnólogo ; os 
termos Bachelor of Arts e Bachelor of Science foram ambos traduzidos como Grau de Bacharel; e o termo 
Master os Arts foi traduzido como Grau de Mestrado. Levando-se em conta que nosso sistema Universitário 
não faz distinção entre estes termos.

Entrando em contato com a Universidade das Nações: por causa de sua natureza global, os contatos ini-
ciais podem dar mais certo à partir do Site Internacional da UofN (www.uofn.edu), ou à partir do Escritório 
Internacional de Registro mais próximo. Então, você será direcionado ao lugar mais apropriado para você 
conseguir informações e dados atualizados. As bases de JOCUM, individualmente, têm a maior parte das 
informações a respeito das escolas oferecidas em suas localidades e várias dessas bases possuem seus 
próprios sites. (veja: www.jocum.org.br e www.ywam.org).

© copyright 2017, University of the Nations
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Administradora de Alunos de Graduação
 Donna-Rae Cartwright
 degreestudentadmin@uofn.edu

América Latina e outras nações latinas   
 University of the Nations
 International Registrar for Latin Records 
 P.O. Box 2266
 AC EQS 104-304, Brasilia, DF 70343-970
 Brasil
 E-mail: registrar.latin@uofn.edu

América do Norte e Caribe de língua inglesa 
 University of the Nations
 International Registrar for NACAC 
 P.O. Box 2266
 AC EQS 104-304, Brasilia, DF 70343-970
 Brasil
 E-mail: registrar.nacac@uofn.edu

Escritório de Transcrições da UofN
 Transcripts Office
 University of the Nations
 PO Box 1526
 Ocean City, NJ 08226 
 EUA
 E-mail: transcripts@uofn.edu

Europa
 Youth With A Mission Amsterdam
 UofN International Registrar for Europe 
 Kadijksplein 18
 1018 AC Amsterdam
 Países Baixos 
 E-mail: registrar.europe@uofn.edu

ESCRITÓRIOS INTERNACIONAIS DE REGISTRO

México, América Central e Caribe de Língua 
Castelhana
 University of the Nations 
 International Registrar for MCA 
 Apartado 252-2070
 Sabanilla Montes de Oca
 San Jose, Costa Rica, C.A.
 E-mail: registrar.mca@uofn.edu

África e Oriente Médio
 Youth With A Mission
 UofN International Registrar, Africa/Middle East 
 PRIVATE BAG X129
 Muizenberg, Cape Town 7950
 Western Cape, África do Sul 
 E-mail: registrar.afme@uofn.edu 

Ásia (Centro, Sul e Sudeste asiático / Austrália / 
Indochina/Filipinas)
 University of the Nations
 International Registrar for Asia 
 PO Box 7
 Mitchell ACT 2911
 Austrália
 E-mail: registrar.asia@uofn.edu

Ásia Oriental e Pacífico
 University of the Nations
 International Registrar for East Asia-Pacific 
 Box 195
 75-5851 Kuakini Hwy
 Kailua-Kona, HI 96740
 EUA    
 E-mail: registrar.ap@uofn.edu
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Princípios Fundadores da
Universidade das Nações
Fundada sobre princípios bíblicos, a UofN cumpre seu com-
promisso com Cristo e Sua Grande Comissão equipando ho-
mens e mulheres com capacitações modulares, de ênfases 
espirituais, culturais, intelectuais e profissionais, inspirando-
-os a utilizar suas habilidades dadas por Deus, para comuni-
car e demonstrar o Evangelho a todas as nações. 

Ao ver o mundo como sala de aula e como local para o exer-
cício do ministério, a UofN está comprometida com o ensino 
e o desenvolvimento de homens e mulheres cristãos, cha-
mados a “fazer discípulos de todas as nações (Mt. 28:19- 
20). Há uma prioridade especial direcionada ao serviço às 
nações, cidades e grupos de pessoas com menos acesso à 
mensagem do Evangelho. Nesse sentido, uma abordagem 
integrada ao ministério, incluindo evangelismo, ensino e o 
suprimento de necessidades físicas são apresentados bibli-
camente e trabalhados segundo uma perspectiva prática.

A UofN busca aumentar o alcance de esforços evangelísti-
cos, equipando estudantes, que servem em todas as esferas 
da sociedade, em todas as nações, em resposta à declara-
ção de Jesus de que somos o sal da terra e a luz do mundo. 
Aprender a pensar biblicamente e a discernir espiritualmen-
te, aplicando verdades bíblicas a cada área da vida, prepara 
os estudantes a irem às nações, a partir das várias esferas 
dentro da qual têm sido chamados.

Em relação à sua estratégia educacional, a abordagem da 
UofN é baseada em II Pe. 1:5-8, texto que incita o desenvolvi-
mento de qualidades piedosas, adicionadas à fé: excelência 
moral, conhecimento, autocontrole, perseverança, piedade, 
fraternidade e amor. Esse desenvolvimento de caráter é par-
te integrante do currículo e é passado a partir das aulas, dos 
relacionamentos e das atividades diárias segundo à expe-
riência da Universidade das Nações.

Enquanto comprometida com a excelência educacional, 
a UofN cumpre seus objetivos com ênfase em conhecer e 
amar a Deus e buscar sua Revelação e direcionamento. Em 
todos os cursos, os alunos participam regularmente de perío-
dos de intercessão e adoração. Os princípios de Deus são 
vividos nos relacionamentos entre alunos e obreiros, a partir 
do perdão, franqueza, arrependimento, honrando os dons e 

habilidades de cada pessoa, unidade, trabalho em equipe, 
hospitalidade, liderança serva e amando uns aos outros, as-
sim como nos ordena Jesus.

Cada curso de cada faculdade da UofN é um “multiplicador 
para missões”, servindo para aumentar o número de traba-
lhadores, recursos e ministérios para o campo missionário. 
De âmbito internacional, os cursos oferecem um ensino 
transcultural relacionado ao conteúdo educacional e são de-
senvolvidos para serem aplicáveis a situações reais do dia a 
dia. Os trabalhos de campo, juntamente com as experiências 
transculturais vividas por cada estudante, são uma parte fun-
damental dos programas de Ensino da Universidade.
     

Jovens Com Uma Missão: 
A Organização-Mãe
A UofN nasceu de Jovens com Uma Missão – JOCUM, um 
movimento cristão altamente descentralizado, de várias de-
nominações, dedicados a apresentar a pessoa de Jesus 
Cristo à sua geração, a capacitar e a equipar pessoas cris-
tãs para essa missão. Como cidadãos do Reino de Deus, os 
obreiros de JOCUM procuram amar, adorar e obedecer ao 
seu Senhor, a amar e servir Seu Corpo – a Igreja, e apresen-
tar todo o Evangelho para todas as pessoas, integralmente, 
pelo mundo.

Uma declaração de fé unifica os obreiros de JOCUM, que 
diz: “cremos que a Bíblia é Palavra inspirada e autoridade su-
prema, que revela que Jesus Cristo é o Filho de Deus; que, 
apesar de todos os homens terem pecado e carecerem da 
Glória de Deus, Deus tornou a salvação possível através da 
morte de Seu Filho na Cruz e da ressurreição de Jesus Cris-
to; que arrependimento, fé, amor e obediência são respostas 
apropriadas à iniciativa da graça de Deus por nós; que Deus 
deseja que todos sejam salvos e venham ao conhecimento 
da verdade; e que o poder do Espírito Santo é demonstrado, 
dentro e através de nós, para o cumprimento do último man-
damento de Deus – ‘Ide por todo o mundo e pregai o Evan-
gelho a toda criatura’” – presente em Marcos 16:15.

Universidade das Nações: História
A Universidade Cristã do Pacífico e Ásia (PACU, em inglês) 
foi fundada em Kona, Havaí, em 1978. A PACU foi fundada 
para treinar estudantes para ministrarem o amor de Cristo e 
ensinar os outros de acordo com o mandamento de Cristo 
de fazer discípulos de todas as nações, em todas as esferas 

INFORMAÇÕES GERAIS
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da sociedade. Um guia de desenvolvimento foi escrito, para 
criar sete Faculdades e diversos centros multidisciplinares, 
que desenvolveriam escolas, seminários e outros módulos 
de ensino nessas referidas áreas. Uma planta do campus 
foi preparada por uma equipe de arquitetos, que pensaram 
cuidadosamente no melhor ambiente para a implementa-
ção dos princípios da universidade. 

As escolas se desenvolveram rapidamente em muitas na-
ções e em seis continentes. Muitas dessas escolas foram 
ligadas à PACU. Mas, os nomes regionais e locais dados à 
PACU não refletiam o alcance global e a harmonia das vá-
rias atividades educacionais de alto nível. Então, o Corpo de 
Regentes, em unanimidade, adotou o novo nome, Universi-
dade das Nações (UofN), na reunião de 1988. A mudança 
de nome aconteceu oficialmente em 02 de Junho de 1989. 

A UofN é única em seu escopo de ensino missionário inter-
nacional com escolas em 140 nações e em mais de 650 lo-
cais, em todos os continentes. Devido ao fato das agências 
nacionais de educação de cada país (como o MEC, no Bra-
sil, por exemplo) terem grandes diferenças em seus siste-
mas de credenciamento de cursos universitários, atualmen-
te, a UofN não está registrada, em nível de credenciamento, 
em nenhuma nação. 
    

Estratégia Educacional
A Universidade das Nações é única em sua abordagem glo-
bal, transcultural e flexível. Aproximadamente 17.500 mil alu-
nos por ano cursam uma ou mais das escolas registradas em 
97 idiomas e em 650 campi diferentes. Nosso ensino combi-
na elementos de educação formal e informal, com um com-
prometimento de adorar a Deus, em espírito e em verdade, 
em tudo o que fazemos.

As Universidades do mundo começaram como ministérios da 
Igreja, capacitando líderes para a Igreja e para a sociedade. 
De forma similar, a UofN procura capacitar líderes de todo o 
mundo, que são chamados para as nações, seja para atuar 
no âmbito da Igreja, seja em outros âmbitos da Sociedade. 
Sejam quais forem os meios ou o contexto para desenvolver 
esse chamado, o objetivo comum de obediência à comissão 
de Cristo de irmos e fazermos discípulos de todas as nações, 
é o fator central para desenvolvermos capacitações no for-
mato de seminários, cursos e conferências. Algumas das 
estratégias principais empregadas para alcançarmos esse 

objetivo estão descritas a seguir.  

Aprender Fazendo
Programas educacionais intensivos, que requerem coopera-
ção e compartilhamento entre os participantes, seguidos do 
trabalho de campo, em que se é aplicado o que foi aprendi-
do, são a essência de aprender fazendo. Esses programas, 
como parte da estratégia educacional principal, são imple-
mentados em várias nações.

Educação Vivencial
A filosofia de educação vivencial é baseada na ideia de es-
tabelecer uma comunidade em que estudantes, obreiros e 
professores vivem, comem e estudam em grande proximida-
de para maximizar as oportunidades de aprendizado. Jesus 
fez isso com seus doze discípulos. Há exemplos bíblicos si-
milares nas escolas de profetas no Antigo Testamento e em 
At. 19. Essas escolas estabeleceram uma comunidade com 
valores comuns, nas quais “estudantes” e “faculdade” apren-
diam juntos e começavam a alcançar outros, para trazer mu-
danças, tanto em pessoas como em sociedades.

Nós acreditamos que o aprendizado acontece melhor no 
contexto de relacionamentos. O forte incentivo que damos 
à construção de relacionamentos entre estudantes e obrei-
ros provê uma atmosfera segura, que otimiza a experiência 
de aprendizado. A Educação informal ocorre em diversas 
instâncias, mas é mais aparente, quando os alunos estão em 
trabalhos de campo ou em estágios e encaram os desafios 
da vida real. A Educação formal, com o desenvolvimento 
sistemático de conceitos e a apresentação da informação, 
ocorre tipicamente na sala de aula, ou na presença de um 
tutor, ou no campo. Nesses três contextos, os estudantes 
são encorajados a buscar revelação, direcionamento e ins-
piração do Espírito Santo.

O conceito da UofN de “aprender fazendo” é uma experiên-
cia de aprendizagem. Ela é baseada no princípio bíblico de 
um corpo de crentes, que são um em espírito e trabalham 
juntos como uma equipe, em direção aos mesmos objetivos. 
Por essa razão, o trabalho em equipe é estimulado na UofN. 
Frequentemente, os estudantes são ensinados a trabalhar 
em equipes, como, por exemplo, equipes médicas ou de 
aconselhamento, equipes de produção e pesquisa, ou equi-
pes de artes, etc. O trabalho em equipe implica no compar-
tilhamento de recursos, ideias, talentos e num trabalho de-
senvolvido em unidade. A grande variedade de atividades 
relacionadas a cursos provê uma oportunidade rica de cres-
cimento dos relacionamentos entre estudantes e obreiros.

INFORMAÇÕES GERAIS
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Educação Modular
A Universidade das Nações desenvolveu uma abordagem 
educacional modular, que ajuda o estudante a se concentrar 
em um curso de cada vez, por um período integral. O sistema 
modular aprimora o aprendizado, pois, confere aos estudan-
tes, um tempo intensivo e direcionado para cada tópico abor-
dado. Normalmente, os professores convidados passam uma 
semana ou duas ensinando a respeito de sua área específica 
de formação (expertise), permitindo ao estudante, estar dire-
cionado e desenvolver a apreensão de um assunto de cada 
vez. O estudo concentrado em uma área durante um período 
de doze semanas prepara o estudante para trabalhar eficaz-
mente em trabalhos de campo subsequentes, logo após o 
período teórico.

Outro benefício do sistema modular é a mobilidade conferida 
ao aluno e à faculdade. Por exemplo, um estudante de comu-
nicação pode fazer um curso introdutório de comunicação e 
um de fotografia num campus da UofN, seguido por um es-
tágio em fotografia no campo missionário. Depois, ele pode 
escolher cursar escolas de produção de vídeo em locais da 
UofN situados em outros países. Dessa forma, o aluno não 
só terá uma capacitação acadêmica, mas também, uma va-
liosa oportunidade de viver em diversos contextos culturais. 
Essas experiências fornecem uma compreensão mais ampla 
sobre o mundo e sobre como os dons e o conhecimento do 
estudante pode ser aplicados da melhor forma para servir às 
necessidades de diferentes nações. A mobilidade dos estu-
dantes da UofN também dá abertura ao estabelecimento de 
amizades entre pessoas de diferentes nacionalidades, crian-
do redes internacionais de relacionamento.

O sistema modular permite a formação de diferentes estra-
tégias de aprendizagem. Princípios gerais sobre uma área 
podem ser estabelecidos primeiro. Em seguida, detalhes es-
pecíficos podem ser apresentados para a construção de um 
conhecimento do trabalho e das habilidades específicas da 
área de aprendizagem. Depois, o aluno “entra” em mais de-
talhes conforme são necessários, mas esses, estão sempre 
no contexto dos objetivos e das aplicações. Essa estratégia 
de aprendizagem se mostra altamente motivacional para os 
alunos, pois, relacionam as informações básicas com os pro-
pósitos gerais do curso. 

Apesar do sistema modular da UofN ser menos comum, ele 
pode ser comparado com outros sistemas universitários. Por 
exemplo, ao comparar esse sistema modular inovador com 
um programa universitário tradicional, um curso modular ou 
período da UofN é equivalente a cerca de três ou quatro dis-

ciplinas de um curso de uma universidade formal em uma de-
terminada área de conhecimento. Cada semana de trabalho 
num curso da UofN pode valer um crédito, desde que haja a 
conclusão satisfatória. Um termo integral de 12 semanas ou 
módulo de curso equivale a 12 créditos.

Por exemplo, um curso modular completo de 12 créditos da 
UofN é equivalente a 12 créditos semestrais ou a 16 créditos tri-
mestrais, dentro do sistema universitário norte-americano, por 
exemplo. As sequências dos módulos podem levar a diversos 
graduações em nível de Tecnólogo, Bacharel ou Mestrado. 

Acreditamos que a educação modular é idealmente adapta-
da para implementar os princípios fundadores da UofN.

Os módulos são desenvolvidos para serem:
• Centrados em Deus, colocando cada disciplina no contexto 
segundo “No princípio, Deus..”; 
• Marcados pela empolgação de se aprender quem Deus é, 
o que Ele fez e o que Ele pode fazer a partir de nós;
• Planejados para integrar verdades bíblicas com disciplinas 
acadêmicas;
• Desenvolvidos para cultivar habilidades naturais em poten-
cial e atitudes espirituais que ajudam o aluno a responder ao 
chamado de Deus para sua vida; 
• Abertos para que a dinâmica criativa do Deus Vivo possa 
ser continuamente incorporada aos programas acadêmi-
cos; e
• De escopo, pontos de vista e aplicações internacionais.

Professores Visitantes e Recursos
Devido ao sistema modular, os estudantes se beneficiarão 
do conhecimento e habilidades de professores obreiros, 
bem como, também de professores convidados que tenham 
os valores congruentes com aqueles da UofN e JOCUM. 
Os professores convidados vêm por uma semana ou mais 
para ensinar em sua área específica de formação (expertise). 
Inclusive, alguns são professores em outras faculdades ou 
universidades, enquanto que, outros, são autores, pastores, 
missionários, cientistas ou outros profissionais. Conhecidos 
nacionalmente ou internacionalmente por sua competência 
numa área de conhecimento, esses professores enriquecem 
e diversificam a vida no campus. Com a inclusão desses pro-
fessores, a qualidade do curso não fica dependendo apenas 
de um professor, mas sim, repousa sobre muitos professores 
especialistas. Além disso, os professores visitantes estão dis-
poníveis para consultorias em particular em áreas de interes-
se específicas para os estudantes.
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Líderes de Escolas e Obreiros
Os cursos modulares da UofN são coordenadas por líderes 
de escola e seus obreiros, que são voluntários em tempo in-
tegral de JOCUM. Os líderes de escola são facilitadores dos 
professores convidados, e também, ensinam parte dos cur-
sos, e trabalham intensivamente com os obreiros, treinando-
-os para serem futuros líderes. Eles, não somente, trazem 
continuidade e integração ao curso, mas também, esfor-
çam-se para trazer união e integração entre os estudantes. 
Coordenam atividades extracurriculares para os estudantes, 
fazem aconselhamento em particular com cada estudante, 
delegam e avaliam experiências de aprendizado e estão dis-
poníveis para os estudantes fora do horário de aula. 

Instrutores da UofN
Os instrutores da UofN são professores residentes de um
campus da UofN ou de uma escola de JOCUM. Em alguns 
casos, eles vivem no local em que o curso é ministrado. Ou-
tros vêm de diversas localidades pelo mundo para ensinar, 
por uma ou duas semanas. Muitos são professores com reco-
nhecimento internacional, que, frequentemente, ensinam em 
diversos locais da UofN, em outras instruções de aprendiza-
do, e em reuniões cristãs, etc.

Multicultural e Transcultural
Uma característica chave dos cursos, obreiros e líderes da
UofN é a representação multicultural. A UofN não somente 
valoriza toda pessoa de toda cultura como alguém criado à 
imagem de Deus, mas também reconhece que cada grupo 
cultural enriquece o todo com dons e expressões únicas da 
natureza e caráter de Deus. Devido a esta crença centrada 
no valor e significância da contribuição de cada cultura, a 
UofN se esforça para não somente manter as portas abertas 
para todas as culturas de todas as nações. Muitos cursos são 
bilíngues. Há evidências deste valor sendo trabalhado que 
podem ser vistas na grande mistura de nações e culturas re-
presentadas na UofN internacional.

Intercessão e Louvor
A UofN dá lugar especial à função e ao papel da intercessão 
e louvor como o cerne de tudo o que fazemos, tanto dentro 
quanto fora da sala de aula. Reconhecendo Deus como a 
fonte de toda a sabedoria e conhecimento, procuramos Sua 
revelação em relação a todos os assuntos da vida, experi-
mentando Seu direcionamento em tudo, desde o desenvolvi-

mento de cursos a momentos individuais com os estudantes.

Multiplicador para Missões
Como um “multiplicador para missões”, cada curso, seminá-
rio e trabalho de campo da UofN é desenvolvido intencio-
nalmente para aumentar o número de obreiros, recursos e 
ministérios para o campo missionário. Um dos diferenciais 
da Universidade é a relação próxima entre o treinamento 
a aplicação prática no campo. Esta universidade equipa e 
realiza missões no contexto dos programas de treinamento. 
Qualquer aluno que recebe um Grau da Universidade das 
Nações haverá participado em diversas empreitadas missio-
nárias. Levando a sério o componente do ensino da Grande 
Comissão, nós buscamos treinar professores que irão para 
as nações através das várias esferas da sociedade represen-
tadas pelas Faculdades (Educação, Saúde, Ciência e Tecno-
logia, Etc.).O aprendizado das habilidades nestas profissões 
no contexto de uma cosmovisão bíblica se torna o meio para 
o fim de ensinar as nações, aplicando princípios bíblicos para 
todas as áreas da vida, da economia e educação à vida e 
conduta na igreja.

Conselheiros da Universidade das Nações
Os conselheiros da UofN provêm à universidade informações 
e conselhos valiosos. A experiência deles e seus papéis de 
influência na sociedade bem como seu profundo interesse 
na visão da UofN e princípios fundamentais são combinados 
para dar à UofN uma visão atualizada das influências que 
têm moldado o mundo. Os membros são de diversas nações 
e servem a sociedade através de papéis em gestão de ne-
gócios, governo, tecnologia, direito, bancos, e liderança de 
igrejas. Eles servem a UofN generosamente compartilhando 
a sabedoria adquirida através de décadas de experiência em 
várias áreas da sociedade.

      

O Conselho de Regentes da Universidade 
das Nações
O Conselho de Regentes da UofN tem a responsabilidade de 
assegurar que a universidade se mantenha fiel a seus princí-
pios fundadores e mantenha os valores cristãos que caracte-
rizam a JOCUM.
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Cursos/Escolas
A Escola de Treinamento e Discipulado (ETED) com seu res-
pectivo trabalho de campo é um pré-requisito para todos os 
outros cursos da UofN. A ETED é a porta de entrada para 
todas as sete Faculdades e vários Centros da UofN.  Os es-
tudantes podem se inscrever em qualquer ETED oferecida 
atualmente em cerca de 650 locais, em mais de 140 nações 
e em 97 idiomas ao redor do mundo.

Uma vez que o aluno tenha completado a ETED, ele pode 
participar da grande variedade de cursos da UofN. Estes 
cursos são desenvolvidos para equipar o aluno para vi-
ver na prática do último mandamento de Cristo de “fazer 
discípulos de todas as nações.. ensinando-os a obedecer 
tudo o que lhes comandei” (Mateus 28:19-20). Um aluno 
não precisa estar registrado num programa de Graduação 
para participar dos cursos da UofN para o qual ele estiver 

ATS College/Faculty of Arts & Sports - Faculdade de Artes & Esportes

CHR College/Faculty of Christian Ministries - Faculdade de Ministérios Cristãos

CMC College/Faculty of Communication - Faculdade de Comunicação

CNH College/Faculty of Counseling & Health Care - Faculdade de Aconselhamento & Saúde

CCC Centre for Core Curriculum - Centro para o Currículo Fundamental 

EDN College/Faculty of Education - Faculdade de Educação

ES Extension Studies Centre - Centro de Cursos de Extensão

HMT College/Faculty of Humanities & International Studies - Faculdade de Humanidades & Estudos Internacionais

SCI College/Faculty of Science & Technology - Faculdade de Ciência & Tecnologia

DEV Community Development & Justice Centre - Centro de Desenvolvimento Comunitário & Justiça

DSP Centre for Discipleship Training Schools - Centro para Escolas de Treinamento e Discipulado

FAM Family Resource Centre - Centro de Recursos à Família

GEN GENESIS Centre - Centro GENESIS

STU Student Mobilization Centre - Centro de Mobilização Estudantil

Estas siglas são seguidas de um número de três dígitos que indica o tipo de curso que é, dentro da Faculdade ou Centro:

Seminários e cursos especiais sem crédito      000–99
Seminários de Graduação de Nível Superior      100–199
Cursos Introdutórios de Grad. de Nível Superior       200–299
Cursos e Seminários Avançados de Graduação de Nível Superior     300–399
Cursos Especiais de Graduação de Nível Superior, Tese de Graduação de Nível Superior  400–499
Cursos e Seminários a Nível de Mestrado      500–599
Cursos Especiais de Mestrado, Tese de Mestrado      600–699

qualificado. Os alunos podem realizar escolas em qualquer 
uma das Faculdades e locais que se enquadram melhor em 
seus objetivos ministeriais. É claro que para ser admitido 
num curso da UofN, o estudante deve provar sua habilidade 
para realizar um trabalho de curso a nível universitário no 
idioma que o curso for oferecido.

Esta abordagem à educação oferece ao aluno a flexibili-
dade para se aprofundar nas áreas de conhecimento que 
forem benéficas para que cumpra seus objetivos de carrei-
ra. Os alunos são encorajados a serem obedientes ao cha-
mado de Deus conforme eles buscam se equipar da forma 
necessária para buscarem seu ministério dado por Deus. 

Todos os cursos da UofN possuem um número específico, 
precedidos por uma sigla de três letras que indica o nome 
em inglês da Faculdade que está oferecendo o curso:
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Os cursos listados nesse catálogo estão sujeitos a mudan-
ças.  Informações adicionais sobre as disponibilidades de 
cursos para o ano seguinte que podem não constar na edi-
ção atual do catálogo estão disponíveis nos Escritórios In-
ternacionais de Registro da UofN, Escritórios de Faculdades 
ou Centros ou pela internet ( www.uofn.edu).

Seminários
A UofN oferece um programa extensivo de seminários, com 
workshops, conferências e seminários que concedem cré-
ditos acadêmicos e são frequentemente abertos ao público, 
bem como para alunos da UofN.

Para que os participantes recebam créditos da UofN, o se-
minário deve ter a duração mínima de uma semana (cinco 
dias de aprendizado), e ser registrado através do centro ou 
faculdade apropriado. Os participantes desejando crédi-
tos, devem se registrar para este propósito e pagar a taxa 
requerida. Os alunos podem cursar quantos seminários e 
workshops que ofereçam de 1-6 créditos que desejarem 
antes da conclusão de uma ETED. Somente 6 créditos de 
seminário serão concedidos ao aluno que estiver buscando 
um Grau da UofN, mediante aprovação do Conselheiro Aca-
dêmico da Faculdade na qual o programa de graduação 
for oferecido ( consulte a seção de Créditos de Seminários 
para mais detalhes). O crédito por uma semana completa de 
aprendizado de um seminário e um curso não podem ser 
obtidos simultaneamente.

Cursos de Extensão
Os Cursos de Extensão da UofN são o programa de estudo 
em tempo parcial, oferecendo os cursos da UofN em uma 
variedade de formatos. Esses cursos incluem resultados 
de aprendizagem bem definidos, avaliação do domínio do 
assunto por parte dos alunos e uma nota final, bem como 
créditos específicos. Esses cursos normalmente não têm o 
requisito de uma ETED, no entanto, para cursos avançados, 
a ETED poderá ser um requisito dependendo do nível do 
conteúdo e seus pré-requisitos.
 
Assim como em seminários, os alunos podem cursar quan-
tos cursos de extensão quiserem antes de completarem 
uma ETED. Os alunos poderão utilizar os créditos de cur-
sos de extensão para uma graduação junto à UofN, sujeitos 
à aprovação do Conselheiro Acadêmico da Faculdade da 

respectiva Faculdade na qual a graduação é oferecida (vide  
a seção de Créditos de Seminários e Cursos de Extensão 
para saber quais condições). O crédito para uma semana 
completa de aprendizagem de um seminário e um curso 
não podem ser obtidos simultaneamente.

Graduações
Apesar do aluno poder estudar na UofN sem buscar um
Grau, muitos acham um programa de Graduação benéfico 
no preparo para seus objetivos de vida. Os cursos podem 
ser feitos, um módulo por vez, levando a um Grau ofere-
cido nos níveis de Tecnólogo, Bacharel ou Mestrado. Nós 
encorajamos os alunos a intercalar seus estudos com ex-
periência prática no campo, para que seu aprendizado e 
seu serviço possam ser edificados um sobre o outro. Por 
esta razão, não há limite de tempo para a conclusão de um 
Grau da UofN. Os programas de graduação individuais es-
tão listados ao início de cada seção de Faculdade. Quando 
o aluno decide fazer uma Graduação, o aluno consulta um 
Orientador Acadêmico credenciado da Faculdade corres-
pondente. Um “Formulário de Planejamento de Graduação” 
é elaborado pelo orientador para aprovação do Deão In-
ternacional da Faculdade, e é submetido ao Escritório do 
Reitor Internacional. 

Após a conclusão satisfatória de todos os requisitos da Gra-
duação, o aluno está elegível à graduação. Quando o aluno 
está a 6 meses de concluir seu programa de graduação, 
ele envia um “Formulário de Aplicação para Graduação da 
UofN” para o Escritório do Reitor Internacional. O Orientador 
Acadêmico da Faculdade recomenda o aluno ao Reitor. O 
reitor examina e aprova a recomendação e certifica o grau 
em nome do Presidente e do Conselho de Regentes. 

Requisitos Acadêmicos para Graduações
É requerido que o aluno preencha os requisitos de gradua-
ção conforme a lista no Catalogo da UofN no momento do 
preenchimento do Formulário de Planejamento de Gradua-
ção. Se o aluno escolher se graduar sob uma nova versão 
do catálogo, eles devem mudar completamente para os re-
quisitos de graduação do novo catálogo e preencher um 
novo Formulário de Planejamento de Graduação junto ao 
Conselheiro Acadêmico da Faculdade.

1. Pré-requisito da ETED

A Escola de Treinamento e Discipulado (ETED) é um pré-
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-requisito obrigatório para todos os outros cursos e todas as 
Graduações. Todos os candidatos à UofN devem primeira-
mente completar satisfatoriamente uma ETED devidamen-
te qualificada, inclusive o trabalho de campo, antes de ser 
autorizado a fazer qualquer outro curso ou ser aceito num 
programa de graduação. A ETED é a porta de entrada para 
as sete Faculdades e diversos Centros da UofN. A ETED é 
um treinamento cristão intensivo que começa com a fase 
teórica de 12 semanas, seguida por um trabalho de campo 
prático de 8 a 12 semanas. A ETED foi desenvolvida para 
encorajar os alunos no desenvolvimento de caráter pes-
soal, no aprofundamento de um relacionamento vivo com 
Deus e para identificar seus dons e chamados únicos em 
Deus. Para mais detalhes consulte o descritivo das esco-
las do Centro para Escola de Treinamento e Discipulado, 
na seção de Centros e Institutos. A exposição transcultural 
e a consciência global são ênfases especiais durante o cur-

so que prepara os alunos a alcançar as gerações atuais e 
futuras e a responder ao chamado de ir “a todo o mundo e 
discipular todas as nações” (Mat. 28:19).

2. Requisito Transcultural

O propósito do requisito transcultural é dar aos graduandos  
experiência prática e uma compreensão maior da vivên-
cia e ministério transcultural. Um aluno do grau de Bacha-
rel precisa completar no mínimo duas escolas, isto é dois 
períodos teóricos (com seus trabalhos de campo/ estágios 
correspondentes, se for aplicável) numa região diferente da 
nacionalidade do aluno, e num ambiente que irá prover uma 
experiência transcultural aprovada. Um aluno do grau de 
Mestrado deverá completar um mínimo de 12 créditos numa 
região diferente de sua nacionalidade e num ambiente que 
forneça uma experiência transcultural aprovada.

Pensamento Cristão Aplicado

HMT/SCI 211 Humanidades & Ciência: Uma Perspectiva Cristã (HAS)                   
HMT/SCI 213 Escola de Cosmovisão Bíblica Cristã (SBCW) 
HMT/SCI 215 Escola de Transformação(TS) 
HMT/SCI 217 Engajando com a Palavra de Deus (EGW) 
 
Bíblia
CHR 211 Escola de Fundamentos em Estudos Bíblicos  (antiga “ECEB”)
CHR 213 Escola de Estudos Bíblicos I (EEB I)
CHR 221/322/323 Escola da Bíblia (sequência completa de 3 trimestres)
CHR 225 Escola Bíblica para as Nações)
CHR 227 Curso de Introdução à Bíblia

Comunicação

CMC 211 Escola de Fundamentos em Comunicação (EFC)
CMC 215 Introdução à Comunicação
CHR/CMC 287 Escola de Mídia de Fronteiras (SOFM)
CHR/CMC 371                   Escola de Ensino e Pregação Bíblica (BTPS)

Cursos atualmente aprovados que cumprem os requisitos do Currículo Fundamental
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3. Requisito do Currículo Fundamental 
(Core Curriculum)
O Currículo Fundamental é recomendado para todos os 
alunos, mas é requerido para todos os graus de Bacharel e 
um dos 3 cursos centrais é requerido para alguns graus de 
Graduação de Nível Superior. Para o grau de mestrado, é re-
querido que o aluno já tenha um estudado anteriormente  a 
Bíblia a nível universitário de forma equivalente ao Currículo 
Fundamental da Bíblia. O Currículo Central tem 3 requisitos, 
conforme descritos abaixo.
O requisito de Comunicação (12 créditos) capacita o aluno a 
obter uma base bíblica para a comunicação, juntamente com 
as técnicas básicas de leitura, pesquisa, escrita e oratória. Ela 
traz uma experiência direta em comunicação interpessoal, 
intrapessoal e transcultural, inclusive o uso de várias mídias 
para comunicar a mensagem a diversos públicos. 

O requisito da Bíblia (12 créditos) capacita o aluno a com-
preender a mensagem da Bíblia e desenvolver técnicas 
para uma vida de leitura, memorização, meditação e estu-
do, e a aplicar as Escrituras através de estudos, adoração, 
oração e obediência.

O requisito do Pensamento Cristão Aplicado (12 créditos) 
permite ao aluno desenvolver uma compreensão bíblica 
das cosmovisões, história, instituições humanas, cultura, 
ciência e as artes. Técnicas de pensamento crítico são apli-
cadas a questões atuais, sempre visando uma resolução. 

Esses cursos do Currículo Fundamental refletem os funda-
mentos da UofN, preparando os alunos a se engajarem com 
a cultura e a sociedade com a mensagem da Palavra de 
Deus e sua aplicação a todos os aspectos da vida. Os alu-
nos também são preparados com ferramentas para apren-
dizagem e desenvolvimento contínuo.

4. Escola de Ensino Médio ou Equivalente

Todos os alunos candidatando a um programa de graduação 
de Nível Superior ou Bacharel devem satisfazer os requisitos 
gerais de graduação em escola de nível médio ou equivalen-
te, conforme aprovado pelo Reitor Internacional. Isto garante 
que ele tenha as qualificações necessárias para obter o má-
ximo benefício dos cursos da UofN.

5. Grau de Bacharel ou Equivalente

Todos os alunos candidatos a um grau de Mestrado devem 
ter completado satisfatoriamente um grau de Bacharel ou 
seu equivalente. É requerida a aprovação do Deão da Fa-
culdade do programa de graduação e do Reitor.

6.  Proficiência de Idioma

Um candidato a graduação deve fornecer evidências de 
sua habilidade de lidar com o trabalho de nível universitário 
no idioma em que o programa de graduação é oferecido.

7. Créditos de Trabalho de Campo/Prático/Estágio
Um programa de graduação aprovado deve incluir:
16-36 créditos de trabalho de campo / estágio para o 
grau de Tecnólogo
24-36 créditos de trabalho de campo / estágio para o 
grau de Bacharel. 
12 créditos de trabalho de campo / estágio para o grau 
de Mestrado.

Um trabalho de campo é desenvolvido para dar aos alu-
nos a oportunidade de exercitar um conhecimento ou fer-
ramentas recém-adquiridas num contexto supervisionado, 
normalmente no contexto de equipe e com um enfoque 
concentrado em missões ou ministérios. O aprendizado 
do aluno é significantemente acelerado e aprofundado 
através da integração do “aprender” e do “fazer” no tra-
balho de campo.

Um estágio aloca o aluno num ambiente de trabalho com 
outra organização (ou, em alguns casos, em outra parte da 
mesma organização) para incentivar o treinamento e a ex-
periência sob a supervisão direta de uma pessoa no campo, 
coordenando juntamente com um Orientador Acadêmico 
da UofN, Deão ou Líder de Escola. Idealmente, no nível de 
Mestrado, deverá haver oportunidades para o aluno ensi-
nar, treinar ou contribuir a partir de sua própria experiência 
de aprendizado durante o estágio.

Um prático é uma experiência de “mão na massa”, na qual 
se aplica o conhecimento ou técnicas previamente adquiri-
dos, frequentemente conectados ao período teórico de um 
curso. Normalmente ocorre em equipe e com um supervi-
sor; frequentemente o líder da escola, e é avaliado em fun-
ção do desempenho do aluno e sucesso do projeto.

8. Créditos de Seminário e Cursos de Extensão

Os créditos por seminários e cursos de extensão devem 
ser diretamente relacionados ao programa de graduação. 
Estes créditos devem ser aprovados pelo orientador aca-
dêmico da Faculdade. O crédito por uma semana comple-
ta de aprendizagem ou curso de extensão não podem ser 
obtidos enquanto se frequenta a um outro curso da UofN. 
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9. Cursos de Estudos Direcionados

Um curso de estudos direcionados é elaborado por um 
orientador acadêmico que trabalha com o aluno da UofN 
numa área aonde um curso formal não está disponível. São 
estabelecidos alvos e tarefas claras, que podem incluir lei-
turas, pesquisas, aquisição de técnicas, aulas específicas 
dentro da UofN ou outra instituição de ensino; e formas 
definidas de se avaliar a experiência, o que poderá incluir 
provas, trabalhos, relatórios e observação pessoal. Para o 
candidato a bacharel, estes cursos podem valer até 24 cré-
ditos. Estes créditos devem ser pré-aprovados pelo orienta-
dor acadêmico da Faculdade. 

10. Cursos do tipo Aprovado/Reprovados

A ETED e o Seminário da ETED são permitidos que avaliem 
com o tipo Aprovado/Reprovado. Todos os outros cursos 
da UofN possuem avaliação por nota. O candidato a AA/AS 
ou BA/BS poderá incluir esses créditos em seu programa 
de graduação. 

11. Créditos de transferência

O máximo de créditos de transferência permitidos são: Tec-
nólogo – 24; Bacharel – 72; mediante aprovação do Orien-
tador Acadêmico da Faculdade e do Reitor 

Para Mestrados, o número de créditos permitidos estão su-
jeitos ao Deão da Faculdade e do Reitor. 

12. Tese

Uma tese pode ser um relatório de pesquisa original basea-
do em experimentos, experiência em campo ou no traba-
lho referenciado de outros, ou pode ser um projeto de tese 
desenhado, implementado, avaliado e escrito em forma de 
relatório pelo aluno. A tese deve ser aplicável ao currículo 
da área em que se busca graduação. O orientador da tese 
trabalha próximo ao aluno durante o processo. Diretrizes 
sobre tamanho, formato e estilo de escrita estão disponíveis 
juntos ao Conselheiro Acadêmico da Faculdade ou Deão In-
ternacional. É requerido ao aluno que transfere mais de 12 
créditos de nível superior escreva uma tese para seu grau 
de Bacharel, mas geralmente, uma tese não é requerida para 
graduações de nível superior. Uma tese de graduação é uma 
opção para um aluno de mestrado, sendo que esta poderá 
valer no máximo 12 créditos, e o aluno deverá defender a 
tese oralmente conforme especificado nas diretrizes. 

13.  Conclusão satisfatória de todos os cursos re-
queridos e eletivos

Cada Faculdade desenvolveu diversos programas de gra-
duação. Além dos requisitos gerais da UofN para cada grau 
de tecnólogo, bacharel e mestrado, cada programa poderá 
ter diversos outros cursos que são requeridos. Consulte a 
seção específica das Faculdades neste catálogo para com-
preender os requisitos adicionais de curso de qualquer pro-
grama de graduação ou diploma. Alguns programas permi-
tem a escolha de um ou mais cursos eletivos. Estes cursos 
devem ser selecionados pelo aluno com o consentimento 
do Orientador Acadêmico da Faculdade.

14. Médias de Notas

Para que se complete uma graduação da UofN de forma 
bem-sucedida, o aluno deverá manter a seguinte média de 
notas para sua graduação: Para AA/AS e BA/BS, a média 
requerida é “C” e para o MA/MS, a média requerida é “B”. 
(Apenas uma nota “D” num curso de 12 créditos é permitida 
numa graduação de nível superior da UofN.)

15. Créditos Totais

São necessários o total de 84 créditos para um grau de 
tecnólogo, o que inclui créditos recebidos por uma ETED 
e seu trabalho de campo. Um total de 144 créditos são ne-
cessários para um grau de bacharel, o que inclui os créditos 
recebidos por uma ETED e seu trabalho de campo. Um total 
de 48 créditos são necessários para um grau de mestrado. 
Estes créditos refletem estudos após a conclusão da ETED 
e seu trabalho de campo e estudo prévio da Bíblia a nível 
universitário equivalente ao requisito do Currículo Bíblico 
Básico de nível superior na UofN . Observação: um aluno 
pode acumular mais do que o mínimo de créditos necessá-
rios para seu grau dependendo de seus objetivos específi-
cos de estudo ou devido a cursos eletivos extras realizados.

Grau de Tecnólogo
O Grau de Tecnólogo (AA ou AS) será concedido a qualquer 
aluno que tenha sido registrado em um grau de Nível Supe-
rior através do “Formulário de Planejamento de Programa de 
Graduação AA/AS” que tenha sido completamente aprovado, 
e tenha cumprido os seguintes requisitos satisfatoriamente:
• Pré-requisito da Escola de Treinamento e Discipulado
• Requisito da Conclusão do Ensino Médio ou equivalente;
• Proficiência de idioma
• 16-36 créditos por Trabalhos de Campo / Estágio
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•  Conclusão satisfatória de todos os cursos requeridos para 
o programa de graduação em questão, inclusive maté-
rias eletivas pré-aprovadas.

•  O total de 84 créditos inclusive a ETED e trabalho de campo 
/ prático, com no máximo 24 créditos de transferência.

•  Um “Formulário de Candidatura a Graduação” preenchido 
seis meses antes da conclusão planejada do programa 
de graduação.

•  Quitação satisfatória de quaisquer compromissos finan-
ceiros diante da UofN, escolas e seminários.

Grau de Bacharel
O grau de Bacharel (BA ou BS) será concedido a qualquer 
aluno que tenha sido registrado em um grau de Bacharel 
através de um “Formulário de Planejamento de Programa 
de Bacharel” que tenha sido completamente aprovado, e 
que tenha cumprido os seguintes requisitos satisfatoria-
mente:

• Pré-requisito da Escola de Treinamento e Discipulado
• Requisito Transcultural
• Requisito do Currículo Fundamental: conclusão satisfa-

tória dos cursos Básicos da Bíblia, Comunicação e Pen-
samento Cristão Aplicado (consulte a seção de Currícu-
lo Fundamental no capítulo de Requisitos Acadêmicos 
para Graduações).

• Requisito da Conclusão do Ensino Médio ou equivalente;
• Proficiência de Idioma
• 24 – 36 Créditos de Trabalho de Campo / Estágio
• No máximo 24 créditos por Estudos Direcionados
• No máximo 72 Créditos gerais de transferência
• Tese: um tese geralmente não é requisitada para o can-

didato a bacharel a não ser que o aluno esteja transfe-
rindo mais de 12 créditos ou algum grau específico o re-
queira. No máximo 12 créditos são concedidos pela tese 
de bacharel.

• Conclusão satisfatória de todos os cursos requeridos 
para o programa de graduação em questão, inclusive 
matérias eletivas pré-aprovadas.

• O total de 144 créditos inclusive a ETED e trabalho de 
campo / prático;

• Um “Formulário de Candidatura a Graduação” preenchi-
do 6 meses antes da conclusão planejada do programa 
de graduação.

• Quitação satisfatória de quaisquer compromissos finan-
ceiros diante da UofN, escolas e seminários.

Grau de Mestrado
O grau de Mestrado (MA ou MS) será concedido a qualquer 
aluno que tenha sido registrado para um grau de Mestrado 
através de um “Formulário de Planejamento de Programa de 
MA/ MS” que tenha sido completamente aprovado, e que te-
nha cumprido os seguintes requisitos satisfatoriamente:

• Pré-requisito da Escola de Treinamento e Discipulado
• Requisito Transcultural
• Requisito do Currículo Bíblico Fundamental da UofN ou 

equivalente
• Requisito de um grau de Bacharel ou equivalente
• Proficiência de Idioma
• 12 Créditos de Trabalho de Campo / Estágio
• Nenhum curso do tipo Aprovado/Reprovado
• Tese Opcional (máximo de 24 créditos); é esperada uma 

defesa oral da tese
• Conclusão satisfatória de todos os cursos requeridos 

para o programa de graduação em questão, inclusive 
matérias eletivas pré-aprovadas.

• O total de 48 créditos além dos créditos da ETED e tra-
balho de campo / prático e estudo prévio da Bíblia a nível 
universitário, equivalente ao requisito do Currículo Bíbli-
co Básico de nível superior da UofN. Não são permitidos 
cursos de nível “undergraduate”.

• Um “Formulário de Candidatura a Graduação” preenchi-
do seis meses antes da conclusão planejada do progra-
ma de graduação.

• Quitação satisfatória de quaisquer compromissos finan-
ceiros diante da UofN, escolas e seminários.

Avaliação
Os alunos serão informados de sua nota ao final do curso. 
A avaliação do desenvolvimento de um aluno num curso 
específico ou programa de graduação é baseada em mui-
tos fatores. As escolas e universidades pelo mundo utilizam 
diversas formas de avaliar e comunicar o status do aluno 
em seu programa. No entanto, para propósitos de registros 
a longo prazo, o progresso de um aluno é frequentemente 
sumarizado e codificado a uma simples nota representada 
em letra ou número. As universidades em muitas nações 
utilizam instruções normalmente aceitas e documentadas 
para traduzir os registros e informações de graduações en-
tre instituições. Os registros para os alunos da UofN são 
estabelecidos e transferidos entre localidades pelo sistema 
descrito nesta seção. Alguns locais da UofN podem esco-
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lher utilizar um sistema de registro duplo – um que seja co-
mumente utilizado na nação do local e a outra descrita aqui 
para a comunicação entre as localidades da UofN. Os re-
gistros oficiais dos alunos da UofN irão conter a informação 
descrita nesta seção.

Notas utilizadas em todas as Escolas (com exceção 
da ETED)

Cada nota vale uma certa quantia de pontos:

Nota Descrição Pontos
A Excelente 5
B Bom 4
C Satisfatório 3
D Média 2
F Insatisfatório 1

Notas de aprovação: ““A”, “B”, “C” e “D” significam vários 
níveis de realização para cada curso concluído.
“A” significa uma realização acadêmica excelente. No lado 
oposto, “D” indica que o aluno só cumpriu com as expec-
tativas mínimas e está prestes a ser reprovado. “B” e “C” 
correspondem às notas intermediárias.

Nota de reprovação “F” indica um trabalho insatisfatório, 
normalmente refletindo que menos de 60% do material foi 
adequadamente aprendido. O Crédito por um curso com 
esta nota “F” só poderá ser obtido se o aluno repetir o curso 
e concluí-lo de forma satisfatória.

Notas utilizadas em todas as ETEDs e Seminários 
de ETED

As seguintes notas são usadas nesses casos:
Nota Descrição Pontos
S Satisfatória N/A
U Insatisfatória (reprovação) N/A

Satisfatória e Insatisfatória: As notas “S” e “U” serão dadas 
pela conclusão satisfatória ou insatisfatória de cursos do tipo 
aprovado/reprovado como a Escola de Treinamento e Disci-
pulado. Nestes casos, “S” é equivalente a um “A”, “B”, “C” ou 
“D”, e o “U” é equivalente a um “F”. Somente a ETED pode 
dar estas notas. Todas as outras escolas e seminários devem 
utilizar “A”, “B”, “C”, “D” ou “F” para avaliar seus alunos.

Notas utilizadas para situações especiais

Em algumas circunstancias, as seguintes notas se aplicam:

Nota Descrição Pontos
T Diferido N/A
I Incompleto N/A
W Abandono N/A
N Sem crédito N/A
X Ouvinte N/A

Diferido: Uma nota diferida, “T” é uma nota temporária uti-
lizada até a conclusão do material subsequente relacionado 
à matéria ou curso. Esta nota poderá ser dada a um aluno 
que fez a parte teórica da ETED e não completou o trabalho 
de campo e em outros casos específicos. Qualquer curso 
que a nota “T” for utilizada deverá ser convertido numa nota 
permanente em até dois anos. A nota “T” depois de dois 
anos poderá se tornar “U” ou “F”.”

Incompleto: A nota “I” (incompleto) poderá ser dada, a 
critério do líder da escola, quando um aluno não é capaz de 
cumprir os requisitos do curso. Esta nota é dada somente 
quando o problema é relacionado a ausência autorizada ou 
outra causa além do controle do aluno e quando o trabalho 
que já foi realizado até então foi feito de forma satisfatória 
para a conclusão do curso. Se um aluno perde duas se-
manas de um curso, o aluno recebe uma nota “I” ao final 
da escola. Uma nota “I” é então removida e substituída por 
uma nota de crédito se o aluno completar o curso em dois 
anos. Se esta condição não é cumprida, o “I” será muda-
do para “F” pelo Secretário Internacional de Registros e o 
aluno terá de repetir o curso para receber crédito por ele. 
Devido à seriedade deste procedimento, o líder da escola 
tem a responsabilidade de explicar isto para o aluno quan-
do a nota “I” for dada e deverá trabalhar com o aluno para 
completar o curso. Por esta razão, quando uma nota “I” é 
recebida num formulário de notas (Formulário C), Secretário 
internacional de Registros irá informar o deão internacional 
ou diretor do centro, para que eles possam ter certeza que 
o líder da escola compreende a responsabilidade com o 
aluno quando esta nota é dada. Se o aluno estiver impos-
sibilitado de completar o trabalho dentro de dois anos, ele 
poderá se candidatar a uma extensão, entrando em con-
tato com o líder da escola ou com o deão internacional ou 
diretor do centro. O líder da escola e o deão internacional 
tem a prerrogativa de criar lições especiais para o trabalho 
remanescente para que o curso seja concluído.

Atrasos Um aluno que chega tarde para uma escola não 
poderá compensar as semanas perdidas do curso ao mes-
mo tempo em que frequenta as outras aulas do curso. Ele 
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deverá esperar até que o curso seja concluído antes de fa-
zer isso.

Abandono Se um aluno abandonar uma escola na primeira 
semana do curso, não receberá nota e poderá ter reembolso 
total de suas despesas. Se um aluno abandona uma escola 
na segunda semana ou antes das duas ultimas semanas da 
escola, ele receberá a nota “W”. Durante as últimas duas se-
manas de qualquer escola, a nota “F” (ou “U” para a ETED) 
serão registrada se uma nota “I” não for adequada.

Sem Crédito Certos cursos, de numeração 0-99, não ofe-
recem créditos por serem de natureza especial.

Ouvinte Circunstâncias especiais podem dar espaço para 
um aluno a ser ouvinte de um curso regular da UofN, ao 
invés de cursá-lo com finalidades de ganhar créditos aca-
dêmicos. Assim como todos os alunos da UofN, um aluno 
ouvinte deverá ter concluído uma ETED e seu trabalho de 
campo satisfatoriamente. Um aluno se registra como ouvin-
te com a autorização do líder antes do início da escola e 
este não poderá mudar seu crédito de auditoria para crédi-
to acadêmico durante um curso. A nota “X” será dada para 
um curso feito como aluno ouvinte a não ser que o curso 
seja feito novamente com finalidades de se ter créditos aca-
dêmicos. Se somente uma parte de um curso for presencia-
da pelo aluno, este será tratado como um observador e sua 
presença não será registrada oficialmente.

Créditos e Transcrições

A conclusão satisfatória de uma “semana completa de apren-
dizado” de um treinamento apropriado de nível universitário 
poderá valer um crédito na UofN. Portanto um curso de 12 
semanas concede 12 créditos. Um curso menor valerá de 
acordo com o número de “semanas completas de aprendi-
zado”. O ano acadêmico padrão de nove meses concede, 
portanto, 36 créditos. O crédito por uma semana completa 
de aprendizado de um seminário e de um curso não poderá 
ser obtido simultaneamente. Na UofN, uma “semana comple-
ta de aprendizado” representa no mínimo 50 horas de aulas 
de nível universitário apropriadas, atividades de aprendizado 
e estudo por semana. Um curso modular completo de 12 cré-
ditos é equivalente a 12 semanas “equivalentes a semestre” 
ou dezesseis créditos “equivalente a trimestre” nos sistemas 
universitários dos EUA.

O registro oficial de um aluno (transcrição) será emitido pelo 
Escritório do Reitor da UofN após o preenchimento de um 

Formulário de Pedido de Transcrição e o pagamento de uma 
taxa. A UofN se reserva o direito de negar uma transcrição a 
qualquer aluno que não tenha quitado suas dívidas. As trans-
crições irão indicar a situação acadêmica atual do aluno, com 
a exceção de cursos não registrados e créditos de transfe-
rência que apenas poderão constar após a conclusão de to-
dos os outros requisitos de graduação.

Algumas considerações s/ credenciamento
A Universidade das Nações oferece cursos e trabalhos de 
campo em mais de 100 nações pelo mundo que podem ser 
utilizados para a obtenção de graduações da UofN. Diver-
sas instituições pelo mundo aceitam transferência de crédi-
tos da UofN. A UofN é uma instituição que concede gradua-
ções (Graduação de Nível Superior, Bacharel e Mestrado), 
mas não se registrou para credenciamento em sistema edu-
cacional de nenhum país.

O credenciamento é um processo mais complexo para a
UofN pelas seguintes razões:

1.  A UofN é única em seu treinamento missionário internacio-
nal, como bases em muitos países. Na UofN, os alunos po-
dem começar sua educação na América do Sul, continuá-la 
nos EUA e completar sua graduação na Europa. Esse tipo de 
escopo internacional requer que uma agência credenciadora 
internacional possa validar muitas nações e idiomas.

2.  O Conselho de Regentes consiste inteiramente de repre-
sentantes regionais da organização-mãe, Jovens com Uma 
Missão. Os membros do conselho são um grupo internacio-
nal diversificado, sendo que todos são parte de JOCUM e 
compreendem os princípios fundadores da UofN. A UofN 
também tem uma Equipe Internacional de Conselheiros, 
que consiste principalmente de representantes que não es-
tão em JOCUM. Essa combinação garante um alto padrão 
acadêmico e uma identidade clara. Uma agência credencia-
dora teria que validar essa estrutura.  
 
3.  A UofN mantém um corpo de obreiros composto de 
missionários voluntários que precisam levantar seu próprio 
sustento, independentemente de seu cargo dentro da Uni-
versidade. As agências credenciadoras requerem que haja 
salários para os membros da universidade sob o argumento 
de que um salário sólido ajudará a garantir a estabilidade no 
sistema universitário e a qualidade dos programas. A UofN 
está estabelecendo um “histórico comprovado de resulta-
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dos” ao demonstrar estabilidade através de uma história de 
obreiros de qualidade de longo prazo que contam com sus-
tento independente. Atualmente, a UofN tem uma popula-
ção de alunos crescente internacionalmente, a construção 
constante de novos edifícios e projetos pelo mundo e uma 
força crescente de obreiros a longo prazo. Uma agência 
credenciadora precisaria reconhecer que esse modelo é 
um modelo que é uma alternativa viável a uma equipe paga.

4.  Nossa abordagem modular à educação, bem como o 
conceito do professor convidado utilizado em nossas es-
colas, normalmente é desconhecido por agências de cre-
denciamento. Atualmente, muito do material acadêmico for-
necido na escola é apresentado por obreiros em conjunto 
com os preletores visitantes, que geralmente tem excelen-
tes credenciais e qualificações elevadas. Quase todos os 
professores convidados possuem experiência internacional 
extensiva e são aptos a apresentar uma perspectiva ampla 
em seus campos de expertise.

A UofN é comprometida com a educação de qualidade. 
Como resultado, os cursos da UofN agora são reconheci-
dos por muitas instituições de ensino superior, cristãs e não 
cristãs. Nossos alunos são aceitos como alunos de trans-
ferência e recebem créditos de transferência pelos cursos 
da UofN que são compatíveis aos programas de tais insti-
tuições. Os cursos não são transferidos integralmente, mas 
o mesmo se passa com cursos de outras universidades. O 
credenciamento nem sempre é o fator principal nesta de-
cisão. O principal fator é a qualidade da instituição, reco-
nhecida pela profundidade e a qualidade do aprendizado 
do aluno. Sobre esta base, os alunos da UofN demonstram 
grande força. Um número cada vez maior de instituições se 
manifestam entusiasticamente sobre a aceitação de alunos 
da UofN. Muitos empregadores ou instituições educacionais 
se baseiam no processo de credenciamento clássico para 
garantir a qualidade da graduação de uma pessoa. Alunos 
que se formarem pela UofN talvez precisem descrever seu 
currículo exclusivo, o caráter e força da formação da UofN a 
um empregador em potencial ou a uma universidade para 
confirmar a qualidade de sua experiência educacional.

Responsabilidades do aluno
O aluno candidato a graduação é responsável por conhe-
cer todo o conteúdo pertinente do Catálogo da UofN. O 
aluno é responsável por garantir de que seu programa de 
curso satisfaz os requisitos de graduação. 

O candidato é encorajado a determinar uma localidade 
primária para seus estudos, e fazer de 2 a 4 cursos numa 
mesma localidade da UofN. Essa prática provê uma conti-
nuidade relacional e acadêmica segura para o aluno bus-
cando uma graduação.

O aluno precisa estar ciente que cada crédito é baseado 
na conclusão satisfatória de todos os requisitos para uma 
semana completa de aprendizado da escola ou seminário 
registrado. O aluno é responsável por manter um registro 
de seus cursos e notas completados. Esse registro deve 
incluir a documentação de datas exatas e localidades dos 
períodos teóricos e práticos/trabalhos de campo /está-
gios. O aluno também deverá manter uma fotocópia do 
formulário de planejamento de graduação aprovado. Essa 
precaução é uma salvaguarda pessoal conforme o aluno 
viaja de localidade para localidade.

A maioria das escolas da UofN tem 12 semanas completas 
de aprendizado durante o período padrão de escola. Se 
as circunstâncias tornarem necessário, os alunos podem 
concluir um curso com 11 semanas, ganhando 11 créditos. 
No entanto, créditos adicionais poderão ser adquiridos 
depois da conclusão do período mínimo requerido de 
prático/trabalho de campo/estágio, normalmente de 8 
semanas.  Em muitas localidades, os coordenadores aca-
dêmicos podem organizar seminários registrados de 1-3 
créditos a serem cursados após a escola que tiver me-
nos de 12 semanas. Os alunos devem estar cientes de que 
quando um período teórico ou trabalho de campo de uma 
escola dura menos de 12 semanas completas, eles deve-
rão assumir a responsabilidade de planejar seus progra-
mas com os créditos adicionais com cursos ou seminários 
para cumprir os requisitos de graduação. Todo aluno que 
completar menos de 11 semanas num curso padrão de 12 
semanas não ganhará nenhum crédito pelo curso.

Código de Conduta: 
Todos os alunos matriculados na UofN deverão ser cristãos 
comprometidos que desejam glorificar a Deus através de 
suas vidas. Como resultado disso, a faculdade e os obrei-
ros têm expectativas elevadas para cada aluno. A educação 
modular da UofN demanda estudos concentrados e diligên-
cia contínua, porque o conteúdo acadêmico de cada curso 
ou escola é equivalente a diversos cursos tradicionais de 
universidades comuns. 



INFORMAÇÕES ACADÊMICAS

O desenvolvimento do caráter cristão é parte integrante de 
nosso treinamento e um objetivo central da UofN. Como 
consequência, esperamos que a conduta dos alunos da 
UofN seja focada na manutenção de padrões bíblicos. 

Qualquer violação da integridade acadêmica, inclusive colas 
ou plágio, qualquer violação comprovada de padrões bíblicos 
e de diretrizes da comunidade local onde o curso esteja 
acontecendo, e qualquer violação da lei da terra, inclusive 
procedimentos de imigração poderão ser considerados 
como base para ações disciplinares e desligamento do aluno.
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Inscrição para Admissão  

Os formulários de requisição para inscrição deverão ser 
enviados para o local específico da UofN em que o aluno 
deseja se matricular. (Consulte a seção de Endereços 
da UofN neste catálogo) Os requisitos de inscrição e os 
processos irão variar conforme a localidade. Normalmente, 
inscrições completas, inclusive a taxa de inscrição, as 
referências confidenciais e as informações financeiras e 
de saúde deverão ser recebidos pela localidade da escola 
dois ou três meses antes do início da escola. Além disso, 
todos os alunos que se inscreverem para matrícula em 
cursos em outros países também deverão cumprir todos 
os requisitos de imigração e de visto da nação em que o 
curso se dará. É requerido dos alunos que estes enviem 
informações completas e precisas sobre suas fontes de 
apoio financeiro, para poder determinar a elegibilidade 
do aluno para ser aceito em um curso da UofN. Os futuros 
alunos não deverão partir para o local da escola até que 
todas as formalidades relacionadas à admissão e aceitação 
tiverem sido completas e/ou autorização específica é obtida 
do líder da escola.
     

Requisitos Gerais de Entrada
Para ser admitido em qualquer curso da UofN, o inscrito 
deverá provar sua habilidade de fazer trabalhos de nível 
universitário no idioma no qual o seminário, curso ou 
programa de graduação é oferecido.
     
Todos os alunos candidatos para os programas de Graduação 
de Nível superior deverão cumprir satisfatoriamente o 
requisito de conclusão do ensino médio ou equivalente. 
Os candidatos que não tiverem oportunidade de completar 
sua educação formal de segundo grau deverão aderir 
a diretrizes específicas estabelecidas e aprovadas pela 
Equipe de Liderança Internacional da UofN. Os candidatos 
que se graduaram através da escola secundária de sua 
nação deverão prover os registros escolares ou certificados 
que demonstrem a conclusão satisfatória para um dos 
Escritórios Internacionais da UofN.
     
Os alunos com experiência de vida considerável e que 
concluíram a ETED, mas que não possuem uma graduação de 
escola secundária poderão ter a permissão de estudar para 
uma graduação se as seguintes condições forem cumpridas:

1. As experiências de vida do aluno, como trabalho, 
treinamento profissional ou ministério equiparam o aluno 
para trabalhar eficazmente no nível universitário.  
      
2. O aluno deverá concluir satisfatoriamente duas escolas 
aprovadas depois da ETED.
     
Os alunos que se candidatarem a um grau de Mestrado 
deverão possuir um Grau de Nível Superior de uma 
instituição reconhecida de educação superior. Os alunos 
com experiências de vida consideráveis que completaram 
a ETED, mas que não possuem um grau de nível superior, 
poderão estudar para esta graduação se as seguintes 
condições forem cumpridas:
     
1. As experiências de vida do aluno, como trabalho, 
treinamento profissional ou ministério equiparam o aluno 
para trabalhar eficazmente no nível universitário.
     
2. Uma recomendação deverá ser recebida de um líder 
sênior da JOCUM ou de outra organização que pode 
confirmar a habilidade do aluno de realizar uma graduação 
a nível de Mestrado.
     
3. Durante o primeiro curso do nível de Mestrado, o 
aluno terá status provatório e terá que manter uma nota 
mínima de B para permanecer no curso. Uma avaliação de 
desempenho será feita na metade do curso e será então 
decidido se o aluno poderá continuar até o final do curso. 
Se o desempenho for insatisfatório, o aluno poderá mudar 
para um status de graduação de nível superior (Tecnólogo 
ou Bacharel), ou abandonar o programa.
     

Alunos Transferidos
Serão admitidos alunos que começaram seu trabalho 
em outras faculdades se estes satisfizerem os requisitos 
regulares para admissão na UofN. Para poder se inscrever 
para transferência de créditos de transferência, o candidato 
deverá requerer uma transcrição de trabalho de curso da 
escola que este fez e deverá encaminhá-la ao orientador 
acadêmico da UofN para avaliação. O orientador irá avaliar 
a transcrição e irá encaminhar uma recomendação ao 
Escritório Internacional do Reitor. Os créditos de transferência 
deverão ser de uma instituição de ensino superior e não 
deverão exceder 72 créditos de graduação de nível 
superior para o candidato a bacharel. Os trabalhos deverão 
estar concluídos na outra instituição de forma satisfatória, 
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o aluno deverá satisfazer os requisitos do programa de 
graduação da UofN que ele estiver se candidatando e este 
estará sujeito a aprovação pela Faculdade que oferece o 
grau desejado.

Aceita-se transferência de créditos para todos os graus, até 
o máximo permitido para cada programa de graduação. É 
requerida uma tese quando o aluno transfere mais de 12 
créditos no grau de Bacharel. No há limite de tempo em 
relação à época do curso que está sendo solicitado para ser 
transferido para a UofN. No entanto, os créditos transferidos 
só serão colocado na grade após a conclusão de todos os 
outros requisitos de graduação.
     

Finanças e a UofN
Todo o pessoal da UofN é responsável por levantar seu 
próprio sustento; eles não recebem salários por seus 
serviços Obreiros voluntários, moradia, alimentação eficaz 
e o trabalho dos alunos são fatores que contribuem para 
custos inferiores. Os alunos podem investir de dez a doze 
horas por semana em trabalhos de manutenção, auxiliando 
os obreiros na manutenção das estruturas, serviços e 
operações relacionados. Desta forma, os alunos auxiliam 
na manutenção da universidade, e isso promove o trabalho 
em equipe e interação entre os obreiros e alunos, e dão aos 
alunos oportunidades de servir ao próximo.   
  
A provisão de Deus para os indivíduos se dá de 
diversas formas.

A família de um aluno poderá ajudar no pagamento 
das despesas escolares do aluno. Se os alunos se 
comprometeram com o trabalho missionário e cursaram 
uma Escola de Treinamento e Discipulado, o apoio 
financeiro frequentemente vem de igrejas. Alguns alunos 
ganham dinheiro adiantado, enquanto outros veem suas 
necessidades serem supridas através de doações de 
amigos. Muitas vezes os alunos sentem a liderança de Deus 
para doarem uns para os outros. A mordomia responsável e 
a generosidade são valores fundamentais da missão.
     
Taxas Escolares: As taxas e despesas dos alunos deverão 
ser pagas integralmente na chegada do aluno. Qualquer 
exceção deverá ser documentada de forma escrita e 
aprovada pelo líder da escola antes da chegada do 
aluno. Neste caso, não serão concedidos certificados de 
conclusão de curso, diploma de graduação ou aceitação 

em outras escolas serão permitidas até que as despesas 
sejam pagas integralmente. Espera-se que os alunos 
matriculados num curso concluam o curso.
     
Os gastos variam de acordo com o curso e do custo de 
vida em cada nação aonde o curso ou trabalho de campo 
for realizado. Recomendamos que o aluno contate cada 
local diretamente para informações sobre os valores das 
escolas Os gastos pessoais, despesas com visto, vacinas, 
passagens de avião e taxas aeroportuárias não estão 
incluídas nos valores dos cursos.
     
No caso do aluno ter filhos ou cônjuge que lhe acompanhe 
e não realize o curso, será cobrada uma taxa pelo custo de 
hospedagem e educação infantil, se for aplicável. A tabela 
de valores está disponível no local específico da UofN que 
o aluno se inscrever.
     
As políticas para rescisão e reembolso do aluno ou retirada 
do aluno devido a fatores agravantes como casos de 
falecimento na família serão diferentes conforme o local da 
UofN que o aluno estiver.
     
Poderá haver alguma forma de ajuda financeira nos 
diferentes locais da UofN. Um requerimento e pedido de 
ajuda financeira deverá ser feito ao líder da escola antes do 
início da escola.
     

Declaração Legal
A aceitação do aluno para a UofN e para qualquer um de 
seus programas está aberta para indivíduos qualificados 
independentemente de etnia, cor de pele, nacionalidade, 
sexo ou deficiências não relacionadas a educação. A UofN 
se reserva do direito de modificar cronogramas e ofertas de 
cursos conforme necessário. A Universidade das Nações 
é uma instituição que concede de graduação (Tecnólogo, 
Bacharel ou Mestrado). Devido ao fato dos locais da UofN 
serem localizados em diferentes nações, não houve nenhuma 
tentativa de se credenciar a UofN em qualquer nação. Vide a 
seção “Considerações sobre Credenciamento” na seção de 
Informações Acadêmicas do catálogo.

ADMISSIONS AND FINANCES
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Introdução à Faculdade de Artes & Esportes

O objetivo da Faculdade de Artes & Esporte é glorificar a Deus e influenciar 
a esfera da celebração, que engloba artes, esportes e entretenimento. Hoje, 
esportes e artes são 2 das maiores indústrias e elas cativam a atenção, o tempo 
e a renda das pessoas. Se as celebridades atléticas e artísticas fossem cristãs, 
eles usariam suas habilidades para influenciar a próxima geração. Essa faculdade 
busca treinar uma geração de artistas e atletas que priorizem a Deus, vivam uma 
vida de excelência e tenham um coração para alcançar as nações.

Esse não é um objetivo de curto prazo, mas um compromisso de vida para 
que os alunos usem as habilidades que Deus lhes deu para ganhar a disciplina 
requerida para alcançarem seu potencial. Os alunos dessa faculdade são 
treinados não apenas em técnicas nas artes e esportes, mas também em caráter 
piedoso, compromisso, verdade bíblica, ousadia e humildade. 

Nossos formandos estarão aptos a liderar celebrações aqui “na terra como é 
feito nos céus”, e terão um espírito de amor e alegria, disciplina e integridade, 
não apenas para atrair as pessoas à Deus, mas também para influenciar a 
sociedade. Eles poderão mostrar ao mundo um caminho melhor para celebrar, 
usando seus talentos para trazer luz e esperança aos lugares em que há trevas.

A Faculdade de Artes & Esportes tem graduações disponíveis em disciplinas 
que vão de ministério de esportes à musica, artes visuais e administração de 
eventos, de dança ao louvor, buscando equipar as pessoas a servirem a Deus 
e a impactar as nações. Os alunos enfocam numa área de sua escolha e têm a 
oportunidade para viajar para outras culturas e compartilhar a vida com elas. 

Saiba mais sobre a Faculdade de Artes & Esportes em www.uofn.edu ou www.
ywamcas.org  ou www.ywamarts.com ou www.ywamsports.com  

Comitê Internacional

Nome, País de Origem  Localidade

Mitch Anderson, EUA Pichilemu, Chile
Aaron Barker, EUA Kona, Havaí
Noemie Jean-Bourgeault, Canada Montreal, Canada
Belinda Kuhn, EUA Minnesota, EUA
John LaDue, Sr., EUA Tokyo, Japão
Karen Lafferty, EUA Santa Fe, NM, EUA
Faby Ruesga, Deã Assistente, México  Hong Kong, China
Julie Spence, Deã, Austrália Perth, Austrália
Sandy Yearwood, Deã Assistente, Barbados St Philip, Barbados

JULIE
SPENCE
DEÃ INTERNACIONAL

Endereço do Escritório 
Internacional
College of Arts and Sports
University of the Nations
75-5851 Kaukini Highway #27
Kailua Kona, HI 96740
cas@uofn.edu
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PROGRAMAS DE GRADUAÇÃO

É essencial que seja feita uma checagem cuidadosa de créditos durante o programa, de forma a garantir que o total final 
seja igual ou superior ao número de créditos exigidos pelo programa escolhido. A escolha de cursos eletivos, estudos 
direcionados e seminários é feita através de consulta ao Conselheiro Acadêmico da Faculdade. Por favor consulte o 
documento de Responsabilidade do Aluno que está em Informações Acadêmicas.

Os requisitos de Cursos Fundamentais (Bíblia, Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado) podem ser cumpridos 
através de vários cursos em cada categoria. Para a lista atualizada, favor consultar a seção Requisitos de Curso Básico 
nas Informações Acadêmicas ou consulte seu Conselheiro Acadêmico.
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Tecnólogo em Dança
Essa graduação inclui treinamento em hip hop, balé, dança moderna, contemporânea e oportunidades de apresentação 
nessas áreas. Os formandos terão fundamentos bíblicos e conhecimento da história da dança e serão desafiados a 
serem inovadores no mundo da dança. Os alunos crescerão no poder e autoridade espiritual da dança no mercado e 
terão experiência em plataformas internacionais.

Tecnólogo Fundamental Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212  19–24

Fundamental:  Bíblia, Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado 32–36
 (Um Trabalho de Campo Fundamental poderá ser substituído por um Curso Fundamental)

Sequência de cursos da ênfase
ATS xxx  Curso de Artes e Esportes 12
ATS xxx  Trabalho de Campo de Artes e Esportes  8–12

Cursos Eletivos ou Seminários 0–13

Total de Créditos para Tecnólogo   84

Obs: são necessários pelo menos 20 créditos na área de ênfase; os alunos devem consultar um Orientador 
Acadêmico da Faculdade sobre sua escolha. O total de créditos por Trabalho de Campo/Estágio poderá 
variar de 16-36 créditos.

Tecnólogo em Dança Créditos

Pré-requisitos:  DSP 211 & 212 19–24

Fundamental:  Bíblia 12    

ATS 215  Escola de Dança I  12
ATS 216  Escola de Dança I - Trabalho de Campo 8–12

Cursos ou Seminários escolhidos dos seguintes com o aval do Conselheiro Acadêmico 20–24
ATS 115  Seminário Mundo da Dança
ATS 317  Escola de Dança II  
ATS 237 Escola de Teatro Musical
ATS 238  Escola de Teatro Musical - Trabalho de Campo

Curso Eletivo, Estudos Direcionados ou Seminários definidos com Conselheiro Acadêmico 0–13

Total de Créditos para Tecnólogo  84

Tecnólogo Fundamental
O Tecnólogo Fundamental dará ao aluno as habilidades para uma vida de Estudo Bíblico e aplicação; uma compreensão 
bíblica sobre cosmovisão e pensamento crítico; e técnicas em comunicação interpessoal, intrapessoal, e transcultural, 
inclusive o uso de várias mídias. Essas técnicas são aplicadas numa ênfase específica através de um curso de uma 
faculdade. Essa graduação pode ser uma plataforma para outros estudos e programas de graduação.
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Tecnólogo em Ministério Musical
O musicista que está em busca de excelência em seu ministério poderá melhorar sua técnica musical, aprender a 
gerenciar o lado de negócios de seu ministério e será desafiado a uma caminhada mais profunda com Deus conforme 
trabalham com musicistas que pensam parecido e experimentam outros países e culturas. Esse treinamento leva o 
musicista de tempos profundos de louvor e oração juntos para o fronte de alcançar o perdido através de sua música.  

Tecnólogo em Artes Visuais
Essa graduação é um programa flexível de 84 créditos que oferece a oportunidade de experimentar diferentes técnicas 
artísticas e habilidades enquanto se desenvolve uma cosmovisão bíblica para as artes. Essa graduação foi desenvolvida 
para dar aos alunos uma oportunidade de escolher uma matéria em artes de estúdio, artes digitais, mídia ou moda.

Tecnólogo em Artes Visuais Créditos 

Pré-requisitos:  DSP 211 & 212  19–24

Fundamental:  Bíblia 12    

Um curso e trabalho de campo escolhido dos seguintes: 20–24
ATS 257  Escola de Artistas Evangelistas
ATS 258  Escola de Artistas Evangelistas - Trabalho de Campo
ou
ATS 251  Fundamentos das Belas Artes I
ATS 252  Fundamentos das Belas Artes I - Trabalho de Campo

Um curso e estágio escolhido dos seguintes: 20–24
ATS 355 Artistas em Desenvolvimento
ATS 356 Estágio de Artistas em Desenvolvimento
ou
ATS/CMC 255 Escola de Ilustração 
ATS/CMC 256 Estágio da Escola de Ilustração

Curso Eletivo, Estudos Direcionados ou Seminários definidos com Conselheiro Acadêmico 0–13

Total de Créditos para Tecnólogo   84

Tecnólogo em Ministério Musical Créditos

Pré-requisitos:   DSP 211 & 212  19–24

Fundamental:  Bíblia 12    

ATS 263  Escola de Música em Missões  12
ATS 264  Escola de Música em Missões - Trabalho de Campo 8–12

Um seminário sobre apresentação dos seguintes: 6–12
ATS 160  Seminário de Louvor 
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Tecnólogo em Artes Cênicas 
Aspirantes a artistas que gostariam de ter um fundamento em artes cênicas podem pensar em se candidatar para essa 
Tecnólogo. Essa graduação cobre três campos gerais: dança, música e teatro. Ela irá cobrir os elementos fundamentais 
das artes, melhorando e desenvolvendo técnicas nesses campos num ambiente onde os alunos irão não somente 
aprender conceitos teóricos, mas também aplicar o que aprenderam em várias localidades.

ATS 168  Seminário de Apresentação Musical: Banda Contemporânea  
ATS 308/309  Ministério de Louvor Transcultural & Trabalho de Campo

Um curso escolhido dos seguintes: 6–12
ATS 163/164 Seminário de Desenvolvimento de Ministério Musical & Trabalho de Campo
ATS 365 Estágio em Gravação Musical
ATS 366 Músicos: Organizando Tours

Curso Eletivo, Estudos Direcionados ou Seminários definidos com Conselheiro Acadêmico 0–21

Total de Créditos para Tecnólogo   84

Tecnólogo em Artes Cênicas  Créditos

Pré-requisitos:  DSP 211 & 212 19–24

Fundamental:  Bíblia 12    

ATS 213 Escola de Artes Cênicas I 12
ATS 214  Escola de Artes Cênicas I - Trabalho de Campo  8–12
ATS 237  Escola de Teatro Musical 12
ATS 238 Escola de Teatro Musical - Trabalho de Campo 8–12

Curso Eletivo, Estudos Direcionados ou Seminários definidos com Conselheiro Acadêmico 0–13

Total de Créditos para Tecnólogo   84

Tecnólogo em Administração de Eventos

Alunos nessa graduação aprenderão a gerir eventos, inclusive como desenvolver um programa, trabalhar como parte de 
uma equipe, desenvolver uma estratégia de marketing, gerir um orçamento e fazer análise SWOT. Eles terão experiência 
prática organizando eventos aplicando o que aprenderam nas nações.
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Tecnólogo em Administração de Eventos  Créditos

Pré-requisitos:  DSP 211 & 212 19–24

Fundamental: Bíblia 12    

ATS 245  Escola de Administração de Eventos  12
ATS 246  Escola de Administração de Eventos - Trabalho de Campo  12
ATS 347  Estágio I - Escola de Administração de Eventos 12
ATS 305 Arte e o Reino 5

Um curso escolhido dos seguintes:  1–12
CHR 305  Seminário Avançado de Liderança 
CHR 343  Escola Avançada de Liderança 

Estudos Direcionados ou Seminários definidos com Conselheiro Acadêmico 0–16

Total de Créditos para Tecnólogo  84

Tecnólogo em Ministérios de Esportes
Essa graduação combina um fundamento bíblico sólido com uma educação em esportes e ministérios para que os 
alunos possam ser bem equipados para serem testemunhas de Cristo quando adentram a arena esportiva. Eles levarão 
o amor de Deus através de perspectivas bíblicas sobre a ética no esporte, competições e mordomia fiel numa cultura 
que enfoca no sucesso pessoal.

Tecnólogo em Ministérios de Esportes  Créditos

Pré-requisitos:  DSP 211 & 212 19–24

Fundamental:  Bíblia 12    

ATS 184  Treinamento em Liderança Esportiva I 1 
ATS 189  Seminário de Treinamento de Técnicos de Esportes   3
ATS 196  Aptidão Física - Certificação Básica  2
ATS 281  Escola de Ministérios de Esportes  12 
ATS 282 Escola de Ministérios de Esportes - Trabalho de Campo 8–12

Cursos ou Seminários escolhidos dos seguintes com o aval do Conselheiro Acadêmico: 18
ATS 145  Seminário de Administração de Eventos
ATS 181 Seminário de Treinamento de Ministérios de Esportes
ATS 182 Seminário de Treinamento de Ministérios de Esportes - Trabalho de Campo
ATS 185 Seminário de Freesports
ATS 194  Desenvolvimento Pessoal Holístico e Nutrição
ATS 198  Certificação para Instrutor de Desempenho
ATS 245 Escola de Administração de Eventos 
ATS 246 Escola de Administração de Eventos - Trabalho de Campo

ATS 285  Escola de Freesports e Cultura Jovem
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ATS 286  Escola de Freesports e Cultura Jovem - Trabalho de Campo

Estudos Direcionados ou Seminários definidos com Conselheiro Acadêmico 0–9

Total de Créditos para Tecnólogo  84

Tecnólogo em Gestão de Hospitalidade
Essa graduação permite ao aluno estudar tanto a gestão de comidas e bebidas quanto hoteleira. Ela provê um 
forte fundamento de conhecimento e técnicas enfocando em criatividade, técnicas de resolução de problemas, 
empreendedorismo, hospitalidade bíblica e técnicas de liderança transformacional para preparar os alunos para futuros 
papéis de gestão. Os formandos serão tecnicamente competentes e profissionalmente treinados para carreiras no setor 
hoteleiro.

Tecnólogo em Gestão de Hospitalidade       Créditos

Pré-requisitos:  DSP 211 & 212 19–24

ATS 201  Gestão de Hospitalidade  I 12
ATS 202 Gestão de Hospitalidade  II 12
ATS 203 Liderança de Hospitalidade e Gestão Transcultural 12
ATS 204 Estágio em Gestão de Hospitalidade 8

Um curso escolhido dos seguintes: 12
ATS 205  Escola de Gestão de Comidas & Bebidas
ATS 206  Escola de Gestão Hoteleira

Um seminário eletivo escolhido dos seguintes: 4
ATS 103  Ética de Hospitalidade
ATS 105  Empreendedorismo em Hospitalidade
ATS 106  Treinamento na Linguagem de Hospitalidade I
ATS 108  Comunicação Corporativa

Estudos Direcionados ou Seminários definidos com Conselheiro Acadêmico  0–5

Total de Créditos para Tecnólogo  84

Bacharel em Dança  
O bacharel em dança aperfeiçoa as técnicas em hip hop, balé, dança moderna, contemporânea e cultura, equipando 
os dançarinos para bom desempenho no palco e fora do palco. Eles aprenderão técnicas de palco, técnicas 
organizacionais, e como construir um ministério sobre um fundamento bíblico sólido. Eles terão uma compreensão mais 
profunda da dança como louvor e intercessão, com técnicas para passar às futuras gerações. Os alunos irão se conectar 
com líderes de dança pelo mundo e terão a oportunidade de desenvolver estratégias de longo prazo para servir as 
nações através da dança.
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Bacharel em Dança Créditos

Pré-requisitos:  DSP 211 & 212 19–24

Fundamental: Bíblia, Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado 36

ATS 215 Escola de Dança I 12
ATS 216 Escola de Dança I - Trabalho de Campo 6–12
ATS 317 Escola de Dança II 12
ATS 318 Escola de Dança II - Trabalho de Campo 6–12

Cursos ou Seminários escolhidos dos seguintes com o aval do Conselheiro Acadêmico 36
ATS 115 Seminário Mundo da Dança 
ATS 116 Seminário Mundo da Dança - Trabalho de Campo 
ATS 217 Estágio em Companhia de Dança  
ATS 237 Escola de Teatro Musical
ATS 238 Escola de Teatro Musical - Trabalho de Campo  
ATS 319 Estágio em Artes

Cursos Eletivos, Estudos Direcionados, Seminários 0–17

Total de Créditos para Bacharel 144

Bacharel em Artes Visuais 

Essa graduação foi desenvolvida para alunos que desejam maximizar sua imersão em estúdio e para dar a estudantes da 
arte a flexibilidade em construir seus programas, permitindo a eles escolherem uma ênfase específica - artes de estúdio, 
arte terapia, artes digitais ou moda. Todos devem escolher entre a Escola de Artistas Evangelistas ou Fundamentos das 
Belas Artes I como seu Curso Fundamental e então escolher a ênfase que for melhor a seus alvos de carreira acadêmica. 
O programa oferece um currículo de artes visuais integrado com uma cosmovisão bíblica. 

Bacharel em Artes Visuais Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24

Fundamental: Bíblia, Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado 36

Um curso e trabalho de campo dos seguinte: 20–24
ATS 257  Escola de Artistas Evangelistas
ATS 258  Escola de Artistas Evangelistas - Trabalho de Campo
ATS 251  Fundamentos das Belas Artes I
ATS 252  Fundamentos das Belas Artes I - Trabalho de Campo

Um curso e trabalho de campo dos seguintes: 20–24
ATS 355 Artistas em Desenvolvimento
ATS 356 Estágio de Artistas em Desenvolvimento
ATS 353 Fundamentos das Belas Artes II
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ATS 354  Fundamentos das Belas Artes II - Trabalho de Campo

Cursos de artes relacionados definidos com Conselheiro Acadêmico 36

Cursos Eletivos, Estudos Direcionados, Seminários 0–13

Total de Créditos para Bacharel 144

Bacharel em Ministério Musical
O musicista que busca desenvolver suas técnicas instrumentais, de composição musical, gravação, arranjos e 
de comunicação terá cursos inestimáveis nessa graduação. Eles terão oportunidades diárias de crescer mais 
profundamente no conhecimento de Deus enquanto trabalha em suas técnicas. A rede de bases de JOCUM conecta 
músicos com um objetivo comum em equipes ministeriais multiculturais que alcançam um mundo ferido através de suas 
canções e vidas.

Bacharel em Ministério Musical Créditos

Pré-requisitos:  DSP 211 & 212 19–24

Fundamental: Bíblia, Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado 36

ATS 261 Escola de Louvor 12
ATS 262 Escola de Louvor - Trabalho de Campo 8–12
ATS 263 Escola de Música em Missões 12
ATS 264  Escola de Música em Missões - Trabalho de Campo 12
ATS 365  Estágio em Gravação Musical 12
ATS 366 Músicos: Organizando Tours 6–12

Cursos de música relacionados definidos com Conselheiro Acadêmico 12

Cursos Eletivos, Estudos Direcionados, Seminários 0–15

Total de Créditos para Bacharel 144

Bacharel em Artes Cênicas
Essa graduação cobre três campos: dança, música e teatro. Nela estão inclusos os fundamentos das artes e o 
desenvolvimento e aprimoramento de técnicas nessas áreas num ambiente onde os alunos irão não somente aprender 
conceitos teóricos, mas também aplicar o que aprenderam em vários locais. O currículo fundamental acrescenta as 
técnicas básicas necessárias para se compreender e comunicar na área das artes cênicas.
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Bacharel em Artes Cênicas Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24

Fundamental: Bíblia, Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado 36

ATS 213 Escola de Artes Cênicas I 12 
ATS 214 Escola de Artes Cênicas I - Trabalho de Campo 8–12 
ATS 311 Escola de Arte Urbana 12
ATS 312  Escola de Arte Urbana - Trabalho de Campo 8–12
ATS 145 Seminário de Administração de Eventos 1-6
ATS 146 Seminário de Administração de Eventos - Trabalho de Campo 1-6

Cursos Eletivos, Estudos Direcionados, Seminários 24–47

Total de Créditos para Bacharel 144

Bacharel em Administração de Eventos
Essa graduação visa formar estudantes qualificados não apenas com as habilidades técnicas, mas também com a 
habilidade de gerenciar todos os aspectos de um evento complexo, da concepção visionária à execução, deixando um 
legado de longo prazo de eventos cristãos de qualidade para impactar comunidades e nações.

Bacharel em Administração de Eventos Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24

Fundamental: Bíblia, Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado 36

ATS 245 Escola de Administração de Eventos 12
ATS 246  Escola de Administração de Eventos - Trabalho de Campo 12
ATS 347  Estágio I de Administração de Eventos 12
ATS 348  Estágio II de Administração de Eventos 12
ATS 305 Arte e o Reino 5

Escolha um dos seguintes: 1–12
CHR 305  Seminário Avançado de Liderança  
CHR 343  Escola Avançada de Liderança  
Cursos Eletivos, Estudos Direcionados, Seminários 19–35

Total de Créditos para Bacharel 144
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É necessária a conclusão satisfatória da DSP 211 e 212 

antes de qualquer curso da UofN com mais de 6 créditos.

ATS 103
Ética de Hospitalidade
A indústria da hotelaria apresenta muitas oportunidades 
para práticas antitéticas. Os funcionários podem ser 
colocados em situações com ambiguidades éticas e 
moralmente desafiadoras. Esse módulo dá aos alunos 
um entendimento dos princípios éticos relacionados a 
essa indústria. Entre eles, temos a integridade, equidade, 
prestação de contas, honestidade e respeito pelos 
outros. Serão apresentados estudos de casos difíceis 
com debates e problemas éticos relacionados à indústria 
hoteleira serão abordados.    
Créditos: 1–6

ATS 105
Empreendedorismo em Hospitalidade
Esse curso apresenta os muitos aspectos envolvidos 
no início de um novo negócio bem sucedido, inclusive 
planejamento, financiamento e gestão. Os alunos 
aprenderão os fatores que envolvem ser empreendedor e 
o papel de um empreendedor.

Créditos: 4

ATS 106
Treinamento na Linguagem de 
Hospitalidade I
Esse seminário enfoca na lingua especializada da indústria 
hoteleira no contexto de interações entre a equipe e 
os hóspedes. Esse treinamento irá capacitar a equipe 
hoteleira na interação com hóspedes em seus vários 
papéis, funções e departamentos.

Créditos: 1–6

ATS 108
Seminário de Comunicação Corporativa 1
Esse seminário fornece um entendimento da importância 
de um sistema de comunicação corporativo coordenado, 
e como as organizações podem se beneficiar de boas 
estratégias e ferramentas de comunicação. A comunicação 
eficaz envolve muito mais que motivar funcionários e 
boas relações públicas. Os alunos aprendem como se 
comunicar de forma eficaz com colegas de trabalho da 
mensageria ao conselho e entre organizações.

Créditos: 4
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ATS 113
Seminário de Artes
Esse seminário ensina seus participantes a utilizar as artes 
cênicas em adoração e na proclamação do Evangelho. 
O currículo inclui treinamento teórico e prático.

Créditos: 1–6

ATS 114
Seminário de Artes - Trabalho de Campo
Esse estágio permite que os participantes coloquem em 
prática as lições e técnicas aprendidas durante o teórico.

Pré-requisitos: ATS 113
Créditos: 1–6

ATS 115
Seminário Mundo da Dança
Equipa aqueles que são chamados e desejam criar estilos 
de dança inovadores. Uso destes estilos modernos e 
culturais não só conecta e une os corações dos jovens e 
velhos, mas também deixa uma marca por onde quer que 
estes dançarinos forem na indústria de entretenimento ou 
no contexto da igreja. Este seminário foi desenvolvido para 
preparar dançarinos para servir nestas arenas.

Créditos: 1–6

ATS 116
Mundo da Dança - Trabalho de Campo
Uma turnê de apresentações e aulas em que os alunos 
aplicam o que aprenderam no Seminário Mundo da Dança 
e aprendem danças locais com a cultura anfitriã.

Pré-requisitos: ATS 115
Créditos: 1–6

ATS 145
Seminário de Administração de Eventos
Esse seminário dá aos participantes um panorama do 
processo de criação de um evento público, da concepção 
à conclusão, com ênfase em produções artísticas.

Créditos: 1–6

ATS 146
Seminário de Administração de Eventos - 
Trabalho de Campo
Esse trabalho de campo é uma experiência prática com 
o conteúdo aprendido no ATS 145. Os eventos podem 
abranger de grandes eventos esportivos, festivais de 
artes e reuniões globais para eventos comunitários e 

celebrações. Experiência prática e mais treinamento 
nas habilidades de liderança de equipes, networking, 
planejamento de eventos, implementação e avaliação, 
bem como desenvolvimento contínuo das habilidades 
técnicas de se realizar um evento, são todos partes dessa 
experiência de trabalho de campo.

Pré-requisitos: ATS 145
Créditos: 1–6

ATS 151
Seminário de Artes Clássicas
Esse seminário é parte de uma Escola numa Academia 
de Artes Russa e é para estudantes de artes de nível 
intermediário interessados em aprimorar suas técnicas de 
desenho e pintura.

Créditos: 1–6

ATS 157
Seminário de Artistas Evangelistas
Durante esse seminário, os alunos aprendem as bases 
do evangelismo utilizando as artes, com tópicos como 
processo de design, pintura de murais, desenho de 
retratos, cosmovisão bíblica da arte, arte terapia e pureza 
de coração. O propósito de rodar esse seminário é treinar 
indivíduos a serem eficazes demonstrando o esplendor 
de Deus para as nações através das belas artes, e a 
serem evangelistas transculturais, aptos a trabalhar como 
indivíduos e como uma equipe em qualquer cultura.

Créditos: 1–6

ATS/CHR 160
Seminário de Louvor
Seminário intensivo para líderes e equipes de louvor, 
treinando-os em fundamentos bíblicos para louvor e 
adoração, problemas na liderança de louvor, composição, 
trabalho em equipe e adoração criativa e profética. O 
seminário fornece instruções bíblicas sobre a natureza do 
louvor e adoração, as formas de expressão de louvor e 
adoração - tanto pessoais como corporativas e enriquece 
as experiências de engajamento com Deus e de lhe 
render glória.

Créditos: 1–6

ATS 163
Seminário de Desenvolvimento de 
Ministério Musical
Este seminário é desenvolvido para o músico 
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comprometido que deseja desenvolver suas habilidades 
profissionais nas áreas de composição musical, gravação 
digital, teoria musical e na indústria musical. Ele também 
dá aos alunos a oportunidade de crescer espiritualmente 
através de estudos bíblicos, discussões e aplicando 
o trabalho de ministração musical e missões numa 
diversidade de contextos.

Créditos: 1–6

ATS 164
Seminário de Desenvolvimento de 
Ministério Musical - Trabalho de Campo
Durante este trabalho de campo, os alunos terão 
oportunidades para aplicações práticas do treinamento 
recebido no ATS 163, incluindo uma turnê musical com 
oportunidade de ensinar música, experimentar o trabalho 
em equipe e desenvolver as posturas necessárias ao 
coração do adorador.

Pré-requisitos: ATS 163
Créditos: 1–6

ATS 165
Seminário de Conservatório Musical
Esse seminário é para aqueles que desejam aprender a 
tocar violino, viola ou celo. Os alunos aprenderão a postura 
correta para tocar o instrumento, teoria musical, instruções 
básicas de piano e canto. O contexto é numa orquestra de 
cordas, mas também terão aulas individuais. 

Créditos: 1–6

ATS 168
Seminário de Apresentação Musical: 
Banda Contemporânea
Este seminário foi concebido para proporcionar 
experiência em apresentação aos alunos. Fazer turnê 
com uma banda e usar shows como plataforma para o 
evangelismo fará com que os alunos melhorem suas 
habilidades musicais e de comunicação. Tópicos incluem: 
identificar pontos fortes e estabelecer metas pessoais; 
presença de palco (testemunho), reforço da equipe, e 
turnê para evangelismo.

Créditos: 1–6

ATS 181
Treinamento de Ministérios de Esportes
Este seminário é desenvolvido para ajudar os atletas, 
técnicos e amantes do esporte a se conectarem a 



UNIVERSIDADE DAS NAÇÕES

48

outros através do esporte, de forma a levar as pessoas 
a um relacionamento mais profundo com Deus. Há uma 
diversidade desses seminários, abrangendo esportes em 
geral ou específicos como o Seminário de Ministério com 
Futebol, que cobre métodos de treinamento e organização 
de campos de futebol, campeonatos e escolinhas. Cada 
localidade irá definir os objetivos e atividades para seus 
seminários de esportes.

Créditos: 1–6

ATS 182
Treinamento de Ministério de Esportes - 
Trabalho de Campo
Esse é um tempo para uma experiência prática com o 
conteúdo aprendido no ATS 181. As atividades abrangem 
de jogos amistosos e campeonatos a acampamentos 
e clínicas para atletas de todas as idades. Além disso, 
os participantes poderão ter outras oportunidades de 
ministração como visita e serviço em orfanatos, hospitais e 
escolas. Em alguns casos, será num contexto transcultural.

Pré-requisitos: ATS 181
Créditos: 1–6

ATS 184
Treinamento em Liderança Esportiva I
Os participantes cobrirão aspectos de se construir equipes 
eficazes, esportes e a Bíblia, apresentações do Evangelho, 
liderança e gestão e programas estratégicos de ministérios 
esportivos.

Créditos: 1–6

ATS 185
Seminário de Freesports
Uma continuação do ATS 184, esse seminário dará aos 
alunos mais oportunidades para aplicar princípios básicos 
de liderança ao ministério esportivo. O valor do networking 
com igrejas e outras organizações é enfatizado.

Créditos: 1–6

ATS 186
Treinamento em Liderança Esportiva - 
Trabalho de Campo
Os participantes visitarão uma diversidade de ministérios 
esportivos e colocarão em prática o que aprenderam no 
ATS 185 e/ou ATS 184.

Pré-requisitos: ATS 184
Créditos: 1–6
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ATS 189
Seminário de Treinamento de Técnicos de 
Esportes
Esse seminário fornece treinamento para futuros técnicos 
esportivos, bem como os já atuantes, em assuntos como 
técnicas de treinamento, como discipular atletas/jogadores 
e como montar programas contínuos de esportes em 
comunidades carentes..

Créditos: 1–6

ATS 194
Desenvolvimento Holístico Pessoal e 
Nutrição
Curso desenvolvido para dar a indivíduos que desejam 
viver um estilo de vida saudável uma compreensão 
clara sobre saúde mental, física e espiritual. Durante o 
seminário os participantes fazem exercícios regulares e 
aprendem como desenvolver um plano pessoal para uma 
alimentação saudável acompanhada de exercícios.

Créditos: 1–6

ATS/CNH 196
Aptidão Física - Certificação Básica
Esse seminário de 2 semanas que inclui tanto o ensino 
como a prática. O objetivo é de fazer com que cada 
participante seja capaz de treinar crianças e adultos 
de todas as idades em princípios científicos de saúde, 
preparação motora, bem estar, doenças e prevenção a 
lesões sob a perspectiva bíblica.

Créditos: 1–6

ATS/CNH 198
Certificação para Instrutor de 
Desempenho
Esse seminário acadêmico de 2 semanas, 80 horas orienta 
os participantes em como treinar e condicionar atletas em 
todos os níveis no aumento de suas habilidades físicas 
para melhor desempenho em seus respectivos esportes 
e posições. Vai além do ensinado anteriormente em áreas 
como treinamento pessoal, educação física e treinamento 
esportivo.

Créditos: 1–6

ATS 199
Estratégias em Missões
Os alunos podem requerer créditos por conferências da 

JOCUM ou workshops que estejam registrados com a 
UofN. Este crédito é para eventos de uma semana inteira 
de alta interatividade que incluam discussões de palestras 
orientadas para missões, liderados por líderes da UofN e 
JOCUM. Participantes examinarão alvos atuais de missões 
mundiais e poderão se envolver no planejamentos de 
ministérios e treinamentos futuros. Este curso pode ser 
repetido até um máximo de oito crédito combinados.

Créditos: 1–8

ATS 201
Gestão de Hospitalidade  I
Gestão de Hospitalidade  I é o curso básico para o grau de 
Tecnólogo em Gestão de Hospitalidade. Ele fornece uma 
introdução à indústria hoteleira e à qualidade do serviço. 
A escola irá equipar seus alunos com conhecimento sobre 
o setor e com um entendimento dos relacionamentos 
de trabalho entre os vários setores dentro da indústria 
hoteleira. Ele fornece informações atuais sobre produtos, 
serviços, tecnologia e carreiras na indústria. Os alunos 
também terão um entendimento sobre a qualidade do 
serviço e conceitos de se realizar um serviço consistente. 
Eles serão apresentados aos princípios básicos e práticas 
de serviço e design orientados ao cliente, técnicas 
transculturais e gestão de relacionamento com o cliente 
internacional. 

Pré-requisitos: DSP 211 & 212
Créditos: 12

ATS 202
Gestão de Hospitalidade  II
Gestão de Hospitalidade II aborda hospitalidade, marketing 
e gestão de recursos. Esse curso enfoca nos conceitos 
chave e os princípios de marketing sua aplicação com 
uma ênfase no processo de marketing dentro da indústria 
hoteleira. A seção sobre Recursos Humanos enfoca na 
teoria e prática da gestão eficaz de recursos humanos para 
alcançar objetivos e alvos organizacionais. Profissionais 
de Recursos Humanos e gerentes devem entender como 
escolher, recrutar, implementar, treinar, desenvolver, avaliar 
e premiar pessoas que trabalham para eles. Os alunos 
serão equipados nessas áreas.

Pré-requisitos: ATS 201
Créditos: 12
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ATS 203
Liderança de Hospitalidade e Gestão 
Transcultural
Esse curso dá aos alunos um entendimento dos papéis 
e responsabilidades de supervisores, gerentes e líderes. 
Ele foi elaborado para ajudar os alunos a adquirir uma 
gama de técnicas de supervisão, gestão e liderança. Os 
alunos também aprenderão sobre estilos de liderança 
e mordomia. O curso também ajudará os alunos a 
compreenderem e ganharem competências na gestão e 
comunicação transcultural. 

Pré-requisitos: DSP 211 & 212
Créditos: 12

ATS 204
Estágio em Gestão de Hospitalidade
O estágio requer 600 horas dentro de 4 meses numa 
organização de hotelaria.

Pré-requisitos: ATS 203
Créditos: 8–12

ATS 205
Escola de Gestão de Comidas & Bebidas
Esse curso consiste de 2 partes. Elas são: serviço de 
comida e bebidas (front office) e produção de comida 
(back office). Os alunos desenvolverão o conhecimento 
aplicado e as técnicas necessárias para trabalhar 
como profissionais de serviço de comidas e bebidas 
num restaurante de serviço completo. Várias técnicas 
de serviço de alimentos e bebidas e de recepção de 
convidados serão ensinados e praticados. Os alunos 
também serão apresentados aos diferentes tipos de 
bebidas e os conceitos de gestão de receita e controle 
de custos. A produção de comida cobre aspectos teóricos 
chave do assunto que são críticos para o sucesso de um 
restaurante de serviço completo. Os alunos aprenderão 
a importância do fluxo de trabalho na cozinha e a 
necessidade por uma boa coordenação entre as várias 
divisões da equipe de cozinha. Eles também aprenderão 
como produtos alimentícios, a ciência dos alimentos e um 
conhecimento sobre nutrição são essenciais na aplicação 
da elaboração do menu e seus preços.

Pré-requisitos: DSP 211 & 212
Créditos: 12

ATS 206
Operações Hoteleiras
Esse curso equipa os alunos com um entendimento 
abrangente das várias funções, sistemas e procedimentos 
da secretaria de hotel e operações de limpeza. Ele 
apresenta uma abordagem sistemática à gestão do ciclo 
de hóspedes do momento de reserva ao checkout. Os 
aspectos de elementos chave da gestão do atendimento 
e processos cruciais para o sucesso na operação da 
recepção também serão enfatizados. O treinamento 
sobre gestão de limpeza equipará os alunos com um 
conhecimento prático de boas práticas de limpeza para 
alcançar os padrões esperados pelos hóspedes do hotel e 
pela indústria hoteleira.

Pré-requisitos: DSP 211 & 212
Créditos: 12

ATS 213
Escola de Artes Cênicas I
Esse curso prepara o aluno nos aspectos espiritual, prático 
e técnico das artes dramáticas, combinando compreensão 
teórica com a experiência prática. Com o objetivo de 
equipar artistas cristãos tanto no contexto de ministério na 
igreja local como no mercado de trabalho, estabelecendo 
fundamentos bíblicos relacionados às artes (autoridade 
bíblica, reavaliando conceitos básicos, recuperando 
artes específicas, etc.) e lidando com questões sobre o 
desenvolvimento caráter e habilidade do artista. 
Tópicos podem incluir: Artes teatrais, mímica, dança, 
música e adoração, composição e gravação, improvisação, 
princípios de comunicação, montagem de iluminação, 
gestão técnica do palco, técnicas de atuação e ensaio, 
direção, desenho de set e criação de roteiro.

Pré-requisitos: DSP 211 & 212
Créditos: 12

ATS 214
Escola de Artes Cênicas I - Trabalho de 
Campo
O prático irá variar de acordo com o local da escola ATS 
213. Poderá incluir algumas das seguintes atividades: 
organizar workshops, apresentações e seminários para 
dar aos alunos oportunidades para aplicar seu treinamento 
em contextos reais; pesquisa cultural relacionada às artes, 
eventos ao ar livre e visita a vilas e cidades aonde os 
alunos poderão conhecer outros artistas.

Pré-requisitos: ATS 213
Créditos: 8–12
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ATS 215
Escola de Dança I
O primeiro trimestre desta Escola de Dança enfoca no 
estudo combinado com treinamento intenso de dança. 
Inclui técnicas de balé moderno e jazz, improvisação, 
história da dança, anatomia, técnicas de produção de 
dança, composição e outros tópicos relacionados a dança 
e missões. Artistas profissionais cristãos ensinarão todos 
os aspectos do curso e haverão oportunidades para 
apresentações em eventos locais.

Pré-requisitos: DSP 211 & 212
Créditos: 12

ATS 216
Escola de Dança I - Trabalho de Campo
Durante esse trabalho de campo, os alunos terão a 
oportunidade de ministrar através de apresentações e 
através do ensino em workshops de dança em locais 
como orfanatos, ruas da cidade, albergues e escolas e 
igrejas. Os alunos pesquisam a cultura e história artística 
da nação ou grupo étnico com o qual estão trabalhando.

Pré-requisitos: ATS 215
Créditos: 8–12

ATS 217
Estágio em Compania de Dança
O estágio de 9 meses em Compania de Dança (ou alunos 
com a permissão dos líderes da escola) contará com 
a experiência de uma compania profissional de dança 
moderna, enquanto também experimentando o discipulado 
intencional e cobertura da liderança da UofN. A aprovação 
é definida somente pelo diretor artístico da Dance Ad 
Deum, Randall Flynn, após uma audição ao vivo.

Pré-requisitos: ATS 215
Créditos: 8–12

ATS 223
Escola de Design de Moda
Esse curso equipa designers de moda não somente 
com as técnicas da indústria, mas também com uma 
compreensão da ética em relação ao marketing e uma 
perspectiva bíblica da moda e do design. Alguns tópicos 
abordados: pintura e design, história da moda, costura, 
tendências, psicologia da moda, trabalhando com 
acessórios, verdade e emoções, técnicas de marketing e 
vendas, desenhando uma coleção temática, logística de 
evento de moda, e desenhando e produzindo uma linha 
feminina, uma linha masculina e uma linha infantil.
Pré-requisitos: DSP 211 & 212
Créditos: 12
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ATS 225
Escola de Cultura e Arte
Esta escola de artes especializada enfoca na preparação 
dos alunos para compreender sua identidade pessoal 
e cultural. Eles aprendem a incorporar formas culturais 
de arte na liderança de louvor, no compartilhar de sua 
fé, no ensino de outros no contexto da cultura geral ou 
sociedade. Haverão alguns ensinamentos gerais sobre 
cultura e arte, porém boa parte do curso terá um enfoque 
na cultura e nas expressões artísticas culturais brasileiras e 
em aprender como utilizar a arte num contexto brasileiro.

Pré-requisitos: DSP 211 & 212
Créditos: 12

ATS 226
Escola de Cultura e Arte - Trabalho de 
Campo
O propósito do trabalho de campo é dar aos alunos 
maiores oportunidades para compreenderem sua 
identidade cultural e pessoal e compartilhar isso num 
contexto evangelístico com outros. A arte é uma chave 
para abrir corações de pessoas em qualquer nação, e 
serve como abridores de portas para compartilhar o amor 
de Cristo com outros.

Pré-requisitos: ATS 225
Créditos: 8–12

ATS/HMT 227
Princípios em Redenção de Culturas
Este curso apresenta princípios para reconhecer a verdade 
e a justiça de Deus nas culturas do mundo, afirmando as 
culturas e vendo-as transformadas pelo trabalho de Deus. 
Os alunos aprendem a olhar a história e as culturas sob 
uma perspectiva bíblica; aprendem também a desenvolver 
estratégias para influenciar a sociedade em favor da 
justiça, tornando a Palavra de Deus o padrão para a vida.

Pré-requisitos: DSP 211 & 212
Créditos: 12

ATS/CMC 231
Escola de Interpretação para TV/Cinema
Os alunos são introduzidos à arte de atuação para as 
telas sob uma perspectiva bíblica, estudando técnicas 
do Sistema de Stanislavsky, do Método de Strasberg e 
Técnica de Meisner. Esta escola acontece paralelamente 
à Escola de Filmagem Digital, permitindo que os alunos 
pratiquem suas habilidades recém adquiridas ao 



53

FACULDADE DE ARTES & ESPORTES

atuarem em filmes de curta-metragem. A escola dá uma 
compreensão ampla da indústria cenográfica e televisiva, 
inclusive as lutas pessoais e desafios que são encontrados 
neste contexto.

Pré-requisitos: DSP 211 & 212
Créditos: 12

ATS/CMC 232
Estágio - Interpretação para TV/Cinema
Os alunos ganharão experiência prática em um ambiente 
profissional, ao mesmo tempo em que continuam com o 
desenvolvimento pessoal através de exercícios físicos e de 
dramatização.

Pré-requisitos: CMC 231
Créditos: 8-12

ATS 233
Escola de Atores
Essa escola ensina o conhecimento histórico e técnico 
da arte do teatro, enquanto desenvolve técnicas práticas 
relacionadas à arte. Tópicos abordados incluem: origens 
e história do teatro, história da arte e escrita, história e 
prática da pantomima, questões de redenção cultural, 
anatomia, nutrição e condicionamento físico do artista, e 
teatro antigo.

Pré-requisitos: DSP 211 & 212
Créditos: 12

ATS 237
Escola de Teatro Musical (Atuação e 
Produção)
Essa escola busca desenvolver os alunos, nas técnicas, 
conhecimento e caráter necessários para a criação 
e produção de um teatro musical como ferramenta 
para evangelismo. O curso incluirá o entendimento 
da perspectiva bíblica das artes, a indústria global do 
teatro musical, intimidade e identidade, estudo Bíblico 
e a mentalidade hebraica, e sendo uma testemunha 
para a esfera da celebração. Tópicos adicionais incluem: 
canto, dança, atuação, produção, escrita e composição. 
Planejamento de set e gestão do palco poderão ser 
abordados. Os alunos serão expostos a várias áreas 
envolvidas na produção do teatro musical enquanto 
desenvolvem uma área específica.

Pré-requisitos: DSP 211 & 212
Créditos: 12

ATS 238
Escola de Teatro Musical (Atuação e 
Produção) - Trabalho de Campo
Os alunos terão a oportunidade de apresentar uma curta 
produção musical de teatro que criaram durante o período 
teórico e engajaram em atividades de evangelismo 
pessoal e na apresentação da produção teatral que 
criaram durante o teórico. Os alunos cujo foco é na 
produção ajudarão no planejamento do prático.

Pré-requisitos: ATS 237
Créditos: 8–12

ATS 245
Escola de Administração de Eventos
Esta escola foi elaborada para treinar aqueles que 
desejam organizar eventos públicos. Os alunos lidarão 
com patrocínios, programação, promoção e gestão de 
bastidores de eventos múltiplos. A ênfase será de eventos 
artísticos em grandes locais internacionais. Comunicação 
será uma ênfase chave em criar relacionamentos com 
todos os diferentes grupos na sociedade que deverão ser 
parte da realização do evento.

Pré-requisitos: DSP 211 & 212
Créditos: 12

ATS 246
Escola de Administração de Eventos - 
Trabalho de Campo
Os alunos neste estágio levarão o que aprenderam na sala 
de aula na ATS 245 para um evento artístico de grande 
porte e aplicam o que aprenderam na vida real com a 
supervisão de obreiros experientes.

Pré-requisitos: ATS 245
Créditos: 8–12

ATS/CMC 251
Fundamentos das Belas Artes I
Esta escola introdutória é um programa altamente 
disciplinado que provê uma base bíblica das artes e 
desenvolve habilidades em vários meios artísticos. 
As aulas são lecionadas por artistas visitantes e por 
residentes da faculdade. O conteúdo do curso inclui 
história da arte, princípios de design, técnicas de desenho, 
introdução ao desenho vivo, fundamentos da teoria das 
cores e introdução à pintura.

Pré-requisitos: DSP 211 & 212  e um exame de entrada
Créditos: 12
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ATS/CMC 252
Escola de Fundamentos das Belas Artes I - 
Trabalho de Campo
Este trabalho de campo dá aos alunos algumas 
oportunidades para utilizarem suas habilidades artísticas 
num contexto transcultural . Os alunos exercitam suas 
habilidades artísticas numa variedade de contextos e 
atividades: desenhos ao ar livre, ensinando em orfanatos 
e escolas, se comunicando com artistas autóctones ou 
residentes da faculdade. Através de seu trabalho, os 
alunos são aptos a compartilhar a apreciação e encanto 
por um Deus criativo, pessoal e amável.

Pré-requisitos: CMC/ATS 251 ou 353e consentimento do 
instrutor
Créditos: 8–12

ATS/CMC 255
Escola de Ilustração
Neste curso, os alunos são treinados por ilustradores 
profissionais e obreiros no campo das artes comerciais 
como: ilustração de livros infantis, animação, design 
editorial de computador, capas de revista, embalagens, 
ilustrações médicas, pôsteres de filme e ilustração de 
produtos. Alguns tópicos abordados são: desenho, 
composição, ilustração conceitual, fundamentos bíblicos 
para as artes, teoria das cores, desenvolvimento de 
portfólio, perspectiva, técnicas de pintura e como ser 
um profissional freelancer. A escola ajuda os alunos no 
desenvolvimento de um profissional de mercado com 
habilidade artística. Como pré-requisito, é requerida uma 
revisão de cinco exemplos do portfólio do aluno.

Pré-requisitos: DSP 211 & 212
Créditos: 12

ATS/CMC 256
Estágio I da Escola de Ilustração
Este estágio dará uma experiência de trabalho ligada à 
área de interesse do aluno. Os alunos podem escolher 
trabalhar num estúdio de design, juntamente com um 
ilustrador freelancer ou num contexto missionário sob a 
supervisão de um artista profissional.

Pré-requisitos: ATS/CMC 255
Créditos: 8–12

ATS 257
Escola de Artistas Evangelistas
Essa escola foi desenvolvida para treinar artistas para 

serem agentes de transformação em comunidades , 
cidades e nações. Eles serão treinados com a base bíblica 
para criação de artes, com uma ênfase em três áreas: O 
caráter de Deus, pureza de coração do artista, e os meios 
de se comunicar a mensagem. As técnicas oferecidas 
incluem: desenho, pintura, cerâmica, têxteis e escultura.

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 e consentimento do líder da 
escola
Créditos: 12

ATS/CMC 257
Estágio da Escola de Ilustração II
O estágio II é feito sobre a base do estágio I. Vide ATS/
CMC 256 para detalhes.

Pré-requisitos: ATS/CMC 256
Créditos: 8–12

ATS 258
Escola de Artistas Evangelistas - Trabalho 
de Campo
Esse trabalho de campo dá aos alunos experiências 
transculturais onde eles terão oportunidades de aplicar 
o treinamento recebido no ATS 257, inclusive técnicas e 
princípios espirituais. Eles desenvolvem uma compreensão 
mais profunda de como usar a arte compartilhando sua fé 
e terão oportunidades de aprender com artistas e artesãos 
locais.

Pré-requisitos: ATS 257
Créditos: 8–12

ATS/CHR 261
Escola de Louvor
Essa escola ensina valores e princípios fundamentais para 
aqueles que desejam servir no louvor entre as nações. 
Tópicos vão desde o caráter e estilo de vida pessoal como 
adorador ao entendimento da obra do Espírito Santo na 
adoração. Alunos aprenderão aspectos bíblicos e his-
tóricos da adoração, liderança e trabalho em equipe, e 
relacionamento entre adoração e intercessão, ministério 
profético e adoração, batalha espiritual, criatividade e mu-
sicalidade, louvor em missões e evangelismo.

Pré-requisitos: DSP 211 & 212
Créditos: 12

ATS/CHR 262
Escola de Louvor - Trabalho de Campo
O trabalho de campo é desenvolvido para aplicar 
os valores e princípios do ministério de louvor numa 
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diversidade de contextos de igrejas ou público, bem como 
em situações transculturais.

Pré-requisitos: CHR/ATS 261
Créditos: 8–12

ATS 263
Escola de Música em Missões
Curso especializado desenvolvido especialmente 
para músicos experientes que buscam integrar música 
contemporânea e missões. Há também oportunidades 
para técnica de som e gestão de ministérios de música. 
Alguns tópicos: fundamentos bíblicos para o ministério 
de música, teoria musical, desenvolvimento de caráter, 
treinamento vocal e instrumental, composição musical, 
sistemas de som, adoração, publicações musicais, 
ministérios em igrejas, habilidades de comunicação, 
evangelismo, liderança de equipes, e música e cultura. 
Também há workshops sobre arranjos musicais e ensaios 
com bandas, gravação em estúdios, montagem de palco e 
iluminação e oportunidades para ministrações musicais.

Pré-requisitos: DSP 211 & 212
Créditos: 12

ATS 264
Escola de Música em Missões - Trabalho de 
Campo
Durante este prático de três meses, formam-se vários 
grupos musicais com obreiros e alunos de acordo com o 
chamado e a preferência de estilo musical. Após quatro 
semanas de ensaios e formulação de ministério, cada 
grupo é enviado para um estágio de oito semanas num 
campus local ou num ministério de igreja. Tarefas e 
avaliações são parte da experiência de aprendizado.

Pré-requisitos: ATS 263
Créditos: 8–12

ATS 267
Produção de Áudio
Esse curso se dá num estúdio de gravação (Studio 501) e 
é desenvolvido para dar ao aluno experiência prática na 
produção e engenharia musical. É um programa altamente 
especializado enfocado em todos os aspectos técnicos 
de produção de áudio para aplicação em vários contextos, 
inclusive na igreja, no louvor e em eventos musicais, 
concertos, bases de JOCUM, etc.

Pré-requisitos: DSP 211 & 212
Créditos: 12
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ATS 281
Escola de Ministérios de Esportes
A Escola de Ministérios de Esportes foi desenvolvida 
para equipar atletas e técnicos trabalhando em missões 
e na igreja local. O curso irá abordar tópicos como “uma 
abordagem bíblica ao ministério de esportes, métodos 
e modelos de ministérios de esportes, desenvolvendo 
um plano ministerial, organizando eventos de ministérios 
esportivos. A escola também abrangerá técnicas de 
aprendizagem fundamentais e princípios gerais de 
coaching, introdução à saúde e nutrição, liderança e 
evangelismo e discipulado através dos esportes.

Pré-requisitos: DSP 211 & 212
Créditos: 12

ATS 282
Escola de Ministérios de Esportes - 
Trabalho de Campo
Esse trabalho de campo é a pratica da fase 1 da Escola 
de Ministérios de Esportes. Os alunos irão aplicar 
o treinamento da ATS 281 enquanto desenvolvem 
técnicas usando uma variedade de métodos e modelos 
de ministérios de esportes. Os alunos também farão 
atividades evangelísticas e de discipulado através dos 
esportes.

Pré-requisitos: ATS 281
Créditos: 8-–12

ATS 283
Programa I de Ministério Outdoor
Esse programa tem 11 meses de duração e inclui os 
Programas I e II de Ministério Outdoor, e o trabalho 
de campo. O desenvolvimento prático de técnicas é 
integrado aos 11 meses. O programa apresentará os 
alunos para ministérios de aventuras ao ar livre através 
de treinamentos, aulas, leituras e experiências práticas. 
Eles aprenderão o que significa liderar pessoas em 
atividades ao ar livre em segurança através da gestão 
de riscos, a utilizar as aventuras ao ar livre como uma 
forma de encorajar crescimento nas vidas dos indivíduos. 
Backpacking, introdução à escalada e introdução ao 
montanhismo são algumas das principais técnicas que são 
enfocadas durante essa primeira parte do programa.

Pré-requisitos: DSP 211 & 212
Créditos: 12
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ATS 284
Programa II de Ministério Outdoor
Os alunos enfocarão no montanhismo avançado, escalada 
avançada e certificação Wilderness First Responder e 
Avalanche 1. Eles também passarão a trabalhar como guias 
secundários, ajudando a preparar e liderar aventuras ao 
ar livre com a ETED Endurance que acontece durante os 
meses de verão em JOCUM Lakeside, Montana.

Pré-requisitos: ATS 283
Créditos: 12

ATS 285
Escola de Freesports & Cultura Jovem
Esta escola equipa os participantes para o trabalho em 
todos os aspectos da cultura jovem e os esportes radicais. 
Treinamento inclui tópicos como os esportes radicais e a 
cultura jovem, “branding” e “pro-riding”, contextualização 
do Evangelho para alcançar subculturas, mentoreamento 
e implantação de igreja em comunidades de esportes de 
prancha, saúde nos esportes e saúde, gestão de eventos, 
shows evangelísticos e desenvolvimento de liderança e 
caráter no contexto de esportes radicais.

Pré-requisitos: DSP 211 & 212
Créditos: 12

ATS 286
Estágio da Escola de Freesports & Cultura 
Jovem
O estágio dá aos alunos a oportunidade de trabalhar com 
uma organização que ministra para este público ou com 
uma empresa que está engajada ativamente com estes. 
A alocação individual será arranjada de forma a levar em 
conta os interesses e paixões de cada aluno. Os alunos 
poderão crescer em conhecimento e desenvolver suas 
habilidades na área de sua escolha.

Pré-requisitos: ATS 285
Créditos: 8–12

ATS 289
Programa de Ministério Outdoor - 
Trabalho de Campo
O trabalho de campo será de no mínimo 5 semanas e 
acontecerá em um desses países: Nepal, Índia, Tailândia, 
Camboja, Taiwan ou Ucrânia. Os alunos farão parcerias 
com ministérios cristãos locais para ajuda-los a alcançar 

alguns de seus objetivos, projetos e questões de justiça 
em vilas remotas.
Pré-requisitos: ATS 283
Créditos: 5

ATS 305
Arte e o Reino
Esse seminário foi desenvolvido com o objetivo de 
explorar maior profundidade no chamado profissional/
vocacional do artista cristão em todas as disciplinas: belas 
artes, artes visuais, música, dança, teatro, artes literárias, 
artes culinárias, etc. Através da lente da mensagem 
primária de Jesus sobre o Reino de Deus, os alunos 
irão examinar o que torna o trabalho do artista cristão 
diferente no mundo. Os alunos podem esperar saírem 
desse seminário baseado em humanidades com maior 
clareza em relação ao chamado artístico profissional, um 
sentimento mais apaixonado da necessidade por seu 
trabalho como artistas da fé cristã e um enfoque mais claro 
em relação ao conteúdo artístico para buscar o que reflete 
a visão extraordinária do Reino.
Créditos: 6

ATS/CHR 308
Ministério de Louvor Transcultural
Esse seminário foi desenvolvido para desafiar e aprofundar 
o entendimento daqueles envolvidos em ministérios 
de louvor e a encorajar valores bíblicos de louvor entre 
pessoas de qualquer contexto cultural. O seminário inclui 
instruções bíblicas introdutórias em relação a perspectivas 
culturais (Curso Kairós), o estudo de como diferentes 
povos expressam seu louvor a Deus (etnodoxologia), e 
como liberar as canções e sons das nações em louvor a 
Deus.

Pré-requisitos: ATS/CHR 261 & 262 .
Créditos: 6

ATS/CHR 309
Prático: Ministério de Louvor Transcultural
Durante esse prático, alunos irão ter mais oportunidades 
de aplicar o currículo do período teórico do seminário 
enquanto imergem em outra cultura onde participarão 
em aprendizado de linguagem, na construção de 
relacionamentos e servindo a outros através do louvor, da 
música e das artes.

Pré-requisitos: ATS/CHR 308
Créditos: 6
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ATS 311
Escola de Arte Urbana
Esse curso é dedicado para artistas de nível intermediário 
ou avançado. Os alunos aprenderão sobre como atuar 
no contexto urbano, como alcançar pessoas com as artes 
e como colocar projetos em ação. Haverão diferentes 
correntes dentro da escola: dança, arte de rua e música 
(baseado no movimento Hip Hop). Eles terão momentos 
juntos em louvor, algumas aulas teóricas e na criação de 
um show misturando as artes e estilos diferentes.

Pré-requisitos: ATS 213
Créditos: 12

ATS 312
Escola de Arte Urbana - Trabalho de 
Campo
Os alunos se envolverão em alguns eventos artísticos na 
cidade e terão práticos com eventos específicos, festivais 
e competições. Evangelismo através de artes nas ruas é o 
objetivo.

Pré-requisitos: ATS 311
Créditos: 8–12

ATS 317
Escola de Dança II
Este curso acrescenta conteúdo aos fundamentos 
estabelecidos na Escola de Dança (ATS 215) e leva o aluno 
a níveis mais elevados de dificuldade, com técnicas que 
requerem excelência e um maior aprofundamento. Os 
alunos participarão em eventos e apresentações de teatro 
musical, tanto localmente quanto globalmente.

Pré-requisitos: ATS 215
Créditos: 12

ATS 318
Escola de Dança II - Trabalho de Campo
Após a Escola de Dança II (ou após a ATS 117 no Brasil), 
este trabalho de campo dará aos alunos oportunidades de 
experimentar e ministrar através do que eles aprenderam 
no estúdio. Este módulo irá além do ensinado nos módulos 
de dança anteriores.

Pré-requisitos: ATS 317
Créditos: 8–12

ATS 319
Estágio em Artes
Desenvolvidos para dar a alunos comprometidos, uma 

experiência mais profunda e treinamento em sua área de 
especialidade (música, dança, belas artes, etc.) com uma 
ênfase na aplicação prática – normalmente através de 
apresentações ou ensino. Este estágio pode ser com uma 
companhia, ministério ou organização fora de JOCUM ou 
com um projeto específico dentro de JOCUM que leve ao 
aperfeiçoamento das técnicas do aluno.

Pré-requisitos: DSP 211&212 + escola de artes da UofN ou 
experiência anterior
Créditos: 8–12

ATS 347
Estágio I - Escola de Administração de 
Eventos
Estágio para alunos que queiram ter uma experiência 
prática e profunda do processo de administrar um evento, 
desde a preparação em oração até a avaliação final após 
o evento. Os alunos precisarão organizar e liderar uma 
equipe e lidar com todos os componentes necessários 
para que o evento seja bem-sucedido. Os estagiários 
podem administrar um evento fora do campus que irá fazer 
networking com empresas locais e trazer conscientização 
sobre as necessidades da comunidade local. Serão 
responsáveis pelo orçamento, marketing, programação 
e negociações com organizações relevantes para 
demonstrar suas habilidades de liderança.

Pré-requisitos: ATS 245 & 246
Créditos: 8–12

ATS 348
Estágio II - Escola de Administração de 
Eventos
Este estágio acrescenta ao ATS 343 e é para alunos 
experientes que queiram mais experiência em supervisão 
e gestão de eventos de grande porte. Poderá ser numa 
empresa, ministério ou organização fora de JOCUM ou 
junto de um projeto específico dentro de JOCUM que leve 
ao aperfeiçoamento de suas habilidades.

Pré-requisitos: ATS 245 & 246
Créditos: 8–12

ATS/CMC 353
Fundamentos das Belas Artes II
Técnicas em design, desenho, pintura e escultura são mais 
desenvolvidos para aqueles que concluíram a escola de 
Fundamentos das Belas Artes I. Os alunos vão explorar os 
fundamentos bíblicos das artes, junto com um panorama 
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histórico do papel da arte influenciando a sociedade. A 
escola culminará com uma exposição das obras dos alunos.

Pré-requisitos: ATS/CMC 251
Créditos: 12

ATS/CMC 354
Estágio de Fundamentos das Belas Artes
Este estágio dá estudos individuais, desenvolvimento das 
técnicas e oportunidades para compartilhar a fé e ministrar 
a outros através das artes. Os alunos refinam as habilidade 
adquiridas durante os trimestres anteriores e continuam 
suas disciplinas espirituais, enquanto criam e fazem 
marketing de suas obras.

Pré-requisitos: ATS/CMC 252 ou consentimento do líder da 
escola
Créditos: 8–12

ATS 355
Artistas em Desenvolvimento
Esse programa enfoca no desenvolvimento de artistas, não 
somente na arte deles. Esse curso foi desenvolvido para 
dar aos artistas um lugar seguro para criar, aprender sobre 
quem eles são em Deus e como fazer boas escolhas de 
vida no meio dos desafios específicos que tempos difíceis 
e bons trazem. Compreender a Deus e crescimento 
espiritual são elementos chave para esse desenvolvimento 
pessoal. Os artistas aprendem a usar sua arte para 
comunicar o amor de Deus para o mundo.

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 + ATS 257 & 258 ou ATS/CMC 251 
& 252 ou portfólio de trabalhos.
Créditos: 12

ATS 356
Estágio de Artistas em Desenvolvimento
Durante o estágio, os artistas trabalham com a ajuda dos 
obreiros em direção à conclusão de um projeto final, 
seja este um conjunto de gravações, uma exibição ou 
um portfólio. O desenvolvimento espiritual pessoal do 
artista é continuado durante o estágio no contexto de uma 
comunidade cristã. 

Pré-requisitos: ATS 355
Créditos: 8–12

ATS 365
Estágio em Gravação Musical
Os alunos experimentarão o processo completo de 
produção de gravações musicais, inclusive todos os 
passos de conceituação, recrutamento de músicos, 
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selecionar uma produtora e estúdio de gravação, as 
questões de lançamento e marketing.  A supervisão de 
uma produtora experiente irá equipar o aluno a produzir 
suas próprias gravações musicais de forma profissional. 

Pré-requisitos: qualquer escola de música ATS ou seminário 
musical de 6 créditos
Créditos: 8–12

ATS 366
Músicos: Organizando Tours
Os alunos irão aprender os passos que envolvem 
a organização de uma tour. Eles agendarão locais, 
levantarão recursos, recrutarão músicos, alugarão 
equipamentos e planejarão transporte e promoção. Eles 
poderão apresentar na tour ou agendarem a tour para 
outro grupo. Eles aprenderão técnicas de networking e 
organizacionais e como focar nas necessidades de seu 
público-alvo.

Pré-requisitos: qualquer estola de música ATS ou seminário 
musical de 6 créditos
Créditos: 12

ATS 391
Estudos Direcionados para Cursos de 
Graduação de Nível Superior
Uma oportunidade para os alunos elaborarem um 
programa exclusivo de estudos com créditos em prol de 
um grau de Nível Superior. As atividades podem incluir, 
além de outras: leitura, pesquisa, presença em seminários 
e apresentações, relatórios e pesquisas. Os créditos serão 
baseados no número de horas equivalentes a uma semana 
letiva. Os alunos começam este curso ao enviarem uma 
proposta de estudos/pesquisa ao Conselheiro Acadêmico 
ou a um supervisor de pesquisa indicado pelo Conselheiro 
Acadêmico.

Créditos: 1–12

ATS 392
Estágio para Cursos de Graduação de Nível 
Superior
Oportunidade para alunos elaborarem um estágio 
compatível com seu programa de graduação de Nível 
Superior, sob o conselho e aprovação da liderança 
acadêmica da Faculdade.

Créditos: 1–12
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ATS 396
Experiência em Liderança de Missões
Poderão ser concedidos créditos sob consulta do Deão 
da Faculdade por realizações anteriores no campo 
missionário dentro da JOCUM ou em outras missões. 
Na experiência missionária enviada para avaliação, 
deverá haver atividades significativas e criatividade em 
estabelecer, desenvolver ou administrar uma missão cristã, 
o que inclui a supervisão de colegas de trabalho. Um 
máximo de 12 créditos podem ser usados e créditos serão 
postados na transcrição oficial somente na conclusão de 
um Grau da UofN.

Créditos: 1–12

ATS 499
Tese de Cursos de Graduação de Nível 
Superior
Após a conclusão de todos os cursos, os alunos podem 
escolher escrever uma tese sobre um tópico aprovado 
pela liderança da Faculdade. A tese concluída deve ser 
adaptada aos padrões de escrita acadêmica já definidos.
Créditos: 12
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Introdução à Faculdade de Ministérios Cristãos 

A Faculdade de Ministérios Cristãos reconhece e procura responder à grande 
necessidade de equipar líderes cristãos para o serviço no Reino de Deus, seja 
através de papéis específicos em igrejas e missões ou na comunidade em geral. 
Cursos em evangelismo, missões (de fronteiras, urbanas e para etnias específicas 
ou grupos religiosos), plantação de igrejas, estudos bíblicos, liderança, adoração 
e intercessão e ministérios com jovens incorporam o desenvolvimento do caráter 
pessoal juntamente com o treinamento específico e o enfoque em oração em 
direção ao alvo de obedecer ao comando de Cristo de “ir e fazer discípulos de 
todas as nações.. ensinando-os a obedecer tudo que lhes comandei.” (Mt. 28:19-20)

Seja participando de uma Escola de Missões ou de um seminário prático de 
cuidados pastorais, os alunos irão aprender, trabalhar e adorar juntos, com o 
alvo de “buscar primeiro o Reino de Deus” no contexto da missão ampla da 
Universidade das Nações: conhecer a Deus e fazê-lo conhecido.

Graduandos nestes programas de treinamento (tanto aqueles que trabalham por 
uma graduação e aqueles que cursam um ou dois programas de treinamento 
especializado) já saíram para começar novos ministérios, plantar igrejas em projetos 
transculturais, treinar novos convertidos, ensinar a Bíblia, estabelecer viagens 
missionárias para grupos de jovens e muito mais. Os programas são planejados 
individualmente de acordo com o chamado dos alunos e alvos desejados.
 

Comitê Internacional

Nome, País de Origem  Localidade

Paul Dangtoumda, Burkina Faso Port Harcourt, Nigéria 
Scott Orvis, Deão Assistente, EUA Kailua  Kona, HI, EUA 
Kevin Norris, Nova Zelândia Kailua  Kona, HI, EUA
Lindsey Lautsbaugh, EUA Muizenberg, África do Sul
Danny Lehmann, Deão, EUA Kailua Kona, HI, EUA
Chris Vangala, Índia Asheville, NC, EUA
Jiggu G. Bogi, Índia Hyderabad, Índia

DANNY
LEHMANN
DEÃO INTERNACIONAL

Endereço do Escritório 
Internacional
College/Faculty of 
Christian Ministries
University of the Nations Kona 
75 -5851 Kuakini Highway Box #22 
Kailua  Kona, HI, USA 96740
orvis@uofnkona.edu
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PROGRAMAS DE GRADUAÇÃO

É essencial que seja feita uma checagem cuidadosa de créditos durante o programa, de forma a garantir que o total final 
seja igual ou superior ao número de créditos exigidos pelo programa escolhido. A escolha de cursos eletivos, estudos 
direcionados e seminários é feita através de consulta ao Orientador Acadêmico da Faculdade. Por favor consulte o 
documento de Responsabilidade do Aluno que está em Informações Acadêmicas.

Os requisitos de Cursos Fundamentais (Bíblia, Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado) podem ser cumpridos 
através de vários cursos em cada categoria. Para a lista atualizada, favor consultar a seção  Requisitos de Curso 
Fundamental nas Informações Acadêmicas ou consulte seu Orientador Acadêmico.

Matérias eletivas para programas de graduação: é preciso que o Conselheiro Acadêmico da Faculdade seja consultado 
antes do aluno presumir que as eletivas de sua preferência preencherão os requisitos de sua graduação.
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Tecnólogo em Estudos Bíblicos
Este curso em Estudos Bíblicos reflete o desejo de treinar estudantes em “manejar bem a palavra da verdade” (2 Tim 
2:15). Alcançamos isso através do aprendizado de habilidades usadas em várias formas de estudo indutivo da Bíblia. 
Exploramos a intenção do autor bíblico através do entendimento gramatical, histórico e contexto literário.

Tecnólogo Fundamental  Créditos

Pré-requisitos:  DSP 211 & 212 19–24

Fundamental: Bíblia, Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado 32–36
(Um Trabalho de Campo Fundamental poderá ser substituido por um Curso Fundamental)

Sequência de cursos da ênfase:
CHR xxx  Curso da Fac. Ministérios Cristãos 12
CHR xxx  Prático/Trab. Campo da Fac. Ministérios Cristãos 8–12

Cursos Eletivos, Estudos Direcionados, Seminários 0–13

Total de Créditos para Tecnólogo 84

Obs: são necessários pelo menos 20 créditos na área enfatizada; os alunos devem consultar um Orientador 
Acadêmco da Faculdade sobre sua escolha. O total de créditos por Trabalho de Campo/Estágio poderá 
variar de 16-36 créditos.

Tecnólogo em Estudos Bíblicos  Créditos

Pré-requisitos:  DSP 211 & 212 19–24 

CHR 213  Escola de Estudos Bíblicos I 12
CHR 315  Escola de Estudos Bíblicos II 12
CHR 316  Escola de Estudos Bíblicos III 12
CHR 214 Trabalho de Campo da Escola de Estudos Bíblicos 8–12

Cursos Eletivos, Estudos Direcionados ou Seminários 12–21

Total de Créditos para Tecnólogo 84

Tecnólogo Fundamental
O Tecnólogo Fundamental dará ao aluno as habilidades para uma vida de Estudo Bíblico e aplicação; uma compreensão 
bíblica sobre cosmovisão e pensamento crítico; e técnicas em comunicação interpessoal, intrapessoal, e transcultural, 
inclusive o uso de várias mídias. Essas técnicas são aplicadas numa ênfase específica através de um curso de uma 
faculdade. Essa graduação pode ser uma plataforma para outros estudos e programas de graduação.
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Tecnólogo em Missões / Estudos Interculturais 
O objetivo dO Tecnólogo em Missões / Estudos Interculturais é preparar o aluno a utilizar de maneira correta os campos 
de teologia, antropologia, sociologia e comunicação intercultural. Assim, eles podem contextualizar o evangelho para 
que seja entendido e recebido pela cultura destinatária. 

Tecnólogo em Liderança     
Este curso em Liderança ajuda o estudante a desenvolver o caráter divino que encoraja outros a o seguirem como 
líderes, assim como competência em habilidades de liderança utilizando o modelo de Jesus de “líder servo”. Isto é 
acoplado com uma ênfase em liderança relacional para que os alunos possam aprender a trabalhar bem com outras 
pessoas, especialmente aqueles cujo estilo de liderança é diferente do seu.

Tecnólogo em Liderança Créditos

Pré-requisitos:  DSP 211 & 212 19–24 

Fundamental: Bíblia 12
CHR 241  Escola de Desenvolvimento Ministerial                                                         12
CHR 242  nvolvimento Ministerial 8–12
CHR 243  Prático Introdutório de Liderança I                                                      12
CHR 244  Prático Introdutório de Liderança II 12

Estudos Direcionados, Seminários 0–9

Total de Créditos para Tecnólogo 84

Tecnólogo em Missões / Estudos Interculturais Créditos

Pré-requisitos:  DSP 211 & 212 19–24 

Fundamental: Bíblia 12

CHR 235  Escola de Missões 12
CHR 236 Trabalho de Campo da Escola de Missões 8–12

Cursos Eletivos, Estudos Direcionados ou Seminários 24–33

Total de Créditos para Tecnólogo 84



69

FACULDADE DE MINISTÉRIOS CRISTÃOS

Tecnólogo em Ministérios Cristãos
O Tecnólogo em Ministérios Cristãos foca na mensagem e métodos de evangelismo. Ele começa ajudando o aluno a 
obter um melhor entendimento do caráter de Deus, incluindo Seu amor pelo perdido, assim como um entendimento 
profundo da mensagem do evangelho. Aprender como adaptar a mensagem do evangelho à diferentes culturas também 

é um elemento crucial.

Bacharel em Ministérios Cristãos  Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24 

Fundamental: Bíblia, Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado 36

Um curso e seu trabalho de campo, escolhido dos seguintes: 20–24
CHR 231/232  Escola de Evangelismo e Trabalho de Campo 
CHR 235/236 Escola de Missões & Trabalho de Campo

Curso avançado de liderança conforme acordado com Conselheiro Acadêmico 12

Cursos Eletivos, Estudos Direcionados ou Seminários 48–57

Total de Créditos para Bacharel 144

Tecnólogo em Ministérios Cristãos Créditos

Pré-requisitos:  DSP 211 & 212 19–24
Fundamental: Bíblia 12 
CHR 231/232  Escola de Evangelismo e Trabalho de Campo  20–24

Cursos Eletivos, Estudos Direcionados ou Seminários 24–33

Total de Créditos para Tecnólogo 84

Bacharel em Ministérios Cristãos    

O Bacharel em Ministérios Cristãos tem o seu foco na mensagem e métodos de evangelismo. Ele começa ajudando 
o aluno a obter um melhor entendimento do caráter de Deus, inclusive Seu amor pelo perdido, assim como um 
entendimento profundo da mensagem do evangelho. Aprender como adaptar a mensagem do evangelho à diferentes 
culturas também é um elemento crucial.
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Bacharel em Estudos Bíblicos Créditos

Pré-requisitos:  DSP 211 & 212 19–24 

Fundamental: Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado 24

CHR 213  Escola de Estudos Bíblicos I (como requisito Fundamental) 12
CHR 315  Escola de Estudos Bíblicos II 12
CHR 316  Escola de Estudos Bíblicos III 12
CHR 214 Trabalho de Campo da Escola de Estudos Bíblicos 8–12

Cursos Eletivos, Estudos Direcionados, Seminários                                                         48–57

Total de Créditos para Bacharel 144

Bacharel em Estudos Bíblicos    
O Bacharel em Estudos Bíblicos reflete o desejo de treinar estudantes em “manejar bem a palavra da verdade” (2 Tim 
2:15). Alcançamos isso através do aprendizado de habilidades usadas em várias formas de estudo indutivo da Bíblia. 
Exploramos a intenção do autor bíblico através do entendimento gramatical, histórico e contexto literário.

Bacharel em Missões/ Estudos Interculturais 
O Bacharel em Missões/ Estudos Interculturais prepara o aluno a utilizar de maneira correta os campos de teologia, 
antropologia, sociologia e comunicação intercultural. Assim, eles podem contextualizar o evangelho para que seja 
entendido e recebido pela cultura destinatária. O currículo principal provê habilidades básicas de conhecimento bíblico, 
comunicação e pensamento cristão aplicado.

Bacharel em Missões/ Estudos Interculturais  Créditos

Pré-requisitos:  DSP 211 & 212 19–24 

Fundamental: Bíblia, Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado 36

CHR 235 Escola de Missões 12
CHR 236  Trabalho de Campo da Escola de Missões 8–12

Um dos seguintes cursos com seu trabalho de campo: 20–24

DEV/HMT 365/366 Escola de Desenvolvimento Comunitário & Trabalho de Campo
CNH 261/262  Introdução aos Cuidados Básicos de Saúde & Trabalho de Campo
CHR 233/234  Escola de Plantação de Igrejas & Trabalho de Campo

Cursos Eletivos, Estudos Direcionados ou Seminários (recomendamos fortemente um curso de idioma ou 
linguística)                        36–49

Total de Créditos para Bacharel 144
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É necessária a conclusão satisfatória da DSP 211 e 212 
antes de qualquer curso da UofN com mais de 6 créditos.

CHR 111
Seminário Fundamental da Bíblia 1
Utilizando o método indutivo para estudar os livros de Atos, 
Filemon e o Evangelho de João, bem como uma diversida-
de de métodos de aprendizagem, os alunos irão aprender 
como manejar de forma correta a Palavra de Deus, a de-
senvolver uma compreensão panorâmica da mensagem da 
Bíblia e desenvolver técnicas que servirão para o restante 
de suas vidas de leitura Bíblica, memorização, meditação 
e estudo. Uma reverência à Palavra de Deus e uma fome 
de compreender e aplicar as Escrituras através de estudo, 
adoração, oração e obediência resultarão na transformação 
de crenças, valores e comportamentos.

Créditos: 3

CHR 113
Seminário da Escola de Estudos Bíblicos
Um seminário de 3 semanas, similar às primeiras 3 semanas 
da CHR 213, Escola de Estudos Bíblicos. Crédito não pode 
ser concedido para ambos o seminário CHR 113 e a CHR 
213.

Créditos: 3

CHR 114
Seminário de Estudos Bíblicos
Esse seminário apodera as pessoas com conhecimento 
e técnicas de estudo da Bíblia. Usando uma abordagem 
indutiva relacional, os alunos não somente entenderão 
um panorama da Bíblia, mas também aprenderão sobre a 
pessoa e o trabalho do Espírito Santo e compreenderão a 
Bíblia como uma história.

Créditos: 1–6

CHR 115
Seminário da EEB de Conclusão do Novo 
Testamento
Seminário idêntico às primeiras 3-4 semanas da CHR 315, 
elaborado para aqueles que desejam terminar o estudo in-
dutivo do Novo Testamento após completarem a CHR 213, o 
primeiro trimestre da Escola de Estudos Bíblicos. Crédito não 
é concedido para ambos o seminário CHR 115 e a CHR 315.

Pré-requisito: CHR 213
Créditos: 3–4
CHR 116
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O Apóstolo Paulo
Esse seminário dá a oportunidade de engajar com 2 
livros sobre o apóstolo Paulo, seus escritos e teologia, 
analisando e interpretando os maiores temas e tópicos 
que formam os fundamentos da teologia do Apóstolo 
Paulo.

Créditos: 1–6

CHR 125
Seminário da Escola Bíblica para as Nações
O propósito deste seminário, também conhecido como 
Discipulando as Nações, é ajudar a trazer aplicações 
pessoais e também para o contexto de missões para a 
Escola Bíblica para as Nações. Este seminário dará aos 
alunos instruções e estratégias para utilizarem seu estudo 
da Bíblia para identificar os pressupostos subjacentes 
das sociedades, de forma a trazer transformação para 
indivíduos e nações. O seminário também é desenvolvido 
para dar aos alunos uma perspectiva histórica da igreja 
e de missões e dos sucessos e falhas dos movimentos 
passados em favor do avanço do Reino de Deus.

Pré-requisito: CHR 225
Créditos: 3–6

CHR 126
Explorando a Torá: Seminário de Gênesis
Esse curso procura construir sobre o fundamento de 
outros estudos do método indutivo, se aprofundando 
na Bíblia com o objetivo de transformação pessoal e 
o desenvolvimento da habilidade de usar o que foi 
aprendido para servir a Deus e comunicar o Evangelho a 
outros. Esse treinamento em particular dará ao aluno uma 
boa compreensão de Gênesis, com referência aplicável a 
eventos pivôs, datas, localidades geográficas importantes 
e personagens chave no restante do Antigo Testamento e 
no Novo Testamento.

Créditos: 1–6

CHR 128
Seminário do Antigo Testamento
O seminário enfocará no tema do Antigo Testamento do 
estabelecimento do governo de Deus, e a contribuição 
teológica que isso fornece ao desdobramento da história 
do plano de Salvação. Será dada atenção especial 
às questões históricas e seus contextos, ao texto em 
hebraico, estilos literários e a história de Israel.

Créditos: 1–6

CHR 129
Seminário do Novo Testamento
O seminário fornece ao aluno a oportunidade de engajar 
e refletir de forma profunde nos temas centrais e nas 
questões críticas do Novo Testamento.

Créditos: 1–6

CHR 131
Seminário de Evangelismo
Este seminário dá aos participantes um ensino sólido 
e fundamental sobre a mensagem do Evangelho, a 
ministração dos dons do Espírito Santo, formas criativas 
e eficazes de compartilhar a fé e ministrando para o 
ser humano integral. Dependendo no local aonde o 
seminário for oferecido, a ênfase deste poderá mudar (ex:. 
Evangelismo urbano, para jovens, transcultural, etc).

Créditos: 1–6

CHR 132
Trabalho de Campo do Seminário de 
Evangelismo
Durante o trabalho de campo, os participantes terão 
oportunidades de ministrar entre os pobres e necessitados 
e desenvolver confiança em contar aos outros sobre as 
Boas Novas do Evangelho através de palavras e obras, de 
diversas formas. O conteúdo varia conforme o local aonde 
o seminário for oferecido.

Pré-requisito: CHR 131
Créditos: 1–6

CHR 133
Seminário de Plantação de Igrejas e 
Liderança
Este seminário dá aos alunos uma pequena perspectiva 
do amor de Deus por todas as nações, especialmente 
os povos menos alcançados do mundo, e a nossa 
responsabilidade de ensiná-los a todos. Ele também 
procura dar aos alunos um treinamento básico de como 
começar e multiplicar eficazmente movimentos de 
plantação de igrejas entre os povos menos alcançados 
através do evangelismo contextualizado. 
Créditos: 1–6

CHR 135
Seminário de Missões
Há três ênfases principais: de Fronteiras, Urbana e 
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Estratégica: 
Fronteiras: Ênfase em motivar e mobilizar obreiros para 
os povos menos evangelizados. 
Urbana: Ênfase em dar oportunidades para os alunos 
explorarem e descobrirem soluções bíblicas para grandes 
problemas sociais em centros urbanos.
Estratégica: Ênfase em fundamentos bíblicos e estratégi-
cos para missões utilizados através da história da humani-
dade, inclusive questões de globalização e como alcançar 
os não alcançados de forma estratégica enquanto ajuda 
os participantes a planejar seu envolvimento em iniciativas 
missionárias estratégicas.

Créditos: 1–6

CHR 136
Perspectivas em Missões Mundiais
Um panorama da meta de evangelizar todos os povos é 
dado através de quatro perspectivas: bíblica, histórica, 
cultural e estratégica. O mandato bíblico de ir, os sucessos 
e as falhas do povo de Deus em cumprir este mandato, e 
os planos e estratégias atuais para levar o Evangelho para 
as fronteiras são tratados no curso. Discussões em grupo e 
leituras provêm oportunidades para uma resposta pessoal 
ao chamado de “fazer discípulos de todas as nações” 
(povos e etnias).

Créditos: 1–6

CHR 138
Seminário de Coordenadores Estratégicos
Esse seminário foi desenvolvido para treinar seus parti-
cipantes a serem coordenadores estratégicos para um 
grande povo não alcançado. Eles desenvolverão estraté-
gias criativas e inovadoras para alcançarem povos inalcan-
çados à partir de suas nações. Cada aluno irá escolher um 
povo não alcançado para pesquisar e por fim com o qual 
vão trabalhar.

Créditos: 1–6

CHR 145
Seminário Básico de Liderança
Este é um programa desenvolvido para ajudar no desen-
volvimento de habilidades de liderança para obreiros das 
escolas da UofN. Os alunos se encontram diversas vezes 
por semana para debater e serem instruído em tópicos 
como habilidades pastorais, dons espirituais, dinâmicas 
de grupo pequeno, princípios básicos de administração, 
liderança de reuniões públicas e viagens de prático. 
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Cada aluno também se encontra regularmente com um 
mentor para feedback e avaliação. Há tarefas de leitura e 
relatórios sobre livros que falam sobre questões básicas 
de liderança.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 1–6

CHR 146
Trabalho de Campo do Seminário Básico 
de Liderança
Para que os alunos apliquem os princípios aprendidos 
no CHR 145, os alunos continuam com seu treinamento 
ajudando a liderar uma viagem de prático num contexto 
transcultural.

Pré-requisito: CHR 145
Créditos: 1–6

CHR 147
Seminário de Desenvolvimento Ministerial
Esse seminário normalmente acontece junto à Escola de 
Desenvolvimento Ministerial (CHR 241). Ele dá aos alunos 
a oportunidade de descobrir e desenvolver seus dons e 
talentos em papéis de liderança. Através de aulas, par-
ticipantes descobrem mais sobre seus dons espirituais 
e motivacionais, e aprendem sobre desenvolvimento de 
visão, liderança espiritual e habilidade de comunicação 
para líderes.

Créditos: 1–6

CHR 148
Trabalho de Campo do Seminário de De-
senvolvimento Ministerial
A aplicação prática do Seminário de Desenvolvimento 
Ministerial.

Pré-requisito: CHR 147
Créditos: 1–6

CHR 151
Seminário de História da Igreja
Do primeiro século ao período dos pais da Igreja, da Idade 
Média à Reforma e à Era do Avivamento, Esse seminário 
cobre a história da Igreja até o tempo presente, com a 
intenção de nos dar entendimento sobre o futuro da Igreja. 

Créditos: 1–6

CHR/ATS 160
Seminário de Louvor
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Este seminário intensivo para líderes de louvor e equipes 
dá aos participantes um treinamento em fundamentos 
bíblicos para louvor e adoração, problemas na liderança 
de louvor, composição, trabalho em equipe e adoração 
criativa e profética.  

Créditos: 1–6

CHR 163
Seminário de Louvor, Intercessão, Batalha 
Espiritual e Evangelismo
Esse seminário irá cultivar líderes que têm coragem, 
dedicação e iniciativa para soar o alarme e despertar sua 
geração para a liberdade e poder do Evangelho. Nosso 
objetivo é ver líderes que acendem e despertam cristãos e 
não cristãos para o amor apaixonante de Jesus e o sonho 
de Deus de alcançar o menor, o esquecido e o perdido om 
o Evangelho.

Créditos: 1–6

CHR 169
Seminário de Disciplinas Espirituais
Esse seminário de 6 semanas foi desenvolvido para 
aqueles que estão buscando desenvolver uma abordagem 
intencional para aprofundar seu relacionamento com Deus 
de forma contínua. Durante o seminário, os participantes 
aprenderão e praticarão disciplinas espirituais num con-
texto de comunidade com o objetivo de cultivar uma vida 
de intimidade com Deus e o hábito de oração, solitude, 
descanso e trabalho prático.

Créditos: 1–6

CHR 173
Seminário de Ensino e Desenvolvimento 
Ministerial
Este seminário foi desenvolvido para dar um treinamento 
de professor para obreiros de JOCUM que tem o dom de 
ensino e uma mensagem, e desejam ser treinados especi-
ficamente para ensinar em escolas de JOCUM. Alguns Tó-
picos Abordados: Princípios e dinâmicas de comunicação; 
Ferramentas e estilos de ensino; ensino transcultural e pro-
blemas de aprendizado; técnicas básicas para consultas 
e aconselhamento; ministrando para os alunos na sala de 
aula e comunicando a mensagem de vida numa parábola.

Pré-requisito: DSP211 & 212
Créditos: 1–6

CHR 174
Prático do Seminário de Ensino e Desen-
volvimento Ministerial
Uma aplicação prática dos princípios aprendidos no semi-
nário. 

Pré-requisito: CHR 173
Créditos: 1–6

CHR 175
Comunicação Eficaz para Ensino
Este curso é composto das três semanas do treinamento 
do Projeto Tito para os graduandos da Escola de Estudos 
Bíblicos (EEB). No entanto, este seminário é aberto para 
outros que não cursaram a EEB. Este treinamento inclui o 
desenvolvimento de técnicas de pregação e ensino, minis-
tério transcultural, estilos de aprendizado (com uma ênfase 
no alcance de comunicação oral), leitura enfocada, bem 
como diversos ensinos assistidos e avaliados. Isto será 
conduzido dentro do dia a dia num campus da JOCUM 
para fornecer a experiência de vivenciar aprender.

Créditos: 3–4

CHR 199
Estratégias de Missões
Os alunos podem requerer créditos por conferências da 
JOCUM ou workshops que estejam registrados com a 
UofN. Este crédito é para eventos de uma semana inteira 
de alta interatividade que incluam discussões de palestras 
orientadas para missões, liderados por líderes da UofN e 
JOCUM. Participantes examinarão alvos atuais de missões 
mundiais e poderão se envolver no planejamento de minis-
térios e treinamentos futuros. Este curso pode ser repetido 
até um máximo de oito créditos combinados.

Pré-requisito: 
Créditos: 1–8

CHR 211
Escola de Fund. em Estudos Bíblicos
Este curso foi desenvolvido para dar aos alunos uma 
compreensão profunda da abordagem de estudo bíblico 
indutivo, aprendendo a empregar muitos métodos criativos 
para a leitura e interpretação e aplicação das Escrituras. 
Os alunos leem toda a Bíblia, e estudam em profundidade 
muitos livros específicos de ambos o Novo e o Antigo
Testamento. Todos os tipos de estilos de aprendizagem e 
de didática são experimentados. Um panorama do AT e 
do NT são completados trazendo um panorama geral da 
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Bíblia. Os alunos aprendem a memorizar e a meditar na 
Palavra. Eles têm oportunidades de ganhar experiência 
facilitando estudos bíblicos e melhorar suas habilidades 
ensinando e pregando a Palavra. Eles estudam poesia 
hebraica através de Salmos e Provérbios e o contexto his-
tórico de cada livro. Esse curso pode ser feito online. Veja 
mais em www.onlinesbs.org.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

CHR 213
Escola de Estudos Bíblicos I
Este é o primeiro módulo de uma série de três cursos (CHR
213, 315, 316) que completam a Escola de Estudos Bíblicos
(EEB). Esta sequencia de cursos aborda toda a Bíblia 
utilizando o método indutivo (observação, interpretação e 
aplicação). Esse curso preenche o requisito de “Bíblia” do 
Currículo Fundamental da UofN.  Esse curso pode ser feito 
online. Veja mais em www.onlinesbs.org.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

CHR 214
Trabalho de Campo da Escola de Estudos 
Bíblicos
Após terem estudado a Bíblia em profundo detalhe, os 
alunos serão treinados em como comunicar a Bíblia de 
forma eficaz e então sairão e pregarão, ensinarão, lidera-
rão estudos bíblicos ou treinarão outros nos princípios que 
eles aprenderam sobre como estudar a Palavra de Deus. 
Isso geralmente será feito num contexto transcultural.

Pré-requisito: CHR 213
Créditos: 8–12

CHR 215
Leituras em Estudos Bíblicos
Esse curso é um programa desenvolvido para expor o 
aluno a uma gama de estudos bíblicos e fornecer um 
fundamento básico em várias áreas da teologia. Durante o 
curso, o aluno lerá muitos livros de uma lista determinada 
pelo Conselheiro Acadêmico. Essa lista incluirá literaturas 
obrigatórias bem como livros escolhidos pelo aluno em 
diferentes assuntos, alinhados à sua área de interesse.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

CHR 221
Escola da Bíblia I
Esse primeiro módulo da Escola da Bíblia compara a 
história do Antigo Testamento com os ensinamentos de 
Jesus sobre o Reino de Deus para ver como princípios 
bíblicos se aplicam às estruturas de governo e relações 
econômicas. Apresenta a história da igreja e a história dos 
avivamentos e missões. Este curso dá direções práticas 
e experiências em interpretação bíblica e desenvolve 
princípios eficazes de pregação e ensino, necessários 
para cativar um público, manter sua atenção e comunicar 
a mensagem de Deus para eles. O curso também introduz 
princípios práticos de liderança. Esse curso, combinado 
com CHR 322 e 323 preenche o requisito de “Bíblia” do 
Currículo Fundamental da UofN.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

CHR 224
Trabalho de Campo da Escola da Bíblia
Durante este quarto módulo da Escola da Bíblia, os alunos 
desenvolvem habilidades práticas ensinando, pregando 
e discipulando em igrejas, prisões, escolas e nas ruas. Os 
alunos são responsáveis por todos os aspectos do práti-
cos: oração, planejamento, organização e liderança. Eles 
trabalham ao lado de pastores locais para ver sua motiva-
ção de coração, perspectiva de ministério e responsabili-
dades. Eles comunicam a mensagem de missões do corpo 
de Cristo.

Pré-requisito: CHR 323
Créditos: 8–12

CHR 225
Escola Bíblica para as Nações
O curso da Bíblia dá um panorama completo do Antigo e
Novo Testamento e os princípios de investigação bíblica.
Alguns tópicos iniciais incluem: a natureza e o caráter de
Deus, a natureza do homem, pecado, redenção, a cruz, 
salvação, discipulado e o Reino de Deus, bem como o 
estudo do Grego e a história das doutrinas. Esse curso 
preenche o requisito de “Bíblia” do Currículo Fundamental 
da UofN.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12
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CHR 226
Trabalho de Campo da Esc. Bíblica para as 
Nações
Os alunos irão preparar, organizar e ensinar um seminário 
aplicando o treinamento recebido na CHR 225, e serão 
avaliados conforme seu trabalho.

Pré-requisito: CHR 225
Créditos: 8

CHR 227
Curso Introdutório da Bíblia
Neste curso, os alunos são equipados com ferramen-
tas para o estudo Bíblico em profundidade. Esse curso 
preenche o requisito de “Bíblia” do Currículo Fundamental 
da UofN apesar de oferecido com dois nomes diferentes, 
citados à seguir. Ambos os cursos combina um ensino de 
qualidade com uma quantidade adequada de estudos 
pessoais e aplicações práticas de forma a ajudar os alunos 
a desenvolver um vocabulário modesto e familiaridade 
básica com as Escrituras bem como prepará-lo para cursos 
mais avançados. As duas ênfases oferecidas sob “Curso 
Introdutório da Bíblia são:
Escola da Bíblia e Discipulado (DBS) - Nesse curso, os 
alunos são equipados com ferramentas para desenvolvi-
mento contínuo de estudo Bíblico pessoal. Através do curso, 
os alunos crescerão na sua compreensão da natureza e 
caráter de Deus, em como viver em comunhão e a impor-
tância das alianças, como comunicar o plano de redenção 
de Deus, como usar a Palavra num contexto de ministração 
e descobrindo o panorama bíblico. Um ambiante de apren-
dizado disciplinado ajuda a preparar o aluno a uma vida de 
estudo bíblico. Através da facilitação de grupos pequenos 
e da criação de comunhão, a DBS enfatiza o discipulado 
pessoal e caráter piedoso. A escola também enfoca numa 
diversidade de assuntos bíblicos, edificando sobre o funda-
mento estabelecido na ETED. 
Escola de Fundamentos Bíblicos (SBF) - Esse curso cobre 
muitas facetas do estudo bíblico, como a inspiração e o Câ-
non Bíblico, hermenêutica, ética bíblica, panorama do Antigo 
Testamento, grego básico, panorama do Novo Testamento, 
história da igreja e homilética. Um ambiente disciplinado de 
aprendizagem ajudará a preparar o aluno para uma vida de 
estudo bíblico. O curso se aprofunda numa diversidade de 
assuntos já abordados durante a ETED, com uma ênfase no 
discipulado pessoal. Conteúdos específicos podem variar 
de acordo com a localidade do curso.
Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12
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dados: Um panorama de perspectivas bíblicas e históricas 
sobre missões, perspectivas de grupos étnicos, comunica-
ção transcultural, missões de fronteira, missões e a igreja 
local, a mensagem do Evangelho, avivamento, os dons do 
Espírito Santo, ministrando no Espírito, renovação pessoal, 
batalha espiritual e evangelismo. Obs.: Os alunos que es-
tão buscando uma graduação na Faculdade de Ministérios 
Cristãos não terão créditos por este curso até que ambos 
o período teórico e o trabalho de campo sejam concluídos 
satisfatoriamente.
Obs.:  Alunos buscando se graduar na Faculdade de 
Ministérios Cristãos não receberão créditos por esse curso 
num grau até que o período teórico e prático sejam con-
cluídos satisfatoriamente.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

CHR 232
Trabalho de Campo da Escola de 
Evangelismo
Para podermos aplicar os princípios ensinados no período 
teórico da Escola de Evangelismo os três meses em sala 
de aula são seguidos por uma experiência prática num 
contexto transcultural.

Pré-requisito: CHR 231
Créditos: 8–12

CHR 228
Trabalho de Campo do Curso Introdutório 
da Bíblia
Durante o Trabalho de Campo, os alunos usarão o que 
eles aprenderam no período teórico e terão oportunidades 
específicas para comunicar aquelas verdades a pessoas 
que não tenham acesso a treinamento bíblico.

Pré-requisito: CHR 227
Créditos: 8–12

CHR 229
Apologética Bíblica
Esse curso equipa os alunos a engajar pessoas de re-
ligiões e filosofias não-cristãs ensinando-as sobre as 
principais cosmovisões e filosofias, equipando-lhes com 
ferramentas apologéticas e de pensamento crítico, e com-
preensão sobre como comunicar sua fé de forma eficaz.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

CHR 231
Escola de Evangelismo
Este curso aborda tanto a mensagem quanto os métodos 
de evangelismo. Seu objetivo primário é ajudar o aluno a 
ter uma compreensão mais profunda do caráter de Deus, 
inclusive Seu amor pelos perdidos. Alguns tópicos abor-
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CHR 233
Escola de Plantação de Igrejas
Esse curso foi desenvolvido para pastores, líderes leigos, 
plantadores de igrejas ou aqueles que estão apenas 
começando no ministério com igrejas. Tópicos abordados 
incluem: liderança de igreja (disciplinas e prioridades do 
líder, planejamento e administração, problemas contem-
porâneos de liderança, identificando e desenvolvendo 
líderes, introdução à interpretação bíblica  e aconselha-
mento pastoral); plantação de igrejas (princípios, modelos, 
métodos, estágios de crescimento e multiplicação); renova-
ção e crescimento de igrejas; dons espirituais na vida da 
igreja. Em alguns locais, esse curso tem uma ênfase em 
desenvolver uma igreja em células para evangelismo e 
discipulado eficazes. 
Obs.:  Alunos buscando se graduar na Faculdade de 
Ministérios Cristãos não receberão créditos por esse curso 
num grau até que o período teórico e prático sejam con-
cluídos satisfatoriamente.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

CHR 234
Estágio da Escola de Plantação de Igrejas
Um estágio numa plantação de igreja ou numa igreja já 
plantada sob a direção de uma liderança de igreja (quando 
for aplicável) e supervisionada pelos obreiros dos Minis-
térios de Igreja da UofN. O estágio pode ser planejado na 
igreja do aluno ou em outros locais pelo mundo. A tarefa 
pode abranger tarefas desde pesquisa até ensino ou 
plantação de igreja. Há uma ênfase na implementação da 
pesquisa do planejamento realizado durante a Escola de 
Plantação de
Igrejas.

Pré-requisito: CHR 233
Créditos: 8–12

CHR 235
Escola de Missões
Um panorama de missões com treinamentos específicos 
são apresentados durante os primeiros três meses do 
curso e então estes são desenvolvidos durante o Prático. 
Os tópicos abordados incluem: fundamentos para missões 
(bíblicos, históricos, a natureza da Igreja, panorama global); 
comunicação transcultural (princípios e habilidades para 
o aprendizado de outro idioma e cultura, habilidades de 
pesquisa); estratégias de missões (evangelismo e plantação 
de igrejas, crescimento de igrejas, intercessão e batalha es-

piritual, cura, sinais e maravilhas, misericórdia e desenvolvi-
mento); Relacionamentos pessoais e de equipe (o relaciona-
mento do obreiro com Deus, relacionamentos interpessoais, 
liderança e autoridade, dinâmica de grupo, desenvolvimento 
e mantendo relacionamento com uma equipe de mantene-
dores de oração / financeiros). 
Dependendo do local aonde a Escola de Missões aconte-
cer, pode haver uma ênfase especial numa região geográfi-
ca numa categoria demográfica (p. Ex: urbana, rural, pobre, 
etc) e/ou grupo cultural/religioso (Muçulmanos, Hindus, 
Budistas, Tribos, etc.); Os diferentes grupos enfatizados em 
diversos locais são:
Algumas ênfases: 
- Fronteiras: Enfoca nos povos não alcançados entre Mu-
çulmanos, Hindus, grupos Tribais e Budistas. O propósito é 
treinar obreiros para viverem e ministrarem entre povos não 
alcançados através da implantação de igrejas como uma 
estratégia-chave no discipulado de novos convertidos; 
- Estratégicas: Utiliza equipes como o veículo básico para 
enfocar em áreas estratégicas de muita necessidade pelo 
mundo. As missões estratégicas abraçam tanto estratégias 
de longo prazo como de curto prazo de forma a abranger 
todos os aspectos de um ministério, inclusive a implantação 
de igrejas e estruturas missionárias. 
- Pioneiras: Enfoca em equipar indivíduos e equipes para 
o pioneirismo de novos ministérios em áreas geográficas e 
esferas da sociedade, e para ajudar no esclarecimento de 
chamados, desenvolver visão e aprender como implemen-
tar um projeto pioneiro. 
- Urbanas: Enfoca em áreas urbanas. Os alunos estudam 
dados demográficos e dados estruturais das cidades, estra-
tégias transculturais para cidades e tipos de evangelismo 
que são eficazes em cidades. 
- Asiáticas: Enfoca no continente Asiático, no aprendizado 
de habilidades de pesquisa, com aplicação para desenvol-
ver uma estratégia de missões eficaz para uma nação ou 
grupo étnico específico. 
- Muçulmanas: Enfoca em prover conhecimento e ha-
bilidades para um ministério eficaz de longo prazo numa 
nação Muçulmana. O aluno deve ser apto a testemunhar de 
forma eficaz a muçulmanos, e a ser parte de uma equipe no 
processo de iniciar um novo ministério de longo prazo numa 
nação Muçulmana. 
Obs.: Alunos buscando se graduar na Faculdade de Minis-
térios Cristãos não receberão créditos por esse curso num 
grau até que o período teórico e prático sejam concluídos 
satisfatoriamente.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12
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CHR 236
Trabalho de Campo da Escola de Missões
Alunos aplicam o que aprenderam na fase teórica, fazendo 
pesquisas culturais, construindo relacionamentos transcul-
turais e em alguns casos se envolvendo na implantação de 
novas igrejas, dependendo do enfoque da escola/

Pré-requisito: CHR 235
Créditos: 8–12

CHR 237
Escola de Evangelismo Estilo Campanha
Um curso desenvolvido para ensinar diretores a organiza-
rem um evento evangelístico de grandes proporções numa 
comunidade local. Os tópicos abordados incluem: envol-
vendo e equipando crentes no evangelismo, discipulado, 
oração por avivamento e mudanças positivas em todas as 
áreas da sociedade. Os alunos aprenderão métodos criati-
vos de evangelismo, bem como ferramentas para trabalhar 
em contextos interdenominacionais e transculturais.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

CHR 238
Trabalho de Campo da Escola de 
Evangelismo Estilo Campanha
Os alunos se juntam a um grande evento evangelístico e 
ganham experiência em todos os aspectos da organização 
e treinamento de pessoal.

Pré-requisito: CHR 237
Créditos: 8–12

CHR 241
Escola de Desenvolvimento Ministerial
As escolas de introdução à liderança são conhecidos por 
vários nomes pelos centros de treinamento de JOCUM, 
mas geralmente têm objetivos similares de treinar obreiros 
e líderes, equipando obreiros para liderança serva e dando 
oportunidade para crescimento pessoal e desenvolvimen-
to. Os tópicos abordados variam de acordo com a base. 
Tópicos costumam abordar: compreendendo a história de 
JOCUM e seus valores, disciplinas espirituais para líderes, 
gestão de tempo, levantamento de sustento, desenvolvi-
mento de ministério pessoal, chamado, propósito e visão, 
a identidade de um líder. Resolução de conflitos e outros 
assuntos pertinentes ao desenvolvimento de liderança 
num local específico.

Pré-requisito: DSP211 & 212 
Créditos: 12

CHR 242
Trabalho de Campo  da Escola de 
Desenvolvimento Ministerial 
O trabalho de campo é uma aplicação prática do CHR 241, 
poderá envolver o trabalho com um novo ministério ou o 
início de um ministério juntamente com uma equipe, e irá 
dar oportunidades para aplicações práticas em atividades 
que vão de ensino, proclamação da Palavra, trabalho com 
jovens em contextos urbanos até ser obreiro em outro 
programa de treinamento da JOCUM / Uofn. Um alvo cha-
ve do trabalho de campo é dar aos líderes oportunidades 
práticas para eles crescerem na prática e aplicação que foi 
aprendida na fase teórica, com líderes experientes andan-
do lado a lado.

Pré-requisito: CHR 241
Créditos: 8–12

CHR 243
Prático Introdutório de Liderança I
Uma experiência prática de mentoreamento estendida 
para jovens líderes, que inclui trabalhar em muitos depar-
tamentos numa base de JOCUM, seções de um-a-um com 
líderes, aulas, liderança de grupos pequenos e treinamen-
to organizacional.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 8–12

CHR 244
Prático Introdutório de Liderança II
Uma experiência prática de mentoreamento estendida 
para jovens líderes, continuando a CHR 243, com objetivos 
específicos e treinamentos elaborados junto a líderes no 
centro de treinamento onde o curso é oferecido.

Pré-requisito: CHR 243
Créditos: 8–12

CHR 245
Escola de Pioneirismo e Desenvolvimento 
de Liderança
Essa escola tem o objetivo de equipar jovens líderes para 
iniciarem novas bases, escolas ou ministérios de JOCUM. 
Os alunos receberão ferramentas para ajudá-los a serem 
líderes e aprendizes mais eficazes, inclusive aprender 
sobre a cultura e em alguns casos o idioma do povo onde 
irão começar algo. Tópicos abordados incluem: team buil-
ding, princípios de pioneirismo, liderança serva, práticas de 
liderança funcional, mentoreamento, coaching e o papel 
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da intercessão no pioneirismo. Os alunos poderão ter a 
oportunidade de trabalhar junto aos ministérios que  estão 
num estágio de pioneirismo.

Pré-requisito: DSP 211 & 212 e recomendação de um líder de 
JOCUM
Créditos: 12

CHR 246
Trabalho de Campo da Escola de Pioneiris-
mo e Des. de Liderança
O Trabalho de Campo poderá envolver trabalhar junto a 
um ministério em estágio de pioneirismo ou começar um 
junto a uma equipe; ele dará a oportunidade de uma apli-
cação prática em atividades que vão de ensinar, proclamar 
a Palavra, trabalhar com jovens no contexto urbano ou ser 
obreiro em outro treinamento de JOCUM/UofN. Um objeti-
vo do trabalho de campo é dar aos líderes em treinamento 
oportunidades de crescer através da prática e aplicando 
o que foi aprendido no teórico, com líderes experientes 
caminhando junto.

Pré-requisito: CHR 245
Créditos: 8–12

CHR/HMT 257
Hebraico do Antigo Testamento
Um estudo da gramática, sintaxe e vocabulário do he-
braico bíblico seguida pela leitura e tradução de porções 
significativas do Antigo Testamento. Os alunos aprendem 
como fazer o melhor uso de dicionários, concordâncias, 
comentários de Hebraico, etc, permitindo que eles façam 
seus próprios estudos da Bíblia.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

CHR/HMT 258
Grego do Novo Testamento
Um estudo da gramática, sintaxe e vocabulário do grego 
do Novo Testamento, seguida pela leitura e tradução de 
porções significativas do Novo Testamento. Os alunos 
aprendem como fazer o melhor uso de dicionários, 
concordâncias, comentários de Grego, etc, permitindo que 
eles façam seus próprios estudos da Bíblia.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12
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ATS/CHR 261
Escola de Louvor e Adoração
A escola é desenvolvida para líderes de louvor que já tra-
balham na área ou para aqueles em potencial que têm um 
interesse em liderar outras pessoas em adoração, através 
do canto, de instrumentos musicais e da dança. Algumas 
disciplinas abordadas são: Paixão por Deus, caráter e estilo 
de vida do adorador, o trabalho do Espírito Santo na adora-
ção, bases bíblicas e históricas para a adoração, liderança e 
trabalho em equipe, como a adoração se relaciona à inter-
cessão, ao ministério profético, batalha espiritual, criativida-
de e musicalidade, louvor em missões e evangelismo.
Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

ATS/CHR 262
Trabalho de Campo da Escola de Louvor e 
Adoração
O trabalho de campo foi desenvolvido para ajudar os alunos 
a aplicar os valores e princípios do ministério de louvor 
numa diversidade de igrejas e/ou contextos públicos, bem 
com situações transculturais.
Pré-requisito: CHR/ATS 261
Créditos: 8–12

CHR 263
Escola de Adoração, Intercessão, Batalha 
Espiritual e Evangelismo
Esta escola combina treinamento em adoração, interces-
são, batalha espiritual e evangelismo no contexto de um 
centro de treinamento de JOCUM aonde obreiro e alunos 
louvam, oram e evangelizam juntos. O curso enfatiza a cor-
relação entre o evangelismo frutífero e o aprofundamento 
do relacionamento com Deus em adoração, descobrindo 
Seu plano em intercessão, e reforçando Sua vontade em 
batalha espiritual.
Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

CHR 264
Trabalho de Campo da Escola de 
Adoração, Intercessão, Batalha Espiritual e 
Evangelismo
Os alunos terão oportunidades de aplicar o material das 
atividades da CHR 263 em: liderança de louvor e/ou 
intercessão num contexto transcultural, planejamento de 
estratégias de evangelismo, práticos de evangelismo, etc.
Pré-requisito: CHR 263
Créditos: 8–12
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CHR 265
Escola de Oração Intercessória
A escola tem o propósito de ensinar, praticar e encorajar o 
exercício diário da oração intercessória e compreender o 
caráter, natureza e os caminhos de Deus em oração, inter-
cessão, adoração e batalha espiritual. Uma compreensão 
da importância da prática da oração na vida do crente, e o 
papel da adoração e da batalha espiritual em fazer discípulos 
das nações são ensinados através de aulas, debates e proje-
tos de pesquisa. Entre as aplicações, os alunos tem oportuni-
dades de coordenar e liderar intercessão e adoração.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

CHR 266
Trabalho de campo da Esc. Oração 
Intercessória
Apesar de já haver aplicação prática durante a fase teó-
rica, esta fase da Escola de Oração Intercessória, engaja 
os alunos numa área ou grupos étnicos específicos que 
eles pesquisaram e oraram em favor, com mais tempo para 
oração e louvor no local ou entre este grupo étnico.

Pré-requisito: CHR 265
Créditos: 8–12

CHR 267
O Poço-Louvor: Liderança e Aprendizado 
Experimentais
O Poço é um treinamento prático para líderes de louvor e 
músicos que se beneficiariam de oportunidades para lide-
rar em vários contextos, tanto dentro quanto fora de JO-
CUM. Esse programa é desenhado para desafiar músicos 
a ir além de contextos simples de louvor em direção a um 
modelo integrado de louvor e adoração que coloca uma 
ênfase grande na resposta à liderança do Espírito Santo. 
Cada participante terá múltiplas oportunidades de liderar 
louvor tanto localmente onde o curso é oferecido, quanto 
em outros lugares onde os alunos e obreiros viajarão para 
ministrar. Os participantes irão trabalhar junto à líderes 
experientes, aprendendo com a experiência de cada um.

Pré-requisito: DSP 211 & 212; experiência prática liderando 
louvor
Créditos: 12

CHR/HMT 283
Escola de Estudos Islâmicos
Esta escola foi desenvolvida para aumentar o amor, com-
prometimento e a compreensão do aluno em relação aos 

povos muçulmanos em seu contexto cultural, tanto através 
de aulas quanto através de relacionamentos na prática. A 
escola enfatiza que os cristãos devem compreender, amar 
e compartilhar sobre sua fé com os muçulmanos numa 
atitude de humildade, respeito e reconciliação.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

CHR/HMT 284
Trabalho de Campo da Escola de Estudos 
Islâmicos
O trabalho de campo após a CHR/HMT 283 irá continuar a 
formação de relacionamentos com muçulmanos vizinhos 
num ambiente multicultural. O aluno pode optar por um 
estágio de um ano, onde desenvolve suas habilidades de 
idiomas para aprofundar relacionamentos transculturais.

Pré-requisito: HMT/CHR 283
Créditos: 8–12

CHR/HMT 285
Escola de Estudos Hindus
Um enfoque chave deste curso é preparar o aluno para o 
ministério para Hindus ao estabelecer um fundamento bí-
blico para contextualização. Entre as atividades realizadas, 
incluem pesquisa e estudo das crenças hindus e práticas 
religiosas, com uma ênfase no desenvolvimento de mo-
delos e abordagens de plantações de igrejas contextuali-
zadas e nativas, utilizando contação de histórias, diálogos, 
teatro e música. Os alunos irão aumentar seu aprendizado 
vivendo com uma família Hindu.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

CHR/CMC 287
Escola de Mídia de Fronteiras
Os alunos desta escola aprendem como comunicar o 
Evangelho de formas culturalmente relevantes enquanto 
aprendem técnicas em comunicação audiovisual que po-
dem ser perfeitamente aplicadas ao trabalho de missões 
de fronteira. Aulas, workshops e experiências de campo 
são conduzidas por especialistas em comunicação trans-
cultural e profissionais da mídia que atualmente trabalham 
em seu campo de especialidade. As disciplinas abordadas 
incluem: simbolismo visual em contextos transculturais, 
tradução de idiomas estrangeiros, fotografia de campo, vi-
deografia e gravação de áudio, elaboração de roteiros au-
diovisuais, gráficos gerados por computador e animação, 
técnicas de pesquisa e de aprendizado de culturas e o uso 
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CHR 291 trabalharão ao lado de obreiros experientes ou líde-
res de ministérios com jovens. As localidades podem variar a 
cada escola. Contate a escola para maiores informações.

Pré-requisito: CHR 291
Créditos: 8–12

CHR 293
Estágio da Escola Para Ministérios de Jo-
vens
Durante o estágio, os alunos terão um maior grau de res-
ponsabilidades e de envolvimento à medida que desen-
volvem suas habilidades de liderança e de planejamento. 
Eles continuarão a funcionar como parte de uma equipe 
de ministério com jovens, frequentemente assumindo 
responsabilidade pela implementação de oportunidades 
de ministérios, e pela liderança de outros. Há uma combi-
nação de locais transculturais e locais. O término de um 
plano para o estabelecimento de um novo ministério local 
é um componente chave desta fase. Cada aluno trabalhará 
individualmente para pesquisar o contexto no qual o minis-
tério será estabelecido, desenvolver abordagens apropria-
das e inovadores e para mapear o desenvolvimento deste 
ministério. Este plano de desenvolvimento será para o 
local específico no qual o estagiário estará trabalhando.

Pré-requisito: CHR 291 & CHR 292
Créditos: 8–12

CHR 305
Seminário Avançado de Liderança
Levando-se em conta que líderes são treinados através de 
diversas atividades e experiências de aprendizado, estraté-
gias de aprendizado incluem reuniões particulares, seções 
em grupo, intercessão criativa, painéis de debate, momen-
tos para perguntas e aulas. Há 3 ênfases oferecidas sob 
esse seminário:
Curso de Desenvolvimento de Liderança - Desenvolvido 
para o líder de JOCUM experiente que está precisando de 
um renovo refrescante e/ou está num tempo de transição 
em sua experiência de liderança. Os tópicos abordados 
incluem: identidade em Cristo, clareza de chamado e dons, 
estágios e modelos de desenvolvimento de liderança, 
estilos de liderança, planejamento estratégico, resolução de 
conflitos, dinâmicas de equipe e liderança serva espiritual e 
prática. É requerido um mínimo de cinco anos de liderança 
em missões.
DNA de JOCUM - Este seminário normalmente leva 1-2 
semanas e enfoca em passar a ambos, líderes novos e 
também os experientes de JOCUM, bem como obreiros, a 

de formas nativas de mídia. Esse curso preenche o requisito 
de Comunicação do Currículo Fundamental da UofN.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

CHR/CMC 288
Trabalho de Campo da Escola de Mídia de 
Fronteiras
Os alunos aplicam o conhecimento e as técnicas aprendi-
das no período teórico da escola num projeto de campo 
com um grupo de povo não alcançado. Os alunos ensinam 
estas técnicas participando em seminários de comunica-
ção e trabalhando próximo a nativos durante o Prático. 
Depois do prático, os alunos voltam ao local da base e 
preparam apresentações, de forma que eles possam 
experimentar todos os aspectos da pós-produção. Eles 
participam na produção de uma composição e de uma 
apresentação evangelística ao povo alvo da escola. Os 
alunos então serão assistidos no processo de busca por 
vias de oportunidades no campo de produção audiovisual 
para missões de fronteiras.

Pré-requisito: CMC/CHR 287
Créditos: 8–12

CHR 291
Escola para Ministérios com Jovens
Esta escola é desenhada para aqueles que trabalharão 
com jovens numa variedade de contextos: com igrejas, 
JOCUM, ou em outras organizações. São apresentadas 
ferramentas inovadoras para se iniciar e estabelecer novos 
ministérios para jovens ou para trabalhar com ministérios 
já existentes. Tópicos abordados: Natureza de Deus e ca-
ráter, Cultura jovem global, juventude e pós-modernismo, 
tendências da MTV e expressões da igreja, modelos de 
inovação, qualidades de um líder, visão e estabelecimen-
to de objetivos, autoridade espiritual e serviço. A escola 
ajudará os alunos a formarem equipes para aprenderem 
e ministrarem juntas. Esta escola é oferecida em mais de 
um local, cada um com ênfase diferente; Por favor verifique 
com o local específico os detalhes de seu enfoque especí-
fico no ministério com jovens.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

CHR 292
Trabalho de Campo da Escola para Ministé-
rios com Jovens
Durante o trabalho de campo, alunos que completaram a 
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história, valores, o propósito e as características únicas da 
família de JOCUM, por isso o nome “DNA de JOCUM”. En-
sinado por líderes mais experientes de JOCUM, frequente-
mente através de uma abordagem de contação de histórias.
EPOL - Este seminário deve ser oferecido em conjunto 
com a Escola Preparatória de Obreiros e Lideranças (CHR 
345 / EPOL) ou somente como seminário, separado de 
uma EPOL. Normalmente são de 3-6 semanas de duração 
e lidam com muitas questões práticas de liderança en-
quanto treina os líderes a planejar e executar a visão do 
início até a conclusão.

Pré-requisito para todos os seminários: experiência em lide-
rança de missões e consentimento do líder do seminário.
Créditos: 1–6

ATS/CHR 308
Ministério de Louvor Transcultural
Esse seminário foi desenvolvido para desafiar e aprofun-
dar o entendimento daqueles envolvidos em ministérios 
de louvor e a encorajar valores bíblicos de louvor entre 
pessoas de qualquer contexto cultural. O seminário inclui 
instruções bíblicas introdutórias em relação a perspectivas 
culturais (Curso Kairós), o estudo de como diferentes po-
vos expressam seu louvor a Deus (etnodoxologia), e como 
liberar as canções e sons das nações em louvor a Deus.
Pré-requisito: ATS/CHR 261 & 262 

Créditos: 6

ATS/CHR 309
Prático: Ministério de Louvor Transcultural
Durante esse prático, alunos irão ter mais oportunidades de 
aplicar o currículo do período teórico do seminário enquan-
to imergem em outra cultura onde participarão em apren-
dizado de linguagem, na construção de relacionamentos e 
servindo a outros através do louvor, da música e das artes.

Pré-requisito: ATS/CHR 308 
Créditos: 6

CHR 315
Escola de Estudos Bíblicos II
Esta escola é a continuação da EEB I, nesta fase, o método 
indutivo é aplicado para o estudo de Hebreus, Tiago, 1 e 2 
Pedro, Judas, 1, 2 e 3 João, o Evangelho de João, Apoca-
lipse e Gênesis até 1 Reis. Esse curso pode ser feito online. 
Veja www.onlinesbs.org para detalhes.

Pré-requisito: CHR 213
Créditos: 12
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CHR 316
Escola de Estudos Bíblicos III
Como o curso final da EEB, esta continuação do treina-
mento na utilização do método indutivo de estudo da 
Bíblia é aplicado ao estudo dos livros de II Reis até Mala-
quias. Esse curso pode ser feito online. Veja www.onli-
nesbs.org para detalhes.

Pré-requisito: CHR 315
Créditos: 12

CHR 317
Treinamento de Obreiros e Líderes da EEB
Esse curso prático inclui experiência de mão na massa, 
trabalhando na administração e facilitando a Escola de 
Estudos Bíblicos. O treinamento inclui oportunidades de le-
cionar e pregar enquanto sendo avaliado, mentoreamento 
semanal e feedback de um conselheiro e líderes da escola 
bem como aprendizado específico e leituras sobre resul-
tados desejados de crescimento definidos pelo candidato. 
Isso será conduzido dentro do dia-a-dia de um campus de 
JOCUM para a experiência de viver-aprender.

Pré-requisitos: CHR 213 & 315 & 316
Créditos: 12

CHR 322
Escola da Bíblia II
O segundo módulo da Escola da Bíblia enfoca no Antigo
Testamento. O aluno aprende a desenvolver ferramentas 
de discipulado através da fala de forma criativa e eficaz, 
interpretação bíblica e princípios de liderança. É dado um 
discernimento prático de como aplicar princípios bíblicos 
nas questões de governo civil e economia. Esse curso 
preenche o requisito de “Bíblia” do Currículo Fundamental 
da UofN, se combinado com CHR 221 e CHR 323.

Pré-requisito: CHR 221
Créditos: 12

CHR 323
Escola da Bíblia III
No terceiro módulo desta escola, a compreensão da 
mensagem do Novo Testamento é aprofundada através 
de um estudo do contexto histórico e cultural, e através do 
processo de observar as ênfases dos autores ao escreve-
rem para o público destinatário. O curso começa com um 
estudo dos Evangelhos, especialmente as ricas parábolas 
de Jesus. Atos e as Epístolas tomam vida conforme estes 
são estudados numa sequência cronológica. Ganha-se 
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uma compreensão maior através do conhecimento do 
Grego do Novo Testamento. Este curso não tem o propósi-
to de detalhar cada versículo lo do Novo Testamento, mas 
prover inspiração, princípios práticos e ajuda para a vida do 
aluno, e ajudar a desenvolver uma base bíblica para ensinar 
e pregar. Esse curso preenche o requisito de “Bíblia” do 
Currículo Fundamental da UofN, se combinado com CHR 
221 e CHR 322.

Pré-requisito: CHR 322
Créditos: 12

CHR 325
Fundamentos para a Transformação de 
Nações
Esse curso explora a importância da cosmovisão cristã para 
cada esfera da sociedade. Ela também ensina uma aborda-
gem bíblica para trazer transformação numa esfera, cida-
de, nação, etc. O curso busca ensinar tanto como deveria 
parecer uma nação discipulada quanto como ajudar a trazer 
transformação a uma nação.

Pré-requisito: CHR 225 & 226
Créditos: 12

CHR 326
Trabalho de Campo: Fundamentos para a 
Transformação de Nações
Os alunos pegarão os princípios aprendidos na CHR 325 e 
buscarão aplicá-los num contexto transcultural ou universitário.

Pré-requisito: CHR 325
Créditos: 8–12

CHR 343
Escola Avançada de Liderança
Duas disciplinas avançadas de liderança têm objetivos simi-
lares de fornecerem treinamento prático para líderes com 
alguma experiência no contexto de liderança em JOCUM.
Escola Para Obreiros e Líderes (EPOL) – Desenvolvida para 
equipar líderes de JOCUM nas áreas de liderança espiritual, 
organização, administração e comunicação. É uma escola 
internacional tanto na composição de alunos quanto de 
obreiros e palestrantes. A EPOL incorpora uma diversida-
de de contextos de aprendizado. Workshops práticos dão 
aos alunos oportunidades de adquirirem habilidades na 
prática e grupos de aprendizado criam um ambiente para 
interação, integração e aplicação do conteúdo aprendido 
em sala de aula. Debates em grupo e painéis encorajam 
uma atmosfera criativa para o desenvolvimento de con-

ceitos e programas inovadores. Como um relatório final, 
cada aluno desenvolve um plano para implementar sua 
visão para um novo projeto missionário. Obs..: Os semi-
nários avançados de liderança (CHR 305) são segmentos 
da EPOL; portanto os alunos que cursaram a EPOL não 
terão créditos por estes seminários, a não ser como parte 
dos créditos de sua EPOL. Pré-requisito: Experiência em 
liderança no contexto missionário e consentimento do líder 
da escola.
Pré-requisito: Experiência em liderança no contexto missio-
nário e consentimento do líder da escola.
Esc. Avançada de Liderança Pioneira - Nível 2 - Este curso 
é uma continuação da CHR 245 e enfatiza o projeto que o 
líder irá desenvolver como aplicação da fase 1, com o men-
toreamento de líderes experientes de JOCUM. O curso é 
ideal para jovens lideres que demonstraram que absorve-
ram os valores de JOCUM e que agora precisam de tempo 
e oportunidades para orar e planejar mais, com orientação 
e apoio de líderes que podem treiná-los através deste 
processo. Um mentoreamento após o curso está à dispo-
sição se for necessário, conforme o líder inicia seu projeto, 
fornecendo o apoio necessário no estágio de pioneirismo 
de um novo ministério.

Pré-requisito: CHR 241 / 242 ou recomendação do líder da 
escola.
Créditos: 12

CHR/CMC 371
Escola de Pregação e Ensino Bíblico
Esta escola dá ao aluno treinamento e experiências práti-
cas para ministrar a Palavra de Deus numa variedade de 
contextos diferentes. O objetivo da escola é equipar os 
alunos que já têm um conhecimento profundo da Palavra 
para um ministério de pregação e ensino em igrejas ou 
no campo missionário. Os alunos aprendem habilidades 
práticas para uma comunicação eficaz, e eles são ajuda-
dos a serem efetivos no estudo e na preparação. O resul-
tado esperado é a pregação e o ensino de uma mensa-
gem enraizada numa interpretação precisa da Bíblia no 
poder do Espírito Santo. Esse curso preenche o requisito 
de Comunicação do Currículo Fundamental da UofN.

Pré-requisito: CHR 211, CHR 213  ou treinamento bíblico 
equivalente aprovado pelo líder da escola.
Créditos: 12



UNIVERSITY OF THE NATIONS

88

CHR/CMC 372
Trabalho de Campo da Escola de Pregação 
e Ensino Bíblico
O aluno utiliza o material e as técnicas aprendidas no pe-
ríodo teórico de forma prática numa comunidade local ou 
num contexto transcultural.

Pré-requisito: CHR 371
Créditos: 8–12

CHR 391
Estudos Direcionados para a Graduação de 
Nível Superior
Uma oportunidade para os alunos desenvolver um pro-
grama individualizado de estudo com créditos dados em 
direção a uma Graduação de Nível Superior. As atividades 
devem incluir, mas não estão limitadas a: leitura, pesquisa, 
presença em seminários e apresentações, relatórios, pes-
quisas e papéis de pesquisa. Os créditos serão baseados 
no número de horas equivalentes e uma semana letiva. Os 

alunos começam este curso ao enviar uma proposta de es-
tudo / pesquisa para o conselheiro acadêmico ou supervisor 
de pesquisa recomendado pelo conselheiro acadêmico

Créditos: 1–12

CHR 392
Estágio de Estudos Direcionados para a 
Graduação de Nível Superior
Com o conselho e aprovação do Conselheiro Acadêmico 
da Faculdade, o aluno poderá desenhar um estágio com-
patível com seu programa de graduação.

Créditos: 1–12

CHR 396
Experiência de Liderança em Missões
Poderão ser concedidos créditos sob consulta do Deão da
Faculdade por realizações anteriores no campo missio-
nário dentro da JOCUM ou em outras missões. Na expe-
riência missionária enviada para avaliação, deverá haver 
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atividades significativas e criatividade em estabelecer, 
desenvolver ou administrar uma missão cristã, o que inclui 
a supervisão de colegas de trabalho. Somente o máximo 
de 12 créditos podem ser usados e créditos serão pos-
tados na transcrição oficial somente na conclusão de um 
Grau da UofN.

Pré-requisito: “Posição de liderança e cinco anos de trabalho 
ativo no campo missionário, inclusive três anos em liderança 
de missões.”

Créditos: 1–12

CHR 499
Tese para Graduação de Nível Superior
Após a conclusão de todos os cursos, os alunos podem 
escolher escrever uma tese sobre um tópico aprovado 
pela liderança da Faculdade. A tese concluída deve estar 
adaptada aos padrões de escrita acadêmica pré-definidos.
Créditos: 12
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Introdução à Faculdade de Comunicação 

A Faculdade de Comunicação é dedicada a preparar graduados para serviço 
e liderança global em todas as formas de comunicação. Enquanto alguns dos 
graduados são inseridos no mercado, especializando-se em ilustração, design, 
filmagem, animações, escrita, atuação ou produção de vídeo, outros irão servir 
especificamente em um contexto missionário transcultural.

Em muitas áreas da mídia, a linha que separa o mercado de trabalho do campo 
missionário está se tornando cada vez mais fina. Muitos alunos dos campos de 
comunicação exploram seus estudos para garantir um emprego seguro depois 
de formados. Embora esse objetivo de explorar ferramentas de comunicação de 
ponta seja legítimo, a Faculdade de Comunicação também desafia seus alunos 
a responder a outro chamado. É o chamado para gerar mudanças duradouras 
nas nações da terra, um chamado para comunicar as boas novas de Cristo a toda 
tribo, língua, povo e nação, de maneira que os recipientes possam entender, 
independentemente do idioma ou da cultura da qual vieram.

O treinamento que proporciona ferramentas combinado com a formação de 
caráter dos alunos inclui cursos, seminários, residências individuais e trabalhos 
de campo coletivos. A lista de graduados, líderes de escola e professores inclui 
cineastas premiados, autores publicados, jornalistas respeitados, especialistas 
em comunicação transcultural, experts em língua estrangeira e consultores 
solicitados. Muitos deles ganharam o direito de serem contados entre a 
vanguarda de comunicadores do século XXI.

Comitê Internacional

Nome, País de Origem  Localidade

Anne Abok, Nigéria Cidade do Cabo, África do Sul
Jay Bringas, Filipinas Davao, Filipinas
Aleck Cartwright, Deão, Zimbábue Irlanda do Norte, Reino Unido
Adrian Coates, África do Sul Cidade do Cabo, África do Sul
Carol Conkey, EUA/Austrália Chiang Mai, Tailândia
Calvin Conkey, EUA/Austrália Chiang Mai, Tailândia
Paulo Fillion, Colômbia Medellin, Colômbia
Jeff Rogers, EUA Kailua-Kona, HI, EUA
Donna-Rae Cartwright, Reino Unido Irlanda do Norte, Reino Unido
Jonathan de Jong, Holanda Piratininga, Brasil

ALECK
CARTWRIGHT
DEÃO INTERNACIONAL

Endereço do Escritório 
Internacional
College of Communication
32 Drumlin Grange, Moneyslane
Co Down, BT31 9UT
Irlanda do Norte, Reino Unido
aleck.cartwright@uofn.edu
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PROGRAMAS DE GRADUAÇÃO

É essencial que seja feita uma checagem cuidadosa de créditos durante o programa, de forma a garantir que o total final 
seja igual ou superior ao número de créditos exigidos pelo programa escolhido. A escolha de cursos eletivos, estudos 
direcionados e seminários é feita através de consulta ao Conselheiro Acadêmico da Faculdade. Por favor consulte o 
documento de Responsabilidade do Aluno que está em Informações Acadêmicas.

Os requisitos de Cursos Fundamentais (Bíblia, Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado) podem ser cumpridos 
através de vários cursos em cada categoria. Para a lista atualizada, favor consultar a seção Requisitos de Curso Básico 
nas Informações Acadêmicas ou consulte seu Conselheiro Acadêmico.
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Tecnólogo em Comunicação, Artes e Mídias
O Tecnólogo em Comunicação, Artes e Mídia é oferecido com uma variedade de ênfases, cada uma equipando o aluno 
para uma aplicação específica de ferramentas em comunicação.

Tecnólogo Fundamental Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24

Fundamental: Bíblia, Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado 32–36
(Um Trabalho de Campo Fundamental poderá ser substituído por um Curso Fundamental)

Sequência de cursos da ênfase:
CMC xxx Curso de Comunicação 12
CMC xxx  Estágio/Trabalho de Campo de Comunicação 8–12

Curso Eletivo, Estudos Direcionados ou Seminários 0–13

Total de Créditos para Tecnólogo 84

Obs.: são necessários pelo menos 20 créditos na área enfatizada; os alunos devem consultar um Orientador 
Acadêmico da Faculdade sobre sua escolha. O total de créditos por Trabalho de Campo/Estágio poderá 
variar de 16-36 créditos.

Tecnólogo em Comunicação, Artes e Mídias Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24 

Fundamental: Comunicação 12 

A graduação é completa com os seguintes cursos numa das ênfases: 

* Ênfase Transcultural 
Essa ênfase em comunicação transcultural irá equipar o aluno com uma compreensão ampla e habilidades 
em comunicação transcultural com uma aplicação específica à contextos de missões de fronteira. 

CHR/CMC 287        Escola de Mídia de Fronteiras (cursado como o Fundamental de Comunicação acima)   
CHR/CMC 288        Escola de Mídia de Fronteiras - Trabalho de Campo 12 
Escolha 1 curso dos seguintes: 20–24 
CMC 265/266 Comunicação Visual Transcultural & Trabalho de Campo 
CHR 235/236 Escola de Missões & Trabalho de Campo 
Uma eletiva de outros cursos de comunicação  12 

Tecnólogo Fundamental
O Tecnólogo Fundamental dará ao aluno as habilidades para uma vida de Estudo Bíblico e aplicação; uma compreensão 
bíblica sobre cosmovisão e pensamento crítico; e técnicas em comunicação interpessoal, intrapessoal, e transcultural, 
inclusive o uso de várias mídias. Essas técnicas são aplicadas numa ênfase específica através de um curso de uma 
faculdade. Essa graduação pode ser uma plataforma para outros estudos e programas de graduação.
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Estudos Direcionados, Seminários 0–9 

Total de Créditos para Tecnólogo 84 

*  Ênfase em Ilustração
Essa ênfase em ilustração irá equipar o aluno com um entendimento amplo e habilidades na área de 
ilustração contextual e belas artes.

ATS/CMC 255/256  Escola de Ilustração & Estágio 24 
ATS/CMC 251/353    Fundamentos das Belas Artes I, II 24 
Estudos Direcionados, Seminários 0–5 

Total de Créditos para Tecnólogo 84 

* Ênfase em Mídia
Essa ênfase em mídia irá equipar o aluno com conhecimento e técnicas na área de mídia de sua escolha. Ao 
término da graduação, o estudante deverá contribuir com projetos de nível profissional em seu campo de 
atuação.

Um curso e seu respectivo estágio/prático, dentre os seguintes::  24

CMC 241/242  Escola de Fotografia I & Estágio
CMC 273/274  Escola de Produção de Filme Documentário & Prático
CMC 281/282  Escola de Produção de Vídeo & Estágio 
CMC 285/286  Escola de Produção Digital & Estágio 

Escolha 2 eletivas de outros cursos de comunicação 24 

Estudos Direcionados, Seminários 0–5 

Total de Créditos para Tecnólogo 84 

*Ênfase em Design Visual
Essa ênfase em design visual irá equipar o estudante com entendimento e técnicas para os formatos 
impresso, web, fotografia e animação.

CMC 225  Escola de Design 12 
CMC 328/329  Escola de Comunicação Digital & Estágio 24 

Uma eletiva escolhida de outros cursos de comunicação 12 
Estudos Direcionados, Seminários  0–5 

Total de Créditos para Tecnólogo  84
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Bacharel em Comunicação, Artes e Mídias 
O Bacharel em Comunicação, Artes e Mídias é oferecido com uma variedade de ênfases, cada uma equipando o 
aluno para aplicar as ferramentas em campos mais amplos de comunicação. O aluno vai selecionar uma das áreas de 
concentração listadas aqui.

Bacharel em Comunicação, Artes e Mídias Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212    19–24 

Fundamental: Bíblia, Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado 36
CMC 319  Escola de Comunicação Estratégica  12 

Escolha um dos seguintes: 12

CMC 305/306 Seminário de Princípios Avançados de Comunicação & Prático
CMC 411 Princípios Avançados de Comunicação 

Essa graduação é completada com os seguintes cursos: 

* Ênfase Transcultural 
O Bacharel com ênfase em comunicação transcultural vai equipar o aluno com um entendimento mais 
profundo e ferramentas de comunicação transcultural, com aplicação particular em um contexto de missões 
fronteiriças. O graduado deve ser capaz de contextualizar a mensagem de maneira efetiva e apropriada para 
um público transcultural.

CHR/CMC 287  Escola de Mídia de Fronteiras (cursado como Fundamental acima) 
CHR/CMC 288  Escola de Mídia de Fronteiras - Trabalho de Campo 12 

Um curso com seu trabalho de campo escolhido dos seguintes:  20–24

CMC 265/266  Comunicação Visual Transcultural & Trabalho de Campo 
CHR 235/236  Escola de Missões & Trabalho de Campo  
Um curso com seu trabalho de campo escolhido dos seguintes: 20–24 

CMC 261/262  Escola de Cartunismo e Animação & Trabalho de Campo 
CHR 271/272  Fundamentos em Estudos Interculturais & Trabalho de Campo 

Cursos Eletivos, Estudos Direcionados, Seminários 0–13 

Total de Créditos para Bacharel 144

* Ênfase em Ilustração 
O Bacharel com ênfase em Ilustração vai equipar o aluno com um entendimento compreensivo e ferramenta 
na área de ilustração contextual e artes plásticas. Os graduados devem ser capazes de elaborar um 
pensamento crítico e comercializar seu trabalho de maneira efetiva.

ATS/CMC 255/256  Escola de Ilustração & Estágio 24 
ATS/CMC 251/353   Fundamentos das Belas Artes I, II  24 

Um curso dentre os seguintes: 8–12 

ATS/CMC 252         Trabalho de Campo Fundamentos das Belas Artes 
ATS/CMC 354         Prático de Fundamentos em Belas Artes 

Estudos Direcionados, Seminários 0–9 
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Total de Créditos para Bacharel 144 

* Ênfase em Mídia 
O Bacharel com ênfase em Mídia vai equipar o aluno com entendimento mais profundo e ferramentas na 
área da mídia de sua preferência. Depois de concluído essa graduação, o graduado deve ser capaz de 
elaborar um pensamento crítico e trabalhar profissionalmente no desenvolvimento de projetos, contribuir 
bem com uma equipe criativa e ser capaz de comercializar seu trabalho de maneira efetiva.

Um curso e seu respectivo estágio/prático, dentre os seguintes: 24 

CMC 241/242  Escola de Fotografia I & Estágio
CMC 273/274  Escola de Produção de Filme Documentário & Prático
CMC 281/282  Escola de Produção de Vídeo & Estágio 
CMC 285/286  Escola de Produção Digital & Estágio 

Escolher 3 eletivas de outros cursos de comunicação, 
um deles deverá ser um estágio 36 

Estudos Direcionados, Seminários 0–5 

Total de Créditos para Bacharel 144 

* Ênfase em Design Visual 
O Bacharel com ênfase em Design Visual vai equipar o aluno com entendimento mais profundo e 
ferramentas em todos os elementos de design visual, desde desenvolvimento de sites até videografia, 
fotografia e design gráfico. Depois de completa a graduação, o graduado deve ser capaz de criar websites, 
uma variedade de mídias impressas, e fazer bons vídeos e fotografias. Eles devem também ser capazes de 
formar pensamento crítico e comercializar seu trabalho de maneira efetiva.

CMC 225                Escola de Design 12 
CMC 328/329         Escola de Comunicação Digital & Estágio 24 

Escolha 2 eletivas de outros cursos de comunicação, 
um deles deverá ser um estágio. 24 

Estudos Direcionados, Seminários 0–5 

Total de Créditos para Bacharel 144 
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É necessária a conclusão satisfatória da DSP 211 e 212 

antes de qualquer curso da UofN com mais de 6 créditos.

CMC 116
Mídia Evangelística Culturalmente 
Específica
Esse seminário combina paixão por evangelismo com 
novo conhecimento e técnicas para alcançar o mundo. Ele 
une uma conscientização sobre a tarefa não concluída em 
missões hoje com novas formas de abordar o evangelismo 
transcultural usando mídia, artes e tecnologias de 
ponta. Métodos e recursos são unidos por evangelistas 
experientes pelo globo com o fim de equipar os alunos 
com os meios mais eficazes disponíveis para comunicar o 
evangelho entre culturas, linguagens e cosmovisões.

Créditos: 1

CMC 161
Quadrinhos e Cartunismo
Os participantes aprenderão a teoria por trás da razão 
pela qual cartuns são eficazes para vários propósitos. Eles 
serão treinados em como escrever e desenhar cartuns 
para comunicar o Evangelho, e estudarão técnicas de 
mangá de um renomado artista do Japão.

Créditos: 2

CMC 163
Gráficos Digitais
Nesse seminário, os alunos receberão treinamento 
prático em programas gráficos da Adobe para produzir 
imagens digitais chamativas e ilustrações que comunicam 
de forma dinâmica.

Créditos: 2

CMC 187
Seminário de Cinema de Fronteiras
Esse seminário é um curso prático de 6 semanas 
desenvolvido para dar aos participantes uma amostra 
do que é ser um assistente de produção em meio a uma 
equipe produzindo um filme evangelístico para um povo 
não alcançado. A escola de cinema de fronteiras irá 
fornecer treinamento juntamente com uma equipe treinada 
em projetos de audiovisual entre povos não alcançados 
para fornecer recursos de mídia para outras missões.

Créditos: 6
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CMC 199
Estratégias em Missões
Os alunos podem se aplicar para receberem créditos 
por conferências de JOCUM ou workshops que estejam 
registrados com a UofN. Este crédito é para eventos 
altamente interativos de uma semana que incluem debates 
sobre lições sobre missões, lideradas por líderes da 
UofN e JOCUM. Os participantes irão examinar as metas 
missionárias atuais e podem se envolver no planejamento 
de futuros treinamentos e ministérios. Este curso pode ser 
repetido até um máximo de 8 créditos.

Créditos: 1–8

CMC 211
Escola de Fundamentos de Comunicação
Este programa de treinamento estabelece fundamentos 
essenciais sobre comunicação bíblica, enquanto 
trabalhando na técnica individual e na confiança em 
falar, escrever e ouvir. A escola procura afiar a habilidade 
do alunos de se comunicar de forma clara através de 
dinâmicas transculturais e interpessoais, e equipe os 
alunos com os princípios para preparar e passar uma 
mensagem para diversos tipos de audiências. Através de 
instruções e discussões desafiadoras, trabalhos práticos, 
e avaliações de vídeos, os alunos descobrem o seu 
lugar e seu potencial como influenciadores em potencial 
da opinião pública. Esse curso preenche o requisito de 
Comunicação do Currículo Fundamental da UofN 

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

CMC 213
Escola para Escritores
Os alunos são introduzidos à teoria e aplicam praticamente 
uma diversidade de estilos de escrita, conforme escritores 
de renome compartilham sua expertise sobre as 
modalidades de escrita narrativa, temática, ficção e artigos 
de fundo e edição. Tarefas diárias de escrita, grupos de 
discussão e critica são intercalados com os tópicos: se 
tornando um escritor profissional, se comunicando com um 
público alvo, descrevendo um cenário, utilizando anedotas 
e flashbacks, estruturando um artigo ou história curta, 
entrevistando de forma eficaz e escrita para freelance. 
Apesar de muitos princípios de comunicação serem 
universais, esse curso enfatiza as convenções do Inglês.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12
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CMC 214
Escola para Escritores - Prático
Os estudantes devem selecionar uma forma de escrita que 
foi abordada na CMC 213 (narrativa, temática ou ficção) e 
são contratados para completar o primeiro rascunho de 
um manuscrito sob a supervisão de um editor, ou eles 
podem servir como escritores para uma revista ou outros 
periódicos sob a supervisão de um editor profissional.

Pré-requisito: CMC 213
Créditos: 8–12

CMC 215
Introdução à Comunicação
Os cursos oferecidos sob essa categoria geral de 
Introdução à Comunicação têm o mesmo objetivo de 
preparar os alunos para uma diversidade de propósitos 
e contextos de comunicação, com fundamentos em 
assuntos como: “Deus como comunicador, Comunicação 
interpessoal e Transcultural e Princípios da Comunicação. 
Alguns terão uma ênfase maior em habilidades 
tecnológicas (aprender como usar uma diversidade de 
softwares de comunicação), alguns enfatizarão escrita, 
pesquisa e oratória, alguns têm enfoque específico em 
relação ao público alvo para projetos de comunicação. 
Esse curso preenche o requisito de comunicação do 
Currículo Fundamental da UofN e é oferecido sob os 
seguintes nomes: Escola de Comunicação, Introdução 
à Comunicação e Design, e Escola de Comunicação e 
Advocacia.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

CMC 216
Introdução à Comunicação  - Trabalho de 
Campo
Os alunos vão pesquisar uma questão de justiça social 
e engajar de forma ativa num contexto internacional. 
Enquanto servem, os alunos vão aplicar seu conhecimento 
do período teórico, juntando as informações e mídias 
necessárias.

Pré-requisito: CMC 215
Créditos: 8–12

CMC 217
Escola de Roteiro
A Escola de Roteiro apresenta os alunos aos princípios 
de escrever narrativas fictícias para o cinema. O curso 

enfoca no formato, estrutura, elaboração e técnicas de 
roteiro com uma ênfase nos fundamentos de contação 
de histórias. Durante esse curso intensivo de 3 meses, os 
alunos aprenderão conceitos de histórias, desenvolverão 
scripts curtos e tratamentos, trabalharão num ambiente 
colaborativo e por último, completarão um esboço de 
script para um longa metragem. Os alunos também 
ganharão uma compreensão profunda da indústria 
cinematográfica e dos padrões esperados de um roteirista 
profissional. Finalmente, o curso irá preparar e familiarizar 
alunos com os desafios e lutas que escritores cristãos 
frequentemente encontram conforme trabalham para se 
tornar artistas ativos na indústria cinematográfica.

Créditos: 12

CMC 225
Escola de Design
Uma escola introdutória aos princípios de trabalho do 
design. Os tópicos-chave são: elementos de comunicação 
com integridade, publicidade e design, layout, cor, forma 
e função,  desenvolvendo design para impressão e para 
tela; estratégias de mídia para diversas aplicações. O aluno 
também será lecionado sobre como a indústria de design 
funciona e como eles podem atuar da melhor forma dentro 
dela, e como suas habilidades de design podem ser 
utilizadas em diversos contextos.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

ATS/CMC 231
Escola de Interpretação para TV/Cinema
Os alunos são introduzidos à arte de atuação para as 
telas sob uma perspectiva bíblica, estudando técnicas 
do Sistema de Stanislavsky, do Método de Strasberg e 
Técnica de Meisner. Esta escola acontece paralelamente 
à Escola de Filmagem Digital, permitindo que os alunos 
pratiquem suas habilidades recém adquiridas ao 
atuarem em filmes de curta-metragem. A escola dá uma 
compreensão ampla da indústria cenográfica e televisiva, 
inclusive as lutas pessoais e desafios que são encontrados 
neste contexto.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

ATS/CMC 232
Estágio - Interpretação para TV/Cinema
Os alunos ganharão experiência prática em um ambiente 
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profissional, ao mesmo tempo em que continuam com o 
desenvolvimento pessoal através de exercícios físicos e 
de dramatização.

Pré-requisito: CMC 231
Créditos: 8–12

CMC 233
Word by Heart - Palavra de Cor
Nesse curso, os alunos vão memorizar semanalmente as 
Escrituras de um dos Evangelhos em sua língua nativa e 
contá-lo da forma que uma testemunha ocular poderá ter 
contado. Eles aprenderão técnicas de contação de história 
e praticarão técnicas de memória natural que diferem de 
uma memorização mecânica. Usando as ferramentas de 
um ator, eles criarão memórias imaginárias para ver o que 
uma testemunha ocular viu e dizer o que eles quiseram 
dizer, com o objetivo de desenvolver uma comunicação 
honesta e livre que compele atenção do público.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

CMC 234
Word by Heart - Palavra de Cor - Trabalho 
de Campo
Esse trabalho de campo para a CMC 233 dará 
oportunidades para os alunos fazerem apresentações de 
60-90 minutos do Evangelho que eles memorizaram para 
apresentar em seu idioma nativo, e organizar eventos para 
que outros ouçam suas apresentações.

Pré-requisito: CMC 233
Créditos: 8–12

CMC 241
Escola de Fotografia I
O alvo deste curso é inspirar e treinar os cristãos 
a utilizarem a fotografia como uma ferramenta de 
comunicação para servir aos outros. O curso ensina 
fotografia de uma perspectiva bíblica e técnica, e os 
alunos aprendem formas apropriadas de se relacionarem 
com aqueles que eles fotografam ou trabalham. As aulas 
são lecionadas por fotógrafos profissionais cristãos e 
obreiros da escola. Estas aulas, combinadas com trabalhos 
de fotografia no campus e na comunidade, fornecem um 
equilíbrio de formas de aprendizado. Haverão diversas 
oportunidades para fotografar, utilizando câmeras do tipo 
Digital de Lente Intercambiável (D-SLR), em fotos tanto 
coloridas como também PB.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

CMC 242
Escola de Fotografia I - Estágio
Após completarem a Escola de Fotografia I (CMC 241), os 
alunos ganham experiência através de um treinamento 
prático de três meses, supervisionados por um fotógrafo 
profissional, tanto num contexto de missões ou de 
negócios.

Pré-requisito: CMC 241
Créditos: 8–12

ATS/CMC 251
Fundamentos das Belas Artes I 
Esta escola introdutória é um programa altamente 
disciplinado que provê uma base bíblica das artes e 
desenvolve habilidades em vários meios artísticos. 
As aulas são lecionadas por artistas visitantes e por 
residentes da faculdade. O conteúdo do curso inclui 
história da arte, princípios de design, técnicas de desenho, 
introdução ao desenho vivo, fundamentos da teoria das 
cores e introdução à pintura.

Pré-requisito: DSP 211 & 212 e um exame de entrada
Créditos: 12

ATS/CMC 252
Fundamentos das Belas Artes I - Trabalho 
de Campo
O prático dá aos alunos algumas oportunidades para 
utilizarem suas habilidades artísticas num contexto 
transcultural. Os alunos exercitam suas habilidades 
artísticas numa variedade de contextos e atividades: 
desenhos ao ar livre, ensinando em orfanatos e escolas, 
se comunicando com artistas indígenas ou residentes da 
faculdade. Através de seu trabalho, os alunos são aptos a 
compartilhar a apreciação e encanto por um Deus criativo, 
pessoal e amável.

Pré-requisito: ATS/CMC 251 ou ATS/CMC 353 e consentimento 
do instrutor
Créditos: 8–12

ATS/CMC 255
Escola de Ilustração
Neste curso, os alunos são treinados por ilustradores 
profissionais e obreiros no campo das artes comerciais 
como: ilustração de livros infantis, animação, design 
editorial de computador, capas de revista, embalagens, 
ilustrações médicas, pôsteres de filme e ilustração de 
produtos. Alguns tópicos abordados são: desenho, 
composição, ilustração conceitual, fundamentos bíblicos 
para as artes, teoria das cores, desenvolvimento de 



103

FACULDADE DE COMUNICAÇÃOFACULDADE DE COMUNICAÇÃO

portfólio, perspectiva, técnicas de pintura e como ser 
um profissional freelancer. A escola ajuda os alunos no 
desenvolvimento de um profissional de mercado com 
habilidade artística. Como pré-requisito, é requerida uma 
revisão de cinco exemplos do portfólio do aluno.

Créditos: 12

ATS/CMC 256
Estágio I da Escola de Ilustração
Este estágio dará uma experiência de trabalho ligada à 
área de interesse do aluno. Os alunos podem escolher 
trabalhar num estúdio de design, juntamente com um 
ilustrador freelancer ou num contexto missionário sob a 
supervisão de um artista profissional.

Pré-requisito: ATS/CMC 255
Créditos: 8-12

ATS/CMC 257
Estágio II da Escola de Ilustração 
O estágio II é feito sobre a base do estágio I. Vide ATS/
CMC 256 para detalhes.

Pré-requisito: ATS/CMC 256
Créditos: 8–12

CMC 261
Escola de Cartunismo e Animação
Este curso treina os alunos a utilizar cartuns e animação 
para comunicar a mensagem de esperança entre os 
povos menos alcançados do mundo. Eles irão aprender 
a desenvolver quadrinhos, artes no estilo anime e 
animações em Adobe Flash, bem como conceitos 
básicos de comunicação através das artes e mídia. Será 
colocada uma forte ênfase sobre a criação de quadrinhos 
transculturais e mídias animadas para locais e grupos 
étnicos com pouca presença cristã.
Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

CMC 262
Escola de Cartunismo e Animação - 
Trabalho de Campo
O trabalho de campo para a Escola de Cartunismo e 
Animação incluirá um prático de quatro semanas em que 
os alunos irão pesquisar e desenvolver um projeto de 
animação / cartum. E que será seguido por seis semanas 
de produção de materiais para um povo não alcançado.

Pré-requisito: CMC 261
Créditos: 8–12
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CMC 265
Comunicação Visual Transcultural
Os alunos aprenderão a usar a verdade bíblica e histórias 
do Evangelho para criar artes indígenas que comunicam 
transculturalmente. As aulas e oficinas dadas por artistas 
transculturais experientes, treinamentos práticos, e 
oportunidades ministeriais na comunidade artística asiática 
aprimorarão a experiência de aprendizagem. Essa escola 
enfoca na integração de técnicas de artes visuais com um 
enfoque transcultural para produzir e multiplicar recursos 
evangelísticos para povos inalcançados. Alguns tópicos 
abordados: Artes étnicas, introdução ao desenho, desenho 
avançado, pintura e técnicas de cores, meios de pintura, 
pintura avançada e mídia mista.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

CMC 266
Comunicação Visual Transcultural - 
Trabalho de Campo 
O teórico é seguido de um trabalho de campo transcultural 
para povos indígenas onde alunos aprenderão de 
artistas locais, produzirão exibições de arte e produzirão 
ferramentas de arte indígena para compartilhar o 
evangelho. Os participantes usarão a verdade bíblica e as 
histórias do evangelho para criar formas de arte indígenas 
que os povos indígenas possam entender, dando uma 
aplicação prática para missionários artísticos.

Pré-requisito: CMC 265
Créditos: 8–12

CMC 271
Escola de Comunicação Fotográfica
Este curso é a espinha dorsal da rota do curso PhotogenX 
ao redor do mundo. Ele busca ensinar a técnica de 
fotografia e design conforme ela se relaciona com 
contextos locais aonde a escola está acontecendo, p. Ex.: 
Africa do Sul, Turquia, Egito, Israel, Etiópia, Países Baixos, 
Norte da África e Costa Rica. Alguns tópicos abordados 
incluem: fotojornalismo, fotografia documental; trabalhando 
com arquivos digitais (resolução de cor, bits e bytes, 
histogramas, Photoshop / Lightroom); o coração de um 
artista; trabalhando com iluminação e design.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12
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CMC 272
Escola de Comunicação Fotográfica - 
Trabalho de Campo
Este trabalho de campo irá dar ao aluno a oportunidade de 
engajar na fotografia, aplicando os princípios e ferramentas 
aprendidos na CMC 271. Os alunos irão desenvolver 
suas habilidades dentro do contexto de procurar 
compreender o coração de Deus pela Justiça aos pobres 
e necessitados.

Pré-requisito: CMC 271
Créditos: 8–12

CMC 273
Escola de Produção de Filme 
Documentário
A finalidade desta escola é treinar e equipar novos 
talentos para serem contadores de histórias utilizando as 
mídias visuais para documentar fatos, história da vida real 
e eventos com honestidade e integridade. Alguns tópicos 
abordados incluem: a história dos filmes documentários; 
cosmovisão e desenvolvimento de conteúdo; escrita de 
roteiro e pesquisa; edição avançada com o Final Cut Pro; 
direção e entrevistas; marketing; produção de vídeo e 
intercessão. O curso culmina com um projeto em grupo e 
uma projeção final dos trabalhos.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

CMC 274
Escola de Produção de Filme 
Documentário - Prático
Durante o prático, os alunos que completaram a CMC 
273 terão a oportunidade de criar um documentário e 
no mínimo começar a desenvolver uma estratégia de 
marketing, aplicando princípios e práticas de intercessão, 
pesquisa, desenvolvimento de propostas, entrevistas 
e desenvolvimento de roteiros, levando à produção 
completa do documentário.

Pré-requisito: CMC 273
Créditos: 8–12

CMC 277
Escola de Contação de Histórias e 
Fotografia Digital
Este curso procura equipar o cristão a gravar imagens que 
comunicam a mensagem de Deus ao mundo. Ele tem uma 
ênfase grande no desenvolvimento de talentos latentes 

dados por Deus através de exercícios de criatividade e de 
exposições a trabalhos de fotógrafos cristãos. O currículo 
da escola também estabelece um fundamento sólido de 
técnicas de comunicação, que ao final do curso, o aluno 
será tecnicamente competente como um fotógrafo e 
também um comunicador habilidoso que compartilha sua 
fé com um mundo quebrado.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

CMC 278
Escola de Contação de Histórias e 
Fotografia Digital - Estágio
Durante o estágio, os alunos poderão colocar em prática 
as habilidades e técnicas aprendidas durante a fase 
teórica desta escola.

Pré-requisito: CMC 277
Créditos: 8-12

CMC 281
Escola de Produção de Vídeo
A Escola de Produção de Vídeo provê um treinamento 
intenso em tópicos como câmera, som, iluminação, 
composição de fotografia, edição digital, composição de 
script, etc. Os alunos escrevem, filmam e editam seus 
próprios projetos. Através de trabalhos práticos, os alunos 
recebem um panorama do mundo da televisão, filmes 
e de produção de vídeos profissionais. Profissionais 
experientes ensinam e supervisionam exercícios práticos. 
Há uma ênfase da escola sobre a excelência, relevância 
e na comunicação eficaz, e também na integridade e nos 
desafios que esta mídia deve apresentar para cristãos 
comprometidos.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

CMC 282
Escola de Produção de Vídeo - Estágio
Após completarem a CMC 281, os alunos podem fazer 
um estágio, uma oportunidade para ganhar experiência 
num ambiente de trabalho ao mesmo tempo em que 
são supervisionados. Os alunos escolhem o local que 
irão trabalhar de acordo com suas ênfases de ministério 
ou áreas de interesse. Há diversas oportunidades 
pelo mundo, inclusive em estações de televisão ou 
em instalações de edição pós-produção, ou ainda 
experiências em campo, fazendo documentários 
relacionados a missões. O aluno é supervisionado por 
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profissionais que lhes fornecem ajuda técnica nos locais 
de trabalho.

Pré-requisito: CMC 281
Créditos: 8–12

CMC 285
Introdução ao Cinema
Esse curso irá equipar alunos com as técnicas necessárias 
para se ter uma introdução ao cinema. Alunos serão enco-
rajados a desenvolver um coração de excelência com um 
desejo de efetuar mudanças como o fundamento criativo da 
arte. Contação de histórias é o cerne do treinamento e os 
alunos produzirão e dirigirão curtas voltados a um público 
amplo e ganhar uma fundamentação nos aspectos técnicos 
de cinema e desenvolvimento de caráter.

Pré-requisito: DSP 211 & 212

Créditos: 12

CMC 286
Prático - Introdução ao Cinema
Durante esse prático, os alunos poderão colocar em 
prática suas técnicas de cinema enquanto fazem parte de 
uma produção.

Pré-requisito: CMC 285
Créditos: 8–12

CHR/CMC 287
Escola de Mídia de Fronteiras
Os alunos desta escola aprendem como comunicar o 
Evangelho de formas culturalmente relevantes enquanto 
aprendem técnicas em comunicação audiovisual que 
podem ser perfeitamente aplicadas ao trabalho de 
missões de fronteira. Aulas, workshops e experiências de 
campo são conduzidas por especialistas em comunicação 
transcultural e profissionais da mídia que atualmente 
trabalham em seu campo de especialidade. As disciplinas 
abordadas incluem: simbolismo visual em contextos 
transculturais, tradução de idiomas estrangeiros, fotografia 
de campo, video e gravação de áudio, elaboração de 
roteiros audiovisuais, gráficos gerados por computador 
e animação, técnicas de pesquisa e de aprendizado de 
culturas e o uso de formas nativas de mídia. Esse curso 
preenche o requisito de Comunicação do Currículo 
Fundamental da UofN.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

CHR/CMC 288
Escola de Mídia de Fronteiras 0 Trabalho 
de Campo
Os alunos aplicam o conhecimento e as técnicas 
aprendidas no período teórico da escola num projeto de 
campo com um grupo de povo não alcançado. Os alunos 
ensinam estas técnicas participando em seminários de 
comunicação e trabalhando próximo a nativos durante 
o Prático. Depois do prático, os alunos voltam ao local 
da base e preparam apresentações, de forma que eles 
possam experimentar todos os aspectos da pós-produção. 
Eles participam na produção de uma composição e de 
uma apresentação evangelística ao povo alvo da escola. 
Os alunos então serão assistidos no processo de busca 
por vias de oportunidades no campo de produção 
audiovisual para missões de fronteiras.

Pré-requisito: CMC/CHR 287
Créditos: 8–12

CMC 305
Seminário de Princípios Avançados de 
Comunicação
Esse é um seminário intensivo de 6 semanas que encoraja 
o aluno a se tornar um pensador multidimensional. O 
aluno aprenderá a perceber, processar e expressar 
uma diversidade de pontos de vista sobre questões 
contemporâneas, pessoais e sociais com uma perspectiva 
bíblica. Esse propósito é apoiado ao se investigar áreas 
e comunicação interpessoal e pública, dinâmicas de 
grupo, persuasão e/ou argumentação e comunicação de 
massa/transcultural conforme eles lidam com questões 
importantes da atualidade. Esse seminário desafiador 
requer que os alunos trabalhem num nível maduro de 
disciplina pessoal, iniciativa e estabilidade emocional. 
Esse seminário dará aos graduados da Faculdade de 
Comunicação, outra opção para a escola de 12 Semanas 
de Princípios Avançados de Comunicação (ao completar 
tanto o intensivo e o prático). Os alunos devem começar 
a parte de estudos direcionados da Princípios Avançados 
de Comunicação/CMC 306 dentro de 6 meses antes de 
completarem o intensivo de 6 meses. Dentro desse tempo, 
cada aluno escolherá suas próprias 6  semanas para 
completar o curso online.

Créditos: 6
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CMC 306
Prático - Princípios Avançados de 
Comunicação
Esse curso online requer que cada aluno seja auto-
motivado para realizar seus próprios estudos. Durante as 
6 semanas, os alunos irão ler 3 livros: Os Cristãos e os 
desafios contemporâneos - John Stott,  Matters of Life and 
Death -  John Wyatt, God and Political Justice - Landa L. 
Cope.  Eles continuarão a aprender sobre as 5 questões 
globais que eles começaram no Seminário de Princípios 
Avançados de Comunicação (APC 301). Será requerido que 
eles leiam notícias e assistam a TED Talks que lidam com 
essas questões específicas. Eles continuarão a aprender 
como Deus lida com essas questões nas Escrituras e 
espera-se que eles escrevam relatórios sobre os livros que 
leram e as TED talks que escolherem. Os alunos assistirão 
e discutirão filmes e aulas em vídeo relevantes que serão 
escolhidos por seu tutor de Estudos Direcionados. Será 
esperado que se integre o que eles leram e assistiram 
ao seu relatório final, que deverá ser entregue ao final 
das 6 semanas. Também é esperado do aluno que ele 
converse via Skype com seu tutor uma vez por semana 
e tenha feedback de suas lições. Esse curso online é 
uma extensão do Seminário de Princípios Avançados 
de Comunicação (CMC 305) e dará aos graduandos da 
Faculdade de Comunicação, outra opção para a escola de 
12 Semanas de Princípios Avançados de Comunicação (ao 
completar tanto o intensivo e o prático). Os alunos devem 
começar a parte de estudos direcionados da PAC CMC 
306 dentro de 6 meses antes de completarem o intensivo 
de 6 meses. Dentro desse tempo, cada aluno escolherá 
suas próprias 6  semanas para completar o curso online.

Pré-requisito: CMC 305
Créditos: 6

CMC 319 
Escola de Comunicação Estratégica  
Esta escola traz princípios bíblicos de administração da 
comunicação e metodologias para alunos que trabalham 
no campo da comunicação. Os alunos desenvolvem 
uma estratégia de marketing e pesquisa à partir de uma 
perspectiva cristã. O estudo e aplicação de técnicas 
conhecidas de pesquisa e marketing ajudam os alunos 
a aplicar diversas disciplinas de comunicação de forma 
eficaz. Eles serão equipados para cumprir suas metas de 
comunicação com sucesso e se tornar agentes redentores 
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de mudança em suas áreas de influência. O curso não 
só trata do mercado, mas também mostra a força que 
esta disciplina redimida tem para ajudar no planejamento 
estratégico de evangelismo, na plantação de igrejas 
responsáveis, e ajudar no crescimento de congregações e 
ministérios já estabelecidos. 

Pré-requisito: DSP 211 & 212 &No mínimo um curso CMC 
juntamente com seu trabalho de campo ou estágio
Créditos: 12

CMC 328
Escola de Comunicação Digital
Esta escola treina os alunos na utilização de diversos 
softwares que são referência nas comunicações 
digitais: impressão (edição digital de imagens, artes 
gráficas e ilustração), gráficos 3D, animações e gráficos 
de vídeo, vídeo digital e web design. Os alunos 
trabalham individualmente ou dentro de uma equipe no 
desenvolvimento de um projeto multimídia que será parte 
de um trabalho final. Ao final do curso, o aluno terá um 
conhecimento básico dos principais softwares utilizados 
atualmente na indústria de comunicação, bem como um 
conhecimento mais profundo sobre design. A ênfase do 
curso varia de acordo com o local em que a escola é 
realizada.

Pré-requisito: CMC 225 ou consentimento do instrutor

Créditos: 12

CMC 329
Escola de Comunicação Digital - Estágio
Os alunos têm oportunidades de ganhar mais experiência 
nas técnicas e programas estudados trabalhando 
diretamente com profissionais. O local do estágio é 
resolvido em conjunto com os obreiros da Faculdade 
de forma que haja o máximo de compatibilidade com a 
carreira de cada aluno ou alvos ministeriais.

Pré-requisito: CMC 328
Créditos: 8–12

CMC 343
Escola de Fotografia II
O objetivo deste curso é acrescentar ao fundamento 
estabelecido na Escola de Fotografia I, com uma ênfase 
continuada na abordagem prática combinada com aulas 
teóricas. Os alunos trabalham para desenvolver um estilo 
pessoal e um portfólio de qualidade. Assim como na EF 
I, há diversas oportunidades para fotografias, utilizando 
câmeras do tipo Digital de Lente Intercambiável (D-SLR).

Pré-requisito: CMC 241
Créditos: 12
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CMC 344
Escola de Fotografia II - Estágio
Os alunos ganham experiência adicional trabalhando 
com fotografia, supervisionados por um fotógrafo 
profissional tanto num contexto missionário quanto num 
contexto de negócios.

Pré-requisito: CMC 343
Créditos: 8–12

ATS/CMC 353 
Fundamentos das Belas Artes II 
Técnicas de design, desenho, pintura e escultura são de-
senvolvidos para graduandos da Escola de Fundamentos 
das Belas Artes I. Os alunos exploram fundamentos bíbli-
cos para a arte, juntamente com um panorama histórico do 
papel das artes e sua influência da sociedade. A escola 
culmina com uma exibição das obras dos estudantes.

Pré-requisito: ATS/CMC 251
Créditos: 12

ATS/CMC 354 
Prático de Fundamentos em Belas Artes
Este estágio / prático dá estudos individuais, desenvolvi-
mento das técnicas e oportunidades para compartilhar a 
fé e ministrar a outros através das artes. Os alunos refinam 
as habilidade adquiridas durante os trimestres anteriores 
e continuam suas disciplinas espirituais, enquanto criam e 
fazem marketing de suas obras. 

Pré-requisito: ATS/CMC 252 ou consentimento do líder da escola
Créditos: 8–12

CHR/CMC 371
Escola de Ensino Bíblico e Pregação
Esta escola dá ao aluno treinamento e experiências práticas 
para ministrar a Palavra de Deus numa variedade de con-
textos diferentes. O objetivo da escola é equipar os alunos 
que já têm um conhecimento profundo da Palavra para um 
ministério de pregação e ensino em igrejas ou no campo 
missionário. Os alunos aprendem habilidades práticas para 
uma comunicação eficaz, e eles são ajudados a serem 
efetivos no estudo e na preparação. O resultado esperado 
é a pregação e o ensino de uma mensagem enraizada 
numa interpretação precisa da Bíblia no poder do Espírito 
Santo. Esse curso preenche o requisito de Comunicação do 
Currículo Fundamental da UofN.

Pré-requisito: CHR 211, CHR 213 ou treinamento bíblico 

equivalente aprovado pelo líder da escola.
Créditos: 12
CHR/CMC 372
Escola de Ensino Bíblico e Pregação - 
Trabalho de Campo
O aluno utiliza o material e as técnicas aprendidas no 
período teórico de forma prática numa comunidade local 
ou num contexto transcultural.

Pré-requisito: CHR 371
Créditos: 8–12

CMC 374
Prático da PhotogenX
Este prático dá ao aluno uma maior compreensão do 
propósito da PhotogenX. A principal atividade será 
o preparo de uma tour de distribuição em um dos 
continentes do mundo, aprendendo como defender 
uma questão específica de justiça e ver pessoas serem 
mobilizadas. Esta é a melhor preparação para o ministério 
PhotogenX.

Pré-requisito: conclusão de cursos específicos da 
PhotogenX.
Créditos: 8–12

CMC 380
Escola de Treinamento de Autores
Essa escola irá prover um ambiente como uma 
“incubadora” no qual autores principiantes, com uma 
mensagem específica, são equipados para cumprir o 
mandato que Deus os deu para estender o Reino. Durante 
a escola, o treinamento e o mentoreamento por autores 
reconhecidos irá capacitar os alunos a prepararem seus 
manuscritos para publicação.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

CMC 385
Escola de Produção Digital
A escola é dedicada a equipar os alunos espiritualmente 
e profissionalmente para que estes possam criar filmes 
que irão exemplificar os valores cristãos. Os alunos 
ganham uma perspectiva cristã da industria de filmes na 
era digital. Após esta escola de três meses, os alunos 
estarão aptos a dirigir e produzir pequenas histórias 
fictícias e também terão uma compreensão geral da 
criação, produção e distribuição de filmes nos mercados 
independente e principal. Entre os tópicos abordados, 
temos: direção, produção, elaboração de roteiros, 
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operação de câmeras digitais e analógicas, iluminação para 
filmes e vídeos, som digital, edição digital, trabalhando com 
atores e outros aspectos técnicos da produção de filmes. 
O desenvolvimento do caráter do futuro produtor de filmes 
bem como treinamento de técnicas é uma parte integrante to 
curso.
Pré-requisito: DSP 211 & 212 e tarefas de estudos prévios
Créditos: 12

CMC 386
Escola de Produção Digital - Estágio
Há oportunidades de estágios em empresas de produção de 
filmes, sets de filmagem em Hollywood e ao redor do mundo. 
Aqueles com as melhores qualificações serão ligados a uma 
rede de parceiros na indústria de filmes que irá ajudar os 
alunos a desenvolverem suas visões pessoais.

Pré-requisito: CMC 385
Créditos: 8–12

CMC 391
Estudos Direcionados para a Graduação de 
Nível Superior
Uma oportunidade para os alunos desenvolverem um 
programa individualizado de estudo com créditos dados em 
direção a uma Graduação de Nível Superior. As atividades 
devem incluir, mas não estão limitadas a: leitura, pesquisa, 
presença em seminários e apresentações, relatórios, 
pesquisas e papéis de pesquisa. Os créditos serão baseados 
no número de horas equivalentes a uma semana letiva. 
Os alunos começam este curso ao enviar uma proposta 
de estudo / pesquisa para o conselheiro acadêmico ou 
supervisor de pesquisa recomendado pelo conselheiro 
acadêmico 
Créditos: 1–12

CMC 392
Estudos Direcionados para a Graduação de 
Nível Superior - Estágio
Com o conselho e aprovação do conselheiro acadêmico da 
faculdade, o aluno deve desenvolver um estágio compatível 
com seu programa de Graduação de Nível Superior.

Créditos: 1–12

CMC 396
Experiência de Liderança em Missões
Poderão ser concedidos créditos sob consulta ao Deão 
da Faculdade por realizações anteriores no campo missio-
nário dentro da JOCUM ou em outras missões. Na expe-
riência missionária enviada para avaliação, deverá haver 
atividades significativas e criatividade em estabelecer, 
desenvolver ou administrar uma missão cristã, inclusive 
a supervisão de colegas de trabalho. Um máximo de 12 
créditos podem ser usados e créditos serão postados na 
transcrição oficial somente na conclusão de grau da UofN.
Créditos: 1–12

CMC 411
Princípios Avançados de Comunicação 
Um curso de estudo que encoraja os cristãos a se 
tornarem pensadores multidimensionais, aprendendo 
a perceber, processar e expressar uma variedade 
de pontos de vista em questões contemporâneas, 
pessoais e sociais a partir de uma perspectiva bíblica. 
Este objetivo é alcançado através da investigação 
das áreas de comunicação interpessoais e pública, 
dinâmicas de grupo, persuasão e / ou argumentação e 
comunicação em massa / transcultural conforme o aluno 
encara assuntos significativos da atualidade. Este curso 
desafiador requer que o aluno trabalhe um nível maduro 
de auto motivação, iniciativa e estabilidade emocional. 
Pré-requisito: CMC 211, ou autorização do líder da escola
Créditos: 12

CMC 499
Tese para Graduação de Nível Superior
Com a conclusão de todos os cursos requisitados, 
os alunos podem escolher escrever um TCC sobre 
um determinado assunto aprovado pela liderança da 
Faculdade. O trabalho concluído deve estar redigido 
segundo as normas da escrita acadêmica.

Créditos: 12
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Introdução à Faculdade de 
Aconselhamento & Saúde

A Faculdade de Aconselhamento e Saúde tem o objetivo de treinar e mobilizar 
seguidores de Cristo como agentes da cura que vem de Deus em áreas de saúde 
física, mental, emocional, espiritual e relacional. Um importante foco dos nossos 
graduados são os pobres e necessitados. Os alunos aprendem um modelo de 
ministério bíblico integrado, que é facilmente adaptado a diferentes ambientes 
culturais e sociais, provendo um poderoso acesso às vidas de indivíduos e famílias. 

Nossos programas de treinamento equipam estudantes em áreas de aconselha-
mento bíblico e cuidados básicos de saúde, com ministérios impactando indiví-
duos, famílias, comunidades e nações.

O aconselhamento bíblico ajuda pessoas a encontrarem a Deus para receber 
revelações, cura, graça e autoridade espiritual. Nossos programas de treinamento 
equipam conselheiros a ajudar outros a crescer em integridade pessoal e rela-
cional, lidando com escolhas pessoais pobres, problemas familiares, conflitos não 
resolvidos, comportamento compulsivo e feridas causadas por injustiça. Aulas foca-
das e seminários trazem problemas em relação ao trabalho com famílias, crianças e 
comportamento de vícios.

Cuidados básicos de saúde: Um acesso melhor à saúde básica é uma necessida-
de universal. Nosso treinamento de assistência médica foca em ajudar famílias e 
comunidades a prevenir e tratar doenças, além de melhorar sua água, nutrição e 
as práticas de partos feitos em casa. Estudantes aprendem habilidades em diag-
nóstico, tratamento, prevenção e educação. Aulas focadas e seminários tratam o 
trabalho em áreas de saúde maternal, desenvolvimento comunitário na área da 
saúde, prevenção da malária e tratamento, etc.

A esfera da sociedade que é central à Faculdade é a da família. As disciplinas 
de aconselhamento e saúde ministram às necessidades internas e externas da 
família, equipando famílias saudáveis e santas como um alicerce para disciplinar as 
nações. Onde for possível, nosso desejo é que a assistência médica e aconselha-
mento trabalhem de modo integrado, reconhecendo que a saúde do coração deve 
ser endereçada antes de vermos mudança permanente na saúde do corpo. 

Comitê Internacional

Nome, País de Origem  Localidade

Mac Carpenter, Deão Assistente, USA  Pune, Índia
Thomas Grunder, Presidente do Comitê, Suíça                                Zollikofen, Suíça
Kathy Kennedy, Austrália  Perth, Austrália
Jun Kim, Coreia  Phnom Penh, Camboja
Friedhelm Metzger, Alemanha Kailua-Kona, HI EUA
Linda Subris, Palau  Kailua-Kona, HI EUA
Dibel Beltrán, Chelo, Uruguai                                                            Pichilemu, Chile

THOMAS
GRUNDER
PRESIDENTE DO COMITÊ

Endereço do Escritório 
Internacional
College/Faculty of Counseling and 
Health Care
University of the Nations
Reichenbachstrasse 16
3052 Zollikofen, Suíça
thomas.grunder@uofn.edu
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PROGRAMAS DE GRADUAÇÃO

É essencial que seja feita uma checagem cuidadosa de créditos durante o programa, de forma a garantir que o total final 
seja igual ou superior ao número de créditos exigidos pelo programa escolhido. A escolha de cursos eletivos, estudos 
direcionados e seminários é feita através de consulta ao Orientador Acadêmico da Faculdade. Por favor consulte o 
documento de Responsabilidade do Aluno que está em Informações Acadêmicas.

Os requisitos de Cursos Fundamentais (Bíblia, Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado) podem ser cumpridos 
através de vários cursos em cada categoria. Para a lista atualizada, favor consultar a seção  Requisitos de Curso 
Fundamental nas Informações Acadêmicas ou consulte seu Orientador Acadêmico.
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Tecnólogo em Aconselhamento
O Tecnólogo em Aconselhamento provê aos estudantes o conhecimento dos fundamentos bíblicos e habilidades 
necessárias para o ministério de aconselhamento em um contexto cristão ou de missões, geralmente ao lado de 
conselheiros experientes.

Tecnólogo Fundamental Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24

Fundamental: Bíblia, Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado 32–36
(Um Trabalho de Campo Fundamental poderá ser substituído por um Curso Fundamental)

Sequência de cursos da ênfase:
CNH xxx Curso de Aconselhamento & Saúde 12
CNH xxx Trabalho de Campo de Aconselhamento & Saúde 8–12

Cursos Eletivos ou Seminários 0–13

Total de Créditos para Tecnólogo  84

Obs.: são necessários pelo menos 20 créditos na área enfatizada; os alunos devem consultar um Orientador 
Acadêmico da Faculdade sobre sua escolha. O total de créditos por Trabalho de Campo/Estágio poderá 
variar de 16-36 créditos.

Tecnólogo em Aconselhamento Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24

Fundamental: Um curso do Currículo Fundamental 12

CNH 211/212 Fundamentos em Ministério de Aconselhamento & Trabalho de Campo 22–24

Um curso avançado e seu trabalho de campo dos seguintes: 22–24
CNH 315/316 Treinamento Avançado em Ministérios de Aconselhamento & Trabalho de Campo
CNH 321/322 Esc. Avançada de Aconselhamt. em Comportamento Viciado & Trabalho de Campo
CNH 327/328 Aconselhamento de Casais e Famílias & Trabalho de Campo

Estudos Direcionados ou Seminários definidos juntamente ao Conselheiro Acadêmico 0–9

Total de Créditos para Tecnólogo 84

Tecnólogo Fundamental

O Tecnólogo Fundamental dará ao aluno as habilidades para uma vida de Estudo Bíblico e aplicação; uma compreensão 
bíblica sobre cosmovisão e pensamento crítico; e técnicas em comunicação interpessoal, intrapessoal, e transcultural, 
inclusive o uso de várias mídias. Essas técnicas são aplicadas numa ênfase específica através de um curso de uma 
faculdade. Essa graduação pode ser uma plataforma para outros estudos e programas de graduação. 
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Tecnólogo em Ministérios com Famílias
O grau de Tecnólogo em Ministérios com Famílias provê o entendimento dos fundamentos bíblicos sobre a família, e 
técnicas para ajudar famílias cristãs a viver através desta perspectiva. Também são desenvolvidas técnicas específicas 
em aconselhamento ou em trabalho com crianças e jovens.

Tecnólogo em Cuidados Básicos de Saúde
O diploma de Tecnólogo em Cuidados Básicos de Saúde provê ao aluno os fundamentos bíblicos e técnicas necessárias 
para lidar com a necessidade global por Cuidados Básicos de Saúde.

Tecnólogo em Cuidados Básicos de Saúde  Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24

Fundamental: Bíblia 12

CNH 261 Introdução aos Cuidados Básicos de Saúde 12
CNH 262 Introdução aos Cuidados Básicos de Saúde Trabalho de Campo 10–12
CNH 363 Escola Avançada de Cuidados da Saúde 12
CNH 364 Escola Avançada de Cuidados da Saúde & Trabalho de Campo 10–12

Estudos Direcionados ou Seminários definidos juntamente ao Conselheiro Acadêmico 0–9

Total Créditos para Tecnólogo 84

Tecnólogo em Ministérios com Famílias Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24

Fundamental: Um curso do Currículo Fundamental 12

CNH 223/224 Escola de Ministério com Famílias & Trabalho de Campo 20–24

Uma eletiva aprovada e seu Trabalho de Campo escolhida das seguintes: 20–24
CNH 211/212 Fundamentos em Ministério de Aconselhamento & Trabalho de Campo
CNH/EDN 251/252 Crianças em Risco & Trabalho de Campo
EDN 221/222 Princípios em Ministérios com Crianças e Jovens & Trabalho de Campo
CHR 291/292 Escola Para Ministério com Jovens & Trabalho de Campo

Curso Eletivo, Estudos Direcionados ou Seminários conforme estabelecido c/ Conselheiro Acadêmico 0–13

Total de Créditos para Tecnólogo 84
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Tecnólogo em Saúde Materna 
O diploma de Tecnólogo em Saúde Materna fornece ao graduado os aspectos bíblicos de saúde materna, a prática e 
envolvimento de todos os aspectos do nascimento e cuidados com o recém-nascido. Alunos trabalham em lugares com 
menos recursos e mulheres marginalizadas.

Tecnólogo em Saúde Materna Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24

CNH 271 Escola Introdutória de Preparação de Parteiras 12
CNH 272 Trabalho de Campo da Escola Introdutória de Preparação de Parteiras 12
CNH 373 Escola Avançada de Preparação de Parteiras 12
CNH 374 Trabalho de Campo da Escola Avançada de Preparação de Parteiras 12

Cursos Eletivos, Estudos Direcionados ou Seminários definidos com Conselheiro Acadêmico 12–17

Total Créditos para Tecnólogo 84

Bacharel em Aconselhamento  
O programa de Bacharel em Aconselhamento é aberto àqueles que tem o chamado para se envolver com o ministério 
de aconselhamento ou àqueles que gostariam de explorar o aconselhamento como uma expressão de seu ministério 
em missões ou no corpo de Cristo. O ministério de aconselhamento deve ser compreendido em seu amplo sentido nas 
escrituras: o de caminhar lado a lado, para ajudar com a mensagem libertadora do Evangelho.

Bacharel em Aconselhamento Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24

Fundamental: Bíblia, Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado 36

CNH 211/212 Fundamentos em Ministério de Aconselhamento & Trabalho de Campo 22–24

Um curso avançado e seu Trabalho de Campo escolhido dos seguintes: 22–24
CNH 315/316 Treinamento Avançado em Ministérios de Aconselhamento & Trabalho de Campo
CNH 321/322 Esc. Avançada de Aconselhamt. em Comportamento Viciado & Trabalho de Campo
CNH 327/328 Aconselhamento de Casais e Famílias& Trabalho de Campo

Um outro curso de aconselhamento e seu Trabalho de Campo 22–24

Um curso pertinente definido com o Conselheiro Acadêmico 12

Cursos Eletivos, Estudos Direcionados, Seminários 0–11

Total de Créditos para Bacharel 144

Experiência em aconselhamento deverá ser uma parte integral da graduação, além dos estudos acadêmicos.  
Normalmente esse requisito é cumprido através do Trabalho de Campo de cada treinamento (um graduando 
precisa de no mínimo 24 créditos de aplicação em aconselhamento prático).



UNIVERSIDADE DAS NAÇÕES

120

Bacharel em Aconselhamento e Saúde 
O Bacharel em Aconselhamento e Saúde agrega as habilidades de aconselhamento e saúde para aqueles que desejam 
estar envolvidos em ministérios com a pessoa por completo; com o entendimento de que saúde espiritual e física são 
interdependentes. 

Bacharel em Aconselhamento e Saúde Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24

Fundamental: Bíblia, Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado 36
CNH 261/262 Introdução aos Cuidados Básicos de Saúde & Trabalho de Campo 22–24
CNH 211/212  Fundamentos em Ministério de Aconselhamento & Trabalho de Campo  22–24

Um curso e seu Trabalho de Campo escolhido dos seguintes: 20–24
CNH 363/364 Escola Avançada de Cuidados da Saúde & Trabalho de Campo
CNH 463/464  Desenvolvimento de Saúde Comunitária & Trabalho de Campo
DEV/HMT 365/366 Desenvolvimento Comunitário & Trabalho de Campo            

Um curso e seu Trabalho de Campo escolhido dos seguintes: 22–24

CNH 315/316            Treinamento Avançado em Ministérios de Aconselhamento & Trabalho de Campo
CNH 321/322           Esc. Avançada de Aconselhamt. em Comportamento Viciado & Trabalho de Campo
CNH 327/328          Aconselhamento de Casais e Famílias & Trabalho de Campo

Cursos Eletivos, Estudos Direcionados, Seminários  0–15

Total de Créditos para Bacharel 156
Experiência em aconselhamento deverá ser uma parte integral da graduação, além dos estudos acadêmicos.  
Normalmente esse requisito é cumprido através do Trabalho de Campo de cada treinamento (um graduando 
precisa de no mínimo 24 créditos de aplicação em aconselhamento prático).

Bacharel em Cuidados Básicos de Saúde
O programa de Bacharel em Cuidados Básicos de Saúde dá ao aluno a oportunidade de desenvolver uma abordagem 
holística para a saúde básica e adquirir as habilidades essenciais para trabalhar em diferentes tipos de comunidades.

Bacharel em Introdução aos Cuidados Básicos de Saúde Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24

Fundamental: Bíblia, Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado 36

CNH 261/262  Introdução aos Cuidados Básicos de Saúde & Trabalho de Campo 22–24
CNH 363/364 Escola Avançada de Cuidados da Saúde & Trabalho de Campo 22–24

Um curso e seu Trabalho de Campo escolhido dos seguintes: 20–24
CNH 463/464  Desenvolvimento de Saúde Comunitária & Trabalho de Campo
DEV/HMT 365/366 Escola de Desenvolvimento Comunitário & Trabalho de Campo
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Um curso pertinente definido com o Conselheiro Acadêmico 12

Cursos Eletivos, Estudos Direcionados, Seminários 0–13

Total de Créditos para Bacharel 144

Bacharel em Saúde Materna
Através do Bacharel em Saúde Materna, os alunos ganham uma visão bíblica de cuidados de saúde, combinando ambos 
cuidados básico de saúde e saúde materna. Também ganham técnicas essenciais e conhecimento necessário para 
servir em nações emergentes.

Bacharel em Saúde Materna Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24

Fundamental: Bíblia, Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado 36

CNH 271 Escola Introdutória de Preparação de Parteiras 12
CNH 272 Escola Introdutória de Preparação de Parteiras Trabalho de Campo 12
CNH 373 Escola Avançada de Preparação de Parteiras 12
CNH 374 Escola Avançada de Preparação de Parteiras Trabalho de Campo 12
CNH 261/262 Introdução aos Cuidados Básicos de Saúde & Trabalho de Campo 22–24
CNH 363 Escola Avançada de Cuidados da Saúde 12

Cursos Eletivos, Estudos Direcionados, Seminários 0–7

Total de Créditos para Bacharel 144
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É necessária a conclusão satisfatória da DSP 211 e 212 
antes de qualquer curso da UofN com mais de 6 créditos.

CNH 111
Seminário de Aconselhamento
Esse seminário fornecerá uma gama ampla de conceitos 
fundamentais e técnicas para o aconselhamento cristão. 
Ele poderá ser adaptado a um contexto específico. Por 
favor contate a localidade do curso para mais detalhes. 

Créditos: 1–6

CNH/DSP 115
Seminário ‘Destiny by Design’
Esse seminário ajuda os participantes a entenderem mais 
profundamente o chamado de Deus para suas vidas e os 
equipa a ajudar outros a fazerem o mesmo. Seis áreas-
chave da vida são exploradas: sonhos, experiências, 
características da alma (personalidade), identidade, dons, 
e contatos. Focado na aplicação de verdades bíblicas 
no dia a dia, esse seminário utiliza uma combinação de 
palestras, exercícios interativos, apresentações de slides e 
textos, além de liderar os estudantes em uma jornada de 
descoberta no que diz respeito à identidade pessoal e ao 
propósito para o qual Deus os criou.

Créditos: 1–3

CNH 121
Seminário de Cuidados ao Missionário
Além de dar diretrizes práticas para encorajar o 
crescimento espiritual e prover cuidado pastoral para 
missionários, esse seminário cobre diversos assuntos 
relacionados à vida missionária e questões de member 
care como: levantamento de sustento, famílias em missões, 
luto, gestão de stress, desenvolvimento de equipe, 
solteiros em missões, trabalho em equipe e problemas 
transculturais.

Créditos: 1–6

CNH/EDN 154
Workshop - Celebrando a Criança
Esse workshop apresenta uma perspectiva bíblica sobre as 
crianças, abordando assuntos como crescimento e desen-
volvimento da criança numa perspectiva bíblica. Os alunos 
também examinarão leis nacionais e internacionais relacio-
nadas à criança e seu bem estar e proteção, bem como irão 
explorar questões relacionadas à falta de relacionamentos 
sadios, abuso, trauma, tráfico, desastres naturais, etc. Um 
objetivo primário do workshop é equipar obreiros que traba-
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lham com crianças  com ferramentas para construir ministé-
rios saudáveis e sustentáveis para crianças.

Créditos: 1–6

CNH 161
Seminário - Cuidados Básicos de Saúde
Todos os dias, 35.000 crianças morrem de doenças que 
podem ser prevenidas, como diarreia ou desidratação. O 
propósito desse seminário é apresentar uma introdução 
às necessidades na área de saúde em países em 
desenvolvimento e prover algumas habilidades práticas 
nessa área. Tanto aqueles com experiência médica ou 
não são encorajados a participar. Oito áreas- chave são 
cobertas: nutrição, saúde da mãe e da criança, medicina 
preventiva, cuidados curativos, água e saneamento 
básico, educação em saúde, medicamentos apropriados, e 
recursos comunitários. Importante: os créditos não podem 
ser computados para ambos os seminários CNH 161 e CNH 
26.

Créditos: 1–6

CNH 162
Orientações para Missões Médicas
Esse seminário de 1-6 semanas foi desenvolvido para 
encorajar o trabalhador da área da saúde a usar e 
aprimorar suas habilidades com a finalidade de trabalhar 
em comunidades com menos recursos e marginalizadas. 
Ele enfoca em facilitar novas técnicas clínicas bem como 
em desenvolver técnicas já existentes no contexto de 
saúde global. Os alunos ganham confiança através do 
trabalho em equipe e são motivados e equipados para 
mais experiências em missões.

Créditos: 1–6

CNH 163
Sem. Desenvolvimento em Saúde 
Comunitária
Enfatiza ferramentas práticas para equipar líderes 
servos, chamados para a transformação da saúde 
de comunidades. Acontece junto com a Escola de 
Desenvolvimento em Saúde Comunitária (CNH 463/464). 
Tópicos incluem: cosmovisão bíblica de desenvolvimento, 
gestão de projetos, redação de propostas, ação e 
aprendizado participativo, e cartilha com questões sobre 
saúde comunitária.

Créditos: 1–6

CNH 165
Simples Cuidados de Saúde para 
aprendizes Orais - Seminário para 
Treinadores I
Esse seminário promove educação básica de saúde para 
aprendizes orais. Os participantes aprendem sobre como 
trabalhar com o governo, profissionais de saúde locais 
e/ou membros da comunidade para se ter uma queda 
mensurável em doenças e na mortalidade. Alguns módulos 
serão completados na CNH 165 e CNH 166. Os módulos 
incluem tópicos como problemas de família, estilos de 
aprendizagem, higiene, problemas respiratórios, nutrição, 
malária, doenças transmitidas pela água e doenças 
transmissíveis. Depois de treinamento inicial, os alunos 
visitarão comunidades duas vezes por semana para 
ensinar os assuntos aprendidos para um novo grupo. Para 
se tornarem treinadores de saúde para culturas orais, 
os participantes terão de completar 2 seminários (CNH 
165/166) de 2-3 semanas cada. Não importa a ordem em 
que o seminários é feita.

Créditos: 1–6

CNH 166
Simples Cuidados de Saúde para 
aprendizes Orais - Seminário para 
Treinadores II
Veja a descrição do CNH 165. Esses 2 seminários são 
conectados e podem ser feitos em qualquer ordem.

Créditos: 1–6

CNH 169
Fundamentos da Nutrição
Esse curso fornece um panorama geral dos componentes 
básicos da alimentação, informações sobre doenças liga-
das à alimentação e perspectivas realistas sobre suple-
mentos, comida funcional e aditivos. Haverão aulas sobre 
uma perspectiva bíblica da nutrição, e também revelarão o 
contexto de comportamentos alimentares e mitos relacio-
nados à comida. Além disso, esse curso irá ajudar a lidar 
com problemas relacionados à fome e sistemas quebra-
dos na sociedade, como as indústrias farmacêutica e de 
alimentos. A intenção desse curso é ajudar  as pessoas 
a desenvolverem hábitos mais saudáveis, bem como a 
serem melhor equipados para servir com a alimentação da 
comunidade e ministério em nações emergentes.

Créditos: 1–6
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CNH 171
Seminário de Saúde Materna e da Criança
Esse seminário dá treinamento sobre os bons princípios 
e práticas da saúde materna. As aulas combinam a 
perspectiva de Deus para as mulheres e os pobres com 
respostas práticas e discernimento em relação às mulheres 
gestantes que frequentemente são marginalizadas em 
suas comunidades. Os alunos serão equipados para se 
tornarem treinadores, equipando outros com as mesmas 
ferramentas educacionais que recebem através do 
seminário.

Créditos: 1–6

CNH 173
Seminário de Formação de Doulas
Esse seminário poderá ser adaptado para qualquer 
localidade onde obreiros transculturais poderão treinar 
para servir mulheres gestantes e suas famílias. O parto tem 
elementos sociais e emocionais; a doula fornece apoio 
para a mãe bem como a toda a família, que pode ajudar o 
médico/assistentes de parto em seu papel medicinal. Esse 
curso pode equipar obreiros que já estejam servindo com 
outras habilidades para alcançar mulheres e suas famílias, 
fornecendo entendimento, conforto, informação e apoio 
através da gravidez, parto e após o nascimento.

Créditos: 1–6

CNH 174
Trabalho de Campo  - Seminário de Doulas
Durante o Trabalho de Campo, alunos terão a 
oportunidade de servir ao lado de mulheres em países 
emergentes, fornecendo medidas de conforto e apoiando 
parteiras e outros profissionais da saúde no processo 
de parto. Essa prática dá aos alunos a oportunidade de 
obter habilidades em comunicação transcultural e de 
ganharem confiança em seu papel de suporte no parto. 
Frequentemente, profissionais da saúde em países 
emergentes não tem tempo para ficar com cada indivíduo. 
A doula pode ser uma solução em locais em que a Saúde 
seja carente.

Créditos: 1–6

CNH 175
Seminário para Educadores sobre Gravidez
Esse seminário irá equipar os participantes a apoderar 
comunidades com uma compreensão da gravidez e do 
parto, para que vidas possam ser salvas. Os alunos servirão 

mulheres no mundo em desenvolvimento que têm pouco 
entendimento sobre seus corpos quando se trata do que 
ocorre durante a gravidez e de como uma boa alimen-
tação é vital para elas e suas famílias durante e além da 
gravidez.

Créditos: 1–6

CNH 176
Trabalho de Campo do Seminário para 
Educadores sobre Gravidez
Os alunos servirão tanto em locais urbanos quanto rurais, 
tendo oportunidade de participar ensinando mulheres e 
famílias através de seminários em grupo e tutoreamento 
pessoal. Os alunos experimentarão vários estilos de ensi-
no e aprenderão sobre as culturas locais sobre a gravidez 
e como lidar com questões sobre a saúde da mãe e da 
criança na comunidade.

Créditos: 1–6

CNH 181
Seminário de Diagnóstico e tratamento de 
Malária
Fornece ferramentas simples e habilidades para que os 
alunos prestem assistência aos trabalhadores da saúde e 
técnicos de laboratório em áreas endêmicas de malária. 
Tópicos incluem: visão bíblica de saúde; estatística, etimo-
logia, história, etiologia da malária, ciclo evolutivo dos para-
sitas causadoras da malária; uso de microscópio; meios de 
combate aos vetores; transmissores de malária e contágio; 
casos clínicos e patogênese.

Créditos: 1–6

CNH 199
Estratégias de Missões
Os alunos podem requerer créditos por conferências da 
JOCUM ou Workshops que estejam registrados com a 
UofN. Este crédito é para eventos de uma semana inteira 
de alta interatividade que incluam discussões de palestras 
orientadas para missões liderados por líderes da UofN e 
JOCUM. Participantes examinarão alvos atuais de missões 
mundiais e poderão se envolver no planejamento de minis-
térios e treinamentos futuros. Este curso pode ser repetido 
até um máximo de oito créditos combinados.

Créditos: 1–8
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CNH 211
Fundamentos para o Ministério de 
Aconselhamento
Curso que vai equipar pessoas chamadas a alcançar os 
feridos. Como se trata de uma disciplina fundamental 
para os cursos de graduação pela Faculdade de 
Aconselhamento & Saúde, ele estabelece as bases 
fundamentais para o ministério de aconselhamento bíblico, 
especialmente dentro da JOCUM e outras comunidades 
missionárias. Essas bases fundamentais incluem: o 
compromisso de alcançar o perdido; reconhecimento 
de que o ministério envolve a pessoa em si, a família, 
e a comunidade; modelo de aconselhamento “Prumo 
Divino”, entre outros. Além disso, cada base de Jocum 
que oferecer essa disciplina pode abordar ferramentas 
ou modelos de aconselhamento específicos e questões 
de aconselhamento específicas que forem consideradas 
relevantes a uma área ou ministério em particular.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

CNH 212 
Trabalho de Campo - Fundamentos para o 
Ministério de Aconselhamento
Durante esse curso, o conhecimento, as habilidades e as 
qualidades de caráter adquiridas durante a fase teórica
(CNH 211) são colocadas em prática, no campo. Um dos 
propósitos principais é desafiar o estudante a explorar 
oportunidades ministeriais de aconselhamento, entre 
grupos de pessoas específicos ou nações, segmentos 
particulares de uma sociedade (crianças, jovens, 
famílias, etc.) ou em áreas especializadas como a de 
comportamentos aditivos. O alvo de desenvolvimento 
pessoal para essa disciplina inclui: viver um estilo de 
vida renovador, trabalhar em equipe e adaptação para 
viver e trabalhar em outra cultura. Requisitos de estudo 
são moldados para se encaixarem no contexto do local 
em que está se desenvolvendo o prático, justamente 
para assegurar a manutenção do foco no serviço e no 
ministério.

Pré-requisito: CNH 211
Créditos: 8–12

CNH 223
Escola para o Ministério com Famílias
Uma introdução aos fundamentos bíblicos do casamento e 
da família, enfocando em 5 temas principais relacionados 
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ao ministério eficaz com famílias: o modelo bíblico da família, 
o plano de Deus para o casamento, crianção de filhos no 
padrão de Deus, princípios de aconselhamento familiar. Os 
alunos podem esperar crescimento e desenvolvimento em 
suas vidas pessoais, em suas famílias e em suas habilidades 
de ministrar a outras famílias. Esse curso prepara os alunos 
a discipularem outras famílias através de acampamentos, se-
minários sobre casamento, seminários sobre relacionamen-
tos e seminários sobre criação de filhos. Os alunos também 
são apresentados a ferramentas de aconselhamento pré-
-marital para que possam preparar casais de forma eficaz.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

CNH 224
Trabalho de Campo - Ministério com 
Famílias
Depois de concluir a CNH 223, os alunos aprendem a 
integrar seus estudos em sala de aula com o serviço 
prático. Eles irão servir em equipes que realizam 
seminários sobre casamento, relacionamentos e criação 
de filhos. Eles também terão oportunidades para ajudar 
a planejar e conduzir acampamentos para famílias 
em algumas bases. As famílias frequentemente têm 
oportunidades de ministrar juntos como uma família 
durante o prático.

Pré-requisito: CNH 223
Créditos: 8-12

CNH/EDN 251
Crianças em Risco
Um curso elaborado para aqueles que desejam se tornar 
defensores das crianças e trabalhar para ver mudanças 
duradouras em suas vidas. O enfoque maior é em crianças 
que estejam em situações de risco devido a fatores tais 
como guerras, doenças, pobreza, exploração, miséria, 
abandono, deficiência, entre outras formas de injustiça. 
Os alunos recebem uma visão geral das necessidades 
das crianças em risco e aprendem sobre desenvolvimento 
infantil. É dado ênfase na intervenção e no trabalho para a 
defesa de crianças. Instruções específicas sobre questões 
relacionadas a crianças de rua, HIV/AIDS, abuso sexual, 
transtorno do apego, dependendo do local da escola e 
das necessidades das crianças naquela região.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12
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CNH/EDN 252
Crianças em Risco - Estudo de Campo I
Durante essa sequência prática do período teórico da 
Escola de Crianças em Risco, os estudantes trabalham 
com crianças em situação de risco, sob a supervisão 
de obreiros formados e especializados em categorias 
específicas de crianças em risco. A experiência é obtida à 
partir da avaliação, intervenção e aplicação de princípios 
aprendidos durante a fase teórica.
Pré-requisito: EDN/CNH 251
Créditos: 8–12

CNH/EDN 253
Crianças em Risco - Estudo de Campo II
Nessa continuação do Estudo de Campo I, há uma ênfase 
em estudos de caso e maior compreensão sobre o 
contexto cultural e nos fatores complexos que colocam 
crianças em situações de risco.

Pré-requisito: EDN/CNH 252
Créditos: 8–12

CNH/EDN 254
Crianças em Risco - Trabalho de Campo
Esse Trabalho de Campo também é uma sequência prática 
da fase teórica da Escola Crianças em Risco, mas com um 
formato diferente dos Estudos de Campo I e II. Algumas 
bases que oferecem a escola oferecem esse Trabalho 
de Campo e outras oferecem um ou dois Estudos de 
Campo. A experiência é obtida ao se aplicar os princípios 
aprendidos durante a fase teórica.

Pré-requisito: CNH/EDN 251
Créditos: 8–12

CNH 261
Introdução aos Cuidados Básicos de Saúde
O treinamento dessa escola abrange 80% das 
necessidades de saúde globais através de treinamento 
preventivo e curativos, inclusive técnicas clínicas básicas 
para se tratar os problemas mais comuns de saúde e 
causas de morte. Os alunos são equipados para treinar 
e ensinar os cuidados básicos de saúde. O currículo 
é baseado nas 8 chaves essenciais da saúde na 
comunidade: comida e nutrição, educação sobre saúde, 
enfermidades, água e saneamento, cuidado clínico, saúde 
maternal e da criança, remédios essenciais e recursos 
comunitários. Essa escola dá uma abordagem bíblica à 
saúde para o pobre e necessitado. Ela equipa alunos para 
trabalharem como obreiros de Introdução aos Cuidados 

Básicos de Saúde em regiões em desenvolvimento e com 
recursos limitados. 

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

CNH 262
Introdução aos Cuidados Básicos de Saúde 
- Trabalho de Campo
Durante o Trabalho de Campo, os alunos aprendem a 
tratar a diagnosticar problemas de saúde numa variedade 
e contextos como: clínicas móveis, localidades de 
saúde, igrejas, escolas, hospitais e postos de saúde. 
Oportunidades para serviço incluem visitas a casas, 
ensinando, alcançando áreas remotas, avaliações de 
saúde comunitárias e fortalecer trabalhos já existentes. 
Os alunos combinam sua fé e compreensão clínica 
para alcançar comunidades para uma solução eficaz e 
duradoura.

Pré-requisito: CNH 261
Créditos: 8–12

CNH 271
Escola Introdutória de Preparação de 
Parteiras
Uma oportunidade exclusiva para aqueles desejando 
trabalhar em nações em desenvolvimento para serem 
equipadas com uma compreensão básica da saúde 
materna e sua prática. Através do estudos as Escrituras, 
os alunos ganham mais compreensão sobre o coração 
de Deus pelas mulheres, crianças e bebês e são 
apresentados à uma perspectiva bíblica sobre o auxílio 
no processo de nascimento. Ênfase é dada para o 
treinamento em cuidados pré-natal, durante o parto e 
pós-parto, bem como cuidados com o recém-nascido 
até os dois anos de idade. Problemas mais comuns na 
saúde da mulher, formas de ensinar e treinar em contextos 
transculturais e princípios de desenvolvimento comunitário 
são parte desse curso para preparar os alunos para outros 
cursos e para Trabalhos de Campo.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

CNH 272
Trabalho de Campo  - Escola Introdutória 
de Preparação de Parteiras
Alunos viajam para um ou mais campos em países em 
desenvolvimento e são melhor capacitados na prática do 
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trabalho de parto, mediante o envolvimento em partos, 
clínicas pré-natais, cuidados pós-natais e avaliação de 
recém-nascidos. Alunos aprendem as habilidades clínicas 
necessárias no trabalho de parto e participam ativamente 
de vários programas de saúde materna e da criança.

Pré-requisito: CNH 271
Créditos: 8–12

CNH 281
Escola de Diagnóstico e Tratamento de 
Malária
O aluno nesse curso aprende ferramentas simples e 
habilidades para diagnosticar, tratar e fazer a profilaxia 
em campos de trabalho situados em áreas endêmicas 
de malária. A partir da sala de aula e de estudos clínicos, 
alunos são treinados para montarem seus próprios 
pequenos laboratórios de campo para diagnóstico e 
tratamento de pessoas acometidas de malária, bem como, 
para conduzirem iniciativas de educação comunitária 
visando a prevenção e o tratamento da malária, e ainda, 
conduzirem estudos epidemiológicos de malária.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

CNH 282
Escola de Diagnóstico e Tratamento de 
Malária - Trabalho de Campo
Durante o trabalho de campo, alunos tem oportunidade de 
colocar em prática as habilidades aprendidas no CNH 281 
enquanto preparam seus próprios laboratórios de campo 
para diagnóstico e tratamento de pessoas com malária, 
sob supervisão dos obreiros do curso.

Pré-requisito: CNH 281
Créditos: 8–12

CNH 315
Treinamento Avançado em Ministérios de 
Aconselhamento
Um curso intermediário para aqueles que querem aumen-
tar seu conhecimento a respeito de vários modelos de 
aconselhamento bíblico. Também auxilia alunos para que 
saibam mais sobre como trazer mudança onde há difi-
culdades específicas que bloqueiam o desenvolvimento 
espiritual. É dada uma ênfase particular à identificação de 
crenças e sentimentos inapropriados que impede que o 
indivíduo desenvolva uma identidade Cristã saudável. O 
programa enfatiza o entendimento de assuntos relacio-

nados com a identidade sexual e estilos de vida disfun-
cionais, com o objetivo de curá-los definitivamente. Além 
disso, novas metas são propostas em áreas de desenvolvi-
mento pessoal, desenvolvimento de habilidades e desen-
volvimento cognitivo, incluindo ainda uma avaliação e uma 
integração de vários modelos de aconselhamento.

Pré-requisito: CNH 211 & 212
Créditos: 12

CNH 316
Treinamento Avançado em Ministérios de 
Aconselhamento - Trabalho de Campo
Fase de aplicação prática do conteúdo teórico adquirido 
durante a CNH 315. Ênfase é dada ao ensino, tanto indivi-
dual quanto grupal, de bases bíblicas para a maturidade; 
bem como, à capacitação de outros quanto ao uso de 
habilidades de apoio. Pode também haver um foco no 
aconselhamento em um ambiente clínico e no desenvol-
vimento de modelos para equipes de treinamento, cujas 
habilidades os tornarão capazes de se envolverem com 
grupos de pessoas não- alcançadas do mundo. O gru-
po-alvo para esse estudo de campo inclui famílias com 
relacionamentos quebrados, pessoas com problemas de 
identidade pessoal, vítimas de desvio sexual e pessoas 
que sofrem de estresse e estafa.

Pré-requisito: CNH 315
Créditos: 8–12

CNH 321
Esc. Avançada de Aconselhamt. em Com-
portamento Viciado
Este curso equipa alunos para que tragam libertação e 
restauração àqueles que estão aprisionados devido a 
comportamentos de vícios. Explora as causas de proble-
mas físicos, psicológicos, espirituais e sociais severos que 
resultam dos vícios. Tópicos incluem: entendimento bíblico 
sobre vício e recuperação; raízes dos comportamentos 
viciados; definição e critérios para diagnósticos; vícios do 
mundo; habilidades para liderar grupos terapêuticos e de 
apoio; sistemas familiares saudáveis e nocivos; curando 
feridas do vício; abuso sexual e outros traumas na infância; 
estágios de maturidade e o relacionamento com o vício; 
trabalhando o luto, perdão e restauração; o cérebro e os 
vícios; e o papel da Igreja e da comunidade na cura e no 
processo de recuperação.

Pré-requisito: CNH 211 & 212 ou autorização do líder da escola
Créditos: 12
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CNH 322
Esc. Avançada de Aconselhamt. em Com-
portamento Viciado - Trabalho de Campo
Essa disciplina pode funcionar, tanto com uma equipe de 
prático quanto com um estágio desenvolvido, sob supervi-
são, em um programa de reabilitação, como uma maneira 
de aplicar o conhecimento e as habilidades apreendidas 
durante a CNH 321. O programa de trabalho dessa disci-
plina inclui, em sua grande maioria, os seguintes tópicos: 
ensino em equipe nas igrejas; programas de reabilitação do 
Governo ou de uma ONG; servir em um grupo de processo 
semanal; atender a grupos de apoio que funcionam dentro 
da metodologia dos 12-passos, onde estiver disponível; 
redação de uma avaliação, extensa e em detalhes, sobre o 
estudo de caso escolhido; relatório final escrito e planeja-
mento de tratamento futuro.

Pré-requisito: CNH 321
Créditos: 8–12

CNH 327
Aconselhamento de Casais & Família
Esse curso tem quatro objetivos definidos: 1) levantar con-
selheiros familiares cristãos; 2) reparar as brechas causadas 
por disfunções na família; 3) restaurar os fundamentos bíbli-
cos na sociedade que efetivamente vão de encontro aos 
desafios da modernidade na família, igreja, no trabalho e na 
cultura; e 4) introduzir os alunos a intervenções eficazes que 
possam fazer uma diferença significativa em relacionamen-
tos familiares. Desenvolvida para ajudar a treinar e equipar 
alunos na teoria e prática sistêmica e ministrar em favor de 
mudanças saudáveis no estilo de vida, essa escola será 
ensinada com uma  
ênfase nas três principais fases do desenvolvimento e da 
teoria sistêmica.

Pré-requisito: CNH 211 & 212
Créditos: 12

CNH 328
Aconselhamento de Casais & Família -
Trabalho de Campo
O  Trabalho de Campo ( ou estágio) dessa escola dará aos 
alunos uma oportunidade de trabalhar com famílias, casais e 
indivíduos. Os alunos aprimorarão suas técnicas aprendidas 
na CNH 327 de uma forma culturalmente aceitável e sob a 
supervisão de conselheiros treinados.

Pré-requisito: CNH 327
Créditos: 8–12
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CNH 363
Escola Avançada de Cuidados da Saúde
Esse curso prepara os alunos para missões médicas a 
longo prazo e para influenciar a esfera da saúde. Além de 
ampliar o escopo de atuação do aluno através de assuntos 
como obstetrícia e odontologia básica, o curso inclui 
treinamento em técnicas clínicas e de diagnóstico mais 
avançadas e enfatizam uma abordagem holística à saúde. 
É dado um enfoque sobre a erradicação de doenças e na 
busca por soluções para problemas de saúde atuais em 
contextos urbanos e rurais. Pesquisas e estudos bíblicos 
aprofundados permitem ao aluno enfocar no objetivo final 
de missões a longo prazo. Aqueles que já fizeram d CNH 
261 & 262 ou que são profissionais médicos poderão se 
candidatar para este curso.

Pré-requisito: CNH 261/262 ou autorização do instrutor.
Créditos: 12

CNH 364
Escola Avançada de Cuidados da Saúde 
- Trabalho de Campo
Esse curso permite ao aluno aplicar suas técnicas de 

saúde e desenvolver novas. Clínicas móveis, treinamentos 
de outros profissionais, trabalho em aldeias, envolvimento 
em hospitais são algumas das atividades desse Trabalho 
de Campo. Essa escola fortalece os aspectos espirituais e 
físicos do missionário médico e o prepara para seu futuro 
envolvimento em missões.

Pré-requisito: CNH 363
Créditos: 8–12

CNH 373
Escola Avançada de Preparação de 
Parteiras
Uma escola avançada para alunos que já completaram 
a Escola Introdutória de Preparação de Parteiras. Alunos 
terão aulas no seu local de prático e ganharão maior 
entendimento sobre as parteiras numa comunidade. 
O conteúdo das aulas inclui sepsia puerperal, parto 
obstruído, hemorragia pós-parto e eclampsia. Os alunos 
também se envolverão em experiências clínicas e projetos 
de pesquisa.

Pré-requisito: CNH 271 & 272
Créditos: 12
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CNH 374
Escola Avançada de Preparação de 
Parteiras - Trabalho de Campo
Esse Trabalho de Campo avançado  enfatiza habilidades 
contínuas necessárias para que alunos sejam 
competentes e confiantes em sua prática em partos. Ele 
dá oportunidades de trabalho em equipes aplicando o 
conhecimento e desenvolvendo as técnicas aprendidas 
tanto na Escola Introdutória de Preparação de Parteiras e 
na Escola Avançada de Preparação de Parteiras.

Pré-requisito: CNH 373
Créditos: 8–12

CNH 391
Estudos Direcionados para a Graduação de 
Nível Superior
Alunos deste curso irão empreender um programa indivi-
dual de estudo em uma área especializada de aconselha-
mento. Atividades podem incluir, além de outras: leitura; 
estudos de pesquisas; as atividades de prático em áreas 
de interesse; participação em seminários além de apre-
sentações, relatórios, pesquisas e trabalhos de pesquisa. 
Um trabalho de resumo final será exigido, bem como um 
mínimo de 50 horas-aula de trabalho por crédito. Não se 
exige residência em um local específico ou participação de 
tempo integral. Alunos começam este curso ao enviar uma 
proposta de estudo ao Orientador Acadêmico ou a um 
supervisor recomendado pelo Orientador Acadêmico. Pro-
gramas para obtenção de mais de dois créditos, precisam 
incluir algum componente do prático.

Pré-requisito: CNH 315 and 316 ou CNH 321 e 322 ou outro 
treinamento avançado que seja adequado na área de 
aconselhamento
Créditos: 1–12

CNH 392
Estágio - Estudos Direcionados para a 
Graduação de Nível Superior
Com a indicação e aprovação do Orientador Acadêmico 
da Faculdade, o aluno poderá elaborar um estágio compa-
tível com seu programa de graduação de nível superior.

Créditos: 1–12

CNH 396
Experiência de Liderança em Missões
Poderão ser concedidos créditos sob consulta ao Deão da
Faculdade por realizações anteriores no campo missionário 
dentro da JOCUM ou em outras missões. Na experiência 

missionária enviada para avaliação, deverá haver atividades 
significativas e criatividade em estabelecer, desenvolver 
ou administrar uma missão cristã, o que inclui a supervisão 
de colegas de trabalho. Um máximo de 12 créditos podem 
ser usados e créditos serão postados na transcrição oficial 
somente na conclusão de um Grau da UofN.

Créditos: 1–12

CNH 463
Desenvolvimento de Saúde Comunitária
Este curso avançado fornece capacitação de liderança em 
desenvolvimento de saúde comunitária, equipando alunos 
para iniciarem e administrarem trabalhos de cuidados de 
saúde e a estabelecerem treinamento de saúde baseados 
em comunidade em países em desenvolvimento. Tópicos 
incluem: desenvolvimento de saúde comunitária (focalizan-
do na pobreza; acesso e sustentabilidade; paternalismo e 
dependência; principais causas de mortalidade infantil; a 
administração comunitária de doenças da infância; tec-
nologias de saúde apropriadas para a melhoria da água 
e do saneamento básico; gestão de projetos; nutrição 
comunitária e desenvolvimento da criança, micronutrientes; 
epidemiologia e doenças  tropicais contagiosas; capacita-
ção de instrutores; mobilização social; e ainda, Promoção e 
Defesa da Saúde. 

Pré-requisito: DSP 211 & 212 mais CNH 261 & 262 ou 
experiência médica internacional e o consentimento do líder 
da escola
Créditos: 12

CNH 464
Desenvolvimento de Saúde Comunitária 
Trabalho de Campo
Uma parte integral do curso de Saúde Comunitária é a fase 
prática de 11 a 12 semanas. Trabalhando em  circunstâncias 
desafiadoras em países em desenvolvimento, alunos terão 
a oportunidade de por em prática e verificar os princípios 
e habilidades adquiridas em sala de aula. Isto ocorre 
enquanto realizam avaliações comunitárias e avaliações 
de projeto e ministrando workshops de saúde e fazendo 
a mentoria de outros. Esse curso é especialmente valioso 
para profissionais da área médica e para gestores de 
projetos que estão se preparando para trabalhar a longo 
prazo em países em desenvolvimento.

Pré-requisito: CNH 463
Créditos: 8–12
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CNH 465
Estágio em Desenvolvimento de Saúde 
Comunitária
Após a fase teórica em Desenvolvimento da Saúde 
Comunitária, o aluno pode optar por fazer um estágio 
de Desenvolvimento em Saúde Comunitária de 10 a 12 
semanas ao invés de fazer o Trabalho de Campo, CNH 
464. Trabalhando em circunstâncias desafiadoras em 
países em desenvolvimento, alunos terão oportunidade 
de por em prática e testar os princípios e habilidades 
aprendidos em sala de aula, muitas vezes, facilitando 
a avaliação comunitária, ministrando workshops de 
saúde e oferecendo mentoria a outros. Esse curso é 
especialmente valioso para profissionais da área de saúde 
e desenvolvimento e gestores de projetos que estão se 
preparando para trabalhar a longo prazo em países em 
desenvolvimento.

Pré-requisito: CNH 463
Créditos: 8–12

CNH 499
Tese para Graduação de Nível Superior
Após a conclusão de todos os cursos, os alunos podem 
escolher escrever uma tese sobre um tópico aprovado 
pela liderança da Faculdade. A tese concluída deve estar 
adaptada aos padrões de escrita acadêmica pré-definidas.

Créditos: 6–12
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Introdução à Faculdade de Educação 

“Transmitiremos à geração vindoura as gloriosas realizações do SENHOR, seu 
poder e as maravilhas dos seus feitos... para que depositassem em Deus sua 
confiança...” Salmo 78:4,7 KJ

A Faculdade de Educação está comprometida em desenvolver pessoas com 
desejo e chamado de trabalhar com crianças e adolescentes. Nossa cosmovisão 
educacional é que toda criança, feita à imagem de Deus, tem um destino a 
cumprir em Seu Reino. Muitos problemas, porém, tem colocado as crianças em 
situações de risco, roubando delas a dignidade, o respeito, e a oportunidade 
de crescer conhecendo o amor de Deus, tendo acesso a uma boa educação e 
preparação para cumprir seu destino dado por Deus.

As oportunidades de treinamento são oferecidas por áreas especificas de 
serviço, incluindo educação infantil e primária, ensino de adultos, ministérios com 
adolescentes e crianças em risco. A Faculdade também oferece a oportunidade 
de desenvolver recursos e estabelecer diversos modelos de ministérios práticos 
e treinamento de outros ao redor do mundo.  

Os alunos recebem treinamento profundo nos princípios e práticas de seu 
campo de estudo. Os cursos incluem conhecimento adquirido em sala de aula 
e em debates, e trabalhos de campo que permitem que o aluno, sob orientação 
contínua, coloque em prática o novo conhecimento e as ferramentas aprendidas. 
Essa combinação permite que os alunos apliquem o novo conhecimento, as 
novas ferramentas e seu caráter de forma prática e imediata, além de estimular a 
continuidade no aprofundamento e fortalecimento de seu aprendizado.
 

Comitê Internacional

Nome, País de Origem  Localidade

Mark Brokenshire, Deão, Nova Zelândia  Melbourne, Austrália
Barbara Connor, Reino Unido Málaga, Espanha
Ruth Golden, EUA  Kailua-Kona, Kona,HI, EUA
Lisa Orvis, EUA, Kailua-Kona, Kona, HI, EUA

MARK
BROKENSHIRE 
DEÃO INTERNACIONAL

Endereço do Escritório 
Internacional
College/Faculty of Education
1 Kent Road
Surrey Hills
Melbourne VIC 3127
Australia
mark.brokenshire@uofn.edu
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PROGRAMAS DE GRADUAÇÃO

É essencial que seja feita uma checagem cuidadosa de créditos durante o programa, de forma a garantir que o total final 
seja igual ou superior ao número de créditos exigidos pelo programa escolhido. A escolha de cursos eletivos, estudos 
direcionados e seminários é feita através de consulta ao Orientador Acadêmico da Faculdade. Por favor consulte o 
documento de Responsabilidade do Aluno que está em Informações Acadêmicas.

Os requisitos de Cursos Fundamentais (Bíblia, Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado) podem ser cumpridos 
através de vários cursos em cada categoria. Para a lista atualizada, favor consultar a seção  Requisitos de Curso 
Fundamental nas Informações Acadêmicas ou consulte seu Orientador Acadêmico.
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Tecnólogo em Educação Infantil
O Tecnólogo em Educação Infantil irá preparar o aluno para serviços práticos nessa área. Os alunos irão construir uma 
cosmovisão bíblica de educação em torno de assuntos como: o valor de uma criança, o papel da família, e o caráter de 
Deus, que é tema fundamental para todo conteúdo e prática. Enquanto isso, são desenvolvidas ferramentas práticas para 
a criação de uma comunidade saudável em sala de aula e uma abordagem interativa no plano de aprendizagem e de 
aulas. Os alunos serão preparados para ensinar crianças de 0-8 anos de idade em qualquer contexto, seja em Escolas 
Dominicais, em escolas existentes e no pioneirismo de ministérios educacionais.

Tecnólogo Fundamental Créditos

Pré-requisitos:  DSP 211 & 212 19–24

Fundamental: Bíblia, Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado 32–36
(UM Trabalho de Campo Fundamental poderá substituir 1 Curso Fundamental)

Sequência de cursos da ênfase:
EDN xxx Curso de Educação 12
EDN xxx Trabalho de Campo/Estágio de Educação 8–12

Cursos Eletivos, Estudos Direcionados, Seminários 0–13

Total de Créditos para Tecnólogo 84

Obs.: são necessários pelo menos 20 créditos na área enfatizada; os alunos devem consultar um Orientador 
Acadêmico da Faculdade sobre sua escolha. O total de créditos por Trabalho de Campo/Estágio poderá 
variar de 16-36 créditos.

Tecnólogo em Educação Infantil Créditos

Pré-requisitos:  DSP 211 & 212 19–24

EDN 211 Fundamentos em Educação 12
EDN 231 Métodos & Modelos de Educação Infantil 12
EDN 232 Estágio I em Educação Infantil 12
EDN 333 Estágio II em Educação Infantil 12
EDN 235 Trabalho de Campo em Educação Infantil 12
Estudos Direcionados, Seminários 0–5

Total Créditos para Tecnólogo 84

Tecnólogo Fundamental
O Tecnólogo Fundamental dará ao aluno as habilidades para uma vida de Estudo Bíblico e aplicação; uma compreensão 
bíblica sobre cosmovisão e pensamento crítico; e técnicas em comunicação interpessoal, intrapessoal, e transcultural, 
inclusive o uso de várias mídias. Essas técnicas são aplicadas numa ênfase específica através de um curso de uma 
faculdade. Essa graduação pode ser uma plataforma para outros estudos e programas de graduação.
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Tecnólogo em Educação Primária (Abordagem Integradora)
O Tecnólogo em Educação Primária irá preparar o aluno para serviços práticos no campo de Educação Primária. Os 
alunos irão construir uma cosmovisão bíblica de educação em torno de assuntos como: o valor de uma criança, o papel 
da família, e o caráter de Deus, que é tema fundamental para todo conteúdo e prática. Os alunos irão desenvolver 
ferramentas práticas para criar uma comunidade saudável em sala de aula, além de uma abordagem integradora para o 
plano de aprendizagem e de aulas. Os alunos serão preparados para ensinar crianças de 5-16 anos de idade.

Obs.: a sequência do Trabalho de Campo fica à critério do líder da escola. Eventualmente poderá ser 
oportuno conduzir o Trabalho de Campo durante o curso ou ao final deste.

Tecnólogo em Educação Primária Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24   

EDN 211 Fundamentos em Educação 12
EDN 261 Estágio em Ensino Fundamental I 12
EDN 262 Métodos & Modelos de Ensino Fundamental 12
EDN 263 Estágio em Ensino Fundamental II 12
EDN 264 Trabalho de Campo em Ensino Fundamental 12

Estudos Direcionados, Seminários 0–5

Total Créditos para Tecnólogo 84

Obs.: a sequência do Trabalho de Campo fica à critério do líder da escola. Eventualmente poderá ser 
oportuno conduzir o Trabalho de Campo durante o curso ou ao final deste.

Tecnólogo em Educação (Abordagem por Princípios)
O Tecnólogo em Educação irá preparar o aluno para serviços práticos no campo de Educação, usando uma abordagem 
por Princípios. Os alunos irão construir uma cosmovisão bíblica de educação em torno de assuntos como: o valor de 
uma criança, o papel da família, e o caráter de Deus, que é tema fundamental para todo conteúdo e prática, enquanto 
desenvolvem ferramentas práticas para criar uma comunidade saudável em sala de aula. Os alunos serão preparados 
para ensinar crianças de 5-16 anos de idade, usando a abordagem por Princípios para o ensino e aprendizagem.

Tecnólogo em Educação Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24

EDN 211 Fundamentos em Educação 12
EDN 241 Curso de Treinamento de Professores I 12
EDN 242 Curso de Treinamento de Professores II 12
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Tecnólogo em Ministérios com Jovens
O Tecnólogo em Ministérios com Jovens irá preparar o aluno para serviços práticos no ministério com crianças, 
adolescentes e famílias. Os alunos irão construir uma cosmovisão bíblica e também desenvolver ferramentas práticas, 
conhecimento e caráter, para engajar de forma efetiva em uma variedade de expressões ministeriais, incluindo 
evangelismo de crianças e adolescentes, ministérios de misericórdia, discipulado de jovens e mobilização missionária.

Tecnólogo em Ministérios com Jovens Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24

EDN 221  Princípios em Ministérios com Crianças e Jovens 12
EDN 222 Trabalho de Campo - Princípios em Ministérios com Crianças e Jovens 8–12
EDN 223 Programa I de Princípios de Ministérios com Crianças e Jovens 12
EDN 224 Programa II de Princípios de Ministérios com Crianças e Jovens 12

Cursos Eletivos, Estudos Direcionados, Seminários 12–21

Total de Créditos para Tecnólogo 84

EDN 243 Curso de Treinamento de Professores III 12
EDN 244 Trabalho de Campo - Curso de Treinamento de Professores 12

Estudos Direcionados, Seminários 0–5

Total Créditos para Tecnólogo 84

Obs.: a sequência do Trabalho de Campo fica à critério do líder da escola. Eventualmente poderá ser 
oportuno conduzir o Trabalho de Campo durante o curso ou ao final deste.

Tecnólogo em Serviço Social   
O Tecnólogo em Serviço Social irá preparar o aluno para serviços práticos no campo de Serviços Sociais. Os alunos 
irão construir uma cosmovisão bíblica torno de assuntos como: crianças em risco e os problemas que contribuem para a 
falta de segurança e bem-estar delas. Os alunos irão desenvolver conhecimento, ferramentas e caráter para identificar 
e abordar problemas com crianças, famílias e comunidades, tratando sobre guerra, doenças, pobreza, exploração, 
abandono, deficiência, HIV/AIDS, abuso sexual e transtorno de vínculos.

Tecnólogo em Serviço Social Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24

EDN/CNH 251 Crianças em Risco 12
EDN/CNH 252 Estágio I - Crianças em Risco 12
EDN/CNH 253 Estágio II - Crianças em Risco 12
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Um curso e seu Trabalho de Campo escolhidos dos seguintes: 20–24

CNH 211/212  Fundamentos em Ministério de Aconselhamento & Trabalho de Campo
CNH 261/262  Introdução aos Cuidados Básicos de Saúde & Trabalho de Campo
EDN 211/216  Fundamentos em Educação & Trabalho de Campo
DEV/HMT 365/366 Escola de Desenvolvimento Comunitário & Trabalho de Campo

Estudos Direcionados, Seminários 0–9

Total de Créditos para Tecnólogo 84

Tecnólogo em Estudos sobre Família
O Tecnólogo em Estudos sobre Família irá equipar os alunos a ajudar no discipulado de famílias enquanto são 
introduzidos a um modelo fundamental de vida em família (Família de Origem) para o estudo e entendimento das 
dinâmicas da mesma, e as ferramentas básicas requeridas para ajudar nas suas relações. Essa formação é coordenada 
através do Centro de Recursos para a Família.

Tecnólogo em Estudos sobre Família Créditos

Pré-requisito: DSP 211 & 212 19–24

FAM 251 Fundamentos de Estudos sobre Família 12
FAM 252 Trabalho de Campo - Fundamentos de Estudos sobre Família 8–12
FAM 253 Estágio - Fundamentos de Estudos sobre Família 8–11
Um seminário aprovado escolhido dos seguintes:  1

FAM 101 Seminário de Integração Família Bíblica ou  
FAM 102 Seminário de Integração Cosmovisão e Família

Um curso aprovado e seu Trabalho de Campo, escolhido dos seguintes: 20–24

CNH 211/212 Fundamentos em Ministério de Aconselhamento & Trabalho de Campo
EDN 251/254 Crianças em Risco & Trabalho de Campo
EDN 221/222 Princípios em Ministérios com Crianças e Jovens & Trabalho de Campo
CHR 291/292 Escola de Ministérios com Jovens & Trabalho de Campo
CNH 327/328 Aconselhamento de Casais e Famílias &  Trabalho de Campo

Cursos Eletivos, Estudos Direcionados, Seminários 0–16

Total de Créditos para Tecnólogo 84
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Bacharel em Educação Infantil
O Bacharelado em Educação Infantil irá preparar o aluno para serviços práticos no campo de Educação Infantil. Os 
alunos irão construir uma cosmovisão bíblica torno de assuntos como: o valor de uma criança, o papel da família, e o 
caráter de Deus, que é tema fundamental para todo conteúdo e prática, enquanto desenvolvem ferramentas práticas 
para criar uma comunidade saudável em sala de aula e uma abordagem interativa de plano de aprendizagem e de aula. 
Os alunos serão preparados para ensinar crianças desde o nascimento até 8 anos de idade em qualquer contexto. Os 
alunos também irão desenvolver abrangência e profundidade no Currículo Fundamental, nas áreas de estudos bíblicos, 
comunicação e pensamento cristão aplicado. 

Bacharel em Educação Infantil Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24

Fundamental: Bíblia, Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado 36

EDN 211 Fundamentos em Educação 12
EDN 231 Métodos & Modelos de Educação Infantil 12
EDN 232 Estágio I em Educação Infantil 12
EDN 333 Estágio II em Educação Infantil 12
EDN 235 Trabalho de Campo em Educação Infantil 12
EDN 391 Estudos Direcionados em Educação 12

Cursos Eletivos, Estudos Direcionados, Seminários  12–17

Total Créditos Bacharel  144

Obs.: a sequência do Trabalho de Campo fica à critério do líder da escola. Eventualmente poderá ser 
oportuno conduzir o Trabalho de Campo durante o curso ou ao final deste.

Bacharel em Serviço Social 
O Bacharelado em Serviço Social irá preparar o aluno para serviços práticos no campo de Serviço Social. Os alunos 
irão construir uma cosmovisão bíblica torno de assuntos como: crianças em risco e os problemas que contribuem para a 
falta de segurança e bem-estar delas. Os alunos irão desenvolver conhecimento, ferramentas e caráter para identificar 
e abordar problemas com crianças, famílias e comunidades, tratando sobre guerra, doenças, pobreza, exploração, 
abandono, deficiência, HIV/AIDS, abuso sexual e transtornos de vínculos. Os alunos também irão desenvolver 
abrangência e profundidade no Currículo Fundamental, nas áreas de estudos bíblicos, comunicação e pensamento 
cristão aplicado. 

Bacharel em Serviço Social Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24

Fundamental: Bíblia, Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado 36

EDN/CNH 251  Crianças em Risco 12
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Bacharel em Educação Fundamental   
Esse bacharelado irá preparar o aluno para serviços práticos no campo de Educação Fundamental. Os alunos irão 
construir uma cosmovisão bíblica de educação em torno de assuntos como: o valor de uma criança, o papel da família, e 
o caráter de Deus, que é tema fundamental para todo conteúdo e prática; e irão desenvolver ferramentas práticas para 
criar uma comunidade saudável em sala de aula, além de uma abordagem interativa para o plano de aprendizagem e 
de aulas. Os alunos serão preparados para ensinar crianças de 5-16 anos de idade em qualquer contexto. Os alunos 
também irão desenvolver abrangência e profundidade no Currículo Fundamental, nas áreas de estudos bíblicos, 
comunicação transcultural, interpessoal e multimídia, assim como uma visão geral bíblica da história, estudos sociais, 
geografia, e ciências.

Bacharel em Educação Fundamental Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24

Fundamental: Bíblia, Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado 36

EDN 211 Fundamentos em Educação 12
EDN 261 Estágio em Ensino Fundamental I 12
EDN 262 Métodos & Modelos de Ensino Fundamental 12
EDN 263 Estágio em Ensino Fundamental II 12
EDN 264 Trabalho de Campo em Ensino Fundamental 12
EDN 391 Estudos Direcionados em Educação 12

Cursos Eletivos, Estudos Direcionados, Seminários 12–17

Total de Créditos para Bacharel 144

EDN/CNH 252  Estágio I - Crianças em Risco 12
EDN/CNH 253  Estágio II - Crianças em Risco 12
Um curso e Trabalho de Campo escolhido dos seguintes: 20–24

CNH 211/212  Fundamentos em Ministério de Aconselhamento & Trabalho de Campo
CNH 261/262  Introdução aos Cuidados Básicos de Saúde & Trabalho de Campo
EDN 211/216  Fundamentos em Educação & Trabalho de Campo

Um curso e Trabalho de Campo escolhido dos seguintes: 20–24

DEV/HMT 365/6 Escola de Desenvolvimento Comunitário & Trabalho de Campo
CNH 463/464 Desenvolvimento de Saúde Comunitária & Trabalho de Campo

Cursos Eletivos, Estudos Direcionados, Seminários 0–13

Total de Créditos para Bacharel 144
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Bacharel em Estudos sobre Família
O Bacharelado em Estudos sobre Família dá aos alunos um fundamento cristão profundo sobre vida familiar, e equipa 
os alunos a serem mentores de famílias ou indivíduos. São comparados diferentes problemas e modelos familiares da 
sociedade, aborda integridade sexual saudável e oferece profundidade no entendimento do modelo de Família de 
Origem apresentado no Programa de Tecnólogo em Estudos sobre Família. Esse curso é coordenado através do Centro 
de Recursos para a Família.

Bacharel em Estudos sobre Família Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24

Fundamental: Bíblia, Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado 36

Um seminário aprovado, escolhido dos seguintes: 1

FAM 101 Seminário de Integração Família Bíblica  
FAM 102 Seminário de Integração Cosmovisão e Família
FAM 251 Fundamentos de Estudos sobre Família 12
FAM 252 Trabalho de Campo - Fundamentos de Estudos sobre Família 8–12
FAM 252 Estágio - Fundamentos de Estudos sobre Família 8–11
FAM 351 Estudos Avançados sobre Família 12
FAM 352 Trabalho de Campo - Estudos Avançados sobre Família 8–12
FAM 353 Estágio - Estudos Avançados sobre Família 8–12

Cursos Eletivos, Estudos Direcionados, Seminários 12–32

Total de Créditos para Bacharel 144

Graus de Mestrado
Os graus de Mestrado são oferecidos em várias áreas da educação. Programas são desenvolvidos para atender os 
objetivos de estudo dos alunos, utilizando seminários e cursos de graduação, pós-graduação (EDN 591), estágio de pós-
graduação (EDN 592), e a tese de graduação (EDN 699). Os cursos de graduação podem não ser usados para acúmulo 
de créditos para o Mestrado.

Pré-requisitos para Mestrado: Currículo Fundamental da UofN em Estudos Bíblicos, ou estudo prévio da Bíblia em nível 
universitário, equivalente ao curso de graduação do Currículo Fundamental em Estudos Bíblicos da UofN. Veja também 
os requerimentos gerais para o Mestrado (em Informações Acadêmicas na primeira seção desse catálogo).
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É necessária a conclusão satisfatória da DSP 211 e 212 
antes de qualquer curso da UofN com mais de 6 créditos.

EDN 111
Seminário de Fundamentos em Educação
Utilizando as Escrituras como o padrão para se analisar 
modelos e técnicas, esse seminário enfatiza uma 
abordagem cristã para a educação, com uma visão geral 
do  desenvolvimento físico, intelectual, moral, socio-
emocional e espiritual de crianças e jovens. A natureza do 
aprendizado e a diversidade de estilos de aprendizado 
são abordados, bem como o desenvolvimento de caráter 
de professores eficazes. Este seminário é apropriado para 
educadores em potencial, bem como educadores que 
querem repensar sua filosofia e metodologia educacional.

Créditos: 1–6

EDN 132
Seminário Pré-escola numa Mala
Esse workshop prático visa equipar os alunos a iniciarem 
e/ou desenvolverem programas baseados na bíblia 
na área de educação infantil em vários contextos. É 
uma ferramenta muito útil para aqueles trabalhando 
com recursos limitados em contextos de nações em 
desenvolvimento, campos de refugiado, etc.

Créditos: 1–6

CNH/EDN 154
Workshop Celebrando as Crianças
Esse workshop apresenta uma perspectiva bíblica sobre 
as crianças, abordando assuntos como crescimento e 
desenvolvimento infantil baseado nas Escrituras. Os 
alunos também examinarão leis nacionais e internacionais 
sobre crianças e seu bem-estar e proteção, bem como 
explorarão os problemas que afetam crianças, inclusive 
a falta de relacionamentos saudáveis, abusos, traumas, 
tráfico, desastres naturais, etc. Um objetivo primário do 
workshop é equipar obreiros que trabalham com crianças 
para construir ministérios saudáveis e sustentáveis para 
crianças.

Créditos: 1–6

EDN 199
Estratégias em Missões
Os alunos podem requerer créditos por conferências de 
JOCUM ou workshops que estejam registrados com a 
UofN. Este crédito é para eventos altamente interativos de 
uma semana que incluem debates sobre missões, lidera-
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das por líderes da UofN e JOCUM. Os participantes irão 
examinar as metas missionárias atuais e podem se envol-
ver no planejamento de futuros treinamentos e ministé-
rios. Este curso pode ser repetido até um máximo de oito 
créditos combinados.

Créditos: 1–8

EDN 211
Fundamentos em Educação
Utilizando as Escrituras como o padrão para analisar 
modelos e práticas educacionais, este curso provê aos 
educadores em potencial e àqueles que trabalham com 
crianças em qualquer contexto, um fundamento sólido para 
seu trabalho. O curso enfoca na abordagem exclusiva da 
educação cristã com um panorama do desenvolvimento 
físico, intelectual, moral, social, emocional e espiritual de 
crianças e adolescentes. A natureza do aprendizado e a 
variedade de estilos de aprendizado também é considera-
da, bem como o desenvolvimento de caráter de líderes efi-
cazes. Outros tópicos abordados: administração de classe, 
desenvolvimento de currículo e o papel da educação no 
desenvolvimento comunitário e em missões globais.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

EDN 221
Princípios em Ministérios com Crianças e 
Jovens
Um curso desenvolvido para fornecer aos alunos modelos 
bíblicos para o crescimento e desenvolvimento humano, 
preparando-os para trabalhar com crianças e jovens. Uma 
ênfase principal do curso é no desenvolvimento de caráter, 
bem como numa compreensão prática da fé cristã aplicada 
em todas as áreas da vida. A escola equipa os alunos para 
motivar crianças e adolescentes na adoração e no serviço 
ao próximo, a ensinar outras crianças e adolescentes e a 
fazer parcerias com igrejas locais para facilitar programas 
que duram o ano todo para crianças e jovens.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

EDN 222
Trabalho de Campo - Princípios em Minis-
térios com Crianças e Jovens
Esta experiência prática de oito a doze semanas de dura-
ção foi desenvolvida para dar aos alunos oportunidades 
para que eles apliquem as habilidades e os princípios 

aprendidos durante o período teórico. Os alunos terão a 
oportunidade de se envolver em diversos contextos com 
adolescentes, crianças e famílias. É possível que estes se 
envolvam com evangelismo de crianças e jovens, lideran-
ça de jovens numa campanha de King’s Kids ou outros 
programas de prático, servindo em escolas, igrejas, acam-
pamentos de jovens e ajudando crianças com necessida-
des especiais.

Pré-requisito: EDN 221
Créditos: 8–12

EDN 223
Programa I de Princípios de Ministérios 
com Crianças e Jovens
Este primeiro segmento de um estágio de seis a doze me-
ses de duração é para alunos que já completaram a EDN 
221/222 e desejam obter mais experiência e mentorea-
mento. O objetivo é dar aos estudantes mais habilidades 
e familiaridade com um espectro mais amplo de oportuni-
dades para servir e ajudar crianças e jovens, ou prolongar 
seu envolvimento numa atividade ou serviço específico. 
Atividades típicas incluem: discipulado de jovens, mobili-
zar pessoas para missões, evangelismo e ministérios de 
misericórdia com jovens e famílias. A ênfase maior é na 
aquisição de experiência através do envolvimento prático 
em ministérios. Tutoriais e workshops servem os estagiá-
rios em seu crescimento pessoal e no desenvolvimento de 
habilidades.

Pré-requisito: EDN 222
Créditos: 8–12

EDN 224
Programa II de Princípios de Ministérios 
com Crianças e Jovens
Este curso é a continuação do EDN 223, e dá aos esta-
giários oportunidades adicionais para aprender enquanto 
trabalham com crianças e jovens numa variedade de con-
textos sob supervisão direta. Um tempo adicional é dado 
para ajudar os estagiários a descobrirem e desenvolverem 
seus dons e talentos, enquanto crescem em confiança e 
ganham experiências em ministérios cristãos com jovens.

Pré-requisito: EDN 223
Créditos: 8–12

EDN 231
Métodos & Modelos de Educação Infantil
Esse curso fornece um estudo em profundidade da abor-
dagem sensorial de aprendizagem no contexto da Educa-
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ção Infantil, a criança de um ambiente de aprendizagem, 
metodologia apropriada, gestão de sala de aula e uma 
introdução ao currículo bíblico que ensina crianças sobre a 
natureza e caráter de Deus.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

EDN 232
Estágio I em Educação Infantil
Esse prático dá a oportunidade de aplicar os princípios e 
métodos da aprendizagem sensorial apresentada na EDN 
231 através de envolvimento ativo numa sala de aula. O 
aluno aprenderá a usar os materiais e métodos elaborados 
para o desenvolvimento da criança como um todo, nas 
áreas de desenvolvimento de caráter, língua, artes, mate-
mática, desenvolvimento emocional, social e físico.

Pré-requisito: EDN 231
Créditos: 8–12

EDN 235 
Trabalho de Campo - Educação Infantil
O aluno poderá aplicar os princípios e técnicas apren-
didas  em cursos nessa área para desenvolver um pro-
grama apropriado às necessidades de crianças no país 
de destino, lidando com as problemáticas da educação 
transcultural. Os alunos ajudarão em programas já exis-
tentes de educação infantil e/ou ajudarão a começar um 
novo programa de educação infantil no contexto cultural 
designado.

Pré-requisito: EDN 232
Créditos: 8–12

EDN 241
Curso de Treinamento de Professores I
O primeiro de três cursos (também conhecidos como “Pro-
fessores para as Nações”) que preparam o aluno a traba-
lhar com crianças no nível de Ensino Fundamental usando 
o método de “Ensino por Princípios”. Esta metodologia 
ajuda os alunos a examinar a história de uma nação e a 
aprender a escrever um currículo para qualquer disciplina 
a partir de princípios bíblicos. O alvo é equipar os alunos 
para o desenvolvimento de programas educacionais cris-
tãos em qualquer nação. Desenvolvimento infantil, filosofia 
da história, o uso de fônica para ensinar leitura e escrita 
para crianças e adultos, e desenvolvimento de currículo 
são alguns dos assunto abordado

Pré-requisito: DSP 211 & 212, EDN 211
Créditos: 12

EDN 242
Curso de Treinamento de Professores II
Esse segundo curso constrói sobre os fundamentos 
bíblicos da educação ensinados na EDN 241. Trabalhando 
ao lado de professores experientes, os alunos continuam 
seu estágio em salas de aula do Fundamental e Médio.

Pré-requisito: EDN 241
Créditos: 12

EDN 243
Curso de Treinamento de Professores III
Os alunos continuam seu estágio diário em salas de aula 
de Fundamental e Médio. Eles preparam planos de aula 
e ganham experiência prática ensinando suas lições e 
aprendendo a gerir uma sala de aula sob a supervisão de 
um professor experiente.

Pré-requisito: EDN 242
Créditos: 12

EDN 244
Trabalho de Campo - Curso de 
Treinamento de Professores
Os alunos recebem créditos de Trabalho de Campo 
ao planejar e liderar alunos do Fundamental e Médio 
num prático de serviço comunitário em contextos 
transculturais. Nesse trabalho de campo final, os alunos 
têm a oportunidade de preparar e ensinar lições 
sobre os princípios aprendidos nos cursos anteriores. 
Frequentemente os alunos ensinam crianças e apresentam 
seminários sobre educação para professores, pais e 
pastores, bem como líderes comunitários e homens 
de negócio em escola estabelecidas por alunos da 
“Professores para as Nações”.

Pré-requisito: EDN 243
Créditos: 8–12

EDN/CNH 251
Crianças em Risco
Um curso desenvolvido para aqueles que desejam 
se tornar defensores de crianças e trabalhar para ver 
mudanças duradouras em suas vidas. O enfoque maior é 
em crianças que estejam em situações de risco devido a 
fatores tais como guerras, doenças, pobreza, exploração, 
abandono, por serem portadoras de necessidades 
especiais e outras formas de injustiça. Os alunos recebem 
uma visão geral das necessidades de crianças em risco 
e aprendem sobre desenvolvimento infantil. Há também 
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uma ênfase na intervenção e no trabalho para a defesa 
de crianças. Instruções específicas sobre questões 
relacionadas a crianças de rua, HIV/AIDS, abuso sexual, 
transtorno do apego, dependendo do local da escola e 
das necessidades das crianças naquela região..

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

EDN/CNH 252
Estágio I - Crianças em Risco
Durante esta sequência prática da CNH / EDH 251, os 
alunos trabalham com crianças em risco sob a tutela 
de profissionais que são especialistas em categorias 
específicas no trabalho com crianças em risco. O aluno 
ganhará experiência em avaliação, intervenção e aplicação 
de princípios aprendidos durante o período teórico.

Pré-requisito: EDN/CNH 251
Créditos: 8–12

EDN/CNH 253
Estágio II - Crianças em Risco
Continuação do CNH/EDN 252, com ênfase em estudos 
de caso e maior compreensão sobre o contexto cultural e 
nos fatores complexos que colocam crianças em risco. 

Pré-requisito: EDN/CNH 252
Créditos: 8–12

EDN/CNH 254
Crianças em Risco Trabalho de Campo
Esse trabalho de campo também é uma sequência pratica 
do período teórico da Escola Crianças em Risco, mas com 
um formato diferente do Estágio I e II. Algumas localidades 
podem oferecer o período teórico da escola e esse 
trabalho de campo enquanto outras oferecem ambos. 
Nesse trabalho de campo, se adquire experiência em 
princípios aprendidos durante o período teórico.

Pré-requisito: EDN/CNH 251
Créditos: 8–12

EDN 261
Estágio I em Educação Fundamental
Os alunos engajam em observação direcionada de profes-
sores e alunos em diversas salas de aula, também apren-
dendo sobre a comunidade da escola como um todo. Eles 
observam e registram como os professores mantém um 
ambiente que honre a Deus que acolha as crianças e suas 
famílias, onde as crianças possam crescer em sabedoria e 
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caráter conforme elas participam em aprendizagem ativa. 
Os alunos progressivamente ajudam seus professores com 
tarefas diárias da classe. É apresentado um planejamen-
to formal de aulas e na segunda metade do trimestre, os 
alunos se envolvem no preparo e ensino de muitas lições 
sobre alfabetização e aritmética.

Pré-requisito: EDN 211
Créditos: 8–12

EDN 262
Métodos & Modelos de Educação 
Fundamental
Esse curso fornece uma introdução à teoria educacional, 
história e filosofia. Tópicos abordados incluem: avaliação, 
gestão de sala de aula, prática reflexiva, metodologia de 
ensino, alcançando aprendizes e multiplicando educação 
centrada em Deus nas nações. Os alunos desenvolverão 
uma cosmovisão bíblica e técnicas para ensinar e criar 
currículo em cada uma das principais áreas disciplinares, 
juntamente com recursos. Durante o curso, eles terão que 
fazer leituras, completar projetos que demonstrem seu 
aprendizado e criar recursos práticos que possam ser 
usados para enriquecer o aprendizado numa diversidade 
de contextos culturais. Obs.: os alunos podem começar 
seu programa de graduação com a EDN 262 e então 
continuar com o 261, 263.

Pré-requisito: DSP 211 & 212, EDN 211
Créditos: 12

EDN 263
Estágio II em Educação Fundamental
Os alunos serão alocados em 2 salas de aula do Ensino 
Fundamental juntamente com um professor supervisor 
por 1 mês. Eles planejarão, ensinarão e avaliarão o 
aprendizado para unidades de trabalho montadas 
sobre um fundamento bíblico. Eles também aplicarão os 
princípios de gestão de sala de aula e trabalharão com 
tipos diferentes de aprendizes que foram explorados 
durante a escola de Métodos & Modelos. Os alunos 
também enfocarão no desenvolvimento de recursos de 
aprendizagem, tanto para a escola local como para seu 
futuro Trabalho de Campo. Durante o prático, os alunos 
ajudarão e servirão a equipe da escola em sua prática 
regular de ensino.

Pré-requisito: DSP 211 & 212, EDN 261, EDN 262
Créditos: 8–12

EDN 264
Educação Fundamental: Trabalho de Campo
Os alunos professores aplicarão os princípios e técnicas 
aprendidos nos cursos anteriores para ajudar a desenvol-
ver e liderar um programa apropriado para as necessida-
des de crianças no país alvo. Eles poderão ajudar escolas 
e/ou ajudar a iniciar um novo programa escolar dentro do 
contexto cultural. Os alunos vão passar no mínimo 3 sema-
nas numa localidade, e também darão treinamento edu-
cacional para educadores e pais locais. Eles apresentarão 
relatórios semanais e terão contato regular com o líder do 
curso durante o Trabalho de Campo.

Pré-requisito: DSP 211 & 212, EDN 263
Créditos: 8–12

EDN 333
Estágio II em Educação Infantil
Um segundo estágio fornece ao aluno professor mais 
oportunidades de aplicar os princípios e métodos intro-
duzidos no EDN 231, através de envolvimento ativo numa 
sala de aula. O aluno professor continuará aprofundando 
as técnicas, conhecimento e caráter desenvolvidos no 
estágio I. Além disso, também começará a inovar e confor-
mar sua prática conforme as necessidades de diferentes 
contextos e situações.

Pré-requisito: EDN 232
Créditos: 8–12

EDN 391
Estudos Direcionados para a Graduação de 
Nível Superior
Oportunidade para os alunos elaborarem um programa 
exclusivo de estudos com créditos em prol de um grau de 
Nível Superior. As atividades podem incluir, além de outras: 
leitura, pesquisa, presença em seminários e apresentações, 
relatórios e pesquisas. Os créditos serão baseados no nú-
mero de horas equivalentes a uma semana letiva. Os alunos 
começam este curso ao enviarem uma proposta de estu-
dos/pesquisa para o orientador acadêmico ou a um supervi-
sor de pesquisa indicado pelo orientador acadêmico.

Créditos: 1–12

EDN 392
Estágio - Estudos Direcionados para a 
Graduação de Nível Superior
Com o conselho e aprovação do Orientador Acadêmico da 
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Faculdade, um aluno pode desenvolver um estágio com-
patível com seu programa de graduação de Nível Superior.

Créditos: 1–12

EDN 396
Experiência de Liderança em Missões
Poderão ser concedidos créditos sob consulta do Deão 
da Faculdade por realizações anteriores no campo mis-
sionário dentro e fora da JOCUM. Na experiência missio-
nária submetida para avaliação, devem haver atividades 
significativas e criatividade em estabelecer, desenvolver 
ou administrar uma missão cristã, incluindo supervisão 
de colegas de trabalho. Um máximo de 12 créditos pode 
ser usado e créditos serão postados na transcrição oficial 
somente na conclusão de um grau da UofN.

Créditos: 1–12

EDN 499
Tese para Graduação de Nível Superior
Após a conclusão de todos os cursos, os alunos podem 
escolher escrever uma tese sobre um tópico aprovado 
pela lide rança da Faculdade. A tese concluída deve ser 
adaptada aos padrões de escrita acadêmica já definidos.

Créditos: 1–12

EDN 591
Estudos Direcionados para Pós-graduação
Os estudos direcionados utilizarão o conhecimento 
adquirido durante a pesquisa para desenvolver um novo 
recurso educacional. Ele incluirá um aprofundamento na 
pesquisa e consulta a pessoas de culturas onde o currículo 
ou recurso será utilizado.

Créditos: 1–12

EDN 592
Estágio dos Estudos Direcionados para 
Pós-graduação
Com o conselho e aprovação do Orientador Acadêmico 
da Faculdade, um aluno pode desenvolver um estágio 
compatível com seu programa de graduação.
Créditos: 1–12

EDN 699
Tese de Pós-graduação
O enfoque desse curso é criar uma tese final que 
descreva a pesquisa, o processo e os resultados do 

desenvolvimento de currículo ou recurso. O trabalho 
deverá incluir reflexão apropriada e ajustes feitos com 
base na pesquisa.

Créditos: 6–24
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Faculdade de Humanidades & Estudos 
Internacionais 

No centro da cosmovisão bíblica está uma visão do futuro com alguns pequenos 
vislumbres do “sonho profético” que as Escrituras retratam de um banquete 
para todas as nações. Ali, todos os povos da terra se reúnem para perguntarem 
ao Senhor como viver a vida sob a luz de Sua Lei; armas são destruídas; paz e 
reconciliação aumentam e se espalham; e a longevidade se torna cada vez mais 
a norma. À medida que os povos da terra trazem os tesouros de suas culturas 
como presentes para Deus, eles participam da restauração de tudo que foi 
quebrado pelo pecado.

A Faculdade de Humanidades e Estudos Internacionais está buscando tornar 
este sonho realidade nesta era. Motivados por esta visão do futuro, desejamos 
nos firmar em Suas promessas e trazê-las ativamente para o presente, buscando 
o Reino de Deus nesta era e na era vindoura. Em obediência, oramos com Jesus: 
“Venha o Teu Reino, seja feita a Tua vontade, assim na Terra como no Céu.”

Expressões diferentes deste sonhe se refletem nos cursos e graduações 
oferecidos pela Faculdade. Por exemplo, os cursos de linguística preparam 
homens e mulheres para estenderem os limites do conhecimento dos 
idiomas dos povos não alcançados. As escolas de Fundamentos para Estudos 
Interculturais e a Escola de Reconciliação e Justiça preparam alunos para 
viverem como a comunidade do povo reconciliado de Deus, servindo como 
ministros de cura e reconciliação. A escola Humanidades e Ciência: uma 
Perspectiva Cristã, procura abordar ‘tudo o que é verdadeiro, tudo o que é 
honesto, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que 
é de boa fama”, ajudando alunos a desenvolver uma cosmovisão bíblica e a 
celebrar a multiforme criação de Deus, antecipando o dia em que estas coisas 
irão se tornar uma realidade presente. 

Para aqueles que desejam aprender e interagir com a esfera de Governo, 
relações internacionais e/ou diplomacia, a Faculdade de Humanidades & Estudos 
Internacionais oferece vários cursos que irão equipar o estudante a de maneira 
confiante, a se engajar em um nível mais profundo na esfera de governo. Da 
mesma forma, cria um fundamento bíblico forte, espiritual e acadêmica na qual 
são capazes de construir e pensar de maneira crítica sobre dilemas correntes 
e da vida real. A habilidade de refletir o coração de Deus e valores do Reino, 
enquanto servem, lutam e se engajam com as tensões que dominam esta esfera 
complexa, serão o alicerce no qual eles constroem um conhecimento bíblico 
sólido para discipular as nações.

“...o governo está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, 
Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste 
principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o 
firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre; o zelo do 
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Senhor dos Exércitos fará isto. ” Isaías 9:6-7

 Comitê Internacional

Nome, País de Origem Localidade

Emmanuel Entee, Gana St. Albans, Reino Unido
Rebecca Koenig, África do Sul Muizenberg, África do Sul
Ricardo Rodriguez, Chile Santiago, Chile
Edgar Sherman, Presidente do Comitê, EUA Heidebeek, Países Baixos
David Stabler, EUA Orlando, FL, EUA
Jan Warren, Austrália Perth, Austrália
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PROGRAMAS DE GRADUAÇÃO

É essencial que seja feita uma checagem cuidadosa de créditos durante o programa, de forma a garantir que o total final 
seja igual ou superior ao número de créditos exigidos pelo programa escolhido. A escolha de cursos eletivos, estudos 
direcionados e seminários é feita através de consulta ao Conselheiro Acadêmico da Faculdade. Por favor consulte o 
documento de Responsabilidade do Aluno que está em Informações Acadêmicas.

Os requisitos de Cursos Fundamentais (Bíblia, Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado) podem ser cumpridos 
através de vários cursos em cada categoria. Para a lista atualizada, favor consultar a seção Requisitos de Curso 
Fundamental nas Informações Acadêmicas ou consulte seu Conselheiro Acadêmico.

Obs.: nos Programas de Graduação abaixo, em muitas circunstâncias (com acordo prévio do Conselheiro Acadêmico), 
Fundamentos em Estudos Interculturais (HMT 271) poderá ser substituído pela Escola de Missões (CHR 235.)
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Tecnólogo em Estudos Interculturais
O Tecnólogo em Estudos Interculturais prepara os alunos com as habilidades básicas culturais, linguísticas e de 
ministério para viver como a comunidade de pessoas reconciliadas por Deus, servindo como ministros de reconciliação 
e cura em nosso mundo intercultural.

Tecnólogo Fundamental Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24

Fundamental: Bíblia, Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado 32–36
(Um Trabalho de Campo Fundamental poderá ser substituído por um Curso Fundamental)

Sequência de cursos da ênfase:

HMT xxx Curso de Humanidades & Estudos Internacionais 12
HMT xxx Trabalho de Campo/Estágio de Humanidades & Estudos Internacionais 8–12

Curso Eletivo, Estudos Direcionados ou Seminários 0–13

Total de Créditos para Tecnólogo 84

Obs.: são requeridos no mínimo 20 créditos na área de ênfase; os alunos devem consultar um Conselheiro 
Acadêmico da faculdade de sua escolha conforme sua ênfase.  Os créditos totais por trabalhos de campo / 
estágio podem variar de 16 a 36 Créditos.

Tecnólogo em Estudos Interculturais Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24

Uma das seguintes combinações de cursos: 14–36
HMT 271 Fundamentos em Estudos Interculturais
HMT 272 Fundamentos em Estudos Interculturais - Trabalho de Campo
ou
HMT 231  Introdução à Etnolinguística e Estudos Culturais
HMT 232  Introdução à Etnolinguística e Estudos Culturais - Trabalho de Campo 

Escolha entre:  6–24
HMT 233  Estudo de idioma baseado em Campo

Tecnólogo Fundamental
O Tecnólogo Fundamental dará ao aluno as habilidades para uma vida de Estudo Bíblico e aplicação; uma compreensão 
bíblica sobre cosmovisão e pensamento crítico; e técnicas em comunicação interpessoal, intrapessoal, e transcultural, 
inclusive o uso de várias mídias. Essas técnicas são aplicadas numa ênfase específica através de um curso de uma 
faculdade. Essa graduação pode ser uma plataforma para outros estudos e programas de graduação.
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Estudo de Idioma aprovado (crédito de transferência)
Um estágio aprovado (escolhido em concordância com um Conselheiro Acadêmico) 8–12

Cursos Eletivos, Estudos Direcionados, Seminários 0–31

Total de Créditos para Tecnólogo 84

Requisito adicional para a graduação: o aluno deve apresentar evidência de competência no idioma 
estudado; em muitas casos, poderá ser necessário completar mais de 2 períodos (24 semanas) de estudos. 
Não serão concedidos créditos adicionais nesses casos.

Tecnólogo em Estudos Interculturais (Baseado em Campo)
O Tecnólogo em Estudos Interculturais oferece a possibilidade de desenvolver habilidades linguísticas, culturais e 
ministeriais como parte de um time intercultural, aprendendo no campo onde o aluno está trabalhando. O componente 
da língua pode ser apendido através de aprendizado não-formal (registrado) ou pelo estudo em uma academia 
localizada no campo. A maior parte da graduação pode ser adquirida no campo em que o estudante está trabalhando.

Tecnólogo em Estudos Interculturais (Baseado em Campo) Créditos 
Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24

Escolha um curso e seu trabalho de campo dos seguintes: 20–24
HMT 271/272 Fundamentos em Estudos Interculturais & Trabalho de Campo
CHR 235/236 Escola de Missões & Trabalho de Campo

Escolha 3 cursos dos seguintes: 36
HMT 233 Estudo de Idioma baseado em Campo Fase 1
HMT 234 Estudo de Idioma baseado em Campo Fase 2
HMT 235 Estágio de Aquisição Cultural (em Campo) Fase 1
HMT 236 Estágio de Aquisição Cultural (em Campo) Fase 2
HMT 237 Estágio de Contextualização (em Campo) Fase 1
HMT 238 Estágio de Contextualização (em Campo) Fase 2

Estudos Direcionados, Seminários 0–9

Total de Créditos para Tecnólogo 84
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Tecnólogo em Desenvolvimento Comunitário
O Tecnólogo em Desenvolvimento Comunitário equipa alunos com habilidades que ajudam a trazer vida e 
crescimento alinhados aos propósitos de Deus em relação ao Seu Reino na Terra. A experiência no campo através de 
desenvolvimento comunitário é exigida como preparação para a Escola de Desenvolvimento Comunitário. Uma área de 
especialização é buscada através de uma série de disciplinas eletivas para completar o curso.

Tecnólogo em Desenvolvimento Comunitário Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24

Experiência de Campo em Desenvolvimento Comunitário 0–24

Fundamental: Bíblia 12

DEV/HMT 365         Escola de Desenvolvimento Comunitário 12
DEV/HMT 366         Escola de Desenvolvimento Comunitário Trabalho de Campo 8–12

Cursos Eletivos, Estudos Direcionados, Seminários (escolhido em concordância com um Conselheiro 
Acadêmico em Desenvolvimento Comunitário) 

Total de Créditos para Tecnólogo 84

Tecnólogo em Governo & Relações Internacionais
O Tecnólogo em Governo & Relações Internacionais  envolverá o estudo nas áreas de governo e relações internacionais 
que irão equipar o aluno com o entendimento bíblico do propósito de Deus para o governo. Tanto em termos de boa 
cidadania, como para estudos mais aprofundados que preparam para servir no governo.

Tecnólogo em Governo & Relações Internacionais Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24

Fundamental: Pensamento Cristão Aplicado 12

HMT 265 Escola de Governo & Estudos Internacionais 12
HMT 266 Escola de Governo & Estudos Internacionais - Trabalho de Campo 8–12    

Um curso com seu trabalho de campo ou equivalente aprovado: 20–24
HMT 228/229 Escola de História Redimida & Trabalho de Campo
HMT 263/264 Escola de Justiça Social & Trabalho de Campo
HMT 367 Escola de Advocacia, Lei e Justiça
HMT 368 Advogacia Legislativa & Justiça Social
HMT 369 Escola de Relações Internacionais e Diplomacia

Cursos Eletivos, Estudos Direcionados, Seminários 0–13                                                               

Total de Créditos para Tecnólogo 84
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Bacharel em Estudos Interculturais
O Bacharel em Estudos Interculturais prepara alunos com habilidades culturais, linguísticas e ministeriais para viver 
como a comunidade do povo reconciliado com Deus, servindo como ministros de reconciliação e cura em nosso mundo 
intercultural. O aprendizado é tanto mais amplo e mais profundo do que o tecnólogo nessas áreas e requer os 3 Cursos 
Fundamentais. Muito do estudo será feito no campo, dentro do contexto de uma equipe transcultural, numa cultura/
nação em que o estudante está planejando alcançar.

Bacharel em Estudos Interculturais Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24

Fundamental: Bíblia, Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado 36

Um curso e seu Trabalho de Campo dos seguintes: 20–24
HMT 271/272 Fundamentos em Estudos Interculturais & Trabalho de Campo
HMT 231/232 Introdução à Etnolinguística e Estudos Culturais & Trabalho de Campo

Um dos seguintes:                                                                                                                                          6–24
HMT 233 Estudo de idioma baseado em campo ou
Um curso de idiomas aprovado e estudo cultural (crédito de transferência)

Um dos seguintes:   12
HMT 273 Estágio em Estudos Interculturais
ou
HMT 391 Estudos Direcionados

Um curso ou seminário com seu trabalho de campo com um estágio 8–24
aprovado, escolhido juntamente a um Conselheiro Acadêmico

Cursos Eletivos, Estudos Direcionados, Seminários 0–43

Total de Créditos para Bacharel 144

Requisito adicional para a graduação: o aluno deve apresentar evidência de competência no idioma 
estudado; em muitas casos, poderá ser necessário completar mais de 2 períodos (24 semanas) de estudos. 
Não serão concedidos créditos adicionais nesses casos.
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Bacharel em Língua & Cultura 
O Bacharel em Língua e Cultura   proporciona ao estudante a oportunidade de obter um extenso conhecimento de 
uma das principais línguas globais e das culturas das pessoas que a utilizam. Bastante tempo pode ser investido com o 
aprendizado da língua, além de frequentar outros cursos como um estudante de intercâmbio em uma universidade local.

Bacharel em Língua & Cultura Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24

Fundamental: Bíblia, Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado 36

Uma das seguintes combinações de cursos: 20–24
HMT 271 Fundamentos em Estudos Interculturais                                                                                             
HMT 272 Fundamentos em Estudos Interculturais Trabalho de Campo
ou
HMT 231 Introdução à Etnolinguística e Estudos Culturais                                                                      
HMT 232 Introdução à Etnolinguística e Estudos Culturais - Trabalho de Campo

Um curso, escolhido dos seguintes: 48–57
HMT 233 Estudo de idioma baseado em Campo ou
Estudo de idioma e cultural aprovado (crédito de transferência)
HMT 499                  Tese para Graduação de Nível Superior 12

Bacharel em Desenvolvimento Comunitário
O Bacharel em Desenvolvimento Comunitário equipa o estudante com habilidades que ajudam a trazer vida e 
crescimento ao propósito de Deus para Seu Reino na Terra. A experiência no campo em desenvolvimento comunitário 
é exigida como uma preparação para a Escola de Desenvolvimento Comunitário. Os 3 Cursos Fundamentais e uma área 
de especialização, buscadas através de uma série de disciplinas eletivas, completam o bacharel.

Bacharel em Desenvolvimento Comunitário Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24

Experiência de Campo em Desenvolvimento Comunitário 0–24

Fundamental: Bíblia, Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado 36

DEV/HMT 365 Escola de Desenvolvimento Comunitário 12
DEV/HMT 366 Desenvolvimento Comunitário - Trabalho de Campo 8–12

Dois cursos avançados (no mínimo um  trabalho de campo / estágio)  32–36
numa área de especialização em Desenvolvimento Comunitário.

Cursos Eletivos, Estudos Direcionados, Seminários (escolhidos juntamente 0–37
a um Conselheiro Acadêmico de Desenvolvimento Comunitário)

Total de Créditos para Bacharel 144
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Cursos Eletivos, Estudos Direcionados, Seminários 0–9

Total de Créditos para Bacharel 144

Requisitos Adicionais para a graduação
1. O aluno deve atingir o nível S-3 na Escala ILR (veja link abaixo). Definição:
Proficiência de trabalho profissional é o quarto nível de 5 na escala de proficiência do Interagency Language Roundtable 
(ILR), formalmente chamada de escala do Foreign Service Institute (FSI). Este nível algumas vezes também é chamado de 
S-3 ou Nível 3. 
Uma pessoa neste nível é descrita como: 
• Capaz de falar a língua com precisão estrutural e de vocabulário, para participar efetivamente na maioria das conversas 
formais e informais sobre tópicos práticos, sociais e profissionais.
• Pode discutir interesses particulares e competências específicas com facilidade razoável.
• Tem domínio um tanto quanto completo para falar com normalidade.
• Tem um vocabulário geral que seja amplo o suficiente para que ele ou ela raramente tenha que buscar uma palavra.
• Tenha um sotaque que pode ser obviamente estrangeiro, tenha um bom controle de gramática; e que cujos erros 
quase não interfiram no entendimento e raramente incomodem o falante nativo.
   http://www-01.sil.org/LinguaLinks/languagelearning/MangngYrLnggLrnngPrgrm/TheILRFSIProficiencyScale.htm

2.O teste para avaliar o nível de proficiência do aluno deve ser realizado pelo Conselheiro Acadêmico ou professor da 
UofN com experiência em aprendizado de línguas, com a ajuda de um falante nativo.

Mestrados
Graus de Mestrados são oferecidos em várias áreas na Faculdade de Humanidades & Estudos Internacionais. Os 
programas foram desenvolvidos para ir de encontro aos objetivos dos alunos, utilizando seminários de graduação 
de nível superior e cursos disponíveis, juntamente com os Estudos Direcionados de para Pós-graduação (HMT 591, 
o Estágio de Pós-graduação (HMT 592) e a Tese de Pós-graduação (HMT 699). Há cursos fundamentais para cada 
graduação, e em alguns casos há o requisito de residência na cultura estudada. Consulte os requisitos para graus de 
mestrado na seção de Informações Acadêmicas do catálogo.

Pré-requisito para o Mestrado: requisito de Bíblia do Currículo Fundamental ou estudo prévio da Bíblia a nível de 
tecnólogo ou bacharel, equivalente ao curso de Bíblia do Currículo Fundamental da UofN.
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É necessária a conclusão satisfatória da DSP 211 e 212 
antes de qualquer curso da UofN com mais de 6 créditos.

HMT 041
Comunicação e Cultura
Esse curso foi desenvolvido para equipar falantes do inglês 
que não são nativos com um coração para missões, aprimo-
rando duas técnicas de comunicação em inglês em todas 
a áreas enquanto aprendem sobre culturas diferentes. O 
treinamento em sala de aula utiliza métodos interativos de 
aprendizagem que são divertidos e eficazes.

Créditos: 0

HMT 113
Seminário de Cosmovisão
O seminário irá desafiar os alunos a pensarem biblicamente 
sobre todas as áreas da vida pessoalmente e em comuni-
dade, e irá encorajá-los a se tornarem agentes de transfor-
mação em quaisquer esferas de influência em que estejam 
envolvidos.

Créditos: 1–6

HMT 114
Prático do Seminário de Cosmovisão
O prático é uma oportunidade para trabalhar em várias 
áreas da sociedade para trazer discernimento e diálogo ba-
seados numa cosmovisão cristã desenvolvida no HMT 113.
Pré-requisito: HMT 113
Créditos: 1–6

HMT 124
Tradição Oral e Tradução da Bíblia
Esse seminário treina os alunos nos princípios de oralidade 
e contação de história, usando um conjunto de histórias que 
enfatize a plantação de igrejas e a transmissão do conheci-
mento bíblico para grupos tribais de tradição oral.

Créditos: 1–6

HMT 125
Seminário Servo da Nova Coreia
Durante este seminário intensivo de duas semanas, os 
participantes terão tempos de intercessão, mobilizando, 
treinando e irão aprender um pouco do idioma e da cultura 
Coreana. Terão também oportunidades de networking com 
outros missionários, organizações e igrejas que estão en-
focadas na Coreia com o objetivo de ver seu povo restau-
rado segundo os planos e propósitos de Deus.
Créditos: 2
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HMT 131
Seminário de Introdução à Etnolinguística e 
Estudos Culturais
O seminário dá aos missionários algumas ferramentas com 
o aprendizado de idiomas e culturas não ocidentais. É um 
seminário que tem impacto direto naqueles que tem o foco 
de servir entre povos não alcançados. Ele ajuda a preparar 
aqueles que desejam trabalhar com a tradução de bíblias ou 
a tradução de histórias bíblicas, ou trabalhar com evangeli-
zação em geral ou ministérios de misericórdia entre povos 
não alcançados.

Créditos: 1–6

HMT 143
Seminário de Inglês
Este seminário é desenvolvido para equipar obreiros de 
JOCUM para trabalhar num ambiente em que se fala inglês 
ou com falantes do inglês. Ele cobre as habilidades básicas 
(audição, fala, escrita e leitura), ao mesmo tempo em que dá 
fundamentos sólidos na gramática inglesa.

Créditos: 1–6

HMT 145
Seminário de Espanhol
Este seminário é desenvolvido para equipar obreiros de JO-
CUM que desejam trabalhar num ambiente em que se fala 
espanhol ou com colegas de trabalho que falam espanhol. 
Ele cobre as habilidades básicas (audição, fala, escrita e 
leitura), ao mesmo tempo em que dá fundamentos sólidos 
na gramática espanhola.

Créditos: 1–6

HMT 147
Seminário TESOL
Este seminário ensina aqueles que pretendem Ensinar 
Inglês Para Pessoas que Falam Outros idiomas (sigla para 
TESOL em inglês) . Ele cobre todos os aspectos do treina-
mento de professor como métodos e técnicas de ensinar 
inglês, problemas de aprendizado de idiomas, desenvolvi-
mento de cursos, planejamento de lições, administração de 
classe e as partes e sons do idioma inglês.

Créditos: 4–6

HMT 148
Prático do TESOL
Após completar o seminário TESOL (HMT 147), os  partici-

pantes irão ensinar inglês em classe ou tutorear pessoas, 
com a supervisão e o acompanhamento de professores 
treinados.

Pré-requisito: HMT 147
Créditos: 4–6

HMT 164
Seminário Reconciliação e Pacificação
Esse seminário irá abordas questões como trabalhando 
para desfazer a opressão, vivendo o Evangelho num contex-
to de violência ou em zona de guerra, construindo comuni-
dades de fé que são boas novas para os pobres e reconci-
liação. Também conhecido como o “Let Justice Roll Down 
Seminar” (Seminário Deixe a Justiça Descer, tradução livre), 
esse treinamento é uma resposta da crescente conscien-
tização de jovens que ficam perplexos com a realidade do 
Tráfico Humano, pobreza, violência e guerra e querem fazer 
algo a respeito do que veem. Através desse seminário ao 
estilo workshop, os participantes se encontrarão arraigados 
na vasta história do ativismo e pacificação baseados na fé, 
aprenderão uma visão bíblica de justiça, elaborarão ferra-
mentas prática para engajamento e voltarão para suas casas 
prontos para trabalhar com suas comunidades, nações ou 
campos missionários em direção à justiça e reconciliação.

Créditos: 1–6

HMT 165
Seminário de Justiça Social
Esse seminário foi desenvolvido para promover um entendi-
mento saudável da injustiça e a resposta cristã para ela. Os 
alunos serão mobilizados e se conectarão a outros que es-
tão buscando um chamado a longo prazo em missões como 
um ativista ou em comunidades impactados pelo tráfico 
sexual global. Num ambiente de vivenciar-aprender usando 
uma combinação de aulas, diálogo e experiência prática mi-
nistrando às pessoas, os alunos ganharão entendimento em 
relação às questões de exploração sexual comercial, tráfico 
humano e prostituição à partir de múltiplas perspectivas.
Créditos: 1–6

HMT 166
Estágio - Seminário de Justiça Social
Esse é um estágio voluntário de 6 semanas para todos os 
alunos que completaram o HMT 165 e que desejam aplicar 
o que aprenderam, se juntando a ministérios já existentes 
para darem apoio e aprenderem mais sobre as questões 
apresentadas nas aulas.

Pré-requisito: HMT 165
Créditos: 6
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HMT 183
Seminário de Estudos Islâmicos
Este seminário provê treinamento para aqueles que tem 
um desejo e um chamado para servir em nações e/ou 
culturas muçulmanas, bem como educar membros de 
igrejas locais em relação ao Islamismo. Tópicos abordados: 
cosmovisão, antropologia, princípios de discipulado de 
nações, história e crenças do Islamismo, questões culturais 
e de evangelismo.

Créditos: 1–6

HMT 199
Estratégias em Missões
Os alunos podem requerer créditos por conferências ou 
workshops de JOCUM que estejam registrados com a 
UofN. Este crédito é para eventos de uma semana inteira 
de alta interatividade que incluam discussões de palestras 
orientadas para missões, liderados por líderes da UofN e 
JOCUM. Participantes examinarão alvos missionários atuais 
e poderão se envolver no planejamento de treinamentos 
e ministérios futuros. Este curso pode ser repetido até um 
máximo de oito créditos combinados.

Créditos: 1–8

HMT/SCI 211
Humanidades e Ciências: Uma Perspectiva 
Cristã
Este Curso Fundamental da UofN tem o objetivo de 
apresentar, examinar e celebrar a Verdade e o trabalho de 
Deus em todas as áreas da vida, alinhando com a exorta-
ção de Filipenses 4:8, para meditarmos em “tudo o que é 
verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo 
o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa 
fama“. Ele engloba as humanidades, ciências e tecnologia, 
observando realizações e falhas de indivíduos, sociedades 
e nações, no passado e no presente. O curso dedica oito 
semanas de estudo para Humanidades e quatro para ciên-
cias, apesar do objetivo ser uma abordagem integrada. 
Alguns tópicos abordados: a história da civilização desde 
tempos antigos até o presente, o significado de cosmo-
visão, idioma e cultura, história da ciência, a prática. Esse 
curso preenche os requisitos do Currículo Fundamental da 
UofN para Pensamento Cristão Aplicado.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

HMT/SCI 212
Humanidades e Ciências: Uma Perspectiva 
Cristã - Trabalho de Campo
Durante este curso, os alunos terão a oportunidade de 
aplicar as ideias aprendidas na HMT / SCI 211. Os trabalhos 
podem incluir o estudo da cultura de uma nação ou de 
uma área da sociedade à partir de uma perspectiva Cristã, 
e poderá haver a oportunidade de fazer-se uma contribui-
ção prática dos princípios cristãos em situações de política, 
lei, ciências, meio ambiente, economia ou cultura.
Pré-requisito: HMT/SCI 211
Créditos: 8–12

HMT/SCI 213
Escola de Cosmovisão Bíblica Cristã
Um olhar histórico das principais filosofias e ideologias 
que estão por trás das questões sociais e políticas das 
sociedades atuais. A escola encoraja alunos a se tornarem 
cristãos responsáveis na sociedade e a exercitarem 
influência positiva aonde quer que eles trabalhem e 
sirvam. Os alunos lidam com tópicos como o significado 
e os componentes de uma cosmovisão e como aplicar o 
pensamento cristão bíblico nas questões contemporâneas. 
Cada aluno deverá escrever um trabalho sob orientação 
de um orientador. Este curso preenche o requisito do 
Currículo Fundamental de Pensamento Cristão Aplicado.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

HMT/SCI 214
Escola de Cosmovisão Bíblica Cristã - 
Trabalho de Campo
Uma oportunidade para os alunos aplicaram as ideias 
aprendidas na HMT / SCI 213 num contexto cultural 
específico ou numa esfera da sociedade. Os trabalhos 
podem incluir o estudo da cultura de uma nação e/
ou podem desafiar o aluno a pensar em como aplicar 
princípios bíblicos em esferas como a política, lei, 
negócios, artes, economia, etc.

Pré-requisito: HMT/SCI 213
Créditos: 8–12

HMT/SCI 215
Escola de Transformação
Esta escola ajuda os alunos a começar a compreender os 
padrões subjacentes dos grupos étnicos e cidades aonde 
eles vivem e trabalham. Através de uma abordagem holísti-
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ca que combina o discipulado e projetos práticos, os alunos 
ganham uma compreensão maior em relação a transforma-
ção social e o Reino de Deus. Durante a escola, os alunos 
irão estudar: o crescimento da Cristandade e desvios de 
uma perspectiva bíblica do Reino de Deus; a história da civi-
lização ocidental, inclusive o processo de desenvolvimento; 
os papéis e funções dos aspectos locais e móveis da Igreja; 
o papel da liderança na transformação social; cosmovisões 
comparativas em relação a questões de origem, verdade, 
beleza (arte) e propósito; e pesquisa holística em relação a 
como as sociedades mudam. Esse curso preenche os requi-
sitos do Currículo Fundamental da UofN para Pensamento 
Cristão Aplicado.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

HMT/SCI 216
Escola de Transformação -  - Trabalho de 
Campo
Durante o trabalho de campo, os alunos poderão ter opor-
tunidades para estabelecer relacionamentos com um grupo 
étnico, avaliando seu contato com eles, sua compreensão 
e resposta ao Evangelho. Ao viver em um grupo étnico, os 
alunos irão estabelecer relacionamentos e tentarão analisar 
os efeitos da globalização neste contexto, especialmente 
sobre os jovens. Os alunos irão observar a cultura utilizando 
as ferramentas adquiridas durante o período teórico e irão 
encorajar e facilitar o processo de discipulado através da 
pesquisa baseada em relacionamento, aplicando princípios 
bíblicos de transformação à medida que trabalham juntos 
com os povos neste local.

Pré-requisito: SCI/HMT 215
Créditos: 8–12

HMT/SCI 217
Engajando com o Mundo de Deus
A escola explora questões de cosmovisão e estimula o 
desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico e 
ética bíblica. Os alunos usarão ferramentas como modelos 
computacionais e animações para melhorar o aprendizado 
e aprimorar a comunicação. Alguns tópicos abordados: 
Apologética, filosofia e ideias; Deus, criação e Ciência; 
descobrindo o mundo de Deus; questões globais; homem e 
sociedade, descobrindo a assinatura do verdadeiro autor da 
nas nações, cultura e indivíduos; desenvolvimento comunitá-
rio. Este curso preenche o requisito do Currículo Fundamen-
tal de Pensamento Cristão Aplicado.

Pré-requisito: DSP 211 & 212

Créditos: 12
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HMT 228
Escola de História Redimida
Essa escola inspira os alunos com uma paixão por en-
contrar as impressões digitais de Deus na história e a 
desenvolver técnicas práticas para estudar, pesquisar e 
interceder com o Espírito Santo. Usando uma variedade de 
expressões artísticas, os alunos passam por um processo 
de estudo e reflexão que molda sua compreensão das his-
tórias de nações de uma forma que comunique a história 
de Deus com amor, cura, pertencimento e redenção.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

HMT 229
Escola de História Redimida - Trabalho de 
Campo
Através de uma combinação de viagens, observação, pes-
quisa e escrita, os alunos aplica os princípios e conteúdo 
da HMT 228 de forma prática.

Pré-requisito: HMT 228
Créditos: 8–12

HMT 231
Introdução à Etnolinguística e Estudos 
Culturais
Através deste treinamento, o aluno é preparado para os 
primeiros estágios de aprendizado de idioma e integração 
cultural. Assuntos abordados: fonética, conceitos básicos 
de linguística, introdução a estudos culturais e métodos 
etnográficos, políticas de governo em relação a povos 
indígenas, comunicação transcultural e habilidades no 
aprendizado de idiomas.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

HMT 232
Introdução à Etnolinguística e Estudos 
Culturais - Trabalho de Campo
Alunos realizam seu trabalho de campo num grupo tribal e 
tomam seus primeiros passos em direção ao aprendizado 
do idioma local, alcançando o mínimo de proficiência ao 
final do prático. Eles escrevem um artigo preliminar sobre 
análise da cultura, em especial o estilo de vida e costumes.

Pré-requisito: HMT 231
Créditos: 8–12
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HMT 233
Estudo de Idioma baseado no Campo I
Este curso dá oportunidade para obter-se créditos pelo 
aprendizado de idioma que acontece além da sala de aula 
– nas ruas, nos mercados, através de relacionamentos, 
em contextos informais. Os alunos são treinados em 
técnicas de aprendizado de idiomas durante a escola 
de Fundamentos em Estudos Interculturais (HMT 271) ou 
curso equivalente, e então completam um período de 
aprendizado prático de idioma, utilizando um método 
de estudo orientado para relacionamentos. É requerido 
que os alunos demonstrem um progresso regular nas 
suas habilidades no idioma escolhido. Uma avaliação de 
competência no idioma é feita ao final de um período 
estabelecido e uma nota e número de créditos são dados 
baseado no progresso do aluno.

Pré-requisito: HMT 271 ou CHR 235 ou HMT 231 incluindo uma 
semana de treinamento em aprendizado de idioma de forma 
informal; Para outra alternativa, veja HMT 133.
Créditos: 6–12

HMT 234
Estudo de Idioma baseado no Campo II
Este curso dá a oportunidade para o aluno ganhar mais 
experiência e créditos pelo aprendizado de idioma que 
acontece além da sala de aula - nas ruas, nos mercados, 
através de relacionamentos, em contextos informais. Os 
alunos que completarem o Estudo de Idioma baseado 
em Campo I (HMT 233) podem continuar um período 
de aprendizado prático de idioma, utilizando o mesmo 
método de estudo orientado para relacionamentos – tanto 
no mesmo idioma que o primeiro estudo ou em outro 
idioma que for necessário no mesmo campo. Requer-se 
que os alunos demonstrem um progresso regular nas 
suas habilidades no idioma escolhido. Uma avaliação de 
competência no idioma é feita ao final de um período 
estabelecido e uma nota e número de créditos serão 
dados baseado no progresso do alunos.
Pré-requisito: HMT 233

Créditos: 6–12

HMT 235
Estágio de Aquisição Cultural (em Campo) 
Fase 1
Durante este estágio, alunos irão experimentar um estudo 
profundo da cultura de um povo não alcançado, através 
da convivência e o aprendizado inserido entre este 

povo, participando como parte de uma implantação de 
igreja ou equipe de misericórdia. O aprendizado prático 
é aprimorado através de tarefas de leitura, sessões de 
acompanhamento e tarefas escritas que enfoquem um 
aspecto particular da cultura que for de interesse do aluno 
e sua equipe.

Pré-requisito: CHR 235 & 236 ou HMT 271 & 272
Créditos: 8–12

HMT 236
Estágio de Aquisição Cultural (em Campo) 
Fase 2
Esta é uma continuação da HMT 235 para aqueles 
que desejam ter uma experiência mais profunda no 
aprendizado da cultura de um povo não alcançado 
específico, através da convivência e do aprendizado 
inserido entre este povo.

Pré-requisito: HMT 235
Créditos: 8–12

HMT 237
Estágio de Contextualização (em Campo) 
Fase 1
Um estudo profundo, baseado em campo, da metodologia 
de implantação de igreja culturalmente relevante e 
da estratégia para alcançar um povo não alcançado 
específico. O aluno irá viver e aprender, convivendo com 
o grupo étnico que estão tentando alcançar, como parte 
de uma plantação de igreja ou equipe de misericórdia 
(ou estratégia similar para o alcance de um povo não 
alcançado). O aprendizado prático é aprimorado através 
de tarefas de leitura, sessões de acompanhamento e 
tarefas escritas que enfoquem um aspecto particular de 
implantação de Igrejas.

Pré-requisito: CCM 235 & 236 ou HMT 271 & 272
Créditos: 8–12

HMT 238
Estágio de Contextualização (em Campo) 
Fase 2
Uma continuação da HMT 237 para aqueles que desejam 
um estágio de longo prazo no campo.

Pré-requisito: HMT 237
Créditos: 8–12

HMT 243
Comunicação & Cultura I
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Esse curso foi desenvolvido para equipar falantes do 
inglês não nativos que tenham um coração para missões, 
aumentando sua habilidade de se comunicar em inglês 
em todas as áreas enquanto aprende sobre diferentes 
culturas. As aulas utilizam métodos interativos de 
aprendizagem e são divertidos e eficazes.
Pré-requisito: DSP 211 & 212 (Alunos que não preencham os 
pré-requisitos desse curso devem consultar o HMT 041)
Créditos: 12

HMT 244
Comunicação & Cultura II
Essa pode ser uma continuação da HMT 243 ou o primeiro 
curso para aqueles que se qualificarem para começar 
nesse nível.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

HMT 245
Comunicação & Cultura III
Para aqueles que fizeram HMT 243 e 244, essa será uma 
continuação do aprendizado num nível mais avançado em 
todas as áreas de conhecimento de idioma (fala, audição, 
leitura e escrita.)

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

HMT 246
Comunicação & Cultura IV
Falantes não nativos de inglês que já tenham alguma 
proficiência poderão fazer esse curso, tendo eles 
adquirido proficiência através de um curso da UofN ou em 
outro lugar. Os candidatos que não fizeram HMT 243-245 
precisarão demonstrar uma proficiência a mesmo nível.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

HMT 247
Comunicação & Cultura V
Esse curso enfoca no nível intermediário-superior a 
avançado de inglês, preparando os alunos para se 
aprofundar em seus estudos e/ou pregar e ensinar 
em inglês. O Curso também incluirá preparação para 
adaptação transcultural em culturas falantes do inglês e 
contextos internacionais.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

CHR/HMT 257
Hebraico do Antigo Testamento
Um estudo da gramática, sintaxe e vocabulário do he-
braico bíblico seguida pela leitura e tradução de porções 
significativas do Antigo Testamento. Os alunos aprendem 
como fazer o melhor uso de dicionários, concordâncias, 
comentários de Hebraico, etc., permitindo que eles façam 
seus próprios estudos da Bíblia.
Pré-requisito: DSP 211 & 212 
Créditos: 12

CHR/HMT 258
Grego do Novo Testamento
Um estudo da gramática, sintaxe e vocabulário do grego 
do Novo Testamento, seguida pela leitura e tradução de 
porções significativas do Novo Testamento. Os alunos 
aprendem como fazer o melhor uso de dicionários, concor-
dâncias, comentários de Grego, etc., permitindo que eles 
façam seus próprios estudos da Bíblia.

Pré-requisito: DSP 211 & 212 
Créditos: 12

HMT 263
Escola de Justiça Social
Este curso ajuda os alunos a compreender o contexto 
histórico e cultural das questões de injustiça, a 
desenvolver uma cosmovisão do plano de Deus para a 
humanidade, compreender o mandato de mordomia, e 
descobrir formas de confrontar a injustiça. Eles receberão 
ferramentas práticas para servir e também preparação 
espiritual.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

HMT 264
Escola de Justiça Social - Trabalho de 
Campo
A aplicação prática no Trabalho de Campo irá dar 
aos alunos a oportunidade de aplicar os princípios e 
ensinamentos da Escola de Justiça Social.

Pré-requisito: HMT 263
Créditos: 8–12

HMT 265
Governo e Estudos Internacionais
Essa escola foi desenvolvida para desafiar os alunos para 
desenvolver uma perspectiva bíblica de governo, lei e 
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relações internacionais. Além disso, irá equipar os alunos 
com maior compreensão dos eventos internacionais 
da atualidade com um contexto histórico. Os alunos 
aprenderão sobre problemas regionais e conflitos de 
professores convidados que ou são nativos ou viveram e 
trabalharam por muito tempo em várias regiões do mundo. 
Eles aprenderão que ideias tem consequências estudando 
como as cosmovisões de líderes históricos proeminentes 
trouxeram bênção ou julgamento sobre suas nações. Eles 
também aprenderão como o sucesso ou falha de políticas 
domésticas ou externas estão relacionados a à adesão 
ou à ignorância de líderes nacionais quanto aos princípios 
bíblicos.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

HMT 266
Governo e Estudos Internacionais -  
Trabalho de Campo
Uma oportunidade para aplicar os princípios da Escola 
de Governo e Estudos Internacionais na arena pública, 
trabalhar em escritórios de governo, dialogar com pessoas 
de diferentes pontos de vista políticos e compreender 
melhor as possibilidades de serviço público.

Pré-requisito: HMT 265
Créditos: 8–12

HMT 271
Fundamentos em Estudos Interculturais
Numa classe multicultural, alunos irão explorar uma 
perspectiva bíblica da cultura e da identidade cultural. 
Focaremos à diversidade dos estilos de comunicação, 
valores e cosmovisões existente nas músicas, contos, 
história e sonhos de cada cultura. Conscientização de sua 
própria cultura e da cultura de outros são os principais 
objetivos do curso. É dada uma atenção especial aos 
relacionamentos interculturais e na construção de pontes 
de reconciliação entre grupos étnicos e culturas ofendidos 
por outros grupos étnicos, bem como habilidades de 
aprendizado de idiomas. Obs.: Os alunos que já concluíram 
a CHR 235 ou HMT 231 não poderão receber créditos por 
este curso.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

HMT 272
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Fundamentos em Estudos Interculturais 
- Trabalho de Campo
Este é o primeiro estágio da aplicação prática da HMT 
271. Os alunos enfocarão no aprendizado de idioma 
e da cultura conforme eles constroem pontes de 
relacionamentos com pessoas numa cultura diferente 
da sua própria. Seu papel é o de aprendiz entre este 
povo. A experiência de cada aluno irá se diferenciar 
de acordo com suas situações de convivência e das 
oportunidades que as nações permitiram. É esperado 
que hajam fortes laços de amizade desenvolvidos 
com o povo desta cultura, que irão prover um forte 
fundamento e motivação para o aprendizado do idioma 
e da cultura, vencendo os estresses inevitáveis dos 
ajustes transculturais.

Pré-requisito: HMT 271
Créditos: 8–12

CHR/HMT 283
Escola de Estudos Islâmicos
Esta escola foi desenvolvida para aumentar o amor, 
comprometimento e a compreensão do aluno em 
relação aos povos muçulmanos em seu contexto 
cultural, tanto através de aulas quanto através de 
relacionamentos na prática. A escola enfatiza que os 
cristãos devem compreender, amar e compartilhar sobre 
sua fé com os muçulmanos numa atitude de humildade, 
respeito e reconciliação.

Pré-requisito: DSP 211 & 212 
Créditos: 12

CHR/HMT 284
Escola de Estudos Islâmicos - Trabalho 
de Campo
O trabalho de campo após a CHR/HMT 283 irá continuar 
a formação de relacionamentos com muçulmanos 
vizinhos num ambiente multicultural. O aluno pode 
optar por um estágio de um ano, onde desenvolve 
suas habilidades de idiomas para aprofundar 
relacionamentos transculturais.

Pré-requisito: HMT/CHR 283
Créditos: 12

CHR/HMT 285
Escola de Estudos Hindus
Um enfoque chave deste curso é preparar o aluno para 
o ministério com Hindus ao estabelecer um fundamento 
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bíblico para contextualização. Entre as atividades 
realizadas, incluem pesquisa e estudo das crenças hindus 
e práticas religiosas, com uma ênfase no desenvolvimento 
de modelos e abordagens de plantações de igrejas 
contextualizadas e nativas, utilizando contação de histórias, 
diálogos, teatro e música. Os alunos irão aumentar seu 
aprendizado vivendo com uma família Hindu.

Pré-requisito: DSP 211 & 212 
Créditos: 12

DEV/HMT 365
Escola de Desenvolvimento Comunitário
Essa escola fornece treinamento numa abordagem bíblica 
para a transformação de comunidades em todas as esferas 
da sociedade, começando com o crescimento do indivíduo 
e seu relacionamento com Deus. Os princípios e práticas 
são desenvolvidos para trazer mudança em diversos 
contextos, de rurais e urbanos, e de favelas a campos 
de refugiados no mundo globalizado. Este curso equipa 
os alunos com ferramentas para ajudar comunidades a 
iniciarem e realizarem atividades estratégicas que trarão 
vida e crescimento em direção aos propósitos de Deus 
em Seu Reino na Terra. O currículo ajuda os participantes 
a cultivarem um conhecimento sólido e crescente de 
transformação, valores de desenvolvimento, habilidades 
fundamentais, caráter divino e bons relacionamentos.

Pré-requisito: DSP 211 & 212 e uma escola completa 
com trabalho de campo com um estudo relacionado a 
desenvolvimento comunitário ou experiência de dois 
anos em campo com desenvolvimento comunitário ou 
equivalente.

Créditos: 11–12

DEV/HMT 366
Escola de Desenvolvimento Comunitário - 
Trabalho de Campo
Seguindo a Escola de Desenvolvimento Comunitário (DEV
/ HMT 365), os alunos terão experiência direta numa 
comunidade aonde eles irão aplicar os valores de 
desenvolvimento, conceitos, processos, habilidades e 
princípios necessários para servir uma comunidade no 
crescimento em direção a uma maior compreensão e 
aplicação de abordagens bíblicas do desenvolvimento. 
Os obreiros em campo da escola irão prover suporte 
necessário e encorajamento em buscar aplicar estes 
princípios na situação única de cada comunidade.

Pré-requisito: DEV/HMT 365

Créditos: 8–12

HMT 367
Escola de Advocacia, Lei e Justiça
Uma escola de segundo nível elaborada para dar aos 
alunos, o coração de Deus pela justiça e misericórdia 
e os fundamentos que eles precisam para buscarem 
carreiras e ministérios em direito através da lei, governo e 
outros ministérios com justiça. Os alunos serão equipados 
para ajudar na implementação de pesquisa eficaz e 
prática, planejamento de projetos e análise legal. Tópicos 
abordados incluem: ativismo através de intercessão; 
pesquisa legal e análise; sistemas políticos e de governo; 
constituições e elaboração de leis; leis nacionais, 
internacionais e direitos humanos; e organização popular. 
Créditos: 12

HMT 368
Advogacia Legislativa & Justiça Social
Esse curso foi desenvolvido para dar aos alunos 
experiência prática no desenvolvimento de uma advocacia 
legislativa ou campanha de mudança social em favor 
de uma questão de justiça social que eles trabalham no 
campo. Foi desenvolvido com o intuito de desmistificar 
o processo legislativo, para tornar o direito e o processo 
legal mais acessível àqueles trabalhando com ativismo 
em campanhas por justiça e fornecer ferramentas práticas 
para influenciar a agenda de políticas e legislativa. O 
curso inclui intercessão diária e o tempo de meditação 
na Palavra para buscar o coração de Deus por justiça 
e aprender como sermos praticantes da Palavra. Aulas 
diárias apresentam ferramentas e informação prática 
necessária para compreender o trabalho legislativo na 
esfera política. Tempos de pesquisas individuais e em 
grupo também fazem parte do currículo.

Pré-requisito: Curso Fundamental de PCA ou outro curso 
de HMT e seu trabalho de campo acordado com um 
Conselheiro Acadêmico da Faculdade.
Créditos: 12

HMT 369
Escola de Relações Internacionais e 
Diplomacia
Essa escola foi desenvolvida para desafiar os alunos a 
desenvolverem uma perspectiva e cosmovisão bíblica na 
área de governo, relações internacionais e diplomacia. 
O curso equipa os alunos a engajarem num nível mais 
profundo na esfera de governo, enquanto criam um 
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forte fundamento acadêmico e espiritual no qual 
eles poderão construir uma linha de pensamento 
correta enquanto eles servem, lidam e engajam nessa 
esfera. O curso também equipará seus alunos com 
uma compreensão mais profunda dos atuais eventos 
internacionais dentro de um contexto histórico. 
Os alunos aprenderão sobre problemas regionais 
e conflitos de professores convidados  altamente 
respeitados que ou são nativos ou viveram e 
trabalharam por muito tempo nas regiões do mundo 
sobre as quais ensinam. Os alunos aprenderão a se 
tornarem facilitadores da paz, justiça e reconciliação 
nos domínios de relações internacionais e diplomacia.

Pré-requisito: Um Curso Fundamental de PCA ou HMT 
219 conforme acordado com Conselheiro Acadêmico da 
Faculdade.
Créditos: 12

HMT 391
Estudos Direcionados para a Graduação 
de Nível Superior
Uma oportunidade para os alunos desenvolverem 
um programa individualizado de estudo com créditos 
dados em direção a uma Graduação de Nível 
Superior. As atividades devem incluir, mas não estão 
limitadas a: leitura, pesquisa, presença em seminários 
e apresentações, relatórios, pesquisas e papéis de 
pesquisa. Os créditos serão baseados no número de 
horas equivalentes e uma semana letiva. Os alunos 
começam este curso ao enviar uma proposta de estudo 
/ pesquisa para o conselheiro acadêmico ou supervisor 
de pesquisa recomendado pelo conselheiro acadêmico

Créditos: 1–12

HMT 392
Estágio para Graduação de Nível 
Superior
Sob o conselho e aprovação do Conselheiro 
Acadêmico da Faculdade, um aluno poderá 
desenvolver um estágio compatível com seu programa 
de graduação de nível superior.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 1–12

HMT 396
Experiência de Liderança em Missões

Poderão ser concedidos créditos sob consulta do Deão 
da Faculdade por realizações anteriores no campo 
missionário dentro ou fora de JOCUM. Na experiência 
missionária enviada para avaliação, deverão haver 
atividades significativas e criatividade em estabelecer, 
desenvolver ou administrar uma missão cristã, o que 
inclui supervisão de colegas de trabalho. Um máximo 
de 12 créditos podem ser usados e créditos serão 
postados na transcrição oficial somente na conclusão 
de um Grau da UofN.

Créditos: 1–12

HMT 499
Tese para Graduação de Nível Superior
Após a conclusão de todos os cursos, os alunos podem 
escolher escrever uma tese sobre um tópico aprovado 
pela liderança da Faculdade. A tese concluída deve 
ser adaptada aos padrões de escrita acadêmica já 
definidos.

Créditos: 12

HMT 591
Estudos Direcionados para Pós-
graduação
Com o conselho e supervisão de um orientador de 
pesquisa acadêmica, os alunos podem desenvolver 
um programa de estudos com créditos dados para 
um grau a nível de pós-graduação. As atividades 
podem incluir, além de outras: leitura, pesquisa, 
presença em seminários e apresentações, relatórios 
e pesquisas. Os créditos serão baseados no número 
de horas equivalentes a uma semana letiva. Os alunos 
começam este curso ao enviar uma proposta de 
estudos/ pesquisa ao Conselheiro Acadêmico ou a 
um supervisor de pesquisa indicado pelo Conselheiro 
Acadêmico.

Créditos: 1–12

HMT 592
Estágio de Pós-graduação
Sob o conselho e aprovação do Conselheiro 
Acadêmico da Faculdade, um aluno poderá 
desenvolver um estágio compatível com seu programa 
de Pós-Graduação.

Créditos: 1–12

HMT 699
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Tese de Pós-graduação
Após a conclusão de todos os cursos, os alunos podem 
escolher escrever uma tese exaustiva sobre um tópico 
aprovado pela liderança da Faculdade. O trabalho 
concluído deve estar adaptado aos padrões de escrita 
acadêmica já estabelecidos.

Créditos: 6–24
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Introdução à Faculdade de Ciência & Tecnologia 

Toda pessoa no planeta depende do suprimento de necessidades básicas para 
sua existência – o cultivo de alimentos, produção de energia, tratamento de água 
e a construção de abrigo. Esta é a ciência trabalhando. Mas implícitos nessas 
necessidades, estão os princípios básicos que a Ciência EUA para atingir seus 
objetivos. Descobertas científicas revelam novos aspectos empolgantes sobre 
o nosso mundo e inovações técnicas frequentes que melhoram a qualidade de 
vida, surgem à partir dessas descobertas. A Faculdade de Ciência e Tecnologia 
encoraja estudantes a atender às necessidades de outros utilizando as habilida-
des aprendidas no trabalho. Também integra estas habilidades com o entendi-
mento dos princípios que estão por trás delas e o propósito de servir o mundo 
através da ciência e tecnologia.

Estudantes podem obter princípios básicos e extensa experiência transcultural 
em áreas como: desenvolvimento de projetos, captação de água e purificação, 
saneamento, alimentos seguros, energia renovável e gestão ambiental. Nos es-
forçamos para criar parcerias com comunidades ao redor do mundo onde não há 
esperança de mudança, apoiando projetos de desenvolvimento sustentável que 
abrem a possibilidade de um futuro verdejante e saudável para todos.

Para a faculdade não há uma linha artificial entre palavra e ação. O amor resulta 
em ação que pode ser tão prática como plantar sementes, construir uma latrina 
ou reparar um telhado. Mas nunca oculta o conhecimento salvador de Jesus Cris-
to, que dá o significado irrevogável da vida e resulta em mudança permanente.

Nós frequentemente oramos a Oração do Pai Nosso: “Venha o Teu Reino, seja 
feita a Tua vontade, assim na Terra como no Céu.” Nosso trabalho em ciência e 
tecnologia nos traz mais perto dos valores do Reino, que todos desejamos para 
o mundo em que vivemos.
 

Comitê Internacional

Nome, País de Origem  Localidade

Derek Chignell, Presidente do Comitê, Reino Unido  Kailua-Kona, HI, EUA
Usufono Fepuleai, Samoa Apia, Samoa
Derek Kirbow, EUA Kailua-Kona, HI, EUA
Decent Levson, Malawi Ntcheu, Malawi
Ricardo Otake, Brasil Kailua-Kona, HI, EUA

DEREK A.
CHIGNELL
PRESIDENTE DO COMITÊ

Endereço do Escritório 
Internacional
College of Science & Technology
University of the Nations
75-5851 Kuakini Highway, # 197
Kailua-Kona, HI 96740
EUA
SCI@uofn.edu
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PROGRAMAS DE GRADUAÇÃO

É essencial que seja feita uma checagem cuidadosa de créditos durante o programa, de forma a garantir que o total final 
seja igual ou superior ao número de créditos exigidos pelo programa escolhido. A escolha de cursos eletivos, estudos 
direcionados e seminários é feita através de consulta ao Conselheiro Acadêmico da Faculdade. Por favor consulte o 
documento de Responsabilidade do Aluno que está em Informações Acadêmicas.

Os requisitos de Cursos Fundamentais (Bíblia, Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado) podem ser cumpridos 
através de vários cursos em cada categoria. Para a lista atualizada, favor consultar a seção Requisitos de Curso Básico 
nas Informações Acadêmicas ou consulte seu Conselheiro Acadêmico.
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Tecnólogo em Tecnologia Comunitária
Alunos que se graduam em Tecnólogo em Tecnologia Comunitária terão um entendimento de tecnologias apropriadas e 
habilidades para usá-las. Uma abordagem de aprendiz/tutor é usada durante o processo. Os graduados serão capazes de 
trabalhar ao lado de membros da comunidade, ajudando-os a atingir seus objetivos para o desenvolvimento de tecnologia.

Tecnólogo Fundamental Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24

Fundamental: Bíblia, Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado 32–36
(Um Trabalho de Campo Fundamental poderá ser substituído por um Curso Fundamental)

Sequência de cursos da ênfase:
SCI xxx  Curso de Ciência & Tecnologia 12
SCI xxx  Trabalho de Campo/Estágio de Ciência & Tecnologia 8–12

Curso Eletivo ou Seminários 0–13

Total de Créditos para Tecnólogo 84

Obs.: são necessários pelo menos 20 créditos na área enfatizada; os alunos devem consultar um 
Conselheiro Acadêmico da Faculdade sobre sua escolha. O total de créditos por Trabalho de Campo/Estágio 
poderá variar de 16-36 créditos.

Tecnólogo em Tecnologia Comunitária Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24

3 Seminários Requeridos:  4–8
SCI 182  Seminário de Desenvolvimento de Projeto 
HMT 113 Seminário de Cosmovisão
SCI 131 Seminário de Mordomia de Recursos
           
HMT/DEV 365  Escola de Desenvolvimento Comunitário 12
Seminário de Distribuição em Tecnologia Comunitária com no mínimo 2 créditos de cada ênfase
(Alimentos, Energia, Água, Abrigo) 8–12

SCI 133 Tecnologia de Energia Renovável

Tecnólogo Fundamental
O Tecnólogo Fundamental dará ao aluno as habilidades para uma vida de Estudo Bíblico e aplicação; uma compreensão 
bíblica sobre cosmovisão e pensamento crítico; e técnicas em comunicação interpessoal, intrapessoal, e transcultural, 
inclusive o uso de várias mídias. Essas técnicas são aplicadas numa ênfase específica através de um curso de uma 
faculdade. Essa graduação pode ser uma plataforma para outros estudos e programas de graduação. 
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Total de Créditos para Tecnólogo 84
Bacharel em Tecnologia Comunitária
Alunos que completam o bacharel em Tecnologia Comunitária terão habilidades acrescentadas sobre a Tecnólogo 

SCI 151 Introdução à Tecnologia Comunitária
SCI 152 Tecnologia Hídrica para Comunidades
SCI 153 Tecnologia Básica de Construção
SCI 154 Tecnologia Básica de Construção - Trabalho de Campo
SCI 156 Tecnologia de Biogás & Construção
SCI 158 Tecnologia Comunitária - Trabalho de Campo
SCI 171 Aquicultura
SCI 172 Aquaponics
SCI 173 Agricultura Sustentável
SCI 175 A Ciência das Plantas
SCI 178 Agricultura Sustentável - Trabalho de Campo
ou  (ao invés dos seminários acima)
SCI 231 Escola de Mordomia Ambiental e de Recursos

Seminários de ênfase:
SCI xxx Curso ou Seminários na ênfase escolhida 8–12
 (Alimentos, Energia, Água, Abrigo):
SCI 391 Projeto 12

Cursos Eletivos, Estudos Direcionados, Seminários 4–21

e terão um entendimento básico de valores centrais, mostrando como inovações são apresentadas e 
sustentadas em comunidades ao redor do mundo.  
Bacharel em Tecnologia Comunitária Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24

Fundamental: Bíblia, Comunicação, Pensamento Cristão Aplicado 36
3 dos seguintes seminários: 5–10
SCI 152 Tecnologia Hídrica para Comunidades
SCI 153 Tecnologia Básica de Construção
SCI 156 Tecnologia de Biogás & Construção
SCI 158 Estágio em Tecnologia Comunitária
SCI 171 Aquicultura
SCI 173 Agricultura Sustentável
DEV/HMT 365 Escola de Desenvolvimento Comunitário 12
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DEV/HMT 366 Desenvolvimento Comunitário - Trabalho de Campo 12
SCI 499 Tese para Graduação de Nível Superior 12

Cursos Eletivos, Estudos Direcionados, Seminários relacionados a sistemas de 38–48
tecnologia comunitária (com no mínimo um Trabalho de Campo)

Total de Créditos por Bacharel 144
Bacharel em Mordomia Ambiental e de Recursos
O Bacharel Mordomia Ambiental e de Recursos ensina princípios importantes de mordomia – do planeta, recursos 

naturais e criatividade humana. O treinamento mostra como o modo de pensar de uma pessoa (cosmovisão) 
afeta seus valores e ambiente. Há também o treinamento prático sobre como encorajar a mudança em uma 
comunidade.

Bacharel em Mordomia Ambiental e de Recursos  Créditos

Pré-requisitos: DSP 211 & 212 19–24

Fundamental: Bíblia, Comunicação,  Pensamento Cristão Aplicado 36

SCI 231 Escola de Mordomia Ambiental e de Recursos 12
SCI 232 Mordomia Ambiental e de Recursos - Trabalho de Campo 8–12
DEV/HMT 365 Escola de Desenvolvimento Comunitário 12
DEV/HMT 366 Desenvolvimento Comunitário - Trabalho de Campo 8–12

SCI 499 Tese para Graduação de Nível Superior 12

Cursos Eletivos, Estudos Direcionados, Seminários, com no mínimo 24–37
12 Créditos em Ciência & Tecnologia

Total de Créditos para Bacharel 144

Graus de Mestrado
Os graus de Mestrado são oferecidos em várias áreas da educação. Programas são desenvolvidos para atender os 
objetivos de estudo dos alunos, utilizando seminários e cursos de graduação, pós-graduação (SCI 591), estágio de pós-
graduação (SCI 592), e a tese de graduação (SCI 699). Os cursos de graduação podem não ser usados para acúmulo de 
créditos para o Mestrado.
Pré-requisitos para Mestrado: Currículo Fundamental da UofN em Estudos Bíblicos, ou estudo prévio da Bíblia em nível 
universitário, equivalente ao curso de graduação do Currículo Fundamental em Estudos Bíblicos da UofN. Veja também 
os requerimentos gerais para o Mestrado (em Informações Acadêmicas na primeira seção desse catálogo).
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É necessária a conclusão satisfatória da DSP 211 e 212 
antes de qualquer curso da UofN com mais de 6 créditos.

SCI 133
Seminário de Tecnologias de Energia 
Renovável
O propósito desse seminário é equipar seus participantes 
com entendimento prático na aplicação de tecnologias 
apropriadas (de pequena escala) que possam ajudar 
casas e comunidades a desenvolverem acesso a fontes 
renováveis de energia e expandir oportunidades para 
melhorar sua qualidade de vida.

Créditos: 2

SCI 135
Mordomia dos Oceanos & Pesquisa
Esse curso de 6 semanas leva os alunos a encararem os 
problemas ambientais relacionados aos oceanos. Eles 
viverão a bordo de um navio de JOCUM durante a maior 
parte do curso na Ilha Catalina. Os alunos se juntarão a 
projetos de pesquisa em andamento em contagem de 
haliotes, pesquisas em florestas de laminariales, limpeza 
de lixo marinho e educação. Eles também aprenderão 
como ensinar mordomia ambiental a jovens na prática, 10 
horas por semana, junto à Mountain and Sea Educational 
Adventures. Eles estarão buscando soluções espirituais 
e científicas para alguns dos problemas pela costa 
da Califórnia. Os alunos passarão tempo praticando 
canoagem, mergulhando com snorkel e com cilindro (se 
forem habilitados) e navegando regularmente.

Créditos: 6

SCI 151
Introdução à Tecnologia Comunitária
Esse seminário dá um panorama de como a tecnologia 
pode ser usada para ir de encontro às necessidades de 
um mundo faminto e sedento e ao fazer isso, demonstrar 
o amor de Deus de forma prática. O seminário irá prover 
uma descrição de necessidades por alimentos, água, 
saneamento, abrigo e energia em várias partes do mundo, 
e irá revisar estratégias atualmente disponíveis para o 
suprimento de algumas dessas necessidades.
Créditos: 6

SCI 152
Seminário de Tecnologia Hídrica para 
Comunidades
Alunos irão aprender como examinar as características 
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de suprimentos de água disponíveis para comunidades e 
como prover bombeamento, armazenamento e purificação 
econômica de água. Tópicos: administração de recursos 
hídricos, captação e retenção de água, armazenamento 
e saneamento, purificação de água e sistemas de bom-
beamento não elétricos. Boa parte do seminário é prática 
e inclui a construção de tanques de água, filtros de areia, 
lavatórios e sanitários, bombas manuais e sistemas hidráu-
licos de bombeamento.

Créditos: 6

SCI 153
Seminário de Tecnologia Básica de 
Construção
Esse seminário fornece um panorama básico sobre 
técnicas de construção e das ferramentas necessárias 
para completar projetos de construção. Um dos objetivos 
principais é equipar os alunos para construção no ministé-
rio de misericórdia. Assuntos abordados: enquadramento, 
sistemas elétricos básicos, sistemas de telhado bem como 
uma perspectiva bíblica da construção e entendendo os 
paralelos entre Cristo como nosso fundamento e a impor-
tância de um fundamento forte na construção.

Créditos: 6

SCI 154
Tecnologia Básica de Construção - 
Trabalho de Campo
O Trabalho de Campo dá aos alunos a oportunidade 
para se aprofundar e experimentar aplicações práticas 
das técnicas e ferramentas necessárias para completar 
projetos de construção.

Pré-requisito: SCI 153
Créditos: 6

SCI 156
Tecnologia de Biogás & Construção
O Workshop de Tecnologia de Biogás & Construção é um 
curso de 2 semanas seguido por 4 semanas de prático local 
ou internacional. Depois de duas semanas de treinamen-
to, os participantes terão adquirido conhecimento sobre a 
tecnologia de biogás - a geração de metano e fertilizante 
pela digestão de resíduos de animais e de alimentos, os 
benefícios e usos dessa tecnologia e construção prática do 
sistema. Essa é uma tecnologia apropriada para comunida-
des, especialmente em países em desenvolvimento.

Créditos: 6

SCI 158
Tecnologia Comunitária - Trabalho de 
Campo
O Trabalho de Campo aplica as técnicas combinadas 
de três seminários já feitos anteriormente (SCI 151, 152, 
153). Os que se formarem nesses seminários terão 
oportunidades de colocar seu conhecimento na prática 
em várias localidades pelo mundo, direcionados pelos 
obreiros do seminário.

Pré-requisito: SCI 151
Créditos: 6

SCI 159
Seminário de Construção de Canoas
Esse seminário é ensinado para possibilitar que vilas 
tenham acesso à pesca marinha para terem alimentos 
(proteína) e renda para suas famílias, bem como transporte 
aquático. Esse curso foi idealizado porque a arte do 
talhamento de canoas foi esquecido com o passar 
das gerações, deixando as atuais sem saber como 
construir as suas. Esse seminário capacita qualquer um 
(mulheres, homens, jovens) a construir canoas à partir de 
compensados de madeira que já estão disponíveis nas 
vilas locais.

Créditos: 2

SCI 171
Seminário de Aquicultura
Uma ampla instrução à ciência e às técnicas da cultura de 
peixes e de ter o peixe como a fonte primária de alimentos 
em nações em desenvolvimento. Tópicos abordados in-
cluem: teoria da aquicultura, viagens de campo, experiên-
cia prática criando alevinos sob condições controladas.

Créditos: 1–3

SCI 172
Seminário Aquaponics
Princípios do projeto de sistemas, construção e operação 
de sistemas “aquapônicos” são ensinados como ferramen-
tas para ajudar a empoderar pessoas a cultivarem sua pró-
pria comida em situações onde o solo é pobre ou escasso.

Créditos: 1–2

SCI 173
Seminário de Agricultura Sustentável
Nesse seminário, os alunos aprenderão sobre o desenho 
e desenvolvimento de “florestas alimentícias” de baixa 
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manutenção que fazem uso de recursos naturais já 
disponíveis numa localidade específica. Assuntos 
abordados incluem: reciclagem, produção de alimentos, 
eficiência de energia, gestão hídrica, gestão de resíduos e 
mordomia de recursos.

Créditos: 1–2

SCI 175
A Ciência das Plantas
Esse curso irá ensinar sobre as plantas e ervas pelo 
mondo que são utilizadas para a saúde e abordagens 
de baixa tecnologia apropriadas. É um curso prático com 
uma abordagem científica sobre o desenvolvimento de 
comunidades através do uso de soluções botânicas 
apropriadas com base em tecnologias.

Créditos: 1

SCI 187
Seminário de Negócios Transformacionais
Esse curso é uma versão mais curta da Escola de 
Negócios Transformacionais (SCI 287) com o objetivo 
de treinar seus participantes nos princípios básicos de 
se começar um negócio, bem como demonstrar como 
os negócios podem ser usados para empoderar os 
materialmente pobres, levando à transformação de 
comunidades e nações. Os alunos terão que fazer um 
plano de negócios como parte de seu treinamento.

Créditos: 1–6

SCI 199
Estratégias em Missões
Os alunos podem se aplicar para receberem créditos 
por conferências de JOCUM ou workshops que estejam 
registrados com a UofN. Este crédito é para eventos 
altamente interativos de uma semana que incluem debates 
sobre lições sobre missões, lideradas por líderes da 
UofN e JOCUM. Os participantes irão examinar as metas 
missionárias atuais e podem se envolver no planejamento 
de futuros treinamentos e ministérios. Este curso pode ser 
repetido até um máximo de oito créditos combinados.

Créditos: 1–8

HMT/SCI 211
Humanidades e Ciências: Uma Perspectiva 
Cristã
Este Curso Fundamental da UofN tem o objetivo de 
apresentar, examinar e celebrar a Verdade e o trabalho 

de Deus em todas as áreas da vida, alinhando com a 
exortação de Filipenses 4:8, para meditarmos em “tudo 
o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é 
justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que 
é de boa fama“. Ele engloba as humanidades, ciências e 
tecnologia, observando realizações e falhas de indivíduos, 
sociedades e nações, no passado e no presente. O 
curso dedica oito semanas de estudo para Humanidades 
e quatro para ciências, apesar do objetivo ser uma 
abordagem integrada. Alguns tópicos abordados: a história 
da civilização desde tempos antigos até o presente, o 
significado de cosmovisão, idioma e cultura, história da 
ciência, a prática. Esse curso preenche os requisitos do 
Currículo Fundamental da UofN para Pensamento Cristão 
Aplicado.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

HMT/SCI 212
Humanidades e Ciências: Uma Perspectiva 
Cristã - Trabalho de Campo
Durante este curso, os alunos terão a oportunidade de 
aplicar as ideias aprendidas na HMT / SCI 211. Os trabalhos 
podem incluir o estudo da cultura de uma nação ou de 
uma área da sociedade à partir de uma perspectiva 
Cristã, e poderá haver a oportunidade de fazer-se uma 
contribuição prática dos princípios cristãos em situações 
de política, lei, ciências, meio ambiente, economia ou 
cultura.
Pré-requisito: HMT/SCI 211
Créditos: 8–12

HMT/SCI 213
Escola de Cosmovisão Bíblica Cristã
Um olhar histórico das principais filosofias e ideologias 
que estão por trás das questões sociais e políticas das 
sociedades atuais. A escola encoraja alunos a se tornarem 
cristãos responsáveis na sociedade e a exercitarem 
influência positiva aonde quer que eles trabalhem e 
sirvam. Os alunos lidam com tópicos como o significado 
e os componentes de uma cosmovisão e como aplicar o 
pensamento cristão bíblico nas questões contemporâneas. 
Cada aluno deverá escrever um trabalho sob orientação 
de um orientador. Este curso preenche o requisito do 
Currículo Fundamental de Pensamento Cristão Aplicado.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12
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HMT/SCI 214
Cosmovisão Bíblica Cristã - Trabalho de 
Campo
Uma oportunidade para os alunos aplicaram as ideias 
aprendidas na HMT / SCI 213 num contexto cultural 
específico ou numa esfera da sociedade. Os trabalhos 
podem incluir o estudo da cultura de uma nação e/
ou podem desafiar o aluno a pensar em como aplicar 
princípios bíblicos em esferas como a política, lei, 
negócios, artes, economia, etc.

Pré-requisito: HMT/SCI 213
Créditos: 8–12

HMT/SCI 215
Escola de Transformação
Esta escola ajuda os alunos a começar a compreender 
os padrões subjacentes dos grupos étnicos e cidades 
aonde eles vivem e trabalham. Através de uma abordagem 
holística que combina o discipulado e projetos práticos, 
os alunos ganham uma compreensão maior em relação a 
transformação social e o Reino de Deus. Durante a escola, 
os alunos irão estudar: o crescimento da Cristandade e 
desvios de uma perspectiva bíblica do Reino de Deus; a 
história da civilização ocidental, inclusive o processo de 
desenvolvimento; os papéis e funções dos aspectos locais 
e móveis da Igreja; o papel da liderança na transformação 
social; cosmovisões comparativas em relação a questões 
de origem, verdade, beleza (arte) e propósito; e pesquisa 
holística em relação a como as sociedades mudam. Esse 
curso preenche os requisitos do Currículo Fundamental da 
UofN para Pensamento Cristão Aplicado.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

HMT/SCI 216
Escola de Transformação - Trabalho de 
Campo
Durante o trabalho de campo, os alunos poderão ter 
oportunidades para estabelecer relacionamentos com 
um grupo étnico, avaliando seu contato com eles, sua 
compreensão e resposta ao Evangelho. Ao viver em um 
grupo étnico, os alunos irão estabelecer relacionamentos 
e tentarão analisar os efeitos da globalização neste 
contexto, especialmente sobre os jovens. Os alunos irão 
observar a cultura utilizando as ferramentas adquiridas 
durante o período teórico e irão encorajar e facilitar o 
processo de discipulado através da pesquisa baseada 
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em relacionamento, aplicando princípios bíblicos de 
transformação à medida que trabalham juntos com os 
povos neste local.

Pré-requisito: HMT/SCI 215
Créditos: 8–12

HMT/SCI 217
Engajando com o Mundo de Deus
A escola explora questões de cosmovisão e estimula o 
desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico e 
ética bíblica. Os alunos usarão ferramentas como modelos 
computacionais e animações para melhorar o aprendizado 
e aprimorar a comunicação. Alguns tópicos abordados: 
Apologética, filosofia e ideias; Deus, criação e Ciência; 
descobrindo o mundo de Deus; questões globais; homem 
e sociedade, descobrindo a assinatura do verdadeiro 
autor da nas nações, cultura e indivíduos; desenvolvimento 
comunitário. Este curso preenche o requisito do Currículo 
Fundamental de Pensamento Cristão Aplicado.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

SCI 221
Escola de Náutica & Navegação
Esse curso foi desenvolvido para pessoas com pouco ou 
nenhum conhecimento sobre náutica e navegação e levá-
-las a um nível de competência com a oportunidade exclu-
siva de obter qualificações na indústria marítima internacio-
nal. Conforme os alunos aprendem técnicas, eles também 
aprendem a aplicar princípios bíblicos à todos os aspectos 
da navegação. Esse curso vai de encontro à necessidade 
por indivíduos qualificados para operar os navios de JO-
CUM em cidades portuárias e comunidades insulares.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

SCI 231
Escola de Mordomia Ambiental e de 
Recursos
A preocupação pelo estado do meio ambiente e seus 
recursos é uma das principais preocupações globais 
da atualidade. Essa escola estabelece um fundamento 
para uma abordagem cristã para o cuidado da criação e 
desenvolve algumas áreas fundamentais do conhecimento 
sobre como o planeta funciona e como cuidar dele. 
Alguns tópicos abordados: uma perspectiva cristã da 
ecologia, princípios de sistemas ambientais, o impacto 
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de comunidades no meio ambiente, mordomia e 
desenvolvimento de recursos e estratégias de educação 
ambiental.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

SCI 232
Mordomia Ambiental e de Recursos - 
Trabalho de Campo
O Trabalho de Campo dá a oportunidade para a realização 
de pesquisas ambientais e avaliações, desenvolvendo e 
implementando estratégias para a mordomia baseada em 
padrões bíblicos.

Pré-requisito: SCI 231
Créditos: 8–12

SCI 253
Escola de Tecnologia Básica de Construção
A escola tem o objetivo de treinar indivíduos qualificados 
para formar e liderar equipes de construção em situações 
transculturais. Ela consiste de aulas e experiência prática 
por todos os estágios da construção. O currículo inclui 
um estudo de ferramentas manuais e elétricas, materiais 
de construção, topografia, desenho de casas, sistemas 
de concreto, sistemas de moldura em madeira, sistemas 
elétricos e hidráulicos básicos e o uso de tecnologia 
apropriada.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

SCI 254
Tecnologia Básica de Construção - 
Trabalho de Campo
O propósito desse trabalho de campo é colocar em prática 
o treinamento recebido na escola SCI 253, não somente 
para utilizar técnicas de construção, mas também ensinar a 
outros as técnicas aprendidas para que eles possam multi-
plicar o treinamento numa diversidade de contextos. Esse 
trabalho de campo normalmente se dá numa nação em 
desenvolvimento ou região que sofreu um desastre natural.

Pré-requisito: SCI 253
Créditos: 8–12

SCI 273
Escola de Agricultura Sustentável
Esse curso equipa os alunos com técnicas práticas e res-
tauradoras de agricultura sustentável, produção de comida 
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e desenvolvimento comunitário para trazer esperança pelo 
futuro. Os participantes serão equipados com conhecimento 
e técnicas fundamentais para impactar as vidas de múltiplos 
povos de fazendeiros locais a habitantes de cidades. O cur-
so apresenta uma perspectiva bíblica transformacional so-
bre a agricultura e produção de alimentos e o grande valor 
que Deus coloca sobre a agricultura como uma ocupação. 
Os participantes aprenderão técnicas de reconstrução do 
solo, escolhas apropriadas de plantas, métodos de produ-
ção de diversidade de alimentos, nutrição vegetal, remédios 
naturais, desenvolvimento de negócios & liderança e agri-
cultura animal, tudo dentro do contexto do desenvolvimento 
comunitário centrado em povos.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

SCI 274
Estágio - Agricultura Sustentável
O estágio inclui planejamento semanal, oração e estraté-
gias para multiplicar os princípios e práticas aprendidos 
nas comunidades colaboradoras. O aprendizado é fortale-
cido através de relatórios semanais, processamento e coa-
ching sobre as experiências da equipe nas comunidades.

Pré-requisito: SCI 273
Créditos: 8–12

SCI 287
Escola de Negócios Transformacionais
Esse curso se baseia no fundamento bíblico de “Business 
as Missions (BAM)”, ou Negócios como Missões e treina 
seus participantes nos princípios básicos de se começar 
um negócio, bem como demonstrar como os negócios 
podem ser usados para empoderar os materialmente po-
bres, levando à transformação de comunidades e nações. 
Alguns dos assuntos abordados incluem a compreensão 
de conceitos e a história de missões em gral e BAM em 
específico, empreendedorismo, criando visão e missão, 
declarações, desenvolvendo um plano de negócios, mar-
keting, inovação, vendas e distribuição, tomando riscos em 
fé e discipulado e liderança em negócios.

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

SCI 288
Negócios Transformacionais - Trabalho de 
Campo
Durante essa fase de aplicação da escola, os alunos têm 
a oportunidade de colocar em prática os princípios e 

técnicas aprendidos no período teórico. Essa aplicação 
prática incluirá ser parte de um negócio e trabalhando 
em aspectos diferentes do negócio: vendas, gerência, 
envolvimento com aspectos financeiros do negócios.

Pré-requisito: SCI 287
Créditos: 8–12

SCI 391
Estudos Direcionados para a Graduação de 
Nível Superior
Uma oportunidade para os alunos elaborarem um 
programa exclusivo de estudo com créditos em prol de 
um grau de Nível Superior. As atividades podem incluir, 
além de outras: leitura, pesquisa, presença em seminários 
e apresentações, relatórios, e pesquisas. Os créditos 
serão baseados no número de horas equivalentes e uma 
semana letiva. Os alunos começam este curso ao enviarem 
uma proposta de estudo/ pesquisa para o Conselheiro 
Acadêmico ou supervisor de pesquisa recomendado pelo 
Conselheiro Acadêmico.

Créditos: 1–12

SCI 392
Estágio para Graduação de Nível Superior
Com o conselho e aprovação do Conselheiro Acadêmico 
da Faculdade, um aluno pode desenvolver um estágio 
compatível com seu programa de graduação de Nível 
Superior.

Créditos: 1–12

SCI 396
Experiência de Liderança em Missões
Poderão ser concedidos créditos sob consulta do Deão da
Faculdade ou realizações anteriores no campo missionário 
dentro da JOCUM ou em outras missões. Na experiência 
missionária enviada para avaliação, deverá haver 
atividades significativas e criatividade em estabelecer, 
desenvolver ou administrar uma missão cristã, o que inclui 
a supervisão de colegas de trabalho. Um máximo de 12 
ditos podem ser usa dos e serão postados na transcrição 
oficial somente na conclusão de um Grau da UofN.

Créditos: 1–12

SCI 499
Tese para Graduação de Nível Superior
Após a conclusão de todos os cursos, os alunos podem 
escolher escrever uma tese sobre um tópico aprovado 
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pela liderança da Faculdade. A tese concluída deve ser 
adaptada aos padrões de escrita acadêmica já definidos.

Créditos: 12

SCI 591
Estudos Direcionados para Graduação de 
Nível Superior
Com o conselho e supervisão de um Conselheiro Acadêmi-
co ou de pesquisa, os alunos podem elaborar um progra-
ma de estudos com créditos em prol de um grau a Nível 
de Pós-graduação. As atividades podem incluir, além de 
outras: leitura, pesquisa, presença em seminários e apre-
sentações, relatórios e pesquisas. Os créditos serão basea-
dos no número de semanas letivas completas. Os alunos 
começam este curso ao submeterem uma proposta de 
estudo/pesquisa ao Conselheiro Acadêmico ou supervisor 
de pesquisa recomendado pelo Conselheiro Acadêmico.
Créditos: 1–12

SCI 592
Estágio Para Graduação de Nível Superior
Com o conselho e aprovação do Conselheiro Acadêmico 
da faculdade, o aluno pode elaborar um programa de 
estágio compatível com seu programa de pós-graduação.

Créditos: 1–12

SCI 699
Tese do Graduando
Após a conclusão de todos os cursos requeridos, os 
alunos podem escolher escrever uma tese abrangente 
sobre um tópico aprovado pela liderança da Faculdade. O 
trabalho concluído deve estar adaptado aos padrões de 
escrita acadêmica já definidos.
Créditos: 6–24
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Centros Internacionais da UofN

A UofN usa a palavra “Centro” num sentido restrito para se referir a uma rede global de pessoas e localidades nas quais 
objetivos missionários interdisciplinares bem definidos são facilitados, comunicados, pesquisados e organizados.

Os Centros da UofN facilitam e integram recursos internacionais e voluntários de várias Faculdades, grupos e 
organizações, dentro e fora de JOCUM para realizar objetivos missionários específicos. A integração é baseada sobre 
parcerias operacionais estabelecidas entre o Centro e os vários grupos e organizações. Essas parcerias definem e 
descrevem como as partes planejam trabalhar juntas em projetos específicos.

Cada centro realiza pesquisas e desenvolve e disponibiliza seminários, workshops, materiais de referência apropriados 
e monitora procedimentos relacionados a seus objetivos. O centro também poderá desenvolver e organizar escolas que 
apresentem os rudimentos e o panorama de seu mandato específico. As escolas de nível 200 e 300 não devem exceder 
o período de 24 semanas completas de aprendizagem (inclusive com o trabalho de campo).
 
Centros NÃO oferecem graduações, mas eles trabalham com as Faculdades para desenvolver graus de Tecnólogo, 
Bacharelados e Mestrados para várias faculdades de acordo com suas áreas de atuação. Cursos especializados e 
programas de graduação relacionados ao mandato do centro são oferecidos dentro das 7 Faculdades. Atualmente, há 7 
centros funcionais na Universidade das Nações. São esses:
 
• CCC  Centro para o Currículo Fundamental
• DEV Centro de Desenvolvimento Comunitário & Justiça
• DSP Centro Internacional de Escolas de Treinamento e Discipulado - ETEDs
• FAM Centro de Recursos para a Família
• GEN Centro GENESIS
• STU Centro de Mobilização Estudantil
• ES  Centro de Cursos de Extensão
     
Descrições de todos esses centros estão inclusas nessa seção. 
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Centro para o Currículo Fundamental

A visão do Centre for Core Curriculum é de desenvolver 
alunos que tenham pensamento crítico e criativo, 
que incorporem o caráter e a compaixão de Jesus 
Cristo, e que deste modo estejam preparados para 
impactar a sociedade. Estamos comprometidos em 
equipar efetivamente os alunos com conhecimento, 
desenvolvimento de caráter e competências para 
cumprir a missão para a qual Deus os chamou. Embora 
os resultados permaneçam consistentes, os meios 
pelos quais os mesmos são alcançados podem variar 
significativamente, dependendo da cultura e do contexto 
do local de treinamento. Encorajamos os alunos a buscar 
excelência em todas as áreas da vida para glorificar a 
Deus e refletir, através de sua maneira de viver, os padrões 
estabelecidos na Bíblia.

O Currículo Fundamental é recomendado a todos os 
estudantes, porém é requerido para todos os cursos 
de Bacharelado e um dos 3 Cursos Fundamentais é 
requerido para algumas Tecnólogos. Para os cursos de 
Mestrado, é requerido estudo prévio da Bíblia em nível 
universitário, equivalente ao curso de graduação do 
Currículo Fundamental em Estudos Bíblicos. Uma lista atual 
dos cursos que cumprem cada um dos 3 requisitos está 
apresentada abaixo. Os requisitos são os seguintes:

Pensamento Cristão Aplicado (12 Créditos). Cursos que 
cumprem esse requisito capacitam o aluno a desenvolver 
uma perspectiva Bíblica de cosmovisões, história, 
instituições humanas, cultura, ciência e das artes. O 
pensamento crítico é aplicado aos problemas atuais com 
uma ênfase em ações práticas. 

Bíblia (12 Créditos). Cursos que cumprem esse requisito 
capacitam o aluno a entender a mensagem bíblica e 
a desenvolver habilidades para uma vida de leitura da 
Palavra, memorização, meditação e estudo pessoal, 
além da aplicação das Escrituras através do estudo 
aprofundado, louvor, oração e obediência. Os alunos 
irão crescer em seu relacionamento com Deus, e em 
reverência e fome pela sua Palavra.

Comunicação (12 Créditos). Cursos que cumprem esse re-
quisito capacitam o aluno a adquirir o fundamento Bíblico 
para comunicação, somado a um conjunto de habilidades 
básicas nas áreas de leitura, pesquisa, escrita e oratória. 
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Proporciona, também, experiência direta em comunicação 
interpessoal, intrapessoal e transcultural, incluindo o uso de vá-
rias mídias de transmissão da mensagem a públicos variados.

Debbie Hicks - Diretora

Endereço Postal do Centro:
Centre for Fundamental Curriculum
75-5772 Melelina St,
Kailua-Kona, HI 96740
EUA
debbie.hicks@uofn.edu

Comitê do Centro para o Currículo Funda-
mental

Nome, País de Origem Localidade

Debbie Hicks, Austrália Kailua-Kona, HI, EUA
Francis Obaika, Nigéria  Hurlach, Alemanha
Jonathan Espanhahour, EUA Vancouver, Canadá
É necessária a conclusão satisfatória da DSP 211 e 212 
antes de qualquer curso da UofN com mais de 6 crédito

Cursos que atualmente preenchem os Requisitos do Currículo Fundamental

Pensamento Cristão Aplicado

HMT/SCI 211 Humanidades & Ciência: Uma Perspectiva Cristã (HAS)                   
HMT/SCI 213 Escola de Cosmovisão Bíblica Cristã (SBCW) 
HMT/SCI 215 Escola de Transformação (TS) 
HMT/SCI 217                                                                                             Engajando com o Mundo de Deus (EGW) 
 
Bíblia
CHR 211 Escola de Fundamentos em Estudos Bíblicos (antiga ECEB)
CHR 213 Escola de Estudos Bíblicos I (EEB I)
CHR 221/322/323 Escola da Bíblia (SotB, sequência completa de 3 trimestres)
CHR 225 Escola Bíblica para as Nações (BSN)
CHR 227 Curso Introdutório da Bíblia

Comunicação

CMC 211 Escola de Fundamentos em Comunicação (EFC)
CMC 215 Introdução à Comunicação 
CHR/CMC 287 Escola de Mídia de Fronteiras (SOFM)
CHR/CMC 371                            Escola de Pregação e Ensino Bíblico (BTPS) 
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Centro de Desenvolvimento 
Comunitário & Justiça
Esse centro promove uma abordagem integrada 
e de longo-prazo com relação à transformação de 
comunidades, cidades e nações. As expressões 
“desenvolvimento comunitário”, “transformação 
comunitária” e “construção nacional” tem se tornado 
comuns em diversas partes do mundo hoje. No entanto a 
mudança verdadeira, na comunidade, na cidade, a nível 
regional ou nacional, começa com uma transformação 
pessoal, incluindo mudanças na maneira de pensar. 
Indivíduos e comunidades transformadas se tornam 
agentes de transformação em níveis mais amplos, fazendo 
com que a visão desejada de desenvolvimento sustentável 
se torne uma realidade presente. Por fim, a transformação 
se torna resultado das mudanças no coração e na mente 
quando confrontadas com a verdade. Essa é a evidência 
do poder de transformação do Evangelho.

A Escola de Desenvolvimento Comunitário, os workshops, 
seminários, recursos e consultas oferecidas pelo centro 
são projetadas para facilitar a transformação pessoal e 
comunitária em cada esfera da sociedade. Com essa 
finalidade, o Centro:

• Oferece instrução a partir de uma cosmovisão cristã 
bíblica e princípios e práticas de desenvolvimento 
tanto a nível de bacharelado e de Tecnólogo, através 
de seminários, workshops, trabalhos de campo, 
estágios e Escolas de Desenvolvimento Comunitário;

• Trabalha com a Faculdade de Humanidades e Estudos 
Internacionais para oferecer cursos de Tecnólogo, 
Bacharelado e Mestrado em Desenvolvimento 
Comunitário (veja detalhes na página de programas 
de graduação dessa Faculdade). Além disso, o Centro 
coordena os programas de Tecnólogo, Bacharelado 
e Mestrado com ênfase em desenvolvimento 
comunitário para diversas faculdades;

• • Integra disciplinas múltiplas, encorajando a 
coordenação de pessoas, programas e recursos 
da JOCUM/UofN e de outras organizações e 
comunidades, na busca de objetivos comuns;

• • Atua como catalisador para descobrir a visão e 
intenção de Deus no que diz respeito a mudanças 
duradouras em indivíduos e comunidades, através da 
revelação em sua Palavra, conversas globais e outras 
formas de treinamento e interação;

• Oferece consultas sobre oportunidades de serviço 

e treinamento nas áreas de desenvolvimento 
comunitário e transformação.

Christine Colby - Diretora

Endereço do Escritório Internacional
Community Development & Justice Centre 
University of the Nations
75-5851 Kuakini Hwy #114 
Kailua-Kona, HI 96740 EUA
ComDevCentre@uofn.edu

Comitê Internacional

Nome, País de Origem  Localidade

Giacomo Coghi, Costa Rica San Jose, Costa Rica
Gioconda Coghi Rice, Costa Rica Panamá 
Christine Colby, Diretora, EUA  Kailua-Kona, HI, EUA
Sang Hong Kim, Coreia Oriente Médio
JiHyun Kim, Coreia Oriente Médio
Samuel Kisolo, Uganda Uganda
David Noblet, Austrália Austrália
Arnold Rottier, Canada Lakeside, MT, USA
Marilyn Teasley, USA Richmond, VA USA
Ana Santos, Brasil Espanha

É necessária a conclusão satisfatória da DSP 211 e 212 
antes de qualquer curso da UofN com mais de 6 créditos.

DEV 165
Seminário de Desenvolvimento 
Comunitário
Esse seminário foi desenvolvido para apresentar os 
participantes aos principais problemas relacionados ao 
desenvolvimento comunitário, inclusive a conceituação 
dos termos comunidade e desenvolvimento, enfocando 
no desenvolvimento comunitário holístico, bíblico e em 
questões críticas relacionadas à evasão da dependência e 
promovendo empoderamento das comunidades. 

Créditos: 1–6

DEV/HMT 365
Escola de Desenvolvimento Comunitário
Essa escola fornece treinamento numa abordagem bíblica 
para a transformação de comunidades em todas as esferas 
da sociedade, começando com o crescimento do indivíduo 
e seu relacionamento com Deus. Os princípios e práticas 
são desenvolvidos para trazer mudança em diversos 
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contextos, de rurais e urbanos, e de favelas a campos 
de refugiados no mundo globalizado. Este curso equipa 
os alunos com ferramentas para ajudar comunidades a 
iniciarem e realizarem atividades estratégicas que trarão 
vida e crescimento em direção aos propósitos de Deus 
em Seu Reino na Terra. O currículo ajuda os participantes 
a cultivarem um conhecimento sólido e crescente de 
transformação, valores de desenvolvimento, habilidades 
fundamentais, caráter divino e bons relacionamentos.

Pré-requisito: DSP 211 & 212 e uma escola completa 
com trabalho de campo com um estudo relacionado a 
desenvolvimento comunitário ou experiência de dois 
anos em campo com desenvolvimento comunitário ou 
equivalente.
Créditos: 11–12

DEV/HMT 366
Escola de Desenvolvimento Comunitário - 
Trabalho de Campo
Seguindo a Escola de Desenvolvimento Comunitário (DEV
/ HMT 365), os alunos terão experiência direta numa 
comunidade aonde eles irão aplicar os valores de 
desenvolvimento, conceitos, processos, habilidades e 
princípios necessários para servir uma comunidade no 
crescimento em direção a uma maior compreensão e 
aplicação de abordagens bíblicas do desenvolvimento. 
Os obreiros em campo da escola irão prover suporte 
necessário e encorajamento em buscar aplicar estes 
princípios na situação única de cada comunidade.

Pré-requisito: DEV/HMT 365
Créditos: 8–12

HMT 367
Escola de Advocacia, Lei e Justiça
Uma escola de segundo nível elaborada para dar aos 
alunos, o coração de Deus pela justiça e misericórdia 
e os fundamentos que eles precisam para buscarem 
carreiras e ministérios em direito através da lei, governo e 
outros ministérios com justiça. Os alunos serão equipados 
para ajudar na implementação de pesquisa eficaz e 
prática, planejamento de projetos e análise legal. Tópicos 
abordados incluem: ativismo através de intercessão; 
pesquisa legal e análise; sistemas políticos e de governo; 
constituições e elaboração de leis; leis nacionais, 
internacionais e direitos humanos; e organização popular.

Créditos: 11–12



UNIVERSIDADE DAS NAÇÕES



203

CENTROS INTERNACIONAIS



UNIVERSIDADE DAS NAÇÕES

204

Centro Internacional de ETEDs

A Escola de Treinamento e Discipulado (ETED) é um  pré-
requisito para todos os outros cursos, e por isso é a porta 
de entrada para as 7 Faculdades e diversos Centros da 
Universidade das Nações (UofN). A ETED também serve 
para orientar e preparar todos os novos obreiros de 
Jovens com uma Missão (JOCUM) e da UofN.

Propósito da ETED: 
•Reunir e desafiar pessoas para adorar, ouvir e obedecer 

a Deus, liberando-as para servir (no contexto da 
ETED) através de evangelismo, intercessão, atos de 
compaixão e outras expressões do coração de Deus 
para o mundo, possivelmente até começando novos 
ministérios;

• Inspirar e cultivar crescimento no relacionamento 
pessoal com Deus resultando num caráter à 
semelhança de Cristo, que seja baseado num sólido 
fundamento bíblico, no trabalho do Espírito Santo e na 
aplicação pessoal da verdade bíblica, especialmente 
no que concerne ao caráter de Deus, à Cruz e à Graça 
que capacita;

• Encorajar o crescimento da habilidade de 
relacionamento através da vida, aprendizado e 
trabalho com pessoas que são diferentes em sua 
personalidade, perspectiva e contexto cultural;

• Equipar continuamente cada um para servir os 
propósitos de Deus, tanto dentro do contexto de 
JOCUM, quanto em outras esferas de relacionamento, 
fortalecendo um compromisso de alcançar o perdido, 
especialmente o não-alcançado, cuidar do pobre e 
influenciar todas as áreas da sociedade;

• Transmitir a visão e os valores fundamentais de Jovens 
com uma Missão Internacional assim como aqueles 
dos Centros de operações, e fornecer informações 
a respeito da variedade de oportunidades de 
serviço diante do sucesso no término da Escola de 
Treinamento e Discipulado (ETED) .

A ETED tem como objetivo graduar alunos: 
• Com um entendimento crescente da largura e 

profundidade do caráter de Deus e Seus caminhos, e 
de Seu grande amor por todas as pessoas e culturas; 

• Que tem se tornado mais parecidos com Jesus em sua 
forma de relacionar-se com Deus e com pessoas; 

• Que cooperam cada vez mais com a poderosa 
presença do Espírito Santo que neles habita;

• Que escutam e obedecem a Deus como resultado da 
Graça capacitadora de Deus; 

• Que esquadrinham as Escrituras, transformando suas 
crenças, valores e comportamentos;

• Com um estilo de vida crescente de adoração, inter-
cessão e batalha espiritual;

• Que aprendem a viver e trabalhar bem com outros, 
especialmente aqueles que são diferentes;

• Que podem compartilhar o Evangelho com o perdido e 
que tem o compromisso de fazer isso pelo resto da vida; 

• Que tem compromisso em continuar a se envolver de 
alguma forma com o trabalho de Deus nas nações, in-
cluindo os não-alcançados, os pobres e necessitados 
e as esferas da sociedade; 

• Que entendem o chamado e valores de JOCUM e 
estão cientes da variedade de oportunidades de servi-
ços com diversos ministérios da JOCUM; 

• Que tem um coração desejoso por conhecer os 
propósitos de Deus para suas vidas e um sentido da 
direção de suas vidas;

• Que desejam continuar tendo um estilo de vida de ser-
viço a Deus e aos propósitos do Seu Reino, seja atra-
vés de treinamento, participação em algum ministério 
de JOCUM, ou em igrejas e ministérios locais, como o 
Senhor os guiar.

O Centro de Escolas de Treinamento e Discipulado foi 
criado para manter e reforçar a excelência nos programas 
de ETED a nível global, de acordo com o propósito, currí-
culo e orientações da ETED que são estabelecidas pela 
liderança internacional de Jovens com uma Missão e a Uni-
versidade das Nações. Os obreiros do Centro procuram 
servir as lideranças de ETED oferecendo encorajamento, 
suporte e especializações em programas, liderança e 
desenvolvimento de recursos. O Centro facilita a interação 
de pessoas e recursos entre todas as localidades de ETED 
e Trabalhos de Campo/Práticos, e as 7 Faculdades/Centros 
da Universidade. Também auxilia no estimulo da multiplica-
ção de novas ETEDs em locais estratégicos do mundo. 

Objetivos da Rede do Centro de ETED:  
A Parcerias dentro de JOCUM Internacional: desenvolver 

uma rede de relacionamentos entre líderes/obreiros 
de ETED em cada região, que também está conectada 
à ETED de forma global e seguindo o fluxo da família 
de ministérios na JOCUM. 

B Desenvolvimento de Programas: auxiliar no plane-
jamento de programas de ETED de acordo com o 
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proposito, currículo e orientações da ETED que são esta-
belecidas pela liderança internacional de JOCUM/UofN. 

C Desenvolvimento de Liderança: facilitar o 
desenvolvimento de líderes e obreiros de ETED 
em sua resposta às solicitações e necessidades 
identificadas. 

D Desenvolvimento de recursos Educacionais: criar 
recursos que auxiliam no treinamento de obreiros de 
ETED ou na implantação de um aspecto do currículo 
na ETED e facilitar a distribuição de recursos novos e 
já existentes ao mundo da ETED. 

E Monitoramento de Programas: receber, monitorar e 
revisar a documentação de registro de curso para 
cada programa de ETED. 

F Multiplicação estratégica: promover o pioneirismo 
de novas ETEDs e Trabalhos de Campo/Práticos, 
especialmente “onde não estamos.”

Carlinha de Paulo - Diretora

Endereço do Centro Internacional de ETEDs
YWAM/UofN DTS Centre
International Coordinating Office 
PO Box 1031 
Sun Valley 7985 
África do Sul
ywamdtscentre@mweb.co.za
www.ywamdtscentre.com
www.uofn.edu

Comitê Internacional

Nome, País de Origem  Localidade

Elena Ciobo, Austrália Brisbane, Austrália
Amos Hathway, EUA Salem, OR, EUA
Vicki Hedgepeth, EUA Charlotte, NC, EUA
Kima Hmar, Índia Shillong, Índia
Patti Lee, USA Cape Town, África do Sul
Gilberto de Mello, Brasil Contagem, Brasil
Jussara de Mello, Brasil  Contagem, Brasil
Maureen Menard, USA Cape Town, África do Sul
Pete Thompson, UK Cape Town, África do Sul
Carlinha de Paulo, Diretora, Brasil Piratininga, Brasil
Lisa Whitaker, EUA Absecon, NJ, EUA

É necessária a conclusão satisfatória da DSP 211 e 212 

antes de qualquer curso da UofN com mais de 6 créditos.
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DSP 111 
Seminário de Discipulado 
Esse seminário foi desenvolvido para levar os alunos a 
uma caminhada mais profunda com Deus, ensinando 
tópicos fundamentais do discipulado cristão como: conhe-
cendo a Deus, ouvindo a voz de Deus, a importância da 
Palavra, meditação, intercessão, temor do Senhor, perdão, 
renúncia de direitos, santificação, evangelismo e missões, 
batalha espiritual, fé e finanças e relacionamentos.

Créditos: 1–6 

DSP/CNH 115
Seminário ‘Destiny by Design’
Esse seminário ajuda os participantes a entenderem mais 
profundamente o chamado de Deus para suas vidas e os 
equipa a ajudar outros a fazerem o mesmo. Seis áreas-
chave da vida são exploradas: sonhos, experiências, 
características da alma (personalidade), identidade, dons, 
e contatos. Focado na aplicação de verdades bíblicas 
no dia a dia, esse seminário utiliza uma combinação de 
palestras, exercícios interativos, apresentações de slides e 
textos, além de liderar os estudantes em uma jornada de 
descoberta no que diz respeito à identidade pessoal e ao 
propósito para o qual Deus os criou.

Créditos: 1–3 

DSP 121
Seminário de Treinamento de Obreiros de 
ETED
Um programa fundamental de treinamento colaborativo 
oferecido por vários membros do Centro de ETED, para 
obreiros e líderes de ETEDs de várias localidades dife-
rentes. Ele cobre o propósito da ETED, o currículo e as 
diretrizes, os valores fundamentais de JOCUM, algumas 
técnicas básicas para o trabalho com pessoas, técnicas de 
liderança, gestão de ETED (inclusive registro de curso jun-
to à UofN) e um enfoque especial facilitando a ministração 
do Espírito Santo na sala de aula. Esse curso normalmente 
é comumente chamado por ”Workshop de ETED”  

Créditos: 1–3

DSP 141
Desenvolvimento de Liderança de ETED
Esse programa foi desenvolvido para equipar obreiros 
para criar e liderar Escolas de Treinamento e Discipulado, 

tanto a fase teórica quanto prática, alinhados à visão apos-
tólica, valores fundamentais, propósitos, objetivos, currícu-
lo e diretrizes da ETED. O curso inclui objetivos tanto para 
líderes de ETED quanto de crescimento pessoal.

Pré-requisito: DSP 211 & 212 e de preferência um Workshop 
de ETED
Créditos: 1–6 

DSP 211
Escola de Treinamento e Discipulado 
(ETED)
Esta escola é um curso cristão intensivo de discipulado, 
que se inicia com uma fase teórica de 11 a 12 semanas, 
seguida por uma fase prática de 8-12 semanas de traba-
lho de campo. A escola é um pré-requisito para todos os 
outros cursos da Universidade Das Nações, e também 
serve para orientar e preparar todos os novos obreiros de 
Jovens Com Uma Missão (JOCUM). A ETED foi desenvolvi-
da para encorajar os alunos no desenvolvimento pessoal 
de caráter, cultivando seu relacionamento com Deus e 
cultivando seu relacionamento com Deus e identificando 
seus dons e chamado exclusivos. Há uma ênfase especial 
em experiências transculturais e conscientização global, 
preparando os alunos para evangelizar e discipular as 
gerações atuais e futuras, respondendo ao chamado: “Ide, 
fazei discípulos de todas as nações” (Mateus 28:19a) O 
currículo do curso é composto destas seis categorias: A 
natureza e o caráter de Deus; A intenção de Deus para 
indivíduos, povos e nações; contemplando toda a vida da 
perspectiva de Deus; redenção, pecado e a Cruz; A família 
de Deus – a Igreja; o mundo de Deus – Seu chamado e 
comissão; os ministérios de JOCUM.
ETEDs com enfoques: Em algumas localidades, a
ETED tem um enfoque específico como a ETED Cross-
roads, ETED Universidade, ETED de Esportes, ETED de 
Artes, etc.
Serão concedidos créditos para este curso após a conclu-
são satisfatória do DSP 212

Créditos: 11–12 

DSP 212
Fase Prática da Escola de Treinamento e 
Discipulado
Nesta segunda fase da ETED, equipes organizadas de 
forma especial são enviadas para 8-12 semanas de evan-
gelismo em situações transculturais. A ênfase maior é na 
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aplicação dos princípios aprendidos durante o período 
teórico, juntamente com aulas sobre conceitos de evange-
lismo e práticas, equipando os alunos a compartilhar sua fé 
através de uma variedade de formas e contextos.

Pré-requisito: DSP 211
Créditos: 8–12
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Centro de Cursos de Extensão

O Centro de Cursos de Extensão oferece tanto cursos 
presenciais quanto cursos online pela Universidade 
das Nações, para pessoas dentro de JOCUM e outros 
ministérios, e/ou para aqueles que trabalham nas diversas 
esferas da sociedade (educação, negócios, ciência e 
tecnologia, etc.) 

Cursos oferecidos pelo Centro são projetados para 
equipar, treinar, e servir todos aqueles que desejam 
participar, tenham eles feito ou não uma ETED pela 
JOCUM. Os ex-alunos e amigos de JOCUM/UofN que 
desejam continuar o processo de aprendizagem estão 
entre aqueles que seriam beneficiados por estes cursos.

Todo curso de extensão está conectado a um ministério 
de JOCUM, com um obreiro ou líder de JOCUM que 
desenvolve e executa o curso, seja numa localidade 
física, ou por alguma via online. Assim, não são envolvidos 
assuntos de imigração ou visto, ou custos de viagem, 
tornando possível ao Centro servir um número maior de 
pessoas a nível global.

Phil Leage - Diretor

Endereço do Escritório Internacional

YWAM The King’s Lodge
Watling Street
Nuneaton Warks  CV10 0TZ
Inglaterra
phil.leage@uofn.edu
http://es.uofn.edu/
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Centro de Recursos para a Família

O Centro de Recursos para a Família serve como uma 
rede de recursos e desenvolvimento interdisciplinar e 
intercultural na esfera da família. Assim, ele proporciona 
oportunidades de educação contínua para profissionais e 
leigos através de cursos, seminários e workshops. Esses 
programas são projetados para servir aqueles que estão 
servindo atualmente, ou irão servir, em ministérios que 
se identificam/ministram às famílias ou indivíduos, e que 
são realizados juntamente com igrejas locais, agências 
de serviço social, instituições educacionais e agências 
familiares..
 
O Centro de Recursos para a Família:

• Exerce sua influência para trazer conhecimento sobre 
assuntos familiares dentro e for a da UofN, e irá 
promover o crescimento de famílias bíblicas, e análise 
e aplicação de práticas preventivas e restauradoras 
para a vida em família;

• Mantém informações atualizadas sobre recursos atuais 
disponíveis na área de família e casamento, e facilita 
a interligação de recursos entre as pessoas que 
trabalham nessa área;

• Busca estar ativamente envolvido em pesquisas atuais 
e inovadoras nas áreas de família e desenvolvimento 
social;

• Oferece escolas, workshops, seminários, recursos e 
consultorias para facilitar a transformação pessoal e 
comunitária dentro da esfera da família na sociedade;

 Para esse fim, o FRC:
• Integra várias disciplinas, encorajando a coordenação 

de pessoas programas e recursos dentro da JOCUM e 
em outras organizações e comunidades que buscam 
os mesmos objetivos;

• Serve como catalisador para descobrir a visão e a 
intenção de Deus para mudanças duradouras em 
indivíduos e comunidades, como revelado em Sua 
Palavra, usando conversas, discussões em grupo e 
outras formas de treinamento e interação;

• Oferece consultoria a alunos sobre oportunidades de 
serviço e treinamento em áreas de desenvolvimento 
comunitário e transformação.

 
O Centro de Recursos para a Família coordena a 
Tecnólogo e o Bacharelado em Estudos sobre Família, 
oferecidos pela Faculdade de Educação. Os cursos 

Fundamentais estão listados nas páginas desse centro. O 
aconselhamento acadêmico se dará em colaboração entre 
o Centro e Faculdade.

Shirley Jones - Representante

Endereço do Escritório
Family Resource Centre
University of the Nations 
261 Restenas
45993 Ljungskile
Suécia
Merle.jacobs@uofn.edu
www.fam-studies.info
www.uofn-frc.org

Comitê Internacional

Nome, País de Origem Localidade

Jongchel Hwang, Coreia Phnom Penh, Camboja
Merle Jacobs, EUA Fairfax, VA, EUA
Shirley Jones, (Rep) Irlanda do Norte Restenas, Suécia 
Paul Marsh, Reino Unido Lausanne, Suíça

É necessária a conclusão satisfatória da DSP 211 e 212 antes 
de qualquer curso da UofN com mais de 6 créditos.

FAM 101
Seminário de Integração Bíblia e Família
Esse seminário é para alunos que desejam compreender a 
base bíblica da família e os assuntos de vida familiar apre-
sentados no curso de Fundamentos para a Família. Ele foi 
desenvolvido para alunos buscando um AA ou BA junto à 
UofN, para que eles possam compreender a aplicar a Bíblia 
particularmente conforme ela se relaciona ao ministério a 
família e indivíduos.

Créditos: 1

FAM 102 
Seminário de Integração Cosmovisão e 
Família
Esse seminário busca integrar a cosmovisão e as questões 
da família. Ele permite ao aluno desenvolver uma compreen-
são bíblica sobre as cosmovisões, a história, instituições 
humanas e cultura do ponto de vista familiar. Técnicas  de 
pensamento crítico são aplicadas a problemas atuais, prepa-
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rando os alunos a se engajaram com a cultura e a socieda-
de com uma abordagem bíblia apropriada para a família. 

Créditos: 1

FAM 121 
Seminário dos Fundamentos para a Vida 
Familiar I
Uma introdução aos fundamentos bíblicos do casamento e 
da vida familiar. O seminário enfoca nas seguintes catego-
rias: fundamentos bíblicos da família; o plano de Deus para 
o casamento, desenvolvimento de seminários sobre casa-
mento, padrões de Deus para os pais, desenvolvimento de 
seminários de criação de filhos, introdução a sistemas fami-
liares. Princípios de aconselhamento cristão de famílias e o 
papel da família no ministério. Esse seminário é preparação 
essencial par aqueles que desejam trabalhar em ministérios 
para a família em JOCUM e frequentemente é oferecido 
junto com a Escola de Ministério Familiar (FAM / CNH 231 e
232). Segmentos individuais do seminário podem ser cur-
sados separadamente do seminário inteiro. Os alunos não 
poderão receber créditos da UofN simultaneamente pela 
FAM/CNH 231 & 232 e o FAM 121.

Créditos: 1–6

FAM 133
Seminário de Enriquecimento do
Casamento
Diferentes versões desse seminário dão a oportunidade 
para um aprendizado aprofundado utilizando um modelo 
cristão de enriquecimento do casamento. Através do semi-
nário, o aluno poderá levar o entendimento, as técnicas e as 
ferramentas de um modelo particular e seu enfoque primá-
rio a um nível mais elevado. Os seminários normalmente 
incluem prática e aplicação. Os modelos disponíveis atual-
mente são:  C-PREP, Aliança, Amor Incondicional, e REAPP. 
Sob consulta, as localidades oferecendo os seminários irão 
detalhar o enfoque específico dos modelos oferecidos.

Créditos: 1–4

FAM 151
Estudos Familiares - Utilizando o Genogra-
ma
Esse seminário fornece treinamento no uso do modelo do 
Genograma para avaliar as dinâmicas do modelo de Família 
de Origem. O Genograma fornece um entendimento da 
saúde ou disfunção dos relacionamentos interpessoais de 

uma família. O seminário fornece ao aluno um modelo para 
avaliar as dinâmicas de relacionamento dentro da família 
nuclear e 3 gerações da família. Os elementos centrais são 
ensinados par ajudar a avaliar a família como um sistema.

Créditos: 1

FAM 152 
Estudos da Família - Modelo da Família de 
Origem
Esse seminário de 2 semanas foi desenvolvido para dar aos 
alunos um modelo para compreender a dinâmica da vida 
familiar. Ele examina os 8 elementos que impactam a família 
nuclear (família de origem). Compreender esses elemen-
tos, examinados de uma forma holística, ajuda o aluno a 
avaliar as dinâmicas dos relacionamentos interpessoais de 
uma família. A primeira semana enfoca no aprendizado dos 
elementos fundamentais do modelo de Família de Origem 
e em aplicá-los na própria família de origem do aluno. A 
segunda semana consiste em aplicar os elementos do mo-
delo (juntamente ao modelo de Genograma) à família de 3 
gerações de Abraão, Isaque e Jacó.

Créditos: 2

FAM 251 
Fundamentos para Estudos da Família
O período teórico de 3 meses apresenta um modelo com 
o currículo distribuído entre 9 categorias principais com no 
mínimo uma semana da escola dedicado para cada uma 
dessas categorias. As 9 categorias devem ser vistas como 
o fundamento central no qual a escola é montada. As 9 
categorias são: Cosmovisão bíblica da família, um modelo 
bíblico de família, o modelo de Família de Origem, casamen-
to, criação de filhos, técnicas para seminários básicos de 1-2 
horas, vida familiar, técnicas para ajudar famílias e famílias no 
ministério. Os alunos podem antecipar que serão desafiados 
a crescer pessoalmente no desenvolvimento de aspectos 
do caráter cristão. Os alunos crescerão em sua competência 
e habilidade de ministrar para outras famílias. 

Pré-requisito: DSP 211 & 212
Créditos: 12

FAM 252
Fundamentos para Estudos da Família -  
Trabalho de Campo
Esse trabalho de campo é parte vital do treinamento, 
permitindo que os alunos assimilem e apliquem o 
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conhecimento e as técnicas aprendidos no período teórico 
de forma mais eficaz como uma família em contexto de 
equipe e dando oportunidades de trabalhar em ministérios 
baseados em famílias.
Pré-requisito: FAM 251

Créditos: 8–12

FAM 253
Estágio - Fundamentos para Estudos da 
Família
O objetivo do estágio é permitir que os alunos tenham 
a oportunidade de aplicar o conhecimento e as técnicas 
obtidas no período teórico da escola de Fundamentos 
para Estudos da Família e no trabalho de campo, e 
apresentá-los a diversas oportunidades para servir e ajudar 
famílias. Atividades normalmente abrangem: discipulado 
de famílias, mobilização para missões, evangelismo de 
crianças e jovens e ministérios com famílias e jovens. A 
ênfase é em ganhar experiência através do envolvimento 
com o ministério prático.

Pré-requisitos: FAM 251 & 252  

Créditos: 8–12

FAM 351 
Estudos Avançados sobre Família
Esse curso considera o modelo de Família de Origem de 
Murray Bowen apresentado na escola de Fundamentos 
para Estudos da Família como o modelo básico para 
compreender a dinâmica da vida familiar. Esse modelo 
fornece uma abordagem holística, considerando cada um 
dos membros da família e utiliza as famílias patriarcais do 
Antigo Testamento (Abraão, Isaque e Jacó) como estudo 
de caso. O currículo foi desenvolvido para dar ao aluno 
uma compreensão profunda, bem como técnicas para 
utilizar os 2 modelos apresentados na Fundamentos para 
Estudos da Família. Equipa os alunos com técnicas chave 
para mentoreamento/coaching, um estudo aprofundado do 
pai piedoso como a chave para a vida familiar, sexualidade 
saudável e o estudo da família pós-moderna. Os modelos 
de Família de Origem e Genograma são componentes 
essenciais requeridos para o curso avançado. 
Pré-requisitos: FAM 251 & 252

Créditos: 12
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FAM 352 
Estudos Avançados sobre Família - 
Trabalho de Campo
Esse trabalho de campo dá aos alunos mais oportunidades 
de aprendizado enquanto trabalham com famílias em 
diversos contextos, contando com supervisão. Os alunos 
descobrem e desenvolvem seus talentos e dons enquanto 
crescem em confiança e ganham experiência no ministério 
cristão com famílias. Eles usarão os modelos ensinados no 
período teórico e integrarão eles para avaliar a saúde de 
famílias até a terceira geração.
Pré-requisitos: FAM 351
Créditos: 8–12

FAM 353 
Estágio - Estudos Avançados sobre Família      
Esse estágio de 3 meses foi desenvolvido para alunos 
que completaram os Estudos Avançados sobre Família 
(FAM 351) e o Trabalho de Campo, e que desejam mais 
experiência e mentoreamento nessa área. O objetivo do 
estágio é permitir que os alunos apliquem o conhecimento 
e as técnicas aprendidos na escola de Estudos Avançados 
sobre Família e familiarizá-los com diversas oportunidades 
para servir e ajudar família. Atividades normalmente 
incluem: discipulado de famílias, mobilização para missões, 
evangelismo de crianças e jovens e ministérios com 
famílias e jovens. A ênfase está em ganhar experiência 
através do envolvimento prático com o ministério..

Pré-requisitos: FAM 351 & 352

Créditos: 8–12
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Centro GENESIS

GENESIS é uma rede interativa que conecta as localidades 
da UofN. O propósito do Centro GENESIS é tornar 
acessível treinamento de qualidade e serve o crescimento 
global da UofN. O Centro também pesquisa futuras 
tecnologias em comunicação para desenvolver aplicações 
para o treinamento. GENESIS é um acrônimo para Global 
Eletronic Network Educating, Serving and Inspiring 
Students (Rede Eletrônica Global de Educação, Serviço e 
Inspiração para Alunos). 

O Centro Gênesis influencia as áreas a seguir:

a Networking: criando conexões eletrônicas com 
Faculdades, Centros e Escolas da UofN, e também 
com a família de ministérios da JOCUM e outras 
organizações e negócios, ou projetos e eventos 
específicos;

b Consultoria: ajuntando informações e proporcionando 
entendimento de como as novas tecnologias de 
comunicação podem melhor servir o treinamento no 
âmbito dos valores da UofN;

c Treinamento: descrevendo o conceito GENESIS 
através de seminários, a Escola GENESIS e seu 
Trabalho de Campo;

d Desenvolvimento de Programas: disponibilizando 
o melhor ensino aos alunos de todas as nações 
e conectando-os em louvor, oração e comunhão. 
Oferecendo aos professores do mundo em 
desenvolvimento uma oportunidade de ampliar a 
influência de seus ministérios e de seu conteúdo de 
ensino. O desenvolvimento do conteúdo de ensino e 
recursos materiais serão incentivados, especialmente 
no tema de discipulado das nações;

e Técnico: proporcionando suporte técnico para 
configuração e manutenção do equipamento do 
GENESIS, pesquisa, exploração e teste de novas 
tecnologias e seu potencial para servir o conceito 
GENESIS.

Adriano Estevam - Diretor

Endereço do Escritório Internacional 

Genesis Centre
Ch du Praz D’Eau 1
1000 Lausanne 25
Suíça
info@go-genesis.com
www.go-genesis.com

Comitê Internacional

Nome, País de Origem Localidade

Adriano Estevam, Diretor, Brasil Lausanne, Suíça
Brett Curtis, EUA Kailua-Kona, HI, EUA
Chong Ho Won, South ia Kailua-Kona, HI, EUA
Luzanne Esmeraldo, África do Sul Lausanne, Suíça
Mike Stevens, Nova Zelândia Dalarna, Suécia
Pamela de Souza, Índia Pune, Índia

É necessária a conclusão satisfatória da DSP 211 e 212 
antes de qualquer curso da UofN com mais de 6 créditos.

GEN 191
Seminário GENESIS
O Seminário GENESIS foi desenvolvido para equipar os 
participantes na integração e aplicação do GENESIS num 
local específico. O seminário é composto de duas semanas 
intensivas de aprendizado sobre a visão, história e 
conceito do GENESIS e como ele serve para multiplicar os 
recursos da UofN, construindo pontes para criar uma sala 
de aula global aonde diversos eventos podem se passar. 
Princípios educacionais são integrados ao aprendizado. 
Seções práticas ao estilo de workshop irão equipar os 
participantes para serem facilitadores do GENESIS nas 
escolas que eles organizarem, organizar eventos e instalar 
e operar o equipamento. Há uma ênfase na compreensão 
de dinâmicas transculturais, bem como trabalho de equipe 
para ajudar a facilitar o desenvolvimento da UofN pelo 
mundo.

Créditos: 1–6
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Centro de Mobilização Estudantil

O Centro de Mobilização Estudantil da UofN é uma rede 
internacional de capacitação de alunos que trabalham 
em ministérios e de mobilização de universitários para 
servir em projetos missionários transculturais. O propósito 
do SMC inclui compartilhar o amor de Cristo através de 
treinamento e educação em todas as esferas da vida, 
de acordo com a Palavra de Deus, e através ministérios 
de misericórdia, como: ministração a crianças em risco, 
desenvolvimento de conscientização do tráfico humano, 
construção de casas e de poços de água, e doação de 
comida e roupas aos pobres. O SMC também busca 
mobilizar e hospedar participantes de programas para 
esse propósito. O SMC recruta, capacita e insere alunos 
que estão prontos a servir e aprender em resposta ao 
chamado de Cristo, através de uma experiência intensiva 
de discipulado transcultural. Para alcançar isso, 3 tipos de 
programas estão disponíveis:

Estágio: Esse programa principal mobiliza o aluno 
universitário (voluntário/estagiário) que serve projetos 
de curto prazo em comunidades carentes. Converge é 
a plataforma de inserção de estágios do Centro (www.
ywamconverge.org) para recrutamento, combinação, 
capacitação e coordenação de qualquer programa 
universitário de estágio a nível global. Antes conhecido 
como Field Ministry Internships (FMI), esse programa 
oferece oportunidades de aprendizado/serviço prático 
para alunos cristãos de qualquer universidade..

Seminários: Estes são cursos especializados de curta 
duração, projetados para alunos, obreiros de ministérios e 
líderes comunitários.

Escola de Ministérios Universitários e Missões: 
Esse curso de 12 semanas é projetado para equipar 
obreiros de JOCUM e alunos da UofN para missões 
estratégicas e mobilização de estudantes, tanto dentro 
quanto através de comunidades universitárias.

 Nós alcançamos nossos objetivos por uma estratégia que 
tem 4 partes::

Convocar - Nós convocamos alunos e líderes de 
comunidades universitárias através de eventos de 
mobilização.

Cultivar - Nós desenvolvemos o currículo através de 

pesquisa contextual e prática, usando tecnologias e 
métodos de distribuição avançados.

Comissionamento - Nós recrutamos alunos para 
serviços em projetos relacionados às necessidades 
humanas globais, seus campos de estudo individuais e sua 
influência futura nas esferas da sociedade/

Convergir  - Nós convergimos colaboração missional 
e mentoreamos indivíduos de diversas organizações, 
igrejas e agências, dentro e ao redor de comunidades 
universitárias, com o propósito de mobilizar uma geração 
emergente de estudantes voluntários que servem a 
Grande Comissão de Cristo.

John Hwang - Diretor

Endereço do Escritório Internacional

YWAM/Student Mobilization Centre 
PO Box 1526 Ocean City, NJ, 08226 EUA 
smc@uofn.edu 
uofnsmc.net
Estágio Converge: ywamconverge.org

SMC Comitê Internacional

Nome, País de Origem Localidade

John Hwang, Diretor Internacional, Coreia Santiago, Chile
John Henry, EUA                                     Ocean City, NJ, EUA 
Aldrin Bogi, Índia Bangalore, Índia
Deonn McDowell, EUA Tyler, Texas, EUA
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Cape Town
YWAM Media Village
DSP 211 DSP 212 CMC 277 CMC 281 CMC 282 
CMC 385
www.mediavillage.info
info@mediavillage.info

Winterton
YWAM Drakensberg
DSP 211 DSP 212
www.TheBerg.org.za
ywam@theberg.org.za

Worcester
YWAM Worcester
DSP 211 DSP 212 CHR 211 CHR 371 CHR 372 CNH 211 
CNH 212 CNH 327 CNH 328 FAM 133 FAM 152 FAM 251 
FAM 252 FAM 253 FAM 351 FAM 352 FAM 353 HMT 
147 HMT 148 HMT 243 HMT 244 HMT 245 HMT 246 
HMT 247 HMT/SCI 211
www.ywamworcester.com
info@ywamworcester.com

Bethlehem
YWAM Bethlehem, SA
CHR 235 CHR 236
www.ywambethlehem.org
mgodoy@xsinet.co.za

Durban
YWAM Durban
DSP 211 DSP 212 CHR 145 CHR 146
www.ywamdurban.org
admin@ywamdurban.org

Jeffreys Bay
YWAM Jeffreys Bay
DSP 211 DSP 212
www.ywamjbay.org
ywamjbay@gmail.com

Centurion
YWAM Die Hoewes
CNH 121
randyrhoades@juno.com

Muizenberg, Cape Town
YWAM Muizenberg
DSP 211 DSP 212 CHR 133 CHR 175 CHR 213 CHR 214 
CHR 215 CHR 305 CHR 315 CHR 316 CHR 317 CMC 305 
CMC 306 HMT 265
www.ywammuizenberg.org
registrar@ywammuizenberg.org

Port Elizabeth
YWAM Port Elizabeth
DSP 211 DSP 212
ywampe.org
info@ywampe.org

Potchefstroom
YWAM Potchefstroom
DSP 211 DSP 212
ywampotch.com
ywampotch@gmail.com

ÁFRICA DO SUL

Tirana
YWAM Durres
DSP 211 DSP 212
www.ywamalbania.com
ps138_8@yahoo.com

ALBÂNIA

Bad Blankenburg
YWAM Bad Blankenburg | 
photogenX
ATS 233 CHR 305 CMC 233 CMC 234
www.ywambb.com
info@ywambb.com

Berlin
YWAM Berlin
CHR 211
www.ywamberlin.org/en
info@ywamberlin.org

ALEMANHA



229

LOCAIS E CURSOS

Burscheid
JMEM Cologne
DSP 211 DSP 212
www.jmem-koeln.de
info@jmem-koeln.de

Freiburg
YWAM Freiburg
DSP 211 DSP 212
www.ywamfreiburg.com
freiburg@ywam.de

Hainichen
JMEM Hainichen
DSP 211 DSP 212 CNH 223 CNH 224
www.ywam-hainichen.de
uofn@ywam-hainichen.de

Herrnhut
JMEM Herrnhut
DSP 211 DSP 212 CHR 131 CHR 132 CHR 211
www.ywamherrnhut.com
info@ywamherrnhut.com

Hurlach
JMEM Hurlach
DSP 211 DSP 212 CHR 213 CHR 227 CHR 315 CHR 316 
CMC 328 HMT 113 HMT/SCI 213 HMT/SCI 214
www.ywam-hurlach.de
info@jmem-hurlach.de

Nuremberg
YWAM Nuremberg
DSP 211 DSP 212 CMC 241
www.ywamnuremberg.com
info@ywamnuremberg.com

Huambo
YWAM Huambo
DSP 211 DSP 212
jocum_huambo@yahoo.com.br

ANGOLA

Mendoza
YWAM Mendoza
DSP 211 DSP 212 CHR 235 CHR 236 CNH 211 CNH 212
www.ywammendoza.com
jucummendoza@yahoo.com.ar

Puerto Madryn
YWAM Patagonia
DSP 211 DSP 212
ywampatagonia@hotmail.com

ARGENTINA

Buenos Aires
JUCUM San Clemente
DSP 211 DSP 212
jucumsanclemente@hotmail.com

Ciudad de Buenos Aires
JUCUM Buenos Aires, Capital
DSP 211 DSP 212
www.jucumba.com.ar
consejociudad@sion.com

Corrientes Capital
JUCUM Corrientes
DSP 211 DSP 212 ATS 213 ATS 214 ATS 223 CHR 211 
CHR 235 CHR 236
www.jucumnorte.com.ar
jucumnorte@yahoo.com.ar

Ituzaingo
JUCUM Ituzaingo
DSP 211 DSP 212 EDN 221 EDN 222
jucum.ituzaingo@gmail.com

Mar del Plata
YWAM Mar del Plata
DSP 211 DSP 212
www.jucummdp.com.ar
jucumm_d_plata@yahoo.com.ar

ARMÊNIA

Yerevan
YWAM Armenia
CMC 233
http://ywamarmenia.org/
andrey.v.derkach@gmail.com
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Maroochydore
YWAM Sunny Coast
DSP 211 DSP 212 CHR 213 CHR 315 CHR 316
www.ywamwaves.com
info@ywamwaves.com

Airlie Beach
YWAM Whitsunday
DSP 211 DSP 212 CHR 231 CHR 232
www.ywamwhitsunday.com
info@ywamwhitsunday.com

CANBERRA
YWAM Institute of the Nations 
(Canberra Campus)
DSP 211 DSP 212 CHR 241 CHR 242 HMT 147 HMT 148
www.ywamcanberra.org
training@ywamcanberra.org

Darwin
YWAM Outback
DSP 211 DSP 212
www.ywamoutback.org.au
info@ywamoutback.org.au

Elizabeth
YWAM Adelaide
DSP 211 DSP 212
www.ywamsa.org.au
focus@ywamsa.org.au

AUSTRÁLIA

Glenorie
YWAM 318 (Sydney)
DSP 211 DSP 212 CHR 211 CHR 241 CHR 263
www.ywam318.org
ywam318@hanmail.net

Gold Coast
YWAM Gold Coast
DSP 211 DSP 212 ATS 237 ATS 238 ATS/CHR 261
ATS/CHR 262 CHR 241 CHR 242
www.ywamgc.com.au
goldcoast@ywamgc.com.au

Mayfield
YWAM Newcastle
DSP 211 DSP 212 ATS 263 ATS 264 ATS/CHR 261
ATS/CHR 262 CHR 211 CHR 241 CHR 242 CHR 291
CHR 292 CMC 211
www.ywamnewcastle.com
info@ywamnow.com

Melbourne
YWAM Melbourne/National Office (Australia)
DSP 211 DSP 212
www.ywammelbourne.org
info@ywammelbourne.org

Mitchelton
YWAM Brisbane
DSP 211 DSP 212 ATS/CMC 231 ATS/CMC 232 CHR 211 
CHR 241 CHR 242 CMC 286 CMC 385 CMC 386
www.goywam.com
info@goywam.com

Myocum
YWAM Byron Bay
DSP 211 DSP 212 CHR 231 CHR 232 CHR 241 CHR 242
www.ywambyronbay.com
info@ywambyronbay.com

Perth
YWAM Perth
DSP 211 DSP 212 ATS 257 ATS 258 ATS 263 ATS 264 
ATS/CHR 261 ATS/CHR 262 CHR 125 CHR 214 CHR 227 
CHR 231 CHR 232 CHR 235 CHR 236 CMC 215 CMC 
216 CMC 233 CMC 285 CMC 286 CNH 161 CNH 162 
CNH 165 CNH 166 CNH 171 CNH 211 CNH 212 CNH 261 
CNH 262 CNH 271 CNH 272 CNH 363 CNH 364 CNH 
373 CNH 374 EDN 233 HMT 147 HMT 148 HMT/SCI 215 
HMT/SCI 216
www.ywamperth.org.au
info@ywamperth.org.au

Plumpton
YWAM Island Breeze Sydney
DSP 211 DSP 212
www.ywamibs.org
info@ywamibs.org
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Wien
YWAM Vienna
DSP 211 DSP 212
www.ywam.at
info@ywam.at

ÁUSTRIA

Sorell
YWAM Southlands Tasmania
DSP 211 DSP 212
www.ywamtasmania.org
mail@ywamtasmania.org

Southport, BC
YWAM BRIDGE International 
Queensland Centre
DSP 211 DSP 212
www.ywambridge.org
australia@ywambridge.org

Surrey Hills
Island Breeze Melbourne
DSP 211 DSP 212 ATS/HMT 227
admin@islandbreeze.com.au

Toowoomba
YWAM Music Toowoomba Australia
DSP 211 DSP 212
www.ywamtoowoomba.com
admissions@ywammusic.com

Khagrachari
YWAM Khagrachari
DSP 211 DSP 212

Khulna
YWAM Khulna
DSP 211 DSP 212
ywam.khl.bd@gmail.com

Rajshahi
YWAM Rajshahi
DSP 211 DSP 212
barunanju@yahoo.com

Uttara
YWAM Savar
DSP 211 DSP 212
http://windowdts.com/
windts.bd@gmail.com

BANGLADESH

Chittagong
YWAM Chittagong DTS
DSP 211 DSP 212
liankungbd@gmail.com

Dhaka
YWAM Srimangal
DSP 211 DSP 212
benmartha91@gmail.com

Kanchijhuli
YWAM Mymensingh
DSP 211 DSP 212
jibonta_2007@yahoo.com

St. Philip
YWAM Barbados
DSP 211 DSP 212
www.ywambarbados.org
ywambarbados@gmail.com

BARBADOS

San Pedro
YWAM Destination Paradise Caribbean
DSP 211 DSP 212 CHR 211 CHR 243 CMC 233 CMC 234 
CNH 211 CNH 212
www.ywamdp.org
info@destinationparadise.org

BELIZE

Santa Cruz de la Sierra
JCUM Santa Cruz
HMT 143
www.ywambolivia.com
santacruz@ywambolivia.com

BOLÍVIA
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Contagem
JOCUM Contagem
DSP 211 DSP 212 HMT 143
www.jocum.org.br
registro@jocum.org.br

Cuiabá
JOCUM Pantanal-Cuiabá
DSP 211 DSP 212
www.jocumpantanal.com.br
rubensaalmeida@hotmail.com

Curitiba
JOCUM Curitiba Sem Fronteiras
DSP 211 DSP 212 CHR 235 CHR 236 CNH 211 CNH 212 
CNH 315 CNH 316 CNH/EDN 253
www.jocumcuritiba.org.br
contato@jocumcuritiba.org.br

Curitiba
JOCUM GX Brasil
DSP 211 DSP 212
www.gxbrasil.com
gx.brasil@gmail.com

Goiânia
JOCUM Goiânia
CHR 211
www.jocumgoiania.org.br
comunicacao@jocumgoiania.org.br

Gravatai
JOCUM Porto Alegre
DSP 211 DSP 212
www.jocumpoa.com.br
jocumrs@terra.com.br

Maceió
JOCUM Maceió
DSP 211 DSP 212
www.jocummaceio.org
contato@jocummaceio.org

Manaus
JOCUM Manaus
DSP 211 DSP 212
www.jocummanaus.org
base@jocummanaus.org

Almirante Tamandaré
JOCUM Monte das Aguias
DSP 211 DSP 212 CMC 385 CMC 386 CNH 223 
CNH 224
www.jocumaguias.org
jocumgcuritiba@gmail.com

Almirante Tamandaré
JOCUM Almirante Tamandaré
DSP 211 DSP 212 CHR 211 CHR 241 CHR 242 CMC 211 
CNH 155 CNH 211 CNH 212 CNH 321 CNH 322
contato@jocumpr.com.br

Aquiraz
JOCUM Fortaleza
DSP 211 DSP 212 CHR 241 CHR 242 CMC 233 CMC 234 
CNH 223 CNH 224 HMT 147 HMT 148 HMT 165
HMT 166
www.ywamfortaleza.org
contato@ywamfortaleza.org

Aracajú
JOCUM Aracajú
DSP 211 DSP 212
JOCUM Aracaju
jocum.aracaju@gmail.com

Barcarena
Amazon Reach
DSP 211 DSP 212 DEV 165 DEV HMT 365 DEV/HMT 366
AmazonReach.org
alcanceamazonico@gmail.com

Camaragibe
JOCUM Recife
DSP 211 DSP 212 CHR 231 CHR 232 CNH 155 CNH 211 
CNH 212 CNH/EDN 251 CNH/EDN 252 CNH/EDN 253 
DEV/HMT 365 DEV/HMT 366
www.jocumrecife.org
jocumrecife@gmail.com

Caxias do Sul
JOCUM Caxias do Sul
DSP 211 DSP 212
nilsonylucia@yahoo.com.br

BRASIL
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Santa Cruz - Cabrália
JOCUM Porto das Ondas
DSP 211 DSP 212
jocumportodasondas@gmail.com

Sao Jose de Ribamar
JOCUM São Luis
DSP 211 DSP 212
jocumsaoluis.org
jocumsaoluis@gmail.com

Uberlândia
JOCUM Cerrado
DSP 211 DSP 212
contato@ywamcerrado.org

JOCUM 300SP
DSP 211 DSP 212
dukyoun.kim@gmail.com

Maringá
JOCUM Maringá
DSP 211 DSP 212 CHR 147 CHR 148 CHR 213 CHR 214 
CHR 241 CHR 242 CHR 315 CHR 316
www.jocummaringa.com.br
comunicamaringa@gmail.com

Piraquara
JOCUM CCL
DSP 211 DSP 212 CHR 343
jocumccl.com.br
contato@jocumccl.com.br

Piratininga
JOCUM Vila do Louvor
ATS 184 ATS 186 ATS 189 ATS 225 ATS 226 ATS 281 
ATS 282 ATS/CHR 261 ATS/CHR 262 CMC 225
www.viladolouvor.org
contato@viladolouvor.org

Pitangui
JOCUM Pitangui
EDN 221 EDN 222
www.kingskids.com.br
contato@kingskids.com.br

Ponta Grossa
JOCUM Ponta Grossa
HMT 113
www.jocumponta.org
jocumponta@terra.com.br

Porto Velho
JOCUM Porto Velho
DSP 211 DSP 212 CNH 161 CNH 181 CNH 261 CNH 262 
CNH 281 CNH 282 CNH/EDN 251 CNH/EDN 252 
HMT 124 HMT 131 HMT 231 HMT 232
www.jocum.com.br
tribos@jocum.com.br

Rio de Janeiro
JOCUM Borel, RJ
CNH/EDN 251
www.jocumborel.org.br
etedborel@gmail.com

Bujumbura
YWAM Bujumbura
DSP 211 DSP 212
www.ywamburundi.wordpress.com
info.ywamburundi@gmail.com

BURUNDI

Brussels
YWAM Brussels
DSP 211 DSP 212
www.ywambrussels.be
office@ywambrussels.be

BÉLGICA

Ayos
JEM Akok Yebekolo
DSP 211 DSP 212 CHR 213 CHR 315 CHR 316
jemakokyebekolo@yahoo.com

Douala
JEM Douala
DSP 211 DSP 212
ywamdla@gmail.com

CAMARÕES
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KRIBI
YWAM Kribi
DSP 211 DSP 212
http://ywam-kribi.e-monsite.com
ywamkribi@yahoo.com

Battambang
UofN Battambang
DSP 141 DSP 211 DSP 212 CHR 213 CHR 214 CHR 235 
CHR 236 CHR 241 CHR 242 CHR 315 CHR 316/HMT 147
DSP 141 DSP 211 DSP 212 ATS/CHR 160
www.uofnbattambang.com
uofnbattambang@yahoo.com

Phnom Penh
UofN Camboja
DSP 211 DSP 212
www.uofnCamboja.org
info@uofnCamboja.org

Phnom Penh
YWAM Stung Treng
DSP 211 DSP 212      
teamywamoffice@gmail.com

CAMBOJA

UofN Siem Reap
DSP 211 DSP 212
www.ywamsiemreap.com
uofnsiemreap@yahoo.com 

Blackfalds
YWAM Blackfalds
HMT 244
www.ywamblackfalds.com
info@ywamblackfalds.com

Caledon (Toronto)
YWAM Toronto
CHR 213 CHR 315
www.ywamtoronto.org
ywamtoronto@gmail.com

CANADÁ

Dunham
YWAM Dunham
DSP 211 DSP 212 ATS/CMC 231 CHR 211 CMC 385
www.ywamdunham.com
reception@jemdunham.com

Fort McMurray
YWAM Fort McMurray
DSP 211 DSP 212
www.ywamfortmcmurray.org
info@ywamfortmcmurray.org

Grand Forks
YWAM Grand Forks
DSP 211 DSP 212
www.ywamgrandforks.ca
info@ywamgrandforks.ca

Medicine Hat
Global Prayer House
DSP 211 DSP 212
www.globalprayerhouse.com
info@pursuitinternship.com

Steinbach
YWAM Island Breeze Manitoba
DSP 211 DSP 212
www.islandbreezemanitoba.com
info@islandbreezemanitoba.com

Truro
YWAM Truro
DSP 211 DSP 212
www.ywamtruro.ca
info@ywamtruro.ca

Turner Valley
YWAM Turner Valley
DSP 211 DSP 212 CHR 213 CHR 214 CHR 315 CHR 316
www.ywamturnervalley.org
turnervalley@ywam.ca

Vancouver
YWAM Vancouver
DSP 211 DSP 212 CHR 213 CHR 241 CHR 242 CHR 315 
CHR 316 CHR CHR 214
www.ywamvancouver.org
info@ywamvancouver.org
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Yuen Long
YWAM Harbour City (Hong Kong)
DSP 211 DSP 212 ATS/CHR 160 ATS/CHR 261
ATS/CHR 262 CHR 235 CHR 236
http://www.ywamharbourcity.org
info@ywamharbourcity.org

YWAM Kazakhstan
DSP 211 DSP 212
kazakhstan@ywam.org

CAZAQUISTÃO

SARH
YWAM Sarh
DSP 211 DSP 212
jem_sarh_tchad@yahoo.fr

CHADE

Pichilemu
JUCUM Pichilemu
DSP 211 DSP 212 ATS 281 ATS 282 CHR 211 CHR 213 
CHR 214 CHR 315 CHR 316 CNH 211 CNH 212 CNH 315 
CNH 316
www.jucumpichilemu.cl
postmaster@jucumpichilemu.cl

Punta Arenas
JUCUM Punta Arenas
DSP 211 DSP 212
jucumpuntaarenas@hotmail.com

Viña del Mar
JUCUM Valparaiso
CNH 211 CNH 212
www.jucum5taregion.com
jucumvalparaiso@gmail.com

CHILE

Chai Wan
YWAM Gateway Hong Kong
DSP 211 DSP 212 EDN 221 EDN 222 EDN 223
EDN 224
www.gateway.org.hk
diego@gateway.org.hk

Hong Kong
YWAM Tuen Mun
DSP 211 DSP 212 ATS 194 ATS 213
ywamtuenmun.org
info@ywamtuenmun.org

CHINA

Bogota
YWAM Bogota
DSP 211 DSP 212
www.jucumbogota.com
edembogota@gmail.com

Bucaramanga
JUCUM Bucaramanga
DSP 211 DSP 212 CHR 305 EDN 241 EDN 244
contacto@jucumbucaramangacolombia.org

Cartagena
JUCUM Cartagena
DSP 211 DSP 212 ATS 213 ATS 214 CHR 145 CHR 146 
CHR 235 CHR 236 CHR 305 CNH 211 CNH 212 
CNH 315 CNH 316 HMT 243
www.jucumcartagena.com
marbus68@yahoo.de

Medellin
JUCUM Medellin
DSP 211 DSP 212 CMC 225 CMC 328 CMC 329 
CMC 385 CMC 386 HMT 265 HMT 266
centrocommed@yahoo.com

Pereira
JUCUM Pereira
DSP 211 DSP 212
jucumpereira12@gmail.com

COLÔMBIA

Uvira/DR Congo
YWAM DRC
DSP 211 DSP 212
ywamdrcongo@gmail.com

CONGO KINSHASA
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Hongcheon-gun
YWAM Hong Cheon Gun
DSP 211 DSP 212 DSP 212
www.hongcheondts.com
hongcheonywam@gmail.com

Jeju
YWAM University of the Nations (Jeju Campus)
DSP 211 DSP 212 ATS/CHR 261 ATS/CHR 262 ATS/CMC 
251 ATS/CMC 252 ATS/CMC 353 ATS/CMC 354 
CHR 136 CHR 211 CHR 213 CHR 214 CHR 227 CHR 235 
CHR 236 CHR 265 CHR 266 CHR 315 CHR 316 
CMC 225 CNH 211 CNH 212 CNH 223 CNH 224 CNH 
321 CNH 322 DSP141
www.uofnjeju.org
uofnjeju@gmail.com

Jounju Si
Gunsan Base
DSP 211 DSP 212
gsoffi@gmail.com

Busan
YWAM Campaigns Korea
DSP 211 DSP 212
iwt@korea.com

Busan
YWAM Pusan (Busan Base)
DSP 211 DSP 212
www.ywambusan.net
psoffi@hanmail.net

Cheonan
YWAM Cheonan
DSP 211 DSP 212
ywamco@naver.com

Cheongju-si
Cheongju Base
DSP 211 DSP 212
ywamcj@hanmail.net

CORÉIA DO SUL

Chun Cheon Si
YWAM Chun Cheon (Chuncheon Base)
DSP 211 DSP 212
fywamcc@gmail.com

Daegu
YWAM TaeGu (Daegu Base)
DSP 211 DSP 212
http://www.ywamdaegu.blog.me/
dgoffi@naver.com

Dae-jeon
YWAM Daejeon
DSP 211 DSP 212
https://www.facebook.com/ywamdj
ywamdj@hanmail.net

Gwangju-si
YWAM Gwangju
DSP 211 DSP 212
gjywam@naver.com

Seoul
YWAM Seoul-GMK
CHR 135
www.ywamkorea.net
ywamgmk2020@hanmail.net

Seoul
YWAM Seoul - Training Dept.
DSP 211 DSP 212 CHR 136
www.ywamseoul.org
ywamse@hanmail.net

Suwon-si
Suwon Base
DSP 211 DSP 212
www.ywamsuwon.org
ywamsuwon@gmail.com

COSTA DO MARFIM

Abidjan
JEM Abidjan
CHR 233 CHR 234
www.jemci.org
jem@jemci.org
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Bonoua
JEM Bonoua
DSP 211 DSP 212 CNH 211 CNH 212
www.jem-bonoua.com
info@jem-bonoua.com

COSTA RICA

Heredia
JUCUM Heredia
DSP 211 DSP 212 CHR 241 SCI 151 SCI 152 SCI 172 
SCI 173 SCI 231 SCI 232 SCI 253 SCI 254
www.ywamheredia.com
jucumheredia@gmail.com

Nicoya
YWAM Nicoya
DSP 211 DSP 212
www.ywamguanacaste.com
kimmosarajarvi@gmail.com

San Jose
YWAM San Jose
DSP 211 DSP 212 DEV HMT 365 DEV HMT 366 HMT 183
www.ywamsj.org
info@ywamsj.org

CROÁCIA

Trogir
YWAM Croatia
DSP 211 DSP 212
ywamcroatia@gmail.com

DINAMARCA

Moerke
YWAM Sjellebro
DSP 211 DSP 212
www.ywam.dk
ywam@ywam.dk

EL SALVADOR

San Salvador
JUCUM El Salvador
DSP 211 DSP 212 ATS 213 ATS 214 CNH 211 CNH 212
www.jucumes.org
info@jucumes.org

ESLOVÁQUIA

Banska Bystrica
YWAM Slovakia
DSP 211 DSP 212 CHR 145 CHR 146
www.ywam.sk
info@ywam.sk

Alhaurin de la Torre
Europe Field Office and Leadership 
Resource Centre
CHR 305 CHR 699 EDN 132
www.leader-development.org
stephe@newstrategy.org

Barcelona
Barcelona Arab Ministry
CHR 235 CHR 236
777hany@gmail.com

Barcelona
YWAM Barcelona
DSP 211 DSP 212
www.ywambarcelona.org
info@ywambarcelona.org

ESPANHA

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Akron, OH
YWAM-AKRON
DSP 211 DSP 212
www.ywamakron.com
info@ywamakron.com

Albion, CA
YWAM Lord’s Land
DSP 211 DSP 212 CHR 131 CHR 135 CHR 163
www.ywammendocino.org
ywam@lordsland.org

Arvada, CO
YWAM Denver
DSP 211 DSP 212 CHR 227 CHR 228 CHR 305 
HMT 263 HMT 264
www.ywamdenver.org
info@ywamdenver.org
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Asheville, NC
YWAM Asheville
DSP 211 DSP 212
www.ywamasheville.org
admin@ywamasheville.org

Atlantic Beach, FL
YWAM Jacksonville
DSP 211 DSP 212 CHR 213 CHR 315 CHR 316
www.ywamjacksonville.org
janet.baxter58@yahoo.com

Avalon, CA
YWAM Catalina Island
DSP 211 DSP 212 SCI 135
greenrestoringblue@gmail.com

Cascade, ID
YWAM Idaho
DSP 211 DSP 212 CHR 125 CHR 241 CHR 263 CHR 264
www.ywamidaho.org
info@ywamidaho.org

Chicago, IL
YWAM Chicago
DSP 211 DSP 212
www.ywamchicago.org
ywamchicago@yahoo.com

Chico, CA
YWAM Chico
DSP 211 DSP 212 ATS/CHR 160 CHR 145 CHR 146
CNH 121
www.ywamchico.com
info@ywamchico.com

Chula Vista, CA
YWAM Steps of Justice
DSP 211 DSP 212
phil@stepsofjustice.org

Cimarron, CO
YWAM Cimarron
DSP 211 DSP 212
www.ywamcimarron.org
info@ywamcimarron.org

Colorado Springs, CO
YWAM Colorado Springs Strategic Frontiers
DSP 211 DSP 212 CHR 173 CHR 174 CHR 235 CHR 236 
CHR 315 CHR 316 CNH 211 CNH 212
www.ywamsf.org
info@ywamsf.org

El Paso
YWAM El Paso/Juarez
DSP 211 DSP 212 CHR 125 CHR 241 CHR 242 CNH 173 
CNH 174 CNH 175 CNH 176 HMT 145
www.ywamepj.org
ywamepj@ywamepj.org

Fairfax
Family Resource Centre
FAM 101 FAM 102 FAM 151
www.uofn-frc.org
merle.jacobs@uofn.edu

Garden Valley, TX
YWAM Tyler
DSP 211 DSP 212 ATS/CHR 261 ATS/CHR 262 CHR 235 
CHR 236 EDN 241 EDN 242 EDN 243 EDN 244
www.ywamtyler.org
info@ywamtyler.org

Grandview, Mo
Warriors Come Home
ATS 115 ATS 116
warriorscomehome2011@gmail.com

Harrisburg, VA
YWAM Fire and Fragrance
DSP 211 DSP 212
fandfharrisburg@gmail.com

Honolulu, HI
YWAM Honolulu
DSP 211 DSP 212 CHR 213 CHR 231 CHR 232 CHR 315 
CHR 316
www.ywamhonolulu.com
reception@ywamhonolulu.com
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Kailua-Kona, HI
University of the Nations (Kona Campus)
DSP 211 DSP 212 ATS 145 ATS 146 ATS 181 ATS 182 ATS 
215 ATS 216 ATS 217 ATS 245 ATS 246 ATS 317 ATS 318 
ATS 319 ATS 391 ATS/CHR 261 ATS/CHR 262 
ATS/CMC 231 ATS/CMC 232 ATS/CMC 255 
ATS/CMC 256 CHR 213 CHR 235 CHR 236 CHR 243 
CHR 315 CHR 316 CMC 213 CMC 214 CMC 217 CMC 
233 CMC 234 CMC 241 CMC 242 CMC 271 CMC 272 
CMC 343 CMC 344 CNH 163 CNH 169 CNH 171 CNH 173 
CNH 211 CNH 212 CNH 261 CNH 262 CNH 315 CNH 316 
CNH 321 CNH 322 CNH 327 CNH 328 EDN 211 
EDN 235 EDN 261 EDN 262 EDN 263 EDN 264 HMT 
164 HMT 368 HMT 369 SCI 133 SCI 151 SCI 152 SCI 153 
SCI 158 SCI 172 SCI 173 SCI 175
www.uofnkona.edu
studentservices@uofnkona.edu

Kailua-Kona, HI 
YWAM Ships Kona
DSP 211 DSP 212 CHR 111 CHR 126 CNH 162 CNH 261 
CNH 262 SCI 221
www.ywamships.net
registrar@ywamships.net

Kansas City
YWAM Kansas City
DSP 211 DSP 212 CHR 131 CHR 137 CHR 213 CHR 315 
CHR 316 FAM 121
www.ywamkansascity.com
training@ywamkansascity.com

Keyser, WV
YWAM West Virginia
DSP 211 DSP 212
YWAMWV.com
ywamwestvirginia@aol.com

Kilauea, HI
YWAM Kauai
DSP 211 DSP 212 CHR 211
www.ywam-kauai.com
ywamkauai@gmail.com

Lake View Terrace, CA
YWAM Los Angeles
DSP 211 DSP 212 CHR 213 CHR 241 CHR 242 CHR 263 
CHR 315 CHR 316
www.ywamla.org
info@ywamla.org

Lakeside, MT
YWAM Lakeside
DSP 141 DSP 211 DSP 212 ATS 267 ATS 283 ATS 284 
ATS 289 ATS/CHR 261 ATS/CHR 262 CHR 116 CHR 128 
CHR 129 CHR 151 CHR 213 CHR 214 CHR 215 CHR 267 
CHR 315 CHR 316 CHR/HMT 257 CHR/HMT 258 
CNH 155 DEV 165 DEV/HMT 365 DEV/HMT 366 HMT 
147 SCI 499
www.ywammontana.org
ywam@ywammontana.org

Las Vegas, NV
YWAM Las Vegas
DSP 211 DSP 212
www.ywamlasvegas.org
info@ywamlasvegas.org

Lebanon, PA
YWAM Lebanon PA
DSP 211 DSP 212 HMT 041 HMT 147
www.ywampa.org
ywampa@comcast.net

Louisville, KY
YWAM Louisville
DSP 111 DSP 211 DSP 212 CHR 241 CHR 242
www.ywamlouisville.org
info@ywamlouisville.org

Lynden, WA
YWAM North Cascades
DSP 211 DSP 212
www.ywamnorthcascades.com
jen@ywamnorthcascades.com

Madison, WI
YWAM Madison
DSP 211 DSP 212 CHR 125 CHR 305 CHR 325 CHR 326
www.ywammadison.org
ywam@ywammadison.org
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New Orleans, LA
YWAM New Orleans
DSP 211 DSP 212
www.ywamneworleans.org
info@ywamneworleans.org

Ocean City, NJ
YWAM Ocean City
DSP 211 DSP 212
www.ywamcocnj.org
admin@ywamconverge.org

Ozark, AR
YWAM Ozarks
DSP 211 DSP 212 CHR 128 CHR 213 CHR 214 CHR 315 
CHR 316
www.ywamozarks.org
ywamozarks@yahoo.com

Paia, HI
YWAM Maui
DSP 211 DSP 212 CHR 231 CHR 232
www.ywammaui.com
registrar@ywammaui.com

Phoenix, AZ
YWAM Phoenix
DSP 211 DSP 212
www.ywamphoenix.com
info@ywamphoenix.com

Meeteetse, WY
YWAM Wyoming
DSP 211 DSP 212
www.cowboyswithamission.com
sheri@cowboyswithamission.com

Minneapolis, MN
YWAM Minneapolis
DSP 211 DSP 212 CHR 227 CHR 241 CHR 242
www.ywam-mn.org
info@ywam-mn.org

Modesto, CA
YWAM Modesto
DSP 211 DSP 212
www.ywammodesto.org
ywammodesto@gmail.com

Monroe, NC
YWAM Charlotte - Metrolina Office
DSP 211 DSP 212 CHR 114
www.ywamcharlotte.com
ywamnc@gmail.com

Montverde, FL
YWAM Orlando
DSP 211 DSP 212 ATS/CNH 196 ATS/CNH 198 CHR 241 
CHR 242 CMC 233
www.ywamorlando.org
info@ywamorlando.org

Myrtle Beach,
YWAM Myrtle Beach
DSP 211 DSP 212
www.ywammyrtlebeach.com
info@ywammyrtlebeach.com

Naples, FL
YWAM Naples
DSP 211 DSP 212
www.ywamnaples.com
info@ywamnaples.com

Nashville, TN
YWAM Nashville
DSP 211 DSP 212 ATS/CHR 261 ATS/CHR 262 CHR 145 
CHR 146 CHR 211 CHR 214 CHR 235 CHR 236 CNH 121
www.ywamnashville.org
info@ywamnashville.org

Pismo Beach, CA
YWAM Pismo Beach
DSP 211 DSP 212 CHR 145 CHR 146 CHR 241
www.ywampismobeach.org
ywampismobeach@yahoo.com

Pittsburgh, PA
YWAM Pittsburgh
DSP 211 DSP 212
www.ywampittsburgh.org
info@ywampittsburgh.org

Port Hadlock, WA
YWAM Discovery Bay
DSP 211 DSP 212 ATS 163 ATS 164 CHR 235 CHR 236 
HMT 147 HMT 148
www.ywamdb.com
info@ywamdb.com



241

LOCAIS E CURSOS

Sultana, CA
Gleanings For The Hungry
DSP 211 DSP 212
www.gleanings.org
info@gleanings.org

Sunland, CA
Calling All Skaters
DSP 211 DSP 212
headquarters@callingallskaters.org

Ventura, CA
YWAM Ventura
DSP 211 DSP 212
www.ywamventura.org
troy@expressionventura.org

Washington, DC
YWAM Washington DC
DSP 211 DSP 212
ywamdc@gmail.com

Wylie, TX
YWAM Wylie
DSP 211 DSP 212 CHR 241 CHR 242
www.ywamwylie.org
info@ywamwylie.org

Redding, CA
YWAM Redding
DSP 211 DSP 212 CHR 213 CHR 241 CHR 315 CHR 316
www.ywamredding.org
info@ywamredding.org

Richmond, VA
YWAM Richmond
DSP 211 DSP 212 ATS/CNH 196 HMT 243
www.ywamva.org
studentservices@ywamva.org

Salem, OR
YWAM Salem
DSP 211 DSP 212 CHR 211 CHR 229 CHR 241 CHR 242 
CNH 211 CNH 212
www.ywamsalem.org
reception@ywamsalem.org

Santa Fe, NM
YWAM Santa Fe
ATS 163 ATS 164 ATS 168 ATS 305 ATS 365 ATS 366
ywamsantafe@gmail.com

Sarasota, FL
YWAM Sarasota
DSP 211 DSP 212
www.ywamsarasota.com
info@ywamsarasota.com

Smithtown, NY
YWAM Metro New York
DSP 211 DSP 212 HMT 147
www.ywamny.org
info@ywamny.org

Somerville, MA
YWAM Boston
CHR 227
www.ywamboston.org
connect@ywamboston.org

St. Augustine, FL
YWAM St. Augustine
DSP 211 DSP 212 CHR 145 CHR 146
www.ywamstaugustine.org
info@ywamstaugustine.org

ESTÔNIA

Tallinn
YWAM Estonia
DSP 211 DSP 212
www.ywamestonia.com
info@ywamestonia.com

Labasa
YWAM Fresh Labasa
DSP 211 DSP 212 CHR 211
ywamfreshlabasa@gmail.com

Lautoka
YWAM Marine Reach Fiji
DSP 211 DSP 212
info-fj@marinereach.com

FIJI



UNIVERSIDADE DAS NAÇÕES

242

General Santos
YWAM General Santos
DSP 211 DSP 212
ywamgensan@gmail.com

IloIlo City
YWAM Iloilo
DSP 211 DSP 212
lucyinlord@yahoo.com

Lautoka
YWAM Personal Transformation Center
DSP 211 DSP 212
ywamptc@yahoo.com

Nadi Town (Vunayasi)
YWAM Vunayasi
DSP 211 DSP 212
dtsnfiji@yahoo.com

Baguio City
YWAM Baguio City
DSP 211 DSP 212 ATS/CHR 261 ATS/CHR 262 CHR 211 
CHR 213 CHR 315 CHR 316 CNH 261 CNH 262
www.ywambaguio.org
info@ywambaguio.org

Bontoc
YWAM Bontoc
DSP 211 DSP 212
www.ywammountainprovince.wordpress.com
ywammtprovince@yahoo.com

Butuan City
YWAM Butuan
DSP 211 DSP 212
ywambutuan.org
ywambutuan@gmail.com

Cainta
YWAM Antipolo Training Center (ATC)
DSP 211 DSP 212 ATS 213 ATS 214 ATS/CHR 261 
ATS/CHR 262 CHR 231 CHR 232
https://www.ywamatc.org
ywamatc@gmail.com

Cebu City 6000
IWT Philippines
DSP 211 DSP 212 CHR 237 CHR 238
philippines@impactworldtour.com

Davao City
YWAM Davao
DSP 211 DSP 212
www.ywamdavao.com
ywamdavao@gmail.com

FILIPINAS Malaybalay City
YWAM Bukidnon
DSP 211 DSP 212 CHR 211
ywambukidnon@gmail.com

Manila
YWAM Balut
DSP 211 DSP 212
balutministry@yahoo.com

Puerto Princesa City
YWAM Puerto Princesa City
DSP 141 DSP 211 DSP 212
www.ywamppc.org
ywamppc@mozcom.com

Talisay City
YWAM Cebu
DSP 211 DSP 212 CNH 211 CNH 212
www.ywamcebu.com
ywamcebu@yahoo.com

Valencia
YWAM Dumaguete
DSP 211 DSP 212
ywam.dumaguete@gmail.com

FINLÂNDIA

Evijarvi
YWAM Ruurikkala
DSP 211 DSP 212
www.ywamruurikkala.com
info@ywamruurikkala.com
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Rovaniemi
Lapland
DSP 211 DSP 212
www.ywamrovaniemi.com
ywam.lapland@gmail.com

Siilinjärvi
YWAM Koivumaki
DSP 211 DSP 212 ATS CHR 262
www.ywamkoivumaki.com
koivumaki@ywam.fi

Biarritz
JEM Biarritz
DSP 211 DSP 212
www.ywambiarritz.com
info@ywambiarritz.com

Le Gault Soigny
JEM Champagne
DSP 211 DSP 212 CHR 211 CNH 211 CNH 212 HMT 
SCI 213
www.jem-champagne.fr
jem.champagne@gmail.com

Meyzieu
JEM Lyon
DSP 211 DSP 212 ATS 312 CHR 311
www.jem-lyon.com
contact@jem-lyon.com

Paris
JEM Paris
DSP 211 DSP 212
www.ywamparis.com
jemparis19@gmail.com

Saint-Hippolyte-du-Fort
JEM Ponts de Vie
DSP 211 DSP 212
www.ywambridges.com 
ponts.de.vie@gmail.com

FRANÇA

St Paul-Trois-Chateaux
JEM St Paul
CHR 265
www.jemstpaul.com
jemstpaul@gmail.com

GANA

Kumasi
YWAM Kumasi
DSP 211 DSP 212 ATS 145 ATS 146
www.ywamkumasi.com
ywamkumasi@gmail.com

TEMA
YWAM Tema
CNH 315 CNH 316
humphreytee@yahoo.com

GEÓRGIA

Tbilisi
YWAM Tbilisi
DSP 211 DSP 212
www.ywamtbilisi.org
ywamgeorgia@gmail.com

GRANADA

Madeys
YWAM Grenada Ministry Centre
DSP 211 DSP 212
ywamgrenada.org
ywamgnd@spiceisle.com

Ciudad Vieja
YWAM Antigua, Guatemala
DSP 211 DSP 212
www.ywamantigua.com
ywamantigua@gmail.com

Guatemala
JUCUM San Miguel Chicaj
DSP 211 DSP 212
karcher4@gmail.com

GUATEMALA
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Bangalore
YWAM Bangalore City Office
DSP 211 DSP 212 CNH 261 CNH 262 HMT/SCI 213
www.ywambangalore.org
info@ywambangalore.org

Belgaum
YWAM Belgaum
DSP 211 DSP 212
ywambelgaum@gmail.com

Chandigarh
YWAM Chandigarh Training
DSP 211 DSP 212
narendernk@gmail.com

Chennai
Beach Training Center
DSP 211 DSP 212 ATS/CHR 261 ATS/CHR 262 CHR 241 
CHR 242
www.ywam-thebeachcenter.com
beachcenter1@gmail.com

GUIANA

Hyde Park - Parika
YWAM Guyana
DSP 211 DSP 212 CHR 241 CHR 242
www.ywamguyana.org
info@ywamguyana.org

HUNGRIA

Budapest
YWAM Budapest
DSP 211 DSP 212
www.ywambudapest.org
info@ywambudapest.org

ILHAS COOK

Avarua
YWAM Cook Islands
DSP 211 DSP 212
info@ywamcooks.org

ILHAS VIRGENS - EUA

YWAM St. Croix
DSP 211 DSP 212
www.ywamstcroix.org
info@ywamstcroix.org

ÍNDIA

Ahmednagar
YWAM Ahmednagar
DSP 211 DSP 212 CHR 213 CHR 214 CHR 315 CHR 316
robertbharti@rediffmail.com

Aizawl
YWAM Aizawl
DSP 211 DSP 212
zenzenterhuja@gmail.com

Aurangabad
Aurangabad Centre
DSP 211 DSP 212
ywamaurangabad30@yahoo.com

Chennai
Chennai University DTS
DSP 211 DSP 212
chennai_udts@yahoo.com

Coimbatore
YWAM MissionVillage, Coimbatore
DSP 211 DSP 212 ATS 267 ATS/CHR 261 ATS/CHR 262
www.missionvillage.in
ywam@missionvillage.in

Coimbatore
YWAM Kanuvai
DSP 211 DSP 212
samuel2radha@yahoo.co.in

Darjeeling
YWAM Darjeeling
DSP 211 DSP 212
team_darjeeling@yahoo.com

Darjeeling
YWAM Kalimpong
DSP 211 DSP 212
afudong@gmail.com
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Dehradun
Dehradun Center
DSP 211 DSP 212
www.ywam-dehradun.org
ywamdehradun@gmail.com

Delhi
YWAM King’s Way Delhi
DSP 211 DSP 212
www.ywamdelhi.com
delhikingsway@gmail.com

Dharamshala, District Kangra
YWAM Dharamshala
DSP 211 DSP 212
y.dharamsala@gmail.com

Dist. Darjeeling
Siliguri DTS Oploc
DSP 211 DSP 212 ATS 163 ATS 164 ATS 263 ATS 264 
CHR 265 CHR 266
dtssiliguri@yahoo.com

Dist. Imphal East
YWAM Imphal
DSP 211 DSP 212
Akeng Thiumai
akeng.thiumai@yahoo.com

Durgapur, Burdwan
YWAM Durgapur City
DSP 211 DSP 212 CHR 305
ywam.durgapur@gmail.com

Guwahati
YWAM Guwahati
DSP 211 DSP 212 CNH 261 CNH 262
Índiacomassam@hotmail.com

Indore
YWAM Indore (Training)
DSP 211 DSP 212
kiran_ywam@hotmail.com 

Jaipur
YWAM Jaipur : Create Índia
ATS CHR 261 ATS/CHR 262
www.createÍndia.net
simon@createinternational.com

Kharua
YWAM Kharua
DSP 211 DSP 212
vijay_chowan@hotmail.com

Kochi
YWAM Kochi
DSP 211 DSP 212 CHR 213 CHR 315 CHR 316
www.ywamkochi.org
ywamkochi@gmail.com

Lonavala
UofN Lonavala Campus, UofN Pune
DSP 211 DSP 212 ATS 213 ATS 214 ATS/CHR 261 
ATS/CHR 262 ATS/CHR 308 ATS/CHR 309 CHR 213 
CHR 214 CHR 231 CHR 232 CHR 315 CHR 316 SCI 287 
SCI 288
www.uofnlonavala.org
admissions@uofnlonavala.org

Lucknow
YWAM North Lucknow
DSP 211 DSP 212
www.ywamlucknow.org
lucknowywam@gmail.com

Lucknow - 25
YWAM Lucknow
DSP 211 DSP 212
www.ywamlucknow.com
ywamlucknow@gmail.com

Ludhiana
YWAM Ludhiana
DSP 211 DSP 212
www.ywamludhiana.weebly.com
ywamludhianadts@gmail.com

Madurai
Madurai Mercy Ministry
DSP 211 DSP 212
marktirzal@yahoo.com

Manali, Kullu District
YWAM MTMC Manali
DSP 211 DSP 212 SCI 187
gopalmeera1@gmail.com
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Meerut
YWAM Meerut
DSP 211 DSP 212
basantbabita@gmail.com

Mohal, Kullu
YWAM Kullu
DSP 211 DSP 212
DTS Mohal Kullu
paulyaomila@gmail.com

Mysore
DTS Mysore
DSP 211 DSP 212
mysoredts@gmail.com

Mysuru
Mysore SBS
CHR 213 CHR 214 CHR 315 CHR 316
mysoresbs@gmail.com

Nagpur
YWAM Nagpur
DSP 211 DSP 212
samfmasih@gmail.com

Navi Mumbai
YWAM Mumbai DTS Centre
DSP 211 DSP 212 CNH/EDN 251
ywammumbai@gmail.com

N Índia Office Varanasi
DSP 211 DSP 212
www.widows-varanasi.info
narendra@pqsa.net

Patna
YWAM Patna
EDN 221 EDN 222 EDN 223
www.ywambihar.org
marianluiza@gmail.com

Pilibhit
YWAM Pilibhit
DSP 211 DSP 212
ywampilibhit@yahoo.com

Pune
YWAM Pune (S. Asia Neighbours)
CHR HMT 283 CHR/HMT 284
foukeasi@pqsa.net 

Puri 2
YWAM Puri
DSP 211 DSP 212
joyce.naik2010@gmail.com

Satara District
YWAM Satara
DSP 211 DSP 212
ramesh_sj2002@yahoo.com

Secunderabad
Hyderabad BAM Center
DSP 211 DSP 212 CMC 233
ppagadala@firstrate.com

Secunderabad
Hyderabad City Office
DSP 211 DSP 212
chungmesior@gmail.com

Shillong
YWAM Shillong
DSP 211 DSP 212 CHR 211 CHR 305
ywamshillong@gmail.com

Trichy
YWAM Trichy
DSP 211 DSP 212
www.ywamtrichy.org
muthuÍndia2000@hotmail.com

Ujjain
YWAM Ujjain Team
DSP 211 DSP 212
ashoksankesh@gmail.com

Varanasi
Friends Network South Varanasi
CHR 235 CHR 236 CHR HMT 285
www.friendsnetwork.org
ywam.friends.network@gmail.com
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Vijayawada
YWAM Vijayawada
DSP 211 DSP 212
Índiaywam7@gmail.com

Zuarinagar
Goa DTS
GEN 191
www.ywamgoa.org
ywamgoadts@gmail.com

Bandung
YWAM Bandung
DSP 211 DSP 212
ywambdg@yahoo.com

INDONÉSIA

Bandung
YWAM-CMI Bandung
DSP 211 DSP 212
ywamcmi04@gmail.com

UofN Bali - Jimbaran
DSP 211 DSP 212 ATS/CHR 261 ATS/CHR 262 CHR 145 
CHR 146 DEV/HMT 365 DEV/HMT 366
www.uofnbali.org
uofnbali@ywamindo.org

Jakarta Pusat
YWAM Jakarta
DSP 211 DSP 212
gatewayjakarta@ywamindo.org

Kab.Jayapura
YWAM Papua
DSP 211 DSP 212
permataywampapua@gmail.com

Makasar
YWAM Makasar
DSP 211 DSP 212 CHR 115 CHR 213
msrpro25@yahoo.com

Manado
YWAM Tumaluntung
DSP 211 DSP 212
ship4indo@yahoo.co.id

Surabaya
YWAM Surabaya Youth Center
DSP 141 DSP 211 DSP 212
surabaya@ywamindo.org

Surabaya
YWAM Surabaya Timur (East Java)
DSP 211 DSP 212
ywam.sby.tmr@gmail.com

IRLANDA

Sligo
YWAM Sligo
DSP 211 DSP 212
www.ywamsligo.weebly.com
ywamsligo@gmail.com

YWAM Israel National Office
DSP 211 DSP 212
www.ywammiddleeast.org
israel@ywam.org

ISRAEL

ITÁLIA

Casorate Primo
YWAM Casorate Primo
ATS/CHR 261 ATS/CHR 262
www.ywamcasorateprimo.com
info@ywamcasorateprimo.com

Francavilla al Mare
YWAM Pescara
ATS 184 ATS 185 ATS 281 ATS 282 ATS 285 ATS 286 
CHR 147
www.ywamfreesports.com
phil@ywamfreesports.com

Milano
YWAM Milano
DSP 211 DSP 212 CHR 145 CHR 146
www.ywammilano.org
info@ywammilano.org
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JAMAICA

JAPÃO

JORDÂNIA

Montego Bay
YWAM Montego Bay
DSP 211 DSP 212
www.ywamjamaica.org
info@ywamjamaica.org

Higashikurume-shi
YWAM Tokyo
DSP 211 DSP 212
www.ywamtokyo.org
info@ywamtokyo.org

UofN Jordan
DSP 211 DSP 212
jordan@ywam.org

LETÔNIA

Riga
YWAM Riga / Jaunatne ar Misiju
DSP 111
http://riga.ywamlatvia.org/
ywamriga@gmail.com

Talsi
Valdemarpils Talsi
DSP 211 DSP 212 ATS/CHR 261 ATS/CHR 262 CHR 211 
CNH 211 CNH 212 HMT/SCI 213
www.ywamlatvia.org
info@ywam.lv

LIBÉRIA

MACEDÔNIA

Monrovia
YWAM Liberia
DSP 211 DSP 212
www.ywamlib.org
info@ywamliberia.com

Tetovo
YWAM SF Macedonia
DSP 211 DSP 212
rudds@galacticomm.org

Antananarivo
All Nations Mission Centre
DSP 211 DSP 212 ATS/CHR 261 ATS/CHR 262
www.ywamadaifr.wordpress.com
ifr.ywamada@gmail.com

Antananarivo
YWAM Land of Canaan
DSP 121
ywamloc@gmail.com

 Antananarivo
Campus Ministry Antananarivo
DSP 211 DSP 212
sshinkang@hanmail.net

Fianarantsoa 301
Jeunesse En Mission - Fianarantsoa 
(Campus Ministry)
DSP 211 DSP 212
zakaiosyvao@hotmail.fr

Palace of Worship
CHR 213 CHR 315 CHR 316
www.palaceofworship.viens.la
palaisdelouange@gmail.com

MADAGASCAR

MALAWI

Blantyre
YWAM Blantyre
DSP 211 DSP 212
www.ywamblantyre.com
info@ywamblantyre.com

Lilongwe
YWAM Lilongwe
DSP 211 DSP 212 CMC 211 CNH 121
http://ywamlilongwe.org/
ywamlilongwe@africa-online.net
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Erdenet
YWAM Erdenet
DSP 141 DSP 211 DSP 212
mmc.ywam@gmail.com

Ulaanbaatar
YWAM UlaanBaatar
DSP 211 DSP 212
ywamub@gmail.com

MALI

Bamako
YWAM Bamako
EDN 221 EDN 222
bamako@jemmali.org

Koutiala
JEM Koutiala
DSP 211 DSP 212 EDN 111
koutiala@jemmali.org

Ipoh
YWAM Ipoh
DSP 211 DSP 212
ywamiph@gmail.com

Kota Kinabalu
YWAM Sabah
DSP 211 DSP 212 CHR 145 CHR 146
www.ywamsabah.wordpress.com
ywamsabah@hotmail.com

Penang
YWAM Malaysia Bhd., Malaysia National Office
DSP 211 DSP 212
www.ywampenang.org
penangywam@gmail.com

Petaling Jaya
YWAM Petaling Jaya
DSP 211 DSP 212
ywampj@gmail.com

MALÁSIA

MONGÓLIA

Bayan Khongor Aimag
YWAM Bayan Khongor
DSP 211 DSP 212
sites.google.com/site/ywambayankhongor/
ywambayankhongor@gmail.com

Darhan
YWAM Darhan
DSP 211 DSP 212
ywamdarkhan2025@yahoo.com

Lichinga
JOCUM Lichinga
DSP 211 DSP 212
lichinga@ywamz.org

JOCUM Nampula
DSP 211 DSP 212
victorlorifamily@gmail.com

MOÇAMBIQUE

MYANMAR

Myanmar
YWAM Taungoo
DSP 211 DSP 212 CHR 241 CHR 242
ywamtg@gmail.com

Myanmar
YWAM Mawlamyine
DSP 211 DSP 212
ywamamawlamyine@gmail.com

YWAM Yangon
DSP 211 DSP 212 CHR 235 CHR 236
www.ywam.org.sg/myanmar/
ywmy@bigfoot.com

MÉXICO

Chapala
JUCUM Guadalajara
DSP 211 DSP 212
www.ywamguadalajara.org
info@ywamguadalajara.org
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Mazatlan
YWAM Mazatlan
ATS 257 ATS 258 CHR 125 CHR 225 CHR 226
www.ywammazatlan.com
info@ywammazatlan.com

Mexico City
JUCUM Centro Mexico City
DSP 211 DSP 212
ywamcmc.com
info@ywamcmc.com

Monterrey
JUCUM Monterrey
DSP 211 DSP 212 CNH 211 CNH 212 HMT 145
www.ywammonterrey.org
info@ywammonterrey.org

Morelia
YWAM Morelia
DSP 121 DSP 211 DSP 212 CHR 125 CHR 225 CHR 226 
DEV/HMT 365 DEV/HMT 366 HMT 113
www.ywamm.com
info@ywamm.com

San Antonio del Mar
YWAM San Diego/Baja
DSP 211 DSP 212 CHR 211 CHR 213 CHR 214 CHR 315 
CHR 316 DEV/HMT 365 DEV/HMT 366
www.ywamsdb.org
registrar@ywamsdb.org

Birtamod
YWAM Birtamod
DSP 211 DSP 212
avaavi@gmail.com

Dadeldhura
Dadeldhura Team
DSP 211 DSP 212
dadeldhurabase@gmail.com

Jiri
Jiri Team
DSP 211 DSP 212
dineshk@galacticomm.org

Kathmandu
Kathmandu Center
DSP 211 DSP 212
ktm@galacticomm.org

Surkhet
Surkhet Center
DSP 211 DSP 212
surkhetbase@galacticomm.org

Tanahu
YWAM Tanahu
DSP 211 DSP 212
nmlama@gmail.com

Pokhara
Pokhara Centre
DSP 211 DSP 212 DEV 165
pokhara@galacticomm.org

Butwal 
YWAM Butwal
DSP 211 DSP 212
disuag@galacticomm.org

YWAM CTC Asia
DSP 211 DSP 212 CHR 211 CHR 214
ctc4asia@gmail.com

Bhaktapur Team
DSP 211 DSP 212
jeenahem@gmail.com

NAMÍBIA

Windhoek
YWAM Windhoek
DSP 211 DSP 212
office@beautifulkidz.org

NEPAL

Biratnagar
YWAM Biratnagar
DSP 211 DSP 212
tara_nepal@fastmail.fm
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YWAM Koholpur
DSP 211 DSP 212
rajendrahira@gmail.com

NICARÁGUA

Bluefields
JUCUM Bluefields
DSP 211 DSP 212
info@ywambluefields.org

Diriamba
JUCUM Diriamba
CHR 125 CHR 225 CHR 226
www.ywamnicaragua.org
info@ywamnicaragua.org

NIGÉRIA

Ibadan
YWAM Ibadan
DSP 211 DSP 212 CHR 213 CHR 316 CMC 211 CMC 281
ywamibadan36@yahoo.com

Jos
Media Village Nigeria
DSP 211 DSP 212 CMC 211 CMC 225 CMC 281 CMC 282 
CMC 328
mediavillagenigeria@yahoo.com

Jos
YWAM Jos
DSP 211 DSP 212
ywamjos@gmail.com

Katsina
YWAM Katsina
DSP 211 DSP 212
ywamkatsina@yahoo.com

Otukpo
YWAM Harvest City, Otukpo
DSP 211 DSP 212
ywamharvestcamp@gmail.com

Port Harcourt
YWAM Port Harcourt
DSP 211 DSP 212 ATS/CHR 261 ATS/CHR 262 CHR 315 
CMC 211 CMC 233 CMC 234
ywamnigeria@yahoo.com

NORUEGA

Aalesund
UIO Aalesund
DSP 211 DSP 212 ATS 355 ATS 356
www.ywamaalesund.org
admin@ywamaalesund.org

Engavagen
YWAM Nordland, UiO Nordland
DSP 211 DSP 212
www.uionordland.no
info@uionordland.no

Flekkeroy
UIO Flekkeroy
DSP 211 DSP 212 CHR 125
www.heimen.org
post@heimen.org

Oteren
UIO Borgen
DSP 211 DSP 212
www.uioborgen.no
info@borgen.ywam.no

Ottestad
UIO Grimerud Norway
DSP 211 DSP 212 CHR 227 CHR 235 CHR 236 CHR 245 
CHR 246 CNH 223 CNH 224 HMT/SCI 217
www.grimerud.no
grimerud@ywam.no

Sola
YWAM Rogaland
DSP 211 DSP 212 CHR 111
www.uiorogaland.no
info@ywamrogaland.no
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NOVA ZELÂNDIA

Auckland
YWAM Auckland Te Ao Marama
DSP 211 DSP 212 HMT 041 HMT 243 HMT 244
ywamaucklandtam@gmail.com

Frankton
YWAM Queenstown
DSP 211 DSP 212
www.ywamqueenstown.com
info@ywamqueenstown.com

Matamata
YWAM Family Ministries
DSP 211 DSP 212 CNH 223 CNH 224
www.fm.org.nz
info@fm.org.nz

Oxford
YWAM Oxford
DSP 211 DSP 212
www.ywamoxford.org
registrar@ywamoxford.org

Paparoa
YWAM Zion - North Island NZ
DSP 211 DSP 212
ywamzion.org.nz
registrar@ywamzion.org.nz

Tauranga
YWAM Impact World Tour Nova Zelândia
DSP 141 DSP 211 DSP 212 ATS/CHR 261 ATS/CHR 262 
CHR 125 CHR 225 CHR 226 CHR 241 DEV 165
www.ywambethlehem.co.nz
info@ywambethlehem.co.nz

Tauranga
Marine Reach Nova Zelândia
DSP 211 DSP 212
www.mrmdts.org
dts@marinereach.com

Tauranga
YWAM Justice Reach
DSP 211 DSP 212
justicereachnz.org
dts@justicereachnz.org

PANAMÁ

David
YWAM Chiriqui
DSP 211 DSP 212 CHR 235 CHR 236 CHR 241 CHR 242
www.ywamchiriqui.org
ywamchiriqui@gmail.com

Panama City
YWAM - Nuevas Culturas
DSP 211 DSP 212
jucumnuevasculturas@gmail.com

PAPUA NOVA GUINÉ

Kainantu, E.H.P.
YWAM Yonki
DSP 211 DSP 212
scopyuwako@yahoo.com

Lae
YWAM Lae
DSP 211 DSP 212
ywampng@icloud.com

Mt Hagen
YWAM Mt. Hagen
DSP 211 DSP 212
ywamhagen@gmail.com

Amsterdam
YWAM Amsterdam
DSP 211 DSP 212 HMT 165 CHR 211 CNH 211 CNH 212 
HMT 166
ywamamsterdam.com
infomail@ywam.nl

Heerde
YWAM Heidebeek
DSP 211 DSP 212 CHR 227 DEV 165
www.ywamheidebeek.org
heidebeek@ywam.nl

PAÍSES BAIXOS
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Cusco
JUCUM Cusco
DSP 211 DSP 212
ywamcusco@gmail.com

Iquitos
YWAM Iquitos
DSP 211 DSP 212
www.ywamperu.com
information@ywamperu.com

PERU

PORTO RICO

San Juan
JUCUM Urbano Puerto Rico
DSP 211 DSP 212
www.jucumurbanopr.com
jucumurbanopuertorico@gmail.com

PORTUGAL

Mem Martins
JOCUM Portugal
CHR 211
www.jocumlisboa.com
jocumlisboa@hotmail.com

QUÊNIA

Machakos
YWAM Athi River
DSP 211 DSP 212
www.ywamathiriver.org
info@ywamathiriver.org

Mombasa
YWAM Likoni Base - Mombasa
CHR 305
www.ywammombasa.org
office@ywammombasa.org

REINO UNIDO

Harpenden
YWAM Harpenden
DSP 211 DSP 212 CHR 145 CHR 146 CHR 211 CHR 241 
CHR 242 CMC 211 CMC 273 CNH 211 CNH 212 DEV 165 
DEV/HMT 365 DEV/HMT 366 HMT 041 HMT 113 
HMT 147 HMT 243 HMT148
www.ywamharpenden.org
registrar@ywamharpenden.org

Haywards Heath
YWAM Holmsted Manor
DSP 211 DSP 212 CHR 241 CHR 242
www.ywamholmsted.org
ywam@holmsted.org.uk

London
YWAM London Radiant
DSP 211 DSP 212 ATS 113 ATS 114
admin@ywamlondonradiant.london

London
YWAM London - Urban Key
CHR 211
www.ywamurbankeylondon.com
info@ywamlondonuk.com

Nuneaton
YWAM The King’s Lodge
DSP 211 DSP 212 CHR 211 CHR 213 CHR 214 CHR 215 
CHR 227 CHR 315 CHR 316 CNH 261 CNH 262 
HMT 243 HMT 244 HMT 245
www.thekingslodge.com
info@thekingslodge.com

Paisley
YWAM Paisley / Arts and Community Team
DSP 211 DSP 212
www.facebook.com/ywampaisleyact
admin@ywampaisleyact.org

Paisley, Scotland
YWAM Stanely House
DSP 211 DSP 212
www.ywamstanely.org
stanely@ywamscotland.org
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Rostrevor
YWAM Rostrevor
DSP 211 DSP 212 CHR 211
www.ywamrostrevor.org
info@ywamrostrevor.com

West Kilbride
YWAM (Scotland), Seamill Centre
DSP 211 DSP 212 CHR 114 CHR 169 CHR 305
www.ywamseamill.org
seamill@ywamscotland.org

Bella Vista, Santo Domingo
YWAM Villa Mella
DSP 211 DSP 211 ATS 165 CHR 227
evergrace47@yahoo.com

Tunnel Hill
YWAM Azua
DSP 211 DSP 212
ywamazua@gmail.com

Venice
YWAM San Pedro
DSP 211 DSP 212 CHR 241 CHR 242
www.ywamsanpedro.org
info@ywamsanpedro.org

Venice
YWAM Santo Domingo
DSP 211 DSP 212
www.jucumsd.org/
director@ywamsantodomingo.org

REPÚBLICA DOMINICANA

ROMÊNIA

Cluj Napoca
YWAM Cluj Napoca (Arise Romania)
DSP 211 DSP 212
www.ywamcluj.ro
ariseromania@ywamcluj.ro

Constanta
YWAM/Tineri Pentru Misiune Constanta
DSP 211 DSP 212
www.ywamconstanta.ro
constanta@ywam.ro

Perm-47
YWAM Perm
DSP 211 DSP 212 HMT/SCI 213
www.ywamperm.org
ywamperm@gmail.com

Rostov-on-Don
YWAM Rostov-on-Don
DSP 211 DSP 212 CHR 115 CHR 213
www.ywamrostov.org
ywamrost@gmail.com

ladivostok
YWAM Vladivostok
DSP 211 DSP 212 CHR 211
www.ywamvladivostok.org
info@ywamvladivostok.org

YWAM Moscow
ATS 151
ww.ywammoscow.org
info@ywammoscow.org

RÚSSIA

RUANDA

Kigali
YWAM Kigali - Reg’l E. Africa Office
DSP 211 DSP 212 CHR 213
www.ywamrwanda.com
info@ywamrwanda.com

SAMOA

Apia
YWAM Samoa Falelauniu
DSP 211 DSP 212 CHR 235 CHR 236 CHR 227 CHR 343 
SCI 151 SCI 152 SCI 153 SCI 156 SCI 158 SCI 159 SCI 171
www.ywamsamoa.org
ywamsamoa@gmail.com
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Castries
YWAM Saint Lucia
DSP 211 DSP 212
www.ywamsl.org
ywamsaintlucia@gmail.com

SANTA LÚCIA

SINGAPURA
Singapore
Singapore Nat’l Office
DSP 211 DSP 212 CHR 113 CHR 115 CHR 213 CHR 315 
CHR 316 CNH 121 CNH 211 CNH 212 DEV/HMT 365 
DEV/HMT 366
www.ywam.org.sg
info@ywam.org.sg

Arua
YWAM Yei
DSP 211 DSP 212
ywamyeiinformation@gmail.com

SUDÃO DO SUL

SUÉCIA
Borlänge
YWAM Dalarna
DSP 211 DSP 212 GEN 191
www.ywamdalarna.se
dalarna@ywam.se

Bromma
UMU Stockholm
CHR 211 CHR 213 CHR 315 CHR 316
www.ywamstockholm.se
info@ywamstockholm.se

Linkoping
YWAM Linkoping
DSP 211 DSP 212 ATS/CHR 160 CHR 131 CHR 132
HMT 113 HMT 114
www.umulinkoping.se
info@umulinkoping.se

Vilhelmina
YWAM Vilhelmina Lappland
DSP 211 DSP 212
www.ywamvilhelmina.se
info@ywamvilhelmina.se

Burtigny
JEM Burtigny
DSP 211 DSP 212 ATS/CHR 261 ATS/CHR 262 CHR 145 
CHR 146 CMC 380 CNH/EDN 154 EDN 211 HMT/SCI 211
www.jemburtigny.ch
info@jemburtigny.ch

Davos Glaris
YWAM Davos
DSP 211 DSP 212 CHR 145 CHR 146 CHR 243 CHR 244
www.ywamdavos.org
reg@ywamdavos.org

Essertines-sur-Rolle
JEM Châtel
CNH 211 CNH 212 CNH 321 CNH 322 CNH 327 
CNH 328
www.ywamchatel.com
chatel@ywamchatel.com

Lausanne 25
YWAM Lausanne
DSP 211 DSP 212 ATS 245 ATS 246 ATS 347 ATS 348 
CHR 211 CHR 213 CHR 241 CHR 315 CHR 316 CMC 233 
CNH 211 CNH 212 DEV 165 DEV/HMT 365 
DEV/HMT 366 HMT 113 HMT 125 HMT 143 HMT 243
www.ywamlausanne.com
info@ywamlausanne.com

Wiler bei Seedorf
JMEM Wiler
DSP 211 DSP 212 CHR 115 CHR 145 CHR 146 CHR 213 
CHR 214 CHR 315 CHR 316 HMT/SCI 213 HMT/SCI 214
www.jmem.ch/base
info.wiler@jmem.ch

Yverdon
JEM Yverdon
DSP 211 DSP 212 EDN 221 EDN 222
www.fabricantsdejoie.ch
info@fabricantsdejoie.ch

Zurich
YWAM Zurich
DSP 211 DSP 212
www.ywamzuerich.ch
office@ywamzuerich.ch

SUÍÇA
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Chiang Mai
YWAM Chiang Mai (City Office)
CNH 223 CNH 224 FAM 121
www.ywamchiangmai.org
office@ywamchiangmai.com

Chiang Mai
YWAMCM Call2all Campus
DSP 211 DSP 212
ywamcm.com
info@ywamcm.com

Phang Nga
YWAM Phang Nga Andaman
DSP 211 DSP 212
www.ywamthai.org/phangngaandaman
ratchanu.kulkit@gmail.com

SWAZILÂNDIA

Mbabane
YWAM Swaziland
DSP 211 DSP 212
www.ywamswaziland.org
info@ywamswaziland.org

SÃO TOME E PRÍNCIPE

RDSTP
JOCUM Sao Tome and Principe
DSP 211 DSP 212
etedstp@gmail.com

SÉRVIA

Uzice
YWAM Uzice Serbia
DSP 211 DSP 212
www.ywamserbia.com
ywamuzice@gmail.com

YWAM Chiang Rai Base
 DSP 211 DSP 212 CHR 213 CHR 315 CHR 316 
CNH/DSP 115 
www.ywamchiangraibase.com
info.cr@ywamthailand.org

Bangkok
YWAM Bangkok Training
DSP 211 DSP 212 CHR 173 CHR 174
http://www.ywamthai.org
dtsbangkok@gmail.com

Bangkok
Rangsit Ministries
DSP 211 DSP 212
www.ywamthai.org/rangsit
smile7rain@hotmail.com

Chiang Mai
Create Thailand
DSP 211 DSP 212 CHR/CMC 287 CHR/CMC 288 
CMC 187 CMC 265 CMC 266
www.createthailand.com
info@createthailand.com

TAILÂNDIA

Khon Kaen
YWAM Khon Kaen
DSP 211 DSP 212 FAM 121
www.ywamthai.org/khonkaen
manandyung@gmail.com

Mae Sai
YWAM Borders (Mae Sai)
DSP 211 DSP 212
brandon@ywamborders.org

Mae Sai (Thailand) - Tachilek (Myanmar)
YWAM Shan Project
DSP 211 DSP 212 CHR 213 CHR 214 CHR 315 CHR 316
www.shanproject.org
shanproject@gmx.com

Mae Sot
YWAM Mae Ra Mat
DSP 211 DSP 212
www.ywamthai.org/wayteloo
servingkarens@ywamthailand.org

Phitsanulok
YWAM Phitsanulok
DSP 211 DSP 212
www.ywamthai.org/phitsanulok
ywampl@ywamthailand.org
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Hai-Kilimanjaro
YWAM Kilimanjaro
DSP 211 DSP 212 CHR 125 CHR 225 CHR 226
www.ywam-kilimanjaro.org
ywamkilimanjaro@habari.co.tz

Mbeya
YWAM Mbeya
DSP 211 DSP 212
ywambeya@gmail.com

Morogoro
YWAM Morogoro
DSP 211 DSP 212
www.ywammorogorotanzania.com
ywammorogoro@gmail.com

Ubon Ratchathani
YWAM Ubon Ratchathani
DSP 211 DSP 212
www.ywamthai.org/ubon/
ywamubon@gmail.com

Create GCRC
CMC 116
www.createinternational.com
creategcrc@gmail.com

YWAM BAM Resource Team
DSP 211 DSP 212
www.businessasmission.com
training@businessasmission.com

Da Li, Taichung
YWAM Taichung
ATS/CMC 251
www.ywamtaichung.com
ywamtaichung@gmail.com

Dan Shui District
YWAM Taipei-Taiw-Taip-Dans-810
DSP 211 DSP 212 CHR 213 CHR 214 CHR 235 CHR 236 
CHR 315 CHR 316 CNH 121
www.ywamtaipei.com
ywamtaipeiregistrar@gmail.com

New Taipei City
Create International Taiwan
CMC 161 CMC 163 CMC 187 CMC 261 CMC 262
www.createtaiwan.com
dave@createtaiwan.com

TAIWAN

TANZÂNIA

Arusha
YWAM Arusha
DSP 211 DSP 212 CNH 223 CNH 224 HMT 243
www.ywamarusha.com
ywamarusha@habari.co.tz

TIMOR LESTE

Dili
YWAM East Timor
DSP 211 DSP 212
ywamet@jocum.org.br

Lome
Noepe
DSP 211 DSP 212 CHR 214 CHR 315 CHR 316 DEV 165 
DEV/HMT 365 DEV/HMT 366 HMT/SCI 211
info@ywamnoepe.org

TOGO

TONGA

Nuku’alofa
YWAM University of the Nations 
(Tonga Campus)
DSP 211 DSP 212
uofnofficetonga@gmail.com

TRINIDAD & TOBAGO

National Mail Centre
YWAM Trinidad and Tobago
DSP 211 DSP 212
www.ywamtt.com
ywamttdir@yahoo.com
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Kampala
YWAM Kampala
DSP 211 DSP 212 CHR 231 CHR 232 HMT 243
www.ywamkampala.org
ywamkampala@gmail.com

TURQUIA

Central Asia Regional Office
DSP 211 DSP 212
turkey@ywam.org

UCRÂNIA

Kyiv
YWAM Kyiv
DSP 211 DSP 212 ATS/CNH 198 CHR 151 CHR 116 
CHR 128 CHR 129 CHR 213 CHR 214 CHR 305 CHR 315 
CHR 316
ywamkyiv.org
info@ywamkyiv.org

Kyiv
Eastern Europe Regional Office
HMT/SCI 213 HMT/SCI 214
www.ywamee.org
info@ywamee.org

Ternopil -11
YWAM Ternopil
DSP 211 DSP 212
www.ywamternopil.org
ywamternopil@gmail.com

Vinnitsa
YWAM Vinnitsa
DSP 211 DSP 212
www.ywamvinnitsa.com
ywamvinnitsa@gmail.com

UGANDA

Arua
YWAM Arua
DSP 211 DSP 212 SCI 273 SCI 274
www.ywamarua.weebly.com
ywamarua@yahoo.com

Jinja
YWAM Hope Land
ATS 213 ATS 214 CHR 213 CHR 214 CHR 315 CHR 316 
CNH 223 CNH 224 SCI 273 SCI 274
www.ywamhopeland.org
hopeland@ywamuganda.org

Soroti
YWAM Soroti
DSP 211 DSP 212
sorotibase.ywam@yahoo.co.uk

Montevideo
JUCUM Montevideo
DSP 211 DSP 212 CHR 213 CHR 315 CHR 316
www.jucumuruguaymontevideo.com.uy
infomontevideojucum@gmail.com

Rivera
JUCUM Rivera
CHR 211 CNH 211 CNH 212
www.jucumuruguay.org/rivera
mision@jucumuruguay.org

URUGUAI

VANUATU

Port Vila
V2 Life
DSP 211 DSP 212
www.v2life.org
email@v2life.org

VENEZUELA

Caracas
JUCUM Caracas
DSP 211 DSP 212 CHR 211
ywamccs@gmail.com
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Bulawayo
Bulawayo Missions Training Centre / 
National Office
DSP 141
penieltcentre@netconnect.co.zw

Gweru
YWAM Gweru
DSP 211 DSP 212
petern@justice.com

ZIMBÁBUE

ZÂMBIA

Livingstone
YWAM Livingstone
DSP 211 DSP 212 CNH 211 CNH 212
www.ywamlivingstone.org
ywam.livingstone@gmail.com

Lusaka
YWAM Lusaka
DSP 211 DSP 212
ywamlusaka@gmail.com
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