Rotas de Carreira e rumo à Faculdade:
Você já pensou nas opções disponíveis para o seu
aluno após o ensino médio?
O objetivo de Utah é que todos os estudantes se formem
no ensino médio já preparados para a faculdade, carreiras
e vida, para buscar o futuro que escolheram. Noventa e
cinco por cento dos novos empregos criados desde a
Grande Recessão (2008) exigem educação superior, mas
apenas metade da população de Utah tem diploma
do ensino médio ou certificado de alta qualificação.
“A maioria dos alunos precisa obter uma credencial pós
ensino secundário... para obter um salário que sustente
uma família na economia atual.”

Escolas Técnicas em Utah
O QUE É?

As escolas técnicas oferecem programas de
certificação mais curtos (incluindo credenciais
acumuláveis*) criados para qualificar os alunos para
trabalhar em vários campos ocupacionais. As escolas
técnicas podem permitir que os alunos comecem a
trabalhar rapidamente com salário adequado em um
setor com qualificação de alta demanda. Uma escola
técnica pode ser uma instituição separada ou parte de
uma grande faculdade comunitária ou universidade.
Estes programas de certificação podem ser obtidos
durante ou após o ensino médio.
Bridgerland Technical College
btech.edu
435-753-6780

Após o Ensino Médio

Reserve um tempo para dar uma olhada nestas rotas
pós ensino secundário.
Dependendo dos planos de carreira do aluno, algumas
faculdades podem ser mais adequadas do que outras.
A maioria das faculdades em Utah é de matrícula
aberta, o que significa que tudo o que você precisa é
de um diploma do ensino médio para se matricular
(sem requisitos GPA ou ACT). Abaixo encontra-se uma
lista de universidades, faculdades e escolas técnicas em
Utah. Lembre-se de conversar com os professores e
orientadores pedagógicos sobre estas opções.

Faculdades Comunitárias em Utah
O QUE É?

As faculdades comunitárias oferecem certificados,
credenciais acumuláveis* e cursos superiores de curta
duração com um custo menor do que a maioria das
universidades. Elas também oferecem turmas com
tamanhos menores. As faculdades comunitárias
oferecem programas de treinamento para empregos
que podem inserir os estudantes rapidamente no
mercado de trabalho, na educação geral e em cursos
de especialização que podem depois ser transferidos
para uma universidade para obtenção de um diploma
de bacharelado.
Ensign College
ensign.edu
801-524-8100

Dixie Technical College
dixietech.edu
435-674-8400

Salt Lake Community College
slcc.edu
801-957-3391

Ogden-Weber Technical College
otech.edu
801-627-8300

Snow College
snow.edu

435-283-7000

Tooele Technical College
tooeletech.edu 435-248-1800
Mountainland Technical College
mtec.edu
801-753-6282
Davis Technical College
davistech.edu
801-593-2500
Southwest Technical College
stech.edu
435-586-2899
Uintah Basin Technical College
ubtech.edu
435-722-6900
*Credenciais acumuláveis constroem competências através de cursos/certificados mais curtos e mais acessíveis que ajudam os
alunos a progredirem em uma carreira (etapas para uma educação mais completa).
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Universidades regionais em Utah
O QUE É?

Universidades regionais oferecem graduações
complementares, bacharelado e mestrado. Algumas
universidades regionais oferecem programas
educacionais técnicos e profissionais, como
certificados e graduações complementares.
Dixie State University
dixie.edu
435-652-7500
Southern Utah University
suu.edu
435-586-7700
Utah Valley University
uvu.edu
801-863-8000
Weber State University
weber.edu
801-626-6000

Universidades de pesquisa em Utah
O QUE É?

Universidades de pesquisa particulares e estaduais
geram pesquisa e formam estudantes de graduação.
Elas oferecem os mesmos programas/graduações que
muitos outros tipos de faculdades; seu objetivo final
é avaliar campos especializados de estudo e oferecer
diplomas de graduação.
Brigham Young University
byu.edu
801-422-4636
University of Utah
utah.edu
801-581-7200
Utah State University
usu.edu
435-797-1000
Westminster College
westministercollege.edu
801-832-2200
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Definições de tipos de credenciais/graduações
Matrícula aberta:

A maioria das faculdades em Utah é de matrícula aberta, o que significa que tudo o que você precisa é
de um diploma do ensino médio para se matricular.

Certificado/Graduação técnica:
Os programas em uma faculdade técnica/escola de comércio fornecem habilidades práticas e
específicas para começar uma carreira, após a conclusão do programa ou certificação necessária.
Os alunos podem começar este processo no ensino médio.
Curso superior de curta duração:
Um curso superior de curta duração é uma graduação de base que pode ajudar os alunos a
alcançarem metas acadêmicas e profissionais em menos tempo do que levaria para obter um
bacharelado. Ela tem por objetivo fornecer aos alunos o conhecimento básico técnico e acadêmico
e habilidades transferíveis que necessitem para entrar no mercado de trabalho ou se aprofundarem
nos estudos em sua área escolhida. A transferência de créditos de um curso superior de curta duração
de dois anos pode contar na educação geral, especialização e classes optativas para um diploma de
quatro anos.
Bacharelado:

Um bacharelado é um diploma de graduação onde os alunos estudam um assunto específico,
como economia, biologia ou comunicações. Esta graduação equipa os alunos com as habilidades
e o conhecimento necessários para exercerem várias profissões. Muitos alunos matriculam-se em
programas de bacharelado diretamente após o ensino médio. Normalmente, leva-se quatro anos de
estudo em período integral para concluí-lo (englobando 120 créditos semestrais ou cerca de 40 cursos
na faculdade).

Mestrado:

Um mestrado é um estudo acadêmico de pós-graduação para indivíduos com bacharelado.
Normalmente, foca em uma área específica de estudo ou prática profissional.

Doutorado:

Um doutorado é uma graduação avançada ou profissional que demonstra domínio em uma área
particular do assunto. Elas são as graduações mais altas disponíveis em suas áreas.
(Continuação)
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Tipos de credenciais/graduações oferecidas em cada instituição

Nome da faculdade em Utah

Matrícula
aberta

Certificados

Cursos
superior de Bacharelado Mestrado
curta duração

Doutorado
(PhD)

Bridgerland Technology College
Brigham Young University (Particular)
Davis Technical College
Dixie State University
Dixie Technical College
Ensign Business College
(Particular)
Mountainland Technical College
Ogden Technical College
Salt Lake Community College
Snow College**
Southern Utah University
Southwest Technical College
Tooele Technical College
Uintah Basin Technical College
University of Utah
Utah State University—Logan
Utah State University—
Campi regional
Utah Valley University
Weber State University*
Westminster College* (Particular)
*O doutorado em enfermagem é o único curso de doutorado oferecido na Weber State University e no Westminster College.
**A Snow College concede dois bacharelados: Bacharelado em Música com ênfase em Música Comercial e Bacharelado em
Engenharia de Software.

O Guia de Faculdades de Utah (Utah College Guide) é uma fonte

excelente na preparação dos alunos para a faculdade, e abrange todos os principais aspectos -- planejamento, planos
de pagamento e escolha da faculdade ideal (publicado pela Associação de Educação Superior de Utah *(Utah Higher
Education Association - USHE). https://ushe.edu/wp-content/uploads/pdf/k-12/college_guide-english.pdf
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