
 

 

Áreas Cursos Descrição Leitura requerida

Linguagens e 

Códigos
(INTRODUÇÃO À LETRAS, 

MÚSICA, TEATRO, ETC)

ENG 1013 - 

Introdução ao 

processo de 

escrita

O processo de escrita é fundamental para nos ensinar sobre nós mesmos e sobre o mundo. 

Neste curso, vamos entrar numa jornada de descoberta e desafio para compreender a escrita. 

Melhoraremos as habilidades de escrita através do estudo e prática de todo o processo - desde a 

seleção do tópico até a revisão final. Os estudantes têm como objetivo se tornarem mais 

sensíveis às escolhas que os escritores devem fazer em relação ao estilo, estrutura e sintaxe. Ao 

fim deste curso, os alunos serão capazes de escrever de forma eficaz em uma variedade de 

modos e demonstrar o domínio de gramática. Neste curso, escrever para aprender é tão 

importante quanto aprender a escrever.

Axelrod, Rise B. & Charles R. Cooper. The St. 

Martin's Guide to Writing (8th) ISBN: 

9781457686498

ENG 1023 - 

Escrita analítica e 

argumentativa

Em conexão com os valores de Bluefield, vamos desenvolver a “capacidade de pensar 

criticamente” e “se comunicar de forma eficaz” dos estudantes. Como propósito, vamos prepará-

los para a produção de trabalhos acadêmicos que serão requeridos em toda a carreira 

acadêmica. Os alunos se tornarão aptos a produzir uma escrita argumentativa e analítica 

retoricamente forte, apoiada em pesquisas e pensamento crítico. O curso fornecerá aos 

estudantes as ferramentas e técnicas para produzir uma redação acadêmica de alto nível.

Axelrod, Rise B. & Charles R. Cooper The St. 

Martin's Guide to Writing (10th Shorter Edition) 

ISBN: 978-1-4576-0450-8

Hacker, Diana and Nancy Sommers. A Writer's 

Reference: with Writing in the Disciplines. 8th 

Ed. Boston: Bedford/St. Martin's, 2011. ISBN: 

ENG 2043 - 

Literatura 

Americana: 1865 - 

Presente

Uma análise da poesia, drama, ficção e não-ficção americana desde a Guerra Civil até o presente. 

Nos aprofundaremos numa variedade de tradições, incluindo as dos nativos americanos, afro-

americanos, e também euro-americanos. Os alunos aprenderão a ler e apreciar a literatura, além 

de explorar a evolução da literatura americana desde o realismo de Howells, James e Chopin do 

século XIX, passou pelos experimentos modernistas do século XX de Hemingway, Faulkner e 

Eliot até os diversos períodos contemporâneos: O'Connor, Walker e Arthur Miller. Os alunos 

também se tornarão aptos a fazer julgamentos sobre a escrita do presente: literatura de alto 

nível ainda está sendo escrita?

The Norton Anthology of American Literature, 

Shorter Eighth, Vol. 2, ed. Baym et al.A Writer's 

Reference with Writing in the Disciplines, Ed. 

Hacker, 7th ed.

MUS 1413-01 - 

Apreciação 

musical

Vamos tomar introdução às riquezas da música artística ocidental, usando formas comuns 

como meio de entendimento. Explanaremos sobre folk, jazz, e formas multiculturais antes de 

explorar na segunda metade do semestre a tradição clássica, da qual todos os outros estilos 

musicais são baseados.

Willoughby, David, The World of Music, 8th 

Edition, McGraw-Hill.



 

 

Áreas Cursos Descrição Leitura requerida

Matemática
(INTRODUÇÃO À ECONOMIA, 

BUSINESS, ENGENHARIAS, 

ETC)

MAT 1213 - 

College Algebra I

Exploraremos as equações e funções lineares, quadráticas, polinomiais, racionais, exponenciais 

e logarítmicas, bem as aplicações desses conceitos.  

College Algebra, by Blitzer, 7th edition

MAT 2023 - 

Métodos 

estatísticos 

elementares

Estudaremos os princípios da estatística com a coleta, análise, apresentação e interpretação de 

dados e probabilidade. A análise inclui estatística descritiva, correlação e regressão, intervalos 

confiáveis e testes de hipóteses.

Elementary Statistics Using the TI-83/84 Plus 

Calculator 3/e by Mario Triola, Publisher, 

Prentice Hall as etext. ISBN-10: 0321641485  

ISBN-13: 9780321641489

Áreas Cursos Descrição Leitura requerida

Ciências 
Naturais

(INTRODUÇÃO À MEDICINA, 

ENGENHARIAS, ETC)

BIO 1111 - 

Laboratório de 

Biologia Humana

Analisaremos as estruturas e funções do corpo humano. Os alunos entenderão sobre células, 

metabolismo, sistemas digestivo, sanguíneo, cardiovascular, linfático e imunológico, respiratório, 

urinário, esquelético, muscular, nervoso, endócrino, reprodutivo. Também aprofundaremos no 

desenvolvimento do corpo usando modelos, sentidos, experimentos, amostras preservadas e 

ferramentas de laboratório.

Sylvia S. Mader. Human Biology Laboratory 

Manual. 12th Edition. McGraw-Hill.

PHS 1031 - 

Introdução às 

Ciências “Físicas”, 

Laboratório de 

Ciências da Terra

Este curso é complementar ao PHS 1033. O objetivo é fornecermos uma visão geral do Sistema 

Terrestre, incluindo os subsistemas e processos que compõem a Terra.

Applications and Investigations in Earth 

Science, 8th edition, by Tarbuck, Lutgens,& 

Pinzke. ISBN: 978-0-321-93452-9.

PHS 1033 - 

Introdução às 

Ciências “Físicas”, 

Ciências da Terra

O objetivo é fornecermos uma visão geral do Sistema Terrestre, incluindo os subsistemas e 

processos que compõem a Terra.

Foundations of Earth Science, Books a la carte 

plus Mastering Geology with Pearson etext---

access card package, 8/E , Lutgens, Tarbuck, 

Tasa, Prentice Hall, ISBN-13: 9780134298573



 

 

Áreas Cursos Descrição Leitura requerida

Ciências 

Humanas e 

Sociais
(INTRODUÇÃO AO DIREITO, 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS, 

PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA, 

ETC))

HIS 2013 -História 

dos Estados 

Unidos

É um curso dinâmico da história dos Estados Unidos onde estudaremos desde a fundação das primeiras 
colônias até o fim da Guerra Civil. Focaremos no estabelecimento das treze colônias, explica a Guerra 
Revolucionária, a escrita da constituição americana, o que culminou a Guerra Civil e além de explanar 
acontecimentos posteriores nos EUA.

Conlin, Joseph R. The American Past: A Survey of 
American History, Volume I: Conlin, Joseph R. The 
American Past: A Survey of American History, 
Volume I: To 1877-10th Edition. Wadsworth. 2011.
To 1877-10th Edition. Wadsworth. 2011.

HIS 1033 - 

Civilização 

Mundial I

Exploraremos a trajetória da humanidade desde suas raízes no período pré-histórico até aproximadamente 
1500 DC. O curso explica sobre os legados políticos, filosóficos, e culturais das civilizações americanas, 
asiáticas, africanas e europeias, tendo como foco a independência dessas civilizações e as interações que 
elas estabeleciam entre si.

Wiesner-Hanks, Merry, Patricia Buckley Ebrey, Roger 
B. Beck, Jerry Davila, Clare Haru Crowston, and John 
P. McKay. A History of World Societies, Concise 
Edition, Volume I, Edition. Boston, MA: Bedford/St. 
Martin's, 2018. ISBN: 978-1-319-07015-1.

COR 2001 -  Bem 

Estar: 

Laboratório/

Academia

Exploraremos a trajetória da humanidade desde suas raízes no período pré-histórico até aproximadamente 
1500 DC. O curso explica sobre os legados políticos, filosóficos, e culturais das civilizações americanas, 
asiáticas, africanas e europeias, tendo como foco a independência dessas civilizações e as interações que 
elas estabeleciam entre si.

Wiesner-Hanks, Merry, Patricia Buckley Ebrey, Roger 
B. Beck, Jerry Davila, Clare Haru Crowston, and John 
P. McKay. A History of World Societies, Concise 
Edition, Volume I, Edition. Boston, MA: Bedford/St. 
Martin's, 2018. ISBN: 978-1-319-07015-1.

COR 2002 - Bem 

Estar

Este curso é complementar ao curso COR 2002 durante o semestre. COR 2001 inclui exercícios físicos e 
outras atividades de laboratório planejadas para ilustrar e reforçar os conceitos aprendidos no curso COR 
2002.

Walters, P., & Byl, J. (2013). Christian Paths to Health 
and Wellness (2nd ed.). Champaign: Human Kinetics.

CST 2403 - Ética Trabalharemos o desenvolvimento pessoal através do estudo das condições para se ter uma saúde de 
qualidade. Também explicaremos sobre problemas de saúde que podem ocorrer ao longo da vida com o 
propósito de fazer os estudantes entenderem as atitudes e habilidades necessárias para que possam tomar 
decisões que aumentem a qualidade de vida.

Walters, P., & Byl, J. (2013). Christian Paths to Health 
and Wellness (2nd ed.). Champaign: Human 
Kinetics.z

CST 2403 - Ética Este curso é alinhado com a missão de Bluefield de "ser uma comunidade de aprendizado centrada em Cristo 
que desenvolve líderes que servem" e com o valor de ser "uma comunidade solidária de pensamento global 
que ajuda a melhorar o mundo." O entendimento do conceito de ética é extremamente importante para uma 
comunidade e seus membros. Portanto, no curso, ajudaremos os estudantes a pensarem de forma crítica e a 
se comunicarem de forma efetiva sobre problemas relacionados à ética. Líderes que servem devem entender 
seus próprios compromissos morais e caráter. Eles também devem se engajar na reflexão e discussão de 
tópicos relacionados à ética.

 William C. Mattison III. Introducing Moral Theology: 
True Happiness and the Virtues. Brazos Press, 2008.  
Scott B. Rae. Moral Choices: An Introduction to 
Ethics. Zondervan, 2009.

PLS 1013 - 

Política e Governo 

Americano

Compreendemos a teoria e prática do governo e da política americana: relações federais-estaduais, 
separação e inter-relações dos poderes executivo, legislativo, judiciário, revisão judicial, papel dos partidos 
políticos e da opinião pública, formulação e execução das políticas internas e externas, e liberdades civis.

American Government, Readings and Cases, 19th ed. 
Peter Woll ISBN 13 : 978-0-205-11614-0

PSY 1013-30 - 

Introdução à 

Psicologia

Daremos um olhar inicial à psicologia como disciplina científica e aplicada. Inclui descobertas, conceitos, 
teorias, métodos e aplicações da psicologia. Este curso é pré-requisito para todos os cursos de psicologia de 
nível superior.

Franzoi, S.L. (2014). Essentials of Psychology (5th 
ed.). Redding, CA: BVT Publishing.ISBN-13: 978-1-
61882-694-7

(Softcover)Neal, R.Q. (2014). An Interactive Approach 
to Learning General Psychology. Pearson Publishing. 
New York.ISBN- -13: 978-1-256-48451-6



 

 

We are here to serve you! Contact us:

 

 

Kelly Queijo – Director of Technology and Innovation 
kelly@liaisonamerica.com 
liaison@liaisonamerica.com 
phone/whastapp:+1.540.239.2525 
site: www.liaisonamerica.com 
facebook/youtube: Liaison America 

Sandra Lima Argo – Director of Programs 
sandra@liaisonamerica.com  
liaison@liaisonamerica.com 
phone/whastapp:+1.276.970.5200 
site: www.liaisonamerica.com 
facebook/youtube: Liaison America 

 

Áreas Cursos Descrição Leitura requerida

Carreira 

Profissional
(INTRODUÇÃO À, ECONOMIA, 

BUSINESS,

ETC)

MGT 3013 – 

Fundamentos da 

Administração

Estudaremos os princípios fundamentais da gestão organizacional. A ênfase principal é 

colocada na análise de teoria, princípios de práticas comerciais, estrutura organizacional e 

funções gerenciais.

Williams, C. (2016). MGMT 8 (8th ed.). Mason, 

OH: Cengage South-Western. ISBN 978-

1285867502

Hacker, D., & Sommers, N. (2011). A writer's 

reference (7th ed.). New York, NY: Bedford St. 

Martin's.ISBN: A Writer's Reference 978-0-312-

60144-7.

COM 1023 - 

Fundamentos de 

Oratória

Teoria e prática da comunicação oral; desenvolvimento de confiança; proficiência em 

organização, conteúdo e entrega de discurso; prática de falar em público; discutiremos em 

pequenos grupos e desenvolveremos padrões de crítica.

The Art of Public Speaking, by Stephen E. 

Lucas, NY: McGraw-Hill., 12th ed., ISBN: 13-

9780077428105

BUS 2513 - 

Princípios de 

Macroeconomia

Estudo da macroeconomia básica, incluindo análise de renda nacional, teoria do emprego e 

política fiscal e bancária. Lidamos com a teoria econômica e aplicação prática a situações de 

negócios. Abordaremos principalmente da macroeconomia.

Principles of Macroeconomics (6th Ed.). Frank, 

Bernanke, Antonovics, Heffetz

BUS 2603 - 

Finanças Pessoais

Estudo de finanças pessoais com foco em princípios e técnicas usadas para gerenciar renda e 

ativos para atingir objetivos pessoais. As principais áreas de estudo que trabalharemos são 

orçamento, planejamento, impostos, crédito, habitação, seguros, investimentos e planos de 

aposentadoria.

Gitman, L., Joehnk, M., Billingsley, R. (2013). 

Personal Financial Planning, 13th Edition. 

Cengage. ISBN: 978-1111 971632


