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   Online Learning   

Perguntas Frequentes– Taxa Fixa de Matériais 

 
As seguintes perguntas podem ajudá-lo concernente ao custo da nova taxa fixa do matérial didático. 
Para uma lista com os preços atuais do curso, por favor visite a calculadora de custo do 
PathwayConnect (Pathway's cost calculator). Qualquer pergunta adicional deverá ser direcionada ao 
Centro de Ajuda da BYU-Idaho (BYU-Idaho Support Center). 
 
O que preciso fazer? 
Registre-se para suas aulas antes do dia 11 de Dezembro 
Para assegurar que seu material didádico possa chegar a tempo, você precisa se registrar para as aulas 
até dia 11 de Dezembro. Registre-se para suas aulas fazendo o login no website my.byui.edu. 
 
Verifique se o endereço de envio está correto até dia 11 de Dezembro 
Primeiro, forneça um endereço válido de envio para entrega dos livros e material didático. Clique aqui 
para fornecer o endereço válido. O prazo para providenciar seu endereço é até dia 11 de Dezembro. 
 
Agende a entrega com FedEx  
Uma vez que os materiais didáticos forem enviados, dia 19 de Dezembro, pela universidade. Você 
receberá um número de rastreamento e em seu portal do estudante será ativado uma tarefa de ligar para 
o FedEx e providenciar seu  número de telefone e endereço de entrega para uma entrega segura. 
 
Não compre nenhum material didático ou livros 
Não há necessidade de comprar nada.  A universidade providenciará-los para você. O restante das 
perguntas 'FAQs’ desta página irá explicar o motivo da criaçao da taxa fixa, seus benefícios, e muito 
mais. 
 
 
Por que a universidade está cobrando uma taxa fixa de 10% para custo de 
material? 
Devido ao alto custo de impressão e envio dos livros, BYU-Idaho implemento uma nova taxa fixa para 
custear o matérial didático afim de ajudar a diminuir os gastos dos estudantes online. A universidade 
também está se adptando gradualmente para providenciar conteúdo digital e matériais criados por 
nossos professores. O intuito é reduzir ainda mais os gastos dos nossos estudantes do programa online. 
 
Com esse novo plano taxa fixa para material didático. Os estudantes irão economizar pagando muito 
menos pelos livros e outros materiais que serão utilizados ao longo do semestre e dos proximos que 
virão. 
 
 
Como esse programa funciona? 
O estudante devem estar confirmado quatro semanas antes do ínicio das aulas para assegurar que o 
materiai didático chegue em sua mão antes das aulas começarem. Dia 11 de Dezembro é o ultimo dia 
de registro para o Winter semestre de 2018. 
 
Os livros e materiais requeridos para cada curso serão automaticamente enviados de acordo com a aula 
que o estudante está inscrito. O custo dos materiais será igual a 10% do valor total do curso por 
semestre. Todos as aulas requerer algum tipo de material de estudo, os quais podem incluir livros 
impressos ou materiai digital que estará disponivel online. Essa taxa fixa ajuda a cobrir todos os 
materiais das aulas online. 
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Quais estudantes serão benefíciados por essa mudança? 
Os benefíciados pela mudança são os estudantes online da BYU-Idaho que completam PathwayConnect 
e pagam $45 dólares ou menos por crédito hora. Os Estudantes que pagam mais de $45 dólares por 
crédito hora não vão se benificiar e terão que comprar seu próprio  matérial didático. 
 
 
Quais são as datas importantes que preciso saber para o semestre de Outono de 
2016? 

• Dezembro dia 11 - Último día para registrar-se no curso que requer livros/materiais didático. 
• Dezembro dia 11 - Último dia para providenciar o endereco de entrega para o matérial didático. 
• Dezembro dia 18 - A entrega está prevista para chegar antes do inicio das aulas, dia 8 de 

Janeiro. 
 
 
No passado, o custo dos meus materiais eram pagos pelo Pathway e a 
Universidade. Esse programa ainda existe? 
Não. O programa que pagava previamente pelos gastos do material didático nao está cancelado. 
 
Como eu providencio um endereço válido para entrega? 
Os alunos têm que verificar seu endereço e completar a ficha de verificação no site: 
https://web.byui.edu/BYUIStore/CourseMaterials pelo menos quatro semanas antes do início do 
semestre. (11 de Dezembro). 
 
Certifique-se que o endereço registrado permitirá que você receba o matérial seguramente. Caso seu 
endereço não seja seguro ou adequado, porfavor considere a opção de providenciar o endereço de um 
membro da sua família ou até mesmo o endereço de um dos prédios da Igreja ou Instituto para que voce 
tenha em mãos o seu material antes do inicio das aulas. 
 
Quando devo me registrar para minhas aulas? 
Para assegurar-se de que o material didádico será entregue antes do início das aulas, você deve 
registrar-se para os cursos até o dia 11 de Dezembro de 2017 -- quatro semanas antes do semestre 
começar- 8 de Janeiro 2018. Não será possível inscrever-se para cursos que requerem material 
impresso depois do dia 11 de Dezembro. O material digital será providenciado após a matrícula. 
 
 
Posso resgistrarme para aulas depois do período de matrícula (dia 11 de 
Dezembro, quatro semanas depois do começo do semestre)? 
Talvez. Se o curso que você quer adicionar não requer materiais que necessitem ser enviados pelo 
correio. Se esse não for o caso, sim você poderá assistir aula. 
 
Atenção. Voce não poderá assistir aula caso não tenha recebido o material didático antes do inicio das 
aulas.  Essa regra vale somente para as classes que voce se registrou que requer material impresso 
para estudo. Caso isso aconteça o nosso sistema não permitirá que você se registrar para essa classe 
depois da data 11 de Dezembro. 
 
Como esse novo programa me ajudar a economizar dinheiro? 
Abaixo está um exemplo de como esta taxa fixa para matérial didádico o ajudará economizar uma 
quantidade significativa de dinheiro. 
 
Rafael é um estudante de São Paulo, Brasil e que está tomando 12 créditos aula - Certificado em Gestão 
Empresarial. Pablo paga $25,00 por cada crédito. Com esse curso de 12 créditos, ele pagará $312,00 
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pelo pagamento do curso. Pablo também terá que pagar o custo adicional para receber o material 
didático das aulas que estará assistindo. 
 
12 créditos x $25 U.S. Dollars de matrícula por crédito = $312 U.S. Dollars pelo pagamento do curso 
$312 U.S. Dollars  x 10% referente a taxa fixa (custo do matérial didádico) = $31.20 U.S. Dollars  
Total a ser pago 348 + 34.80 = $343.20 U.S. Dollars 
CUSTO TOTAL DO SEMESTRE DE INVERNO: $343.20 U.S. Dollars 
 
Agora vamos ver o que o Rafael terá que pagar se ele tivesse que pagar pelos livros e materiais do 
curso separadamente.1 
 

 

 
Com a valor do curso de $312 U.S. Dollars somados ao valor do material didático no valor de $507 U.S. 
Dollars, Rafael tem uma estimativa de gasto no valor de $819 U.S. Dollars . 
 
A taxa fixa para matérial didático proporcionou á rafael uma economia no valor de $475.80 U.S. Dollars 
 
Como será cobrada a taxa fixa do material didático do curso? Aonde o custo 
aparecerá em meus registros financeiros?  
O valor será discriminado na conta do estudante como matérial acadêmico, e não será automaticamente 
adicionado como pagamento do curso.   
 
Quando receberei os materiais do curso? 
Caso seu endereço de envio esteja correto e você esteja confirmado para classes com quatro semanas 
antes que as aulas comecem. O matérial chegará em tempo para começar suas aulas. 
 
 
Posso comprar meu próprios livros? 
Não. Por favor leia sobre: "Como esse programa me ajuda a economizar dinheiro?" para uma explicação 

                                                
1 Esta informação sobre o custo você pode encontrar no site: http://www.byui.edu/online/course-list 
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detalhada. 
 
Não precisar sair de casa para comprar os livors é uma outra vantagem que a taxa para matérial didático 
traz. Os Materiais são automaticamente encomendados e entregues pela loja da Universidade. 
 
Tenho que pagar a tarifa fixa de materierial didático do curso mesmo que minhas 
classes não requeiram livros ou materiais? 
Sim, todos os cursos requerem material didático uns são eletronicos outros serão impressos e todos os 
matériais exigem um custo de produção. 
 
O pagamento da taxa fixa do matérial didático a cada semestre cobre o custo do material das aulas que 
requerem multiplos livros. A economia o ajudará a pagar pelo restante dos outros semestre gerando uma 
redução de custo total sobre sua graduação. 
 
Sou obrigado a devolver meu matérial de estudo adquirido? 
Não. Os livros e materiais pertencerão ao estudante. 
 
Para mais informações 
Para mais informações sobre essa mudança, por favor entre em contato com o Centro de Ajuda da BYU-
Idaho. 
 
 
 


