AS UNIVERSIDADES
AUSTRALIANAS

A Austrália responde por
aproximadamente três por
cento da totalidade das
pesquisas realizadas no mundo,
embora possua menos de meio
por cento da populaçao
mundial.
O lugar dos inovadores.

As universidades australianas estão
educando os líderes do futuro. Elas
encorajam o pensamento inovador,
criativo e independente, e formam
pessoas preparadas para encontrar
trabalho em todo o mundo.
Graduados e pesquisadores Australianos
estão liderando desenvolvimentos
revolucionários que estão dando forma
ao presente e nos preparando para o
amanhã. Somos líderes mundiais na
criação de inovações, tais como a caixa
preta de gravação dos dados de vôo dos
aviões, Internet sem fio (Wi-Fi), ouvido
biônico, vacina contra o câncer cervical,
fertilização in vitro (IVF), e descoberta da
penicilina.
A Austrália já educou 11 ganhadores do
Prêmio Nobel no século passado, nos
campos da medicina, da ciência e da
literatura.

Uma experiência de
aprendizado internacional.

As universidades australianas são
famosas em todo o mundo pela
qualidade do seu ensino e das suas
pesquisas. Nosso desempenho continua
um nível acima das universidades de
muitos países desenvolvidos com
populações maiores. Isto é um fato
realçado No QS World University
Rankings de 2010 - com 13 por cento
das universidades australianas
classificadas entre as 50 melhores, e 67
por cento entre as 500 melhores do
mundo.
Nossas universidades mantêm laços
fortes com instituições em todo o mundo
– especialmente dentro da Ásia – bem
como uma colaboração ativa em
pesquisas, redes globais de ex-alunos, e
cooperação envolvendo seu pessoal e
os estudantes.

Qualificaçoes

Você encontrará cursos da mais alta
qualidade nas universidades
Australianas. As qualificações são
oferecidas em nível de graduação e de
pós-graduação: graus associados,
bacharelado, certificados de graduação,
diplomas de graduação, mestrado
profissional, mestrado (strictu sensu),
doutorado profissional e doutorado
(PhD).

É oferecida uma ampla gama de cursos
para prepará-lo para os trabalhos de
amanhã – de ciências a administração e
comércio, de humanas a engenharia, de
direito a ciências da saúde.

Nossa garantia de qualidade.

Na Austrália, a qualidade da nossa
educação é garantida. Uma nova
agência nacional de regulação e
verifcação da qualidade da educação
superior – Tertiary Education Quality and
Standards Agency (TEQSA) – foi criada
pelo governo australiano. O TEQSA tem
poder para regular as universidades e
provedores de educação não
universitária, monitorar a qualidade do
ensino e estabelecer padrões.
Além disto, o bem-estar de todos os
estudantes internacionais, a qualidade
da experiência educacional deles, e o
fornecimento de informações precisas e
atualizadas, são protegidos pela lei –
Education Services for Overseas
Students (ESOS) Act de 2000.

Investindo no seu futuro.

Universidade

Campus
Estado principal

Campus em outros locais

Adelaide University

SA

Adelaide

Roseworthy

Australian Catholic University

NSW

Sydney

Ballarat, Brisbane, Canberra,
Melbourne

Australian National University, The

ACT

Canberra

Bond University

QLD

Gold Coast

Carnegie Mellon University

SA

Adelaide

Central Queensland University

QLD

Rockhampton

Brisbane, Bundaberg, Emerald,
Gladstone, Gold Coast, Mackay,
Melbourne, Sydney

Charles Darwin University

NT

Darwin

Alice Springs, Palmerston

Charles Sturt University

NSW

Bathurst

Albury-Wodonga, Dubbo, Goulburn,
Orange, Sydney, Wagga Wagga

Curtin University of Technology

WA

Perth

Kalgoorlie, Northam, Sydney

Deakin University

VIC

Melbourne

Geelong, Warrnambool

Edith Cowan University

WA

Perth

Broome, Bunbury

Flinders University

SA

Adelaide

Griffith University

QLD

Brisbane

Gold Coast, Logan

James Cook University

QLD

Townsville

Cairns, Mackay, Mt Isa

La Trobe University

VIC

Melbourne

Albury-Wodonga, Beechworth,
Bendigo, Mildura, Mt Buller,
Shepparton

Macquarie University

NSW

Sydney

Monash University

VIC

Melbourne

Churchill, Frankston

Murdoch University

WA

Perth

Mandurah, Rockingham

Queensland University of Technology

QLD

Brisbane

RMIT University

VIC

Melbourne

Bairnsdale

Southern Cross University

NSW

Lismore

Coffs Harbour, Melbourne, Port
Macquarie, Sydney, Tweed Heads

Swinburne University of Technology

VIC

Melbourne

Lilydale

University of Ballarat

VIC

Ballarat

Ararat, Horsham, Stawell

University of Canberra

ACT

Canberra

University of Melbourne, The

VIC

Melbourne

University of New England, The

NSW

Armidale

University of New South Wales, The

NSW

Sydney

Canberra (Australian Defence
Force Academy)

University of Newcastle, The

NSW

Newcastle

Ourimbah, Port Macquarie

University of Notre Dame Australia, The

WA

Fremantle

Broome, Sydney

University of Queensland, The

QLD

Brisbane

Gatton, Ipswich

University of South Australia

SA

Adelaide

Mount Gambier, Whyalla

University of Southern Queensland

QLD

Toowoomba

Hervey Bay, Springfield

University of Sydney, The

NSW

Sydney

Camden

University of Tasmania

TAS

Hobart

Burnie, Launceston

University of Technology, Sydney

NSW

Sydney

University of the Sunshine Coast

QLD

Maroochydore

University of Western Australia, The

WA

Perth

Albany

University of Western Sydney

NSW

Sydney

Campbelltown

University of Wollongong

NSW

Wollongong

Nowra, Sydney

Victoria University

VIC

Melbourne

UMA EDUCAÇAO
AUSTRALIANA
PARA UM

Creswick, Dookie, Horsham,
Shepparton, Terang, Warragul,
Werribee

O preço das universidades australianas varia,
aproximadamente, entre A$14.000 e
A$35.000 por ano nos cursos de graduação,
e entre A$15.000 e $36.000 por ano nos
cursos de pós-graduação. Entretanto, cursos
altamente especializados podem ter preços
acima desta faixa.
Quando ao custo de vida, dependendo da
maneira como você combina acomodações,
refeições e transporte local, você pode viver e
estudar na Austrália com A$1.500 a $2.000
por mês.

Quando você começará.

Os cursos universitários geralmente vão do
início de março até o final de novembro. O
ano é geralmente dividido em dois semestres,
mas algumas instituições oferecem um
sistema de trimestre e/ou dão cursos de
verão que vão de dezembro a fevereiro.

Caminhos para a universidade.

Se você não atende aos requisitos para
ingressar em uma universidade na Austrália,
há diversos caminhos que podem ajudá-lo a
atingir sua meta. Você pode estudar em uma
escola australiana fazendo um curso
preparatório de inglês, ou fazendo um curso
técnico. O Foundation Studies é um curso
preparatório intensivo de um ano que dará a
você as habilidades que precisa para entrar
em um curso universitário de graduação.

Bolsas de estudos internacionais.
Bolsas de estudos são oferecidas pelo
governo australiano, por instituições
educacionais e por diversas outras
organizações.

O Australia Awards é um programa de muito
prestigio do governo australiano que oferece
bolsas de estudos. Seu objetivo é promover o
conhecimento, a educação, e laços
duradouros entre a Austrália e seus vizinhos,
por meio de um vasto programa de bolsas de
estudos da Austrália.

Você estará pronto para o seu
trabalho no futuro.

Quando você se forma em uma universidade
australiana, você tem as habilidades para o
seu trabalho de amanhã. Você também será
um profissional com mobilidade internacional,
com o potencial de seguir diversas carreiras
diferentes.
Os graduados e pesquisadores formados
pelas universidades Australianas variam de
Primeiro Ministros a astronautas, a
ganhadores do Oscar. E não há nada que
impeça você de se juntar a eles.
Para saber mais sobre como você pode
garantir o trabalho que deseja estudando em
uma universidade australiana, visite
www.studyinaustralia.gov.au

Para mais informações, visite
www.studyinaustralia.gov.au
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