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Bem-vindo a 
Sydney
Expanda seus horizontes no coração de 
Sydney com uma educação global

Uma das melhores cidades do mundo 
para estudantes#

Você estará localizado no coração de Sydney, 
rodeado por algumas das empresas mais  
bem-sucedidas e inovadoras do mundo, as quais 
fornecem centenas de oportunidades de emprego 
para graduados.

Uma cidade segura e acolhedora

A reputação de Sydney como uma cidade segura e 
acolhedora é uma das razões pelas quais 35.000 
estudantes internacionais* a escolhem como sua 
casa-longe-de-casa. Aproveite a comunidade 
multicultural e a agitação calorosa dessa cidade 
global.

Explore as belezas naturais que 
Sydney tem a oferecer

Há muitas coisas para ver e fazer quando você 
não está estudando, como visitar as belas praias e 
explorar os parques nacionais nos seus arredores. 
Você poderá explorar a cidade com segurança 
através de uma excelente rede de transporte público.
*Pesquisa de estudantes internacionais da Cidade de Sydney de 2016 
#cityofsydney.nsw.gov.au

88%
os estudantes internacionais 
recomendariam Sydney 
como um lugar para se 
estudar#

#Pesquisa de estudantes internacionais da Cidade 
de Sydney de 2016
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University of  
Technology Sydney (UTS)

A UTS oferece uma educação internacional, inovadora e relevante à  
indústria no coração da cidade global de Sydney.

Por que escolher a UTS?
A UTS adota uma abordagem global à educação,  
que tem a inovação em seu cerne. A UTS é a universidade 
para o mundo real. Todos os cursos estão perfeitamente 
alinhados com as necessidades da indústria, portanto o 
que você aprende o preparará para sua futura carreira.

Campus do futuro
A UTS investiu $1,3 bilhões na criação de um campus 
do futuro dinâmico e interconectado, com edifícios 
premiados, instalações de última geração e design 
sustentável.

Educação voltada para a prática
A UTS é dedicada ao aprendizado prático. Projetos 
importantes, trabalhos em grupo e estudos de casos da 
vida real são fundamentais para esta abordagem baseada 
na prática, dando as habilidades que você precisa para 
impressionar futuros empregadores.

Nossos estudantes vêm primeiro
A UTS fornece serviços de apoio, incluindo: apoio à lín-
gua inglesa; apoio ao estudante; desenvolvimento da 
carreira; serviços confidenciais de assistência médica e 
aconselhamento; organizações e instalações esportivas; 
rede de contato entre colegas e apoio para acomodação.

Conexões que contam
Todas as faculdades da UTS são lideradas por comitês 
de assessoria da indústria e o conteúdo dos cursos é 
desenvolvido em colaboração com parceiros da indústria. 
Muitos cursos também são credenciados por associações 
profissionais, portanto, quando você se formar, seu 
diploma será reconhecido em todo o setor escolhido. 

Pesquisas que contam
A UTS tem uma reputação em constante crescimento 
de pesquisas voltadas para o futuro em disciplinas 
emergentes que focam em cinco áreas temáticas; saúde, 
ciência de dados, sustentabilidade, trabalho futuro e futuro 
industrial e social.

Mais do que apenas um emprego
O Serviço de Carreiras da UTS oferece consultas gratuitas 
sobre carreira, revisão de currículos e oficinas de emprego 
– todas elaboradas para aumentar suas perspectivas de 
emprego. Você também poderá acessar os painéis de 
emprego para estudantes, feiras de carreiras da indústria e 
redes de ex-alunos internacionais.

“Eu amo trabalhar 
em uma empresa 
que tem como 
missão aproximar 
o mundo.”

Maria Margarita
Maldonado
De Bogotá, Colômbia

Gerente de Marketing do Facebook 
Colômbia e Peru

Graduada em Administração de 
Empresas pela UTS4



Rankings
da UTS

QS World University Subject Rankings 2018
Ranking de Universidades por Disciplina

Top 50 Top 51 - 100

Contabilidade e Finanças
Administração de Empresas 
Comunicação 
Ciência da Computação
Educação

Top 101 - 150

Arquitetura
Engenharia Civil
Economia 
Engenharia Elétrica
Ciências Ambientais
Estatística

28O

40O

7O Enfermagem            

Artes e Design

Direito                            

lugar
no mundo entre as 
universidades fundadas 
há menos de 50 anos pela 
classificação QS World 
University Rankings® Top 50 
under 50, 2016–2018

8ºlugar
na Austrália entre as 
universidades fundadas 
há menos de 50 anos pela 
classificação QS World  
University Rankings® Top 50 
under 50, 2016–2018

1º

Top

entre as universidades do 
mundo pela classificação QS 
Employability Rankings, 2018

100
na classificação internacional
QS Stars University Ratings™
2014–2018

Cinco Estrelas

lugar
na Austrália entre as 
universidades fundadas 
há menos de 50 anos pela 
classificação Times Higher 
Edu-cation Young University 
Rankings, 2016-2018

1º
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Razões para escolher 
a UTS Insearch

90%
dos nossos alunos de cursos
profissionalizantes completam 
com sucesso e se qualificam
para cursos de Bacharelado 
da UTS.^

Todos os anos, mais de

*Baseado na conclusão com sucesso de seu curso profissionalizante com o máximo de 
duas disciplinas reprovadas.

^Relatório de monitoramento de articulação da 
UTS Insearch 2017.

Entrada garantida na UTS

Faça um curso profissionalizante na UTS Insearch e, ao 
concluir seus estudos com sucesso, você terá entrada 
garantida no curso de graduação correspondente da 
UTS*.

Grande em apoio. Pequena em tamanho.

Desfrute de uma gama de serviços de apoio acessíveis 
a todos os estudantes da UTS Insearch, incluindo 
nosso Programa de Apoio à Aprendizagem, tutoriais 
individuais, oficinas de técnicas de estudos e monitores 
acadêmicos dedicados em período integral.

Parte da UTS

Nossos cursos profissionalizantes são elaborados em 
colaboração com a UTS. Isso significa que os resultados 
educacionais para os estudantes desses cursos são os 
mesmos que dos estudantes no primeiro ano de uma 
graduação da UTS.

Tecnologia e instalações de última 
geração

Você terá acesso a salas de aula e anfiteatros de alta 
tecnologia, um Centro de Aprendizagem de Inglês e 
laboratórios de informática construídos para esse 
propósito. Como um estudante acadêmico, você terá 
acesso às instalações da UTS, incluindo uma biblioteca 
de primeira classe.

Abrindo o caminho

Nosso Programa de Liderança, avaliado em A$2,000, 
é oferecido aos estudantes internacionais com melhor 
desempenho e foca no desenvolvimento das habilidades 
necessárias para o mercado de trabalho na Austrália.  
O programa inclui seis semanas de estágio. 

Uma maneira melhor de aprender

Você adquirirá habilidades de aprendizagem que 
durarão por toda a vida, e não apenas as disciplinas do 
curso. Isso o preparará para evoluir e adaptar-se aos 
desafios e oportunidades de hoje e do futuro também.
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Opções de Entrada — 
Seus caminhos para a UTS

*Você só precisará ingressar em um programa de Inglês Acadêmico da UTS Insearch se você não atingir os requisitos de inglês para admissão.
^Seu ponto de ingresso no curso de graduação da UTS dependerá da sua área de concentração e baseia-se em ter no máximo dias disciplinas reprovadas. Nem todas as áreas de 
concentração o levarão ao segundo ano. Para informações mais detalhadas sobre pontos de crédito dos cursos de graduação da UTS, por favor accessar página 10 desse guia ou  
insearch.edu.au/courses-programs.
#Este caminho só está disponível caso você atinja o Coeficiente de Rendimento (GPA) exigido.
**A conclusão bem-sucedida do AE5 satisfaz os requisitos de inglês para admissão na maioria dos cursos de graduação e pós-graduação da UTS. Para detalhes específicos dos requisitos 
de inglês para admissão, favor consultar as páginas individuais de cada faculdade no website da UTS.

Qual é o programa certo para você?

Programas de Inglês

Nossos programas de Inglês  
fornecem as habilidades de língua 
inglesa e alfabetização acadêmica 
necessárias para entrar em uma 
universidade que usa a língua 
inglesa.

Escolha entre uma variedade de 
programas que corresponda ao 
seu nível de habilidade: Inglês 
Acadêmico para o curso  
preparatório Foundation, Curso 
profissionalizante ou Graduação.

Curso Preparatório  
UTS Foundation Studies

Nosso programa preparatório foi 
desenvolvido para estudantes que 
concluíram o ensino médio mas não 
atingiram o requisito minimo de 
admissão de inglês e ou acadêmico 
para entrada direta ao curso 
profissionalizante ou em qualquer 
curso de bacharelado da UTS.

O UTS Foundation Studies é 
oferecido em nome da UTS 
especificamente para estudantes 
internacionais, então você estará 
rodeado de colegas e poderá 
desenvolver redes de apoio sólidas. 

Programas 
Profissionalizantes

Nossos cursos profissionalizantes 
são ideias para estudante que 
completaram o ensino médio e que 
gostariam de ter ingresso direto aos 
cursos de bacheraldo da UTS assim 
como: Administração, Comunicação, 
Arquitetura, Design, Engenharia, 
Tecnologia da Informação e 
Ciências.

Os cursos profissionalizantes são 
oferecidos em um ritmo apropriado 
para você, com a opção de nossos 
programas Standard ou Accelerated, 
ou você poderá combinar seu 
estudo com o aprendizado de inglês 
e seguir a opção prolongada.

Graduação da UTS 
1o ano ou 2o ano^

Opção  
03

Inglês Acadêmico 
(se necessário)*

Curso 
Profissionalizante

8, 12 ou 16 meses

Inglês Acadêmico 
(se necessário)*

Opção  
02

UTS  
Foundation Studies

8 ou 12 meses

Curso 
Profissionalizante

8, 12 ou 16 meses

Graduação da UTS 
1o ano ou 2o ano^

Opção  
01

Inglês Acadêmico 
(se necessário)*

Graduação da UTS 
1o ano#

UTS  
Foundation Studies

8 ou 12 meses

Graduação ou 
Pós-graduação da 
UTS**

Opção  
04

Inglês Acadêmico 
(se necessário)*

Ensino Médio 
(12o ano ou 
equivalente)  

Ensino Médio 
(11o ano ou 
equivalente)  

Ensino Médio 
(11o ano ou 
equivalente)  

Ensino Médio 
(12o ano ou 
equivalente)  
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Programas
de Inglês

General English (GE)  
Inglês Geral
CÓDIGO CRICOS: 032422B

Este programa foca nas habilidades de escuta e fala que 
você precisará para o estudo acadêmico.

Duração: 100 horas durante 5 semanas por nível

Academic English (AE1 — AE3)  
Inglês Acadêmico
CÓDIGO CRICOS: 032410F

Este programa o prepara para ingresso no curso  
UTS Foundation Studies e programa profissionalizante  
UTS Insearch Extended Diploma.

Duração: 200 horas durante 10 semanas por nível

Academic English (AE4) 
Inglês Acadêmico
CÓDIGO CRICOS: 032410F

Este programa o prepara para ingresso nos programas 
profissionalizantes UTS Insearch Standard ou 
Accelerated Diploma.

Duração: 200 horas durante 10 semanas

Academic English (AE5) 
Inglês Acadêmico
CÓDIGO CRICOS: 032410F

Desenvolva a confiança e as habilidades que você 
precisa para ser bem-sucedido na universidade,  
em sua carreira e além.

Duração: 200 horas durante 10 semanas

Estudar inglês na UTS Insearch significa que você estará estudando em um dos melhores provedores de idiomas 
da Austrália, com mais de 25 anos de experiência fornecendo programas de inglês de qualidade para estudantes 
internacionais.

A duração do seu programa de inglês depende do seu nível de inglês no momento de admissão e da sua escolha de curso.

Requisitos de admissão Nível Tópicos estudados Estudos Adicionais

AE1
•   Nosso mundo

•   Estilo de vida
Progressão para o nível AE2

AE2
•   Pessoas

•   Sociedade
Progressão para o nível AE3

AE3 •   Negócios

•   Mundo globalizado

Entrada Direta para:

•    UTS Foundation Studies
•    UTS Insearch Extended diploma

OU

Progress to level AE4

AE4
•   A sociedade da  
    internet

•   Cidades

Entrada Direta para:

•  UTS Insearch Accelerated  ou 
Standard diploma

OU

Progressão para o nível AE5

AE5
•   Organizações

•   Liderança em um   
    mundo globalizado 

Entrada Direta para:

•  Curso de graduação da UTS

•  Curso de pós-graduação

IELTS TOEFL iBT PTE

Geral 4.0 25 22

Escrita ≥ - - 22

Todas as 
áreas ≥

3.5 - -

IELTS TOEFL iBT PTE

Geral 4.5 35 32

Escrita ≥ - - -

Todas as 
áreas ≥

4.0 7 22

IELTS TOEFL iBT PTE

Geral 5.0 45 38

Escrita ≥ - - -

Todas as 
áreas ≥

4.5 9 32

IELTS TOEFL iBT PTE

Geral 5.5 55 46

Escrita ≥ - - -

Todas as 
áreas ≥

5.0 12 38

IELTS TOEFL iBT PTE

Geral 6.0 75 54

Escrita ≥ 5.5 18 46

Todas as 
áreas ≥

5.0 12 38
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UTS Foundation 
Studies
A duração do seu curso UTS Foundation Studies depende do seu 
nível acadêmico. Favor verificar os requisitos acadêmicos de 
admissão nas páginas 15-18 para mais detalhes.

Programas da UTS que você pode estudar depois de concluir o UTS Foundation Studies:

 • Arquitetura

 • Administração de Empresas

 • Comunicação

 • Inteligência Criativa e Inovação

 • Design

 • Educação

 • Engenharia

 • Tecnologia da Informação

 • Estudos internacionais

 • Direito

 • Enfermagem

 • Ciências

Standard (2 semestres - 8 meses)

Ao escolher nosso programa Standard, você aprenderá 
habilidades que o prepararão para o estudo em uma 
universidade. O programa fornece caminhos para seu 
curso profissionalizante ou, para estudantes bem-
sucedidos, ingresso no primeiro ano de qualquer curso de 
graduação da UTS.

Extended (3 semestres - 12 meses)

Ao escolher nosso programa Extended, você estará optando 
por um pouco mais de tempo para adquirir as habilidades  
que você precisa para se estabelecer na comunidade 
estudantil. O programa fornece caminhos para nossos cursos 
profissionalizantes ou, para estudantes  
bem-sucedidos, ingresso no primeiro ano de QUALQUER curso 
de graduação da UTS.

Disciplinas do UTS Foundation Studies

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3

Programa 
Standard

Número total de 
disciplinas

8 disciplinas com 
avaliação  
– 4 por semestre 

2 disciplinas 
de apoio à 
aprendizagem de 
graduação 
– 1 por semestre

• Foundation English 1 /  
Advanced English 1*

• Digital Literacies

• Introduction to Mathematics 1 or 
Introduction to Mathematics 2

• Choose one elective:

• Multimedia
• International 

Perspectives
• Science, Technology 

and Society

• Skills class (ungraded):

• Academic Skills 1

• Foundation English 2 /  
Advanced English 2*

• Introduction to Creative Thinking

• Professional Environments

• Choose one elective:

• Introduction to Mathematics 
2 or Introduction to 
Mathematics 3^

• Multimedia
• International Perspectives
• Science, Technology and 

Society

• Skills class (ungraded):

• Academic Skills 2

Programa 
Extended

Número total de 
disciplinas

12 disciplinas com 
avaliação  
– 4 por semestre 

3 disciplinas 
de apoio à 
aprendizagem de 
graduação  
– 1 por semestre

• Foundation English 1 /  
Advanced English 1*

• Australian Studies

• Introduction to Mathematics 1 or 
Introduction to Mathematics 2

• Society and Culture

• Skills class (ungraded):

• Academic Skills 1

• Foundation English 2 /  
Advanced English 2*

• Digital Literacies

• Choose two electives:

• Introduction to Mathematics 
2 or Introduction to 
Mathematics 3^

• Multimedia
• International Perspectives
• Science, Technology and 

Society

• Skills class (ungraded):

• Academic Skills 2

• Academic Communication / 
Advanced English 3*

• Introduction to Creative Thinking

• Professional Environments

• Choose one elective:

• Introduction to Mathematics 
2 or Introduction to 
Mathematics 3^

• Multimedia
• International Perspectives
• Science, Technology and 

Society

• Skills class (ungraded):

• Academic Skills 3

*Observação: O programa de disciplinas de Inglês Avançado é para estudantes com nota geral superior ou igual a 6 no IELTS e superior ou igual a 5,5 na escrita (ou equivalente). 
^Todos os estudantes querendo estudar Engenharia devem concluir esta disciplina com sucesso.
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Programas Profissionalizantes 
da UTS Insearch 

Accelerated (2 semestres - 8 meses)

Este programa tem as mesmas disciplinas do primeiro ano 
da UTS*. Como é a maneira mais rápida de ingressar em um 
curso de graduação da UTS, a carga horária é mais intensa.

Standard (3 semestres - 12 meses)

Este programa tem as mesmas disciplinas do primeiro ano 
da UTS* e o conteúdo é o mesmo do programa Accelerated. 
Com andamento ao longo de 12 meses, ele te fornece mais 
tempo para melhorar suas habilidades enquanto você 
se ajusta às demandas do ensino superior na Austrália. 

Extended (4 semestres - 16 meses)

Este programa tem as mesmas disciplinas do primeiro ano 
da UTS*, com adição de algumas disciplinas de suporte no 
primeiro semestre e Inglês Acadêmico ou Comunicação 
Acadêmica baseado no seu nível de inglês.

Diploma of Business 
Curso Profissionalizante de Administração de Empresas

Do marketing e administração até finanças e contabilidade. 
Ganhe uma das formações mais procuradas e com alta 
empregabilidade. Fique no caminho certo para ingresso no 
segundo ano do curso de Bacharelado em Administração 
de Empresas com nosso curso profissionalizante de 
Administração de Empresas.

Diploma of Communication 
Curso Profissionalizante de Comunicação 

Desde o primeiro dia, você estará aprendendo com nossos 
professores altamente qualificados que também trazem 
conhecimentos atuais dos setores de comunicação de mídia 
social e digital de ponta para a experiência de aprendizagem.

Diploma of Design and Architecture 
Curso Profissionalizante de Design e Arquitetura

Nosso programa é repleto de oportunidades para você 
explorar sua paixão por design, seja ela de arquitetura, design 
de interiores, animação gráfica, design de produtos ou moda. 
O curso profissionalizante culmina em um portfólio pronto 
para o mercado de trabalho e exibição colaborativa final. 

Escolha entre:
Diploma of Engineering 
Curso Profissionalizante de Engenharia

A engenharia faz o mundo girar, desde salvar vidas com 
aparelhos médicos até solucionar os problemas de 
saneamento em comunidades remotas. Recompensador, 
desafiador e divertido, nosso Curso Profissionalizante de 
Engenharia é a preparação perfeita para embarcar em uma 
carreira em engenharia.

Diploma of Information Technology 
Curso Profissionalizante de Tecnologia da Informação

Estamos incentivando os futuros pioneiros em TI, desde 
web designers até engenheiros de software e arquitetos de 
aplicativos. Nosso programa desenvolve suas habilidades 
em diferentes aspectos da computação e tecnologia 
da informação, com opções para obter conhecimento 
aprofundado além de suas disciplinas principais. 

Diploma of Science 
Curso Profissionalizante de Ciências

O Curso de Ciências é elaborado para capacitá-lo a aplicar o 
pensamento científico e análise a questões importantes que 
impactam o mundo de hoje. Seu trabalho como cientista 
tem o potencial para mudar o futuro e ajudar a solucionar 
alguns dos desafios que a humanidade enfrenta.

Desenvolvido em conjunto com as faculdades da UTS, nossos programas profissionalizantes são elaborados para apoiá-lo 
e preparará-lo para seu curso de graduação da UTS. Nossos programas fornecem entre 36-48 pontos de crédito para o 
curso de graduação correspondente da UTS.

A duração de seu curso depende do seu nível de Inglês. Favor consultar os Requisitos de Inglês para Admissão na página 
14 para mais detalhes.

*Disciplinas de Administração de Empresas, Comunicação, Engenharia e Tecnologia da Informação dão 48 pontos de crédito para seus cursos de graduação correspondentes da UTS. Disciplinas de Ciências 
dão até 48 pontos de crédito para cursos de graduação em Ciências da UTS. Disciplinas de Design e Arquitetura dão 36 pontos de crédito para cursos de graduação em Design da UTS. 
^Baseado na conclusão com sucesso de seu curso profissionalizante com no máximo duas disciplinas reprovadas.
#Seu ponto de ingresso no curso de graduação da UTS dependerá da sua área de concentração e baseia-se em ter no máximo duas disciplinas reprovadas no seu curso profissionalizante da UTS Insearch.

Curso Profissionalizante de 
Administração de Empresas 
8, 12 ou 16 meses

2o Ano da UTS^ 
Bacharel em Administração 
de Empresas

Curso Profissionalizante  
de Engenharia 
8, 12 ou 16 meses

2o Ano da UTS^ 
Bacharel em Engenharia (Honours  
– conteúdo aprofundado) 

Curso Profissionalizante 
de Tecnologia da 
Informação 
8, 12 ou 16 meses

2o Ano da UTS^ 
Bacharel em Tecnologia da Informação 
ou Bacharel em Administração de 
Empresas, Bacharel em Tecnologia da 
Informação (graduação combinada)

Curso Profissionalizante  
de Ciências 
8, 12 ou 16 meses

1o ou 2o Ano da UTS # 
Bacharel em Ciências

Curso Profissionalizante de 
Comunicação 
8, 12 ou 16 meses

1o ou 2o Ano da UTS# 

Bacharel em 
Comunicação

Curso Profissionalizante de 
Design & Arquitetura  
8, 12 ou 16 meses

1o Ano da UTS^ 
Bacharel em Design ou 
Arquitetura
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Apoio ao 
estudante

Acomodação

Aprendizagem e suporte acadêmico contínuo

Residência estudantil da UTS Insearch na 
Urbanest
Em parceria com a Urbanest, oferecemos acomodação 
estudantil segura e de alta qualidade a um preço 
reduzido. Localizada do outro lado da rua do nosso 
campus, a Urbanest é uma opção popular.

Outras opções
O Serviço de Acomodação da UTS fornece uma lista 
de propriedades privadas disponíveis, incluindo casas, 
apartamentos, estúdios e quartos.

Escolha entre uma variedade de opções que correspondam ao seu estilo 
de vida e orçamento.

Semana de orientação e preparação
Prepare-se para seus estudos e conheça seus 
professores e colegas.

Centro de ajuda
O centro oferece atividades de suporte ao 
ensino, sessões de assistência à aprendizagem 
e grupos de conversação.

Tutores de aprendizagem individual
Prepare-se para avaliações e exames com 
nossas sessões individuais semanais gratuitas.

Consultas com coordenadores de disciplinas
Nossos coordenadores de disciplinas estão 
disponíveis para ajudá-lo a superar suas 
dificuldades específicas nas disciplinas.

Oficinas de habilidades de estudo
Durante o semestre, oferecemos oficinas 
semanais gratuitas de habilidades de estudo 
acadêmico para auxiliá-lo a gerenciar seu 
estudo

Apoio de colegas na sala de aula
Ajudantes selecionados trabalham em conjunto 
com o professor para superar apoio adicional.

Tutoria em pares
Seu mentor pode ajudá-lo a se estabelecer em 
Sydney, a entender a cultura australiana e a 
fazer novas amizades.

Consultores acadêmicos dedicados
Consultores acadêmicos oferecem apoio e 
aconselhamento para que você possa atingir os 
requisitos do curso e permanecer no caminho 
certo.

Serviços de aconselhamento
Quando você precisar falar com alguém sobre 
problemas pessoais ou relacionados ao estudo 
acadêmico e finanças.

Casas de família 
Se você for um estudante internacional com menos 
de 18 anos, morar em uma família local é uma ótima 
maneira de experimentar a vida na Austrália e praticar 
seu inglês.

Saiba mais sobre nossas opções de 
acomodação visitando nosso site:
insearch.edu.au/student-life/
accommodation

Atenção: caso você seja um estudante internacional com menos 
de 18 anos, você deve morar em uma acomodação aprovada pela 
UTS Insearch.
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“Meu sonho é 
transformar meu 
negócio de família em 
um negócio maior e 
sustentável que possa 
um dia setornar uma 
empresa multinacional.”
Jameson Salim, 
Estudante do Curso Profissionalizante de 
Administração de Empresas e recipiente da bolsa 
de estudos Dianne Leckie.

Bolsas de estudo
e prêmios 
Bolsas de estudo
Ajudar os estudantes a ter sucesso está no centro de 
tudo que fazemos. Você deve ser recompensado por seu 
trabalho duro e dedicação quando alcança resultados 
acadêmicos excelentes. É por isso que oferecemos bolsas 
de estudo especiais para nossos melhores estudantes 
internacionais.

Bolsa de Estudo Dianne Leckie Memorial

A bolsa de estudo Dianne Leckie Memorial é concedida 
anualmente a um estudante internacional excepcional. 
Estudantes elegíveis devem ter concluído o Curso 
Profissionalizante de Administração de Empresas da UTS 
Insearch e devem estar matriculados no curso de Bacharel 
em Administração de Empresas da UTS.

Prêmios
Nós celebramos o alto desempenho dos nossos alunos! 
Mais de A$200.000,00 em prêmios são concedidos a 
estudantes com alto desempenho todo ano.

Prêmios de Mérito do Reitor e para Alunos 
Excepcionais que estão Graduando

O Prêmio de Mérito do Reitor é concedido a estudantes que 
atingem o maior coeficiente de rendimento no primeiro 
semestre de cada curso. Para ser considerado para esse 
prêmio, você deve estar estudando em um dos programas 
profissionalizantes ou no UTS Foundation Studies.

O Prêmio para Alunos Excepcionais que estão Graduando 
é concedido a estudantes que atingem o maior coeficiente 
de rendimento geral ao final de seu curso. Se mais de um 
estudante atingir o maior coeficiente de rendimento no 
curso, o prêmio é dividido entre eles.

Outras bolsas de 
estudo 

Bolsa de estudo Aspire

Bolsa de estudo Futuros Inovadores

Bolsa de estudo Futuros Líderes

serão concedidos em 
bolsas de estudo e prêmios
em 2018-2019

Mais de 

Para mais informaçōes sobre nossas bolsas de 
estudo e prêmios, visite:
insearch.edu.au/scholarships

A$3 milhões
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Datas e valores dos cursos

Admissão Início (inc. Orientação) Término Standard (2 Semestres – 8 meses) Término Extended 3 Semestres – 12 meses)

Junho 2018 25/06/2018 18/01/2019 07/06/2019 

Outubro 2018 08/10/2018 07/06/2019 20/09/2019 

Março 2019 04/03/2019 20/09/2019 17/01/2020 

Junho 2019 24/06/2019 17/01/2020 05/06/2020 

2018/2019 UTS Foundation Studies

Admissão Início  
(inc. Orientation)

Término Accelerated 
(2 Semestres – 8 meses)

Término Standard 
(3 Semestres – 12 meses)

Término Extended 
(4 Semestres – 16 meses)

Junho 2018 25/06/2018 18/01/2019 07/06/2019 20/09/2019

Outubro 2018 08/10/2018 07/06/2019 20/09/2019 17/01/2020

Março 2019 04/03/2019 20/09/2019 17/01/2020 05/06/2020 

Junho 2019 24/06/2019 17/01/2020 05/06/2020 18/09/2020 

2018/2019 Cursos Profissionalizantes da UTS Insearch 

Admissão Tipo Início Término

Semestre 1 Orientação

Aulas

18/02/2019

11/03/2019

08/03/2019

29/06/2019 

Semestre 2 Orientação

Aulas

22/07/2019

22/07/2019

26/07/2019

09/11/2019 

Taxa de reserva A$290

Quarto único A$315 per week

Quarto duplo A$280 per week

Menor de 18 anos – único A$365 per week

Menor de 18 anos – duplo A$325 per week

Necessidade dietética especial A$70 per week

Recepção no aeroporto A$160 (student only)

2019 Cursos da UTS*

Valores de Acomodação em Casa 
de Família 2019

*Not all UTS courses start and end on these dates. Please visit uts.edu.au for the dates of 
your UTS degree.

Todas as taxas estão sujeitas à mudança sem aviso prévio. A taxa de reserva não é reembolsável 
e é deve ser paga à vista. Os quartos duplos estão sujeitos à disponibilidade. As taxas de 
acomodação em casa de família incluem duas refeições diárias. Os preços incluem o imposto 
GST quando aplicável. A acomodação em casa de família será arranjada por um número mínimo 
determinado de semanas.

Admissão 2018 Início Término

Período 1 08/01/2018 09/02/2018 

Período 2 12/02/2018 16/03/2018 

Período 3 19/03/2018 20/04/2018 

Período 4 23/04/2018 25/05/2018 

Período 5 28/05/2018 29/06/2018 

Período 6 02/07/2018 03/08/2018 

Período 7 06/08/2018 07/09/2018 

Período 8 10/09/2018 12/10/2018 

Período 9 15/10/2018 16/11/2018

Período 10 19/11/2018 21/12/2018 

Admissão 2019 Início Término

Período 1 07/01/2019 08/02/2019

Período 2 11/02/2019 15/03/2019

Período 3 18/03/2019 19/04/2019

Período 4 22/04/2019 24/05/2019

Período 5 27/05/2019 28/06/2019 

Período 6 01/07/2019 02/08/2019 

Período 7 05/08/2019 06/09/2019 

Período 8 09/09/2019 11/10/2019 

Período 9 14/10/2019 15/11/2019

Período 10 18/11/2019 20/12/2019 

2018/2019 Programas de Inglês da UTS Insearch

Curso Tipo Valores

Cursos de Inglês 
da UTS Insearch

Inglês Geral (GE)

Inglês Acadêmico (AE)

A$300 ou  
A$285* por semana
A$300 ou  
A$285* por semana

UTS Foundation 
Studies

Standard  
(2 semestres – 8 meses)
Extended  
(3 semestres – 12 meses)

A$25,250 

A$36,250

Programas 
Profissionalizantes  
da UTS Insearch

Accelerated  
(2 semestres – 8 meses)
Standard  
(3 semestres – 12 meses)
Extended  
(4 semestres – 16 meses)

A$31,000 

A$31,000 

A$37,500

Valores dos Cursos 2019

*Quando combinado com um programa acadêmico da UTS.
Taxas de processamento: A taxa de processamento de estudante 
internacional no valor de A$250 deve ser paga à vista quando o estudante 
internacional se matricula na UTS Insearch pela primeira vez e não é 
reembolsável.
Reprovação em disciplinas: As taxas são baseadas na não reprovação em 
disciplinas. Qualquer disciplina que precisar ser cursada uma segunda vez 
demandará pagamento da taxa da disciplina relevante.
Pacote de descontos da UTS Insearch: Um pacote Acadêmico da 
UTS Insearch inclui o programa UTS Foundation Studies e um curso 
profissionalizante da UTS Insearch, mas também pode incluir um curso de 
inglês preliminar. Estudantes matriculados em um pacote acadêmico da 
UTS Insearch receberão 5% de desconto do valor total do curso de inglês 
e também receberão 5% de desconto do valor do curso profissionalizante 
quando combinado com um programa UTS Foundation Studies. Acesse o site 
para mais detalhes.
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Requisitos de Inglês 
para Admissão

Extended (3 semestres − 12  meses) Standard (2 semestres − 8 meses)

IELTS (Acadêmico) 5.5 geral com um mínimo de 5.0 na escrita 5.5 geral com um mínimo de 5.0 em cada habilidade

TOEFL-PB 525 TWE 4.0 525 TWE 4.0

TOEFL-CB 197 TWE 4.0 197 TWE 4.0

TOFEL- iBT 71 com 16 na escrita 71 com 16 na escrita

Inglês UTS Insearch AE3 com nota para aprovação AE3 com nota para aprovação

Pearson Test of English 
PTE (Acadêmico)

46 geral, com mínimo de 38 na escrita 46 geral, com mínimo de 38 na fala escuta, leitura e 
escrita

UTS Foundation Studies

Cursos Profissionalizantes da UTS Insearch

Informação para estudantes que completaram o Ensino Médio na Austrália

Extended Diploma 
(4 semestres − 16 meses)

Standard Diploma  
(3 semestres − 12 meses) 

Accelerated Diploma  
(2 semestres − 8 meses)

IELTS (Acadêmico) 5.5 geral com um mínimo de  
5.0 em todas as áreas

6.0 geral com 6.0 na escrita 6.0 geral com 6.0 na escrita

TOEFL-PB 525 TWE 4.0 550 TWE 4.5 550 TWE 4.5

TOEFL-CB 197 TWE 4.0 213 TWE 4.5 213 TWE 4.5

TOFEL- iBT 71 com 16 na escrita 80 com 21 na escrita 80 com 21 na escrita

Inglês UTS Insearch AE3 com nota para aprovação AE4 com nota para aprovação AE4 com nota para aprovação

Pearson Test of English 
PTE (Acadêmico)

46 geral, com um mínimo de  
38 na fala, escuta, leitura e 
escrita

54 geral, com um mínimo de  
54 na fala, escuta, leitura e 
escrita

54 geral, com um mínimo de  
54 na fala, escuta, leitura e 
escrita

O nível certo de Inglês
Caso você seja um estudante internacional que tenha completado o Ensino Médio no sistema educacional da Austrália, 
você deverá fazer o teste IELTS ou o teste PTE (Acadêmico) se:

• Você tiver completado o 11º ano e tiver obtido menos de 60% na disciplina Inglês como Segunda Língua (ESL)

• Você tiver obtido uma média baixa no teste HSC,

Caso você progrida diretamente de um programa de inglês da UTS Insearch para a UTS, você precisará ter concluído o AE5 
para ingressar na maioria dos cursos de graduação da UTS. Vários cursos de graduação da UTS requerem um nível maior 
de proficiência do Inglês que o AE5.

Ingresso na UTS
Favor verificar os requisitos de inglês para admissão para os cursos da UTS em international.uts.edu.au
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A tabela abaixo lista os requisitos mínimos de admissão necessários 
para ingressar nos programas acadêmicos da UTS Insearch

Requisitos Acadêmicos
de Admissão

Qualificações internacionais & Requisitos de admissão por país/região

Qualificação UTS Foundation Studies* Cursos Profissionalizantes da UTS Insearch 

Extended 
(3 semestres – 12 meses)

Standard 
(2 semestres – 8 meses)

Extended (4 semestres – 16 meses) 
Standard (3 semestres – 12 meses) 
Accelerated (2 semestres – 8 meses)

Global Assessment 
Certificate

Na aplicação Na aplicação GPA 2.30 Extended
GPA 2.60 Standard and Accelerated

International 
Baccalaureate

Conclusão com sucesso do 1o ano 
do Curso Profissionalizante

18 21

País/Região  
de Educação

UTS Foundation Studies* Cursos Profissionalizantes da  UTS Insearch

Extended 
(3 semestres – 12 meses)

Standard 
(2 semestres – 8 meses)

Extended (4 semestres – 16 meses) 
Standard (3 semestres – 12 meses) 
Accelerated (2 semestres – 8 meses)

Brazil Ensino Médio 5.3 Ensino Médio 6.0 Ensino Médio 7.0

1o passo 
Inscreva-se por meio de um agente autorizado pela 
UTS Insearch em seu país de residência

Estudantes internacionais devem se inscrever por meio 
de um agente autorizado pela UTS Insearch.  
Favor acessar insearch.edu.au/how-to-apply/
international-student-applications/find-an-agent para 
encontrar um agente autorizado em seu país.

Cópias autenticadas das qualificações de inglês e 
histórico escolar (traduzidas para o inglês) devem 
acompanhar todos os formulários de inscrição. 

Favor acessar insearch.edu.au/how-to-apply para mais 
informações.

2o passo
Recebimento de sua inscrição

Você receberá uma notificação sobre o resultado de sua 
inscrição. Caso tenha sido bem-sucedido, enviaremos 
uma carta de oferta com os detalhes do seu curso e 
taxas exigidas.

3o passo
Pagamento de suas taxas e envio do Formulário de 
Aceitação

Para aceitar sua oferta, você deve pagar as taxas e 
enviar o Formulário de Aceitação datado e assinado. 
Você deve pagar em dólares australianos por meio do 
Flywire (nossa forma de pagamento preferencial). 

Recomendamos que você pague suas taxas cedo para 
assegurar sua vaga no curso de seu interesse, e para 
permitir tempo suficiente para o processamento de seu 
visto.

4o passo 
Recebendo sua Confirmação de Matrícula (CoE)

Quando recebermos o pagamento de suas taxas e 
o Formulário de Aceitação, a UTS Insearch emitirá a 
Confirmação de Matrícula (CoE) para você, que será 
necessária para seu visto de estudante. 

Caso você decida solicitar um pacote de visto que cubra a 
duração tanto de seu curso da UTS Insearch quanto de seu 
curso de graduação da UTS, você também precisará da 
CoE para seu curso de graduação da UTS e derverá pagar 
uma taxa de administração no valor de A$110.

Para informações mais detalhadas sobre matrícula na UTS Insearch, favor acessar insearch.edu.au/how-to-apply/international-student-applications

Como se inscrever

Os requisitos acadêmicos de admissão estão corretos no momento de impressão, favor acessar nosso site para os requisitos de admissão atuais em insearch.edu.au
*Nota importante sobre o requisito mínimo de idade: caso você seja um estudante internacional que atendeu os requisitos de admissão para o UTS Foundation Studies 
e tenha 16 anos de idade ou mais na data de início do curso, você só poderá começar o curso caso também se matricule em um curso profissionalizante da UTS 
Insearch e tenha 17 anos ou mais quando o curso profissionalizante começar.
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Entre em contato conosco
Endereço
UTS Insearch Student Centre

Ground floor, 187 Thomas Street, Sydney NSW 2000 Australia

Telefone: +61 2 9218 8666 (fora da Austrália) 

Telefone: 1800 896 994 (dentro da Austrália)

Email: courses@insearch.edu.au

insearch.edu.au
Nos siga 

UTSINSEARCHFAN

UTSINSEARCH UTSINSEARCHCHANNEL

UTS_INSEARCH

insearch.edu.au/blog

UTS-INSEARCH

INSEARCH

UTS:INSEARCH UTS_INSEARCH

Créditos das fotos: 
Imagem da capa:  (i) Student image by Edward Tran
Imagens no corpo do texto:  (i) Building and student images by Andy Roberts and Edward Tran

UTS Insearch CRICOS provider code: 00859D   I   UTS CRICOS provider code: 00099F
Insearch Limited (UTS Insearch) is a controlled entity of the University of Technology Sydney (UTS), and a registered private higher education provider of pathways to UTS.

UTS Foundation Studies CRICOS course code: 
2 Semesters (Standard) CRICOS course code: 082432G | UTS course code: C30019   I   3 Semesters (Extended) CRICOS course code: 082433G | UTS course code: C30020
UTS Foundation Studies is a UTS course, delivered by Insearch Limited (UTS Insearch), on behalf of UTS. The UTS Foundation Studies program meets the requirements for Foundation Programs 
which have been registered on CRICOS for delivery in Australia providing academic preparation for entry into first year undergraduate study to overseas students.   163725463-BZ_0618

As informações contidas neste catálogo estão corretas no momento de impressão. Mudanças de podem impactar a exatidão ou atualidade das 
informações. A UTS Insearch se reserva no direito de mudar qualquer aspectos descritos neste catálogo a qualquer momento sem aviso prévio. 

Favor acessar insearch.edu.au para as informações mais atualizadas.

Notes

Diploma of Business: 
2 Semesters (Accelerated) CRICOS course code: 070300G 
3 Semesters (Standard) CRICOS course code: 053606J 
4 Semesters (Extended) CRICOS course code: 080142A 

Diploma of Communication: 
2 Semesters (Accelerated) CRICOS course code: 080602M 
3 Semesters (Standard) CRICOS course code: 080601A 
4 Semesters (Extended) CRICOS course code: 080143M 

Diploma of Design and Architecture: 
2 Semesters (Accelerated) CRICOS course code: 082795C 
3 Semesters (Standard) CRICOS course code: 082796B 
4 Semesters (Extended) CRICOS course code: 080144K 

Diploma of Engineering: 
2 Semesters (Accelerated) CRICOS course code: 070305C 
3 Semesters (Standard) CRICOS course code: 070304D 
4 Semesters (Extended) CRICOS course code: 080145J 

Diploma of Information Technology: 
2 Semesters (Accelerated) CRICOS course code: 070299G 
3 Semesters (Standard) CRICOS course code: 053604M 
4 Semesters (Extended) CRICOS course code: 080146G 

Diploma of Science: 
2 Semesters (Accelerated) CRICOS course code: 070302F 
3 Semesters (Standard) CRICOS course code: 070301G 
4 Semesters (Extended) CRICOS course code: 080147G

UTS Insearch CRICOS course code:


