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ESCOLHA ENTRE
•  Programas para estudar Inglês

•  UTS Foundation Studies

•  Programas de Diploma em:

•  Negócios

•  Comunicação

•  Design e Arquitetura

•  Engenharia

•  Tecnologia da informação

•  Ciência

*Baseado na conclusão com sucesso de seu diploma com não mais do que duas 
reprovações em matérias

Prepare-se para o sucesso na 
universidade e além com a  
UTS Insearch.
Nós oferecemos uma variedade de programas para 
estudar Inglês, o UTS Foundation Studies, e outros 
programas de diploma, todos especialmente criados para 
desenvolver sua confiança e habilidade acadêmica.

      Entrada garantida na UTS quando você concluir  
    com sucesso seu diploma*.

      Passagem rápida para o segundo ano da UTS,  
    dependendo do curso que você escolher. 

      Grande em apoio. Pequeno em tamanho.   
    Serviços de apoio personalizados para atender 
    às necessidades de cada aluno.

      Tecnologia e instalações de ponta incluindo o  
    nosso Centro de Língua Inglesa, auditório e salas  
    de aula de alta tecnologia.

      Nosso programa de Liderança é um dos únicos  
    a oferecer oportunidades de adquirir  
    competências e habilidades profissionais     
    práticas logo no começo de seus estudos.



Notas

Bolsa de Futuros Inovadores  
A UTS Insearch quer incentivar futuros inovadores e 
líderes a dar vida aos seus sonhos oferecendo uma 
bolsa de $10,000 (dez mil) dólares Australianos para 
qualquer programa acadêmico da UTS Insearch.

Visite insearch.edu.au/FutureInnovator 

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. Favor consultar as páginas individuais dos cursos neste guia para detalhes completos sobre pontos de crédito.
#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.

UTS Foundation Studies

Nosso programa preparatório foi 
desenvolvido para estudantes 
internacionais que concluíram o 
ensino médio com a equivalência 
do 11o ano do sistema australiano 
e fornece os caminhos de ingresso 
aos cursos profissionalizantes da 
UTS Insearch ou, para os estudantes 
bem-sucedidos, ingresso no 
primeiro ano de qualquer curso de 
bacharelado da UTS.

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

Programas 
Profissionalizantes

Nossos cursos profissionalizantes 
são ideais se você não atingir os 
requisitos acadêmicos ou de língua 
inglesa para ingresso direto em um 
curso de graduação da UTS. 

Os cursos profissionalizantes são 
oferecidos em um ritmo apropriado 
para você, com a opção de nossos 
programas Standard ou Accelerated, 
ou você pode combinar seu estudo 
com o aprendizado de inglêse seguir 
a opção mais 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)



Requisitos de 
admissão — LATAM

Curso Tipo Tarifa

Cursos de inglés 
de UTS Insearch

Inglés General (GE)
Inglés Académico (AE)

A$300 o A$285*/semana
A$300 o A$285*/semana

UTS Foundation 
Studies

Estándar (2 semestres – 8 meses)
Ampliado (3 semestres – 12 meses)

A$26,500 
A$38,000

Diplomas de  
UTS Insearch

Acelerado (2 semestres – 8 meses)
Estándar (3 semestres – 12 meses)
Ampliado (4 semestres – 16 meses)

A$32,000 
A$32,000 
A$39,000

Cursos: tarifas para 2020 *Pacotes incluindo algum programa acadêmico na UTS.
Cuotas administrativas: La cuota administrativa para 
estudiantes internacionales es de AUD 250  y se debe abonar 
cuando se presenta la solicitud de acceso a UTS Insearch por 
primera vez. No es reembolsable.
Asignaturas reprobadas: Estas tarifas se basan en que 
el estudiante no suspenda ninguna asignatura. Cualquier 
asignatura que tenga que volver a cursarse deberá abonarse 
por separado.
Descuento de paquetes de UTS Insearch: Un paquete 
académico de UTS Insearch consiste en un programa de 
Estudios preuniversitarios de UTS y un diploma, pero también 
puede incluir un curso de inglés preliminar. Los estudiantes 
que cursen un paquete académico de UTS Insearch recibirán 
un descuento del 5 % del total de la tarifa de matriculación del 
curso de inglés y también recibirán un 5 % de descuento en 
la tarifa de matriculación del diploma. Visita nuestro sitio web 
para más información.

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
Extended 
(4 semestres  − 16 meses)

Standard  
(3 semestres  − 12 meses) 

Accelerated  
(2 semestres  − 8 meses)

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

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

Requisitos de ingleses

UTS Foundation Studies

Extended 
(3 semestres  − 12 meses)

UTS Foundation Studies

Standard  
(2 semestres  − 8 meses)

UTS Insearch diploma courses

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

Brasil Ensino Médio 5.3 Ensino Médio 6.0 Ensino Médio 7.0

Colombia Bachillerato with 50% for 
academic subjects

Bachillerato with 60% for 
academic subjects

Bachillerato with 67% for academic subjects

México Bachillerato with average 6.0 or 
better for academic subjects

Bachillerato with average 7.0 or 
better for academic subjects

Bachillerato 7.3 average or better for 
academic subjects

Perú Certificado de Educación 
Secundaria Común Completa 
with minimum average score of 12

Certificado de Educación 
Secundaria Común Completa with 
minimum average score of 13

Certificado de Educación Secundaria Común 
Completa with minimum average score of 14

Requisitos de acadêmicos
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Information correct at time of printing July 2019.

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   I   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.

QS World University Subject Rankings 2019 
Ranking de Universidades por Curso

Cursos no 
Top 50

Cursos no 
Top  

51 — 100

Cursos no 
Top  

101 — 151

10
o

Enfermagem

•  Contabilidade e Finanças
•  Arquitetura
•  Comunicação e Mídia
•  Ciência da Computação e Sistemas de Informação

•  Engenharia – Civil e Estrutural
•  Engenharia – Elétrica e Eletrônica
•  Direito

•  Administração de Empresas
•  Economia e Econometria
•  Educação e Treinamento
•  Engenharia e Tecnologia

•  Estudos Ambientais
•  Matemática
•  Ciências Sociais e Administração
•  Estatística e Pesquisa Operacional

23
o

Artes e  
Design

24
o

Cursos 
relacionados ao 

Esporte

36
o

Biblioteconomia

na Austrália entre as universidades 
fundadas há menos de 50 anos 
pela classificação QS World 
University Rankings® Top 50 under 
50, 2020

1

no mundo para empregabilidade 
a nível de graduação QS 
Graduate Employability Rankings 
2019

64

o lugar

na Austrália entre as universidades 
fundadas há menos de 50 anos 
pela classificação Times Higher 
Education Young University 
Rankings, 2019

1

Top

entre universidades do mundo 
de acordo com o Times Higher 
Education Rankings, 2019

200

no mundo entre as universidades 
fundadas há menos de 50 anos 
pela classificação QS World 
University Rankings® Top 50 
under 50, 2020

11
no mundo entre universidades 
com menos de 50 anos Times 
Higher Education Young 
University Rankings 2019

13

Cinco Estrelas

Classificação de 5 estrelas por 
excelência nas 7 categorias da 
classificação QS Stars University 
Ratings™ 2018-2021

no mundo de acordo com o  
QS World University Rankings® 

2020

140

Rankings e 
prêmios

o lugar

o lugar

o lugar o lugar

o lugar


