
Se você é focado em trazer novas idéias, considere a 
Universidade de Tecnologia de Sydney (UTS), uma das 
universidades mais inovadoras da Austrália!

Na UTS Insearch nosso objetivo é ajudá-lo a entrar no 
programa universitário da UTS que você deseja, e quando 
estiver lá, prosperar.

Nós queremos incentivar futuros inovadores e líderes a 
realizarem seus sonhos oferecendo uma bolsa de estudos no 
valor de $10.000 (dez mil dólares Australianos) para qualquer
programa acadêmico da UTS Insearch.

Inovadores do futuro
Bolsa de estudos, no valor de $10.000 
(dez mil) dólares australianos, disponível 
exclusivamente para estudantes do Brasil.



Vantagens da Bolsa de Inovadores do Futuro

Retorno sobre o investimento

A bolsa de estudos, no valor de $10.000 AUD, proporciona excelente valor independente do programa que você escolher.

Complete seus estudos em 3 anos^

Você poderá escolher estudar em um programa de diploma de ensino superior que irá acelerar seu tempo de estudo para o ingresso no 
segundo ano do bacharelado na UTS.*

As aplicações estão abertas. Para mais 
informações e termos e condições,  
visite o website: 

insearch.edu.au/FutureInnovator

Como Aplicar?

1. Entre em contato com seu representante de educação que o ajudará durante o processo de inscrição
2. Responda em inglês em até 150 palavras a seguinte pergunta: Por que a inovação é importante para você?
3. Você precisa começar seus estudos na UTS Insearch em 2019-2020 para ser elegível.

1o Ano
(UTS Insearch)

2o Ano
(UTS)

3o Ano^  
(UTS)

Bacharel Internacional 
da UTS

Colegial Programa de Bacharelado

*Com não mais do que duas reprovações em matérias e dependendo de que curso você escolher
^A maioria dos bacharelados terminarão dentro de 3 anos com exceções em alguns bacharelados de Engenharia e Design
Para mais informções, termos e condições, visite o website: insearch.edu.au/Brasil
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.                         312088194_0119


