STUDY BRISBANE
ESTUDAR TRABALHAR VIVER

Apresentação do
Presidente da Câmara Municipal
de Brisbane, Graham Quirk
Brisbane é um ótimo lugar para se viver,
trabalhar e relaxar. É uma cidade segura,
vibrante, ecológica e próspera, valorizada
por seu espírito amistoso e otimista, e
pelo seu estilo de vida agradável.
Seu lema é Australia’s New World
City (a Cidade do Novo Mundo da
Austrália), e é a capital do estado de
Queensland, uma cidade inovadora e
empreendedora. Nossa cidade conta com um excelente
sistema de ensino, desde escolas para os estudantes mais
jovens até as instituições de ensino e pesquisa de nível
superior de categoria internacional.
Brisbane oferece um excelente estilo de vida e inúmeras
oportunidades de lazer, como nossas instalações
esportivas de classe mundial, um incrível repertório
artístico e cultural, além de um calendário repleto de
eventos. Também estamos no coração de uma região
rica em belíssimas praias, ilhas maravilhosas, florestas
tropicais consideradas Patrimônio da Humanidade,
conceituados parques nacionais e contato direto com a
natureza.
A cada ano, Brisbane atrai 85 mil estudantes
internacionais de mais de 160 países. Temos muito
orgulho de ser uma cidade multicultural e inclusiva que
acolhe tantos estudantes do mundo inteiro que resolvem
morar aqui.
Para estender a mão amiga e reafirmar o apoio da
nossa cidade, eu regularmente conduzo as cerimônias
de amizade com alunos internacionais do Presidente
da Câmara Municipal. Também nomeei 44 Estudantes
Internacionais Embaixadores de 30 países para 2018, para
que contassem suas histórias de como é morar e estudar
em nossa encantadora cidade.
Recomendo a New World City como uma ótima opção
de destino para você, uma cidade onde é possível
concretizar seus sonhos e ambições para o futuro.
Graham Quirk
Presidente da Câmara Municipal
1 Fonte: Lista das melhores cidades para estudantes da QS (Quacquarelli
Symonds) de 2018
2 Fonte: fDi Intelligence (do Financial Times) de 2016/17

Classificada em

21º lugar

mundialmente

na lista da QS
das melhores cidades para
estudantes
1

85.000

matrículas de
estudantes
internacionais

Uma das

3 MELHORES
cidades para estudar
na Austrália
1

ESTÁ NAS

no mundo que atraem
talentos 2

A LOCALIZAÇÃO DE BRISBANE

Brisbane é a capital do estado de Queensland, situada na costa leste da Austrália.
Com uma população de mais de dois milhões de habitantes, Brisbane é a capital
estadual que mais cresce na Austrália.

UMA SELEÇÃO DOS POLOS ESTUDANTIS EM BRISBANE:
CENTRO

Morar no Brisbane CBD (centro
comercial) oferece o luxo de uma
localização central, com acesso fácil às
instituições de ensino, lojas e serviços
essenciais de Brisbane. O CBD oferece
acesso fácil ao restante de Brisbane,
com a Central Station servindo todas as
linhas de trem, ônibus indo em todas as
direções, e terminais CityCat (balsas).

TOOWONG

Um subúrbio de acesso
extremamente fácil, conectado
ao centro da cidade e a
instituições de ensino por quase
todos os meios de transporte.

SOUTH BANK

Com parques no centro da cidade e
um calendário de eventos que cobre o
ano inteiro, o South Bank é um lugar
movimentando e descontraído para
morar, onde basta cruzar a ponte para
chegar ao CBD.

ST LUCIA

Nesta região cercada por casas estilo
Queenslander e árvores de jacarandá,
estudantes de todas as partes do
mundo escolhem St Lucia para morar.
O extenso campus da University of
Queensland fica localizado bem no
coração de St Lucia.

KELVIN GROVE

Embora Kelvin Grove tenha ficado
famoso como a sede do campus
de mesmo nome da Queensland
University of Technology, a vizinhança
se transformou num agitado centro de
restaurantes, cafés, lojas, mercados, artes
e atividades à medida que os estudantes
começaram a popular essa área.

ESTUDE EM BRISBANE
TIPOS DE ESTUDOS
A Estrutura Australiana de Qualificações (AQF - Australian Qualifications
Framework) é uma estrutura reconhecida em todo o país. Isso torna mais fácil
para o governo de outros países identificar a sua qualificação, e é a base para
uma educação de categoria mundial numa sociedade moderna, democrática e
tecnologicamente avançada.

ENSINO SUPERIOR
DOUTORADO (PHD)
MESTRADO
DIPLOMA OU CERTIFICADO
DE FORMATURA

ENSINO PROFISSIONALIZANTE
E PREPARATÓRIO
DIPLOMA
PROFISSIONALIZANTE
CERTIFICADO DE QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

BACHARELADO
ANOS 3/4/5

DIPLOMA DE CURSO AVANÇADO

BACHARELADO
ANO 2

DIPLOMA

BACHARELADO
ANO 1

CERTIFICADO IV
DO CURSO UNIVERSITÁRIO BÁSICO

CERTIFICADOS I-III

ENSINO SECUNDÁRIO
ENSINO MÉDIO
ANOS 11-12

ENSINO DA
LÍNGUA INGLESA

ENSINO FUNDAMENTAL I
ANOS 7-10

CURSOS INTENSIVOS DE
LÍNGUA INGLESA PARA
ESTUDANTES ESTRANGEIROS
(ELICOS)

ENSINO PRIMÁRIO
PRÉ-ESCOLA - ANO 6

ESTUDE EM BRISBANE
INSTITUIÇÕES UNIVERSITÁRIAS E DE ENSINO SUPERIOR
Brisbane oferece a estudantes do exterior o acesso a algumas das melhores
instituições de ensino australianas, com uma variedade de programas:
BACHARELADO:
É a qualificação universitária essencial para o ingresso em várias profissões.
Algumas profissões podem exigir qualificações especializadas adicionais como
condição para o acesso.
GRADUAÇÃO:
Tipicamente envolve a ampliação da capacitação adquirida no bacharelado,
ou o desenvolvimento de especialização numa área profissional.
MESTRADO:
Envolve o aprofundamento em habilidades profissionais ou especializadas, e
é tipicamente conquistado mediante pesquisa, estudo, ou uma combinação
destes.
DOUTORADO:
É a máxima graduação oferecida pelas universidades australianas. Embora
seja uma graduação obtida mediante pesquisa, algumas áreas podem incluir
um curso.

Joy (Filipinas): “Brisbane é, de fato, o melhor lugar para alguém
que defenda a educação continuada como eu. Durante o ano que
passei aqui em Brisbane, a coisa mais importante que aprendi é
que a educação não envolve apenas livros-texto, palestras e provas;
também trata da experiência, da capacidade de viajar e explorar,
e das amizades que se faz ao colaborar com outras culturas e
aprender a se aproximar das comunidades.”

ESTUDE EM BRISBANE
Australian Catholic University

CQ University

Griffith University

JMC Academy

Queensland University of
Technology

The University of Queensland

University of Southern Queensland

TAFE Queensland Brisbane

Torrens University

University of the Sunshine Coast

Federation University

Charles Sturt University

Para obter mais informações, visite: studybrisbane.com

ESTUDE
ESTUDEEMEMBRISBANE
BRISBANE
EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE
O sistema de educação profissionalizante de Brisbane (VET - vocational and
training) permite que os estudantes adquiram habilidades práticas focadas na
profissão, de grande procura e muito valorizadas por empregadores.
As qualificações oferecidas pelas instituições VET são Certificados I-IV,
Diploma, e Diploma Avançado. Elas atendem aos padrões da indústria
nacional e irão preparar você para se empregar numa grande variedade de
ocupações ou para estudos adicionais.

Australian Business School
CRICOS: 03264G

Gamma
Education & Training

CRICOS: 02898C

CRICOS: 03580F

CRICOS: 02035F

Pragmatic
Education Group
CRICOS: 03561J

Shafston International College
CRICOS: 01542F

CRICOS: 02425C

CRICOS: 02483D

Everthought College
of Construction

InTech Institute
of Technology

Aviation Australia

Australian Child Care
Career Options

Harvest Education
Technical College
CRICOS: 03243A

Lifetime International
Training College

JMC Academy
CRICOS: 01259J

CRICOS: 02762G

Queensland
International
Institute (QII)

Brighton College
CRICOS: 03635G

CRICOS: 02763G

Site Institute

CRICOS: 03475G

TAFE Queensland
CRICOS: 03020E

Think: Education Group
CRICOS: 00246M

Para obter mais informações, visite: studybrisbane.com

ESTUDE EM BRISBANE
ESCOLAS
A educação escolar na Austrália abrange pré-escola, preparatório, curso
primário, curso fundamental e curso secundário. As escolas oferecem um
currículo amplo, incluindo inglês, matemática, estudos da sociedade e do
meio ambiente, ciências, artes, música e línguas além do inglês (LOTE Languages Other Than English).

Canterbury College

Somerville House

St Margaret’s Anglican Girls School

St Joseph’s Nudgee College

St Aidan’s Anglican Girls’ School

St Paul’s School

Para obter mais informações, visite: studybrisbane.com

ESTUDE EM BRISBANE
PROGRAMAS DE LÍNGUA INGLESA
Para ajudar estudantes internacionais a se saírem bem nos estudos, o governo
australiano exige que você tenha um nível mínimo de domínio do idioma
inglês para entrar em escolas, ensino profissionalizante, universidades e
instituições de ensino superior. Os cursos são variados, abrangendo inglês
geral, inglês para fins acadêmicos, preparação para os exames IELTS/TOEFL ou
de Cambridge, e até o TESOL (ensino de inglês como segunda língua).

Australian Business School

Australian Catholic University

Aviation Australia

CRICOS: 03264G

CRICOS: 00004G

CRICOS: 02425C

CQUniversity Australia

Griffith English
Language Institute

Harvest Education Technical College

CRICOS: 00219C

CRICOS: 00233E

CRICOS: 03243A

International Education Services

Navitas English Brisbane

CRICOS: 01697J

CRICOS: 00289M

Queensland International
Institute (QII)
CRICOS: 02763G

QUT International College

Shafston International College

Torrens University

CRICOS: 00213J

CRICOS: 01542F

CRICOS: 03389E

Site Institute

TAFE Queensland

CRICOS: 03475G

CRICOS: 03020E

University of Southern Queensland
CRICOS: 00244B

UQ Institute of Continuing and TESOL education
CRICOS: 00091C

Para obter mais informações, visite: studybrisbane.com

ESTUDE EM BRISBANE
O BRISBANE STUDENT HUB
O Brisbane Student Hub é uma central para os estudantes de Brisbane, um
serviço de acolhida e apoio para estudantes internacionais. O Hub oferece
informações, conselhos e indicações sobre serviços de saúde, emprego,
orçamento pessoal, acomodações e serviços jurídicos, além de conectar os
estudantes com eventos e atividades locais.
O Brisbane Student Hub é uma parceria entre a MDA Ltd, Study Queensland, e
Study Brisbane.

ESTUDE EM BRISBANE
CURSOS PREPARATÓRIOS E BÁSICOS
Os cursos preparatórios ou básicos proporcionam aos estudantes
internacionais a oportunidade de cursar no ano pré-universitário um
programa dirigido plenamente homologado, como o primeiro passo para a
formação em nível superior. Os programas são especialmente desenvolvidos
para atender aos requisitos das universidades e costumam ter de 8 a 12 meses
de duração.

International Education Services
(UQ Foundation Program)

QUT International College

Goutham (Índia): “Com um clima perfeito, muito adequado a
atividades e lazer ao ar livre, Brisbane não poderia dar uma
melhor acolhida à diversidade multicultural, e tem algo que
atrai todos os seus habitantes; seja música, artes, esportes,
museus, ou apenas sua magnífica paisagem natural.”

Para obter mais informações, visite: studybrisbane.com

TRABALHE EM BRISBANE
Se trabalhar enquanto estuda na Austrália, isso poderá ajudar a complementar
seus estudos e experiências vividas. Há oportunidades para você obter uma
valiosa experiência de trabalho e suplementar sua renda enquanto estuda.
A maioria dos vistos de estudante permite que você trabalhe até 40 horas a
cada duas semanas durante o período letivo do seu curso, e sem limitação
durante quaisquer férias ou recessos programados. Antes de assumir qualquer
trabalho remunerado, você precisa verificar se o seu visto permite trabalhar,
então descubra mais a respeito no web site do nosso Departamento de
Imigração e Proteção de Fronteiras - border.gov.au.

Fábio (Brasil): “Trabalhar em Brisbane é muito agradável, porque
você fica em contato com uma comunidade diversificada e livre
de preconceitos, onde cada um tem sua vez de contribuir. Minha
experiência no trabalho me proporcionou uma oportunidade
gratificante de aprender mais sobre marketing e negócios com gerentes
experientes e criar minha rede de contatos.”

HABILIDADES PARA A
EMPREGABILIDADE
Não importa se você está procurando
um emprego de meio período
enquanto estuda, um estágio para
complementar sua formação ou um
primeiro emprego como recémformado, Brisbane lhe oferecerá
as ferramentas para procurar e
conseguir o encaixe perfeito.
Workshops, oportunidades de
trabalho voluntário e programas de trabalho integrados aos estudos oferecidos
pela Study Brisbane, instituições de ensino, e o Brisbane Student Hub, irão
assegurar que você tenha um máximo de oportunidade na hora de conseguir
sua colocação desejada em Brisbane ou na sua cidade de origem.
INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
Brisbane é o lar de uma comunidade inovadora vibrante, diversificada, e em
crescimento. Em conjunto com o The Capital, um centro municipal de inovação
e startups, várias universidades disponibilizam seus próprios laboratórios de
inovação, oferecendo aos estudantes um caminho para criarem suas próprias
iniciativas empreendedoras.
Além disso, os eventos do Student Connect de Brisbane fazem a ligação
entre startups inovadoras, pequenas, médias e grandes empresas, e agências
governamentais com estudantes talentosos e entusiasmados, num programa
que ajuda as empresas e os estudantes a se transformar para o trabalho do
futuro.

VIVA EM BRISBANE
Brisbane é um ótimo lugar para
se viver. Tem um dos custos
de vida mais baixos dentre as
cidades australianas, um clima
subtropical, e onde há fácil acesso
para ótimos destinos, como a
Gold Coast, Sunshine Coast e os
parques nacionais no interior.
A cidade acolhe grandes eventos
culturais e esportivos, feiras de
agricultura, galerias e museus
muito atraentes, belos parques,
uma deliciosa gastronomia, vida
noturna fervilhante, e é cercada
por um interior pitoresco, fauna
e flora nativas, belíssimas praias e
ilhas idílicas.

CUSTO DE VIDA
SEMANAL APROXIMADO

TRANSPORTE
$5-$15

INTERNET
$15-$20

TELEFONE
$10-$75

HOSPEDAGEM
$100-$500

ALIMENTAÇÃO
$50-$100

Malik (Paquistão): “(Vim para Brisbane porque…) queria ter uma
formação reconhecida globalmente, acesso a instalações de categoria
internacional, e guardar lembranças inesquecíveis do meu tempo como
estudante no exterior. Além do sol, da comida, da cultura e do estilo de
vida descontraído, estou tendo uma oportunidade muito empolgante de
desfrutar de liberdade para criar e uma qualidade de vida excepcional.”

VIVA EM BRISBANE
HOSPEDAGEM PARA ESTUDANTES
Brisbane tem uma grande variedade de acomodações de qualidade
especificamente construídas para estudantes. Essas residências oferecem
instalação e apoio adicional, bem como atividades comunitárias, tudo
projetado para estudantes. As opções variam de apartamentos completos
a alojamentos compartilhados. Todas são convenientemente localizadas,
com acesso fácil a transporte e comércio local, e muitas incluem acesso
gratuito a academias de ginástica, programas sociais e wi-fi. Para obter mais
informações, visite brisbanestudentaccommodation.com.

Scape

Student One

Atria Student Living

Iglu

Urbanest

Naaz (Maldivas): “O clima perfeito, instituições de ensino de categoria
internacional, a proximidade de algumas das melhores praias da
Austrália, o ambiente seguro, o estilo de vida perfeitamente equilibrado e
a calorosa acolhida a estudantes internacionais são alguns dos aspectos
de Brisbane que a tornam uma das minhas cidades prediletas.”

Para obter mais informações, visite brisbanestudentaccommodation.com.

VIVA EM BRISBANE
ACOMODAÇÕES NO CAMPUS
Algumas instituições têm acomodações
disponíveis dentro do campus. Esta é a solução
ideal, se você quiser conviver com alunos da
mesma escola e perto do seu local de estudo.
Tipicamente, são residências com muitos
quartos, onde você tem um dormitório com
cama de solteiro, escrivaninha e cadeira, e
guarda-roupa. Os banheiros costumam ser
compartilhados.

CASA DE FAMÍLIA
Ficar numa casa de família é uma
oportunidade de conviver com uma família
australiana, e experimentar o estilo de vida e a
cultura dos australianos, participando do dia a
dia da família hospedeira.
As famílias anfitriãs costumam se interessar
ativamente pelos seus estudantes, ajudando-os
a se assimilarem ao seu novo ambiente.

ALUGUEL INDEPENDENTE DE UMA CASA
OU APARTAMENTO
Há vários prédios e conjuntos de casas
especificamente para estudantes em Brisbane.
Na maioria das vezes, os estudantes irão alugar
uma casa ou um apartamento inteiro, porém
existe a possibilidade de alugar apenas um
quarto de solteiro e compartilhar a sala de
estar, cozinha, banheiro e lavanderia com
outros alunos que tenham sido selecionados
pela administração.
Os custos de aluguel variam, dependendo do
estilo, tipo e localização da unidade.

VIVA EM BRISBANE
O QUE BRISBANE TEM A OFERECER:
Estudantes Internacionais
Embaixadores em Brisbane
Nomeados a cada ano, os
Estudantes Internacionais
Embaixadores em Brisbane
compartilham suas experiências
de estudar e viver em Brisbane
com colegas, alunos em potencial
e famílias no exterior, pela mídia
social.

Cerimônias de amizade dos
alunos internacionais do
Presidente da Câmara Municipal
Os estudantes internacionais são
convidados para as cerimônias de
amizade dos alunos internacionais,
realizadas quatro vezes por ano pelo
Presidente da Câmara Municipal,
onde ele estende a mão da amizade e
reafirma o apoio da cidade.

Recepção à cidade

Estudantes internacionais e
moradores locais irão lhe dar as
boas vindas quando você chegar
a Brisbane. O programa receptivo
Brisbane Greeters lhe oferecerá
tours para você conhecer seu
novo lar.

VIVA
VIVAEMEMBRISBANE
BRISBANE

Festival de Brisbane

Feira Agrícola

Queensland Performing Arts Centre

Brisbane Powerhouse

Galeria de arte moderna

South Bank

COMO ESTUDAR

EM BRISBANE
 SELECIONE

Brisbane como seu destino de estudos

 ESCOLHA

um curso que lhe seja adequado

 INSCREVA-SE

numa de nossas escolas, faculdades ou universidades

 ENVIE

seu requerimento de visto de estudante

 CONECTE-SE
on-line para saber mais

facebook.com/studybrisbane
#studybrisbane
studybrisbane.com

@studybrisbane

