ESTUDE NO TAFE
WESTERN AUSTRALIA E
TENHA A MELHOR EXPERIÊNCIA
DA SUA VIDA
Por que estudar na Austrália Ocidental?
Com o sol brilhando 3000 horas por ano, Perth, no estado
da Austrália Ocidental, é uma cidade linda e moderna com
uma combinação ideal de cultura, espaços verdes e fácil
acesso a 19 praias e trilhas litorais.
Com mais de 2 milhões de pessoas, incluindo uma mistura
de estudantes e culturas de todo o mundo, falando mais
de 170 idiomas e praticando mais de 100 religiões, você
sempre se sentirá bem vindo e respeitado.
A 7a melhor cidade para se viver no mundo
(Economist Intelligence Unit de 2016)

Custo de vida mais baixo comparado com
Sydney, Melbourne, Brisbane e Adelaide
(pesquisa mundial sobre o custo de vida - The Economist, 2016)

índice de emprego de 93.6%
Perto de casa. Perth possui voos diretos de
várias capitais na Ásia, África, Europa e dos
Estados do Golfo.

Razões para estudar no TAFE
Western Australia
Os cursos do TAFE Western Australia lhe fornecerão
as habilidades para que você se destaque da multidão.
Instalações de classe mundial; professores que são

Perth

profissionais na indústria; e aprendizado prático que lhe
fornecerá a melhor educação possível para que você se
prepare para a sua carreira futura.
>> O Governo é o proprietário e operador
As escolas do TAFE oferecem cursos de alta qualidade
reconhecidos nacionalmente, que recebem apoio e
garantia do governo.
>> Encaminhamento para a universidade
As escolas do TAFE oferecem programas com requisitos
de admissão flexíveis, fornecendo oportunidades para
estudos universitários.
>> Ampla escolha de cursos
Você pode escolher entre mais de 250 cursos localizados
na região metropolitana de Perth e em áreas regionais
da Austrália Ocidental.
>> Instalações modernas
As escolas TAFE possuem instalações modernas
desenvolvidas para replicar fielmente os ambientes
profissionais reais
>> Habilidades práticas para o trabalho
As qualificações do TAFE lhe fornecem habilidades
práticas e treinamento na indústria, que lhe
proporcionarão as habilidades que os empregadores
precisam.
>> Relação custo/benefício
Você receberá treinamento e apoio de alta qualidade a
um custo acessível.

Para as informações mais atualizadas sobre estudos no TAFE Western Australia,
visite o site tafeinternational.wa.edu.au

O que eu posso estudar no TAFE
Western Australia?

Preços
Os preços dos cursos TAFE são em média AUD$6.000 por
semestre. Os cursos ELICOS custam AUD$300 por semana.
Podem haver taxas de recursos e custos adicionais. Para
uma relação completa das taxas atuais, visite o site
tafeinternational.wa.edu.au/fees

Você pode selecionar entre uma ampla variedade de áreas
de estudos com mais de 250 cursos disponíveis a nível de
Certificado, Diploma, Diploma Avançado e Grau Associado
> Gestão de Animais + Marinha

Seguro de Saúde para Estudantes
Internacionais (OSHC)

> Arte, Design e Multimídia
> Design de Construção, Construção + Engenharia

Todos os estudantes internacionais estudando na Austrália
precisam fazer o Seguro de Saúde para Estudantes
Internacionais (OSHC) pelo período integral de seu visto
de estudante. O seguro OSHC pode ser organizado pela
empresa Bupa. O custo de uma apólice de solteiro para 12
meses é de aproximadamente AUD $605.
Para maiores informações sobre Seguro Saúde para
Estudantes Internacionais (OSHC), visite o site
www.tafeinternational.wa.edu.au/healthcover

> Negócios + Gestão
> Serviços Infantis + Comunitários
> Saúde, Recreação + Estilo de Vida
> Hotelaria + Turismo
> Tecnologia da Informação
> Serviços Marítimos + Aviação
> Ciências + Estudos Ambientais
> Cursos Intensivos de Inglês para Estudantes
Internacionais (ELICOS)

Acomodação
Estão disponíveis várias opções de acomodação para
estudantes, incluindo casas de família, que lhe permitem
viver com uma família australiana, vilas universitárias e
aluguel privado.
Para maiores informações favor visitar o
tafeinternational.wa.edu.au/accommodation

Visite o catálogo de cursos para informações detalhadas
sobre os cursos tafeinternational.wa.edu.au/courses

Requisitos de admissão e equivalência
em inglês
Aceitamos uma variedade de testes e comprovantes de
equivalência em inglês para admissão nos cursos TAFE..

Mais informações
Você gostaria de saber mais a respeito de estudar no TAFE
International Western Australia?
Visite o site www.tafeinternational.wa.edu.au
para visualizar o catálogo de cursos e fazer o seu
requerimento!

Para admissão na maioria dos cursos de Certificado,
Diploma e Diploma Avançado, é necessário o equivalente
da classificação 5.5 em IELTS (acadêmico) com nenhuma
nota abaixo de 5.*
*Importante: alguns cursos possuem requerimentos mais altos de inglês
para admissão..

Encontre os requisitos de admissão para o seu país no site
tafeinternational.wa.edu.au/admission-requirements
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Datas de admissão
A maioria dos cursos TAFE começa em fevereiro e julho.
Para uma relação completa das datas de admissão visite
o site tafeinternational.wa.edu.au/application-dates

TAFE WA UniPathway
– Encaminhamento Universitário
Muitos estudantes escolhem iniciar os seus estudos no
TAFE, requerer admissão universitária na fase final dos seus
cursos de Diploma/ Diploma Avançado e então conseguir
crédito pelo trabalho que já fizeram. Para maiores
informações sobre encaminhamento universitário, visite
tafeinternational.wa.edu.au/university-pathways

Pacotes Universitários
Alguns cursos do TAFE podem ser combinados no
momento de registro, e você poderá solicitar um visto
de estudante para a duração total do curso. Favor visitar
tafeinternational.wa.edu.au/unipackages para maiores
informações.
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