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Saiba mais sobre 
The University of 
Western Australia 

Localizada na cidade de Perth

Após a fundação em 1911, 
The University of Western 
Australia (UWA) estabeleceu-
se como uma das principais 
universidades da Austrália. A 
UWA está classificada entre as 
100 melhores universidades do 
mundo (#96) e é considerada 
uma líder em pesquisas. Mais 
de 400 alunos do Brasil já 
estudaram na universidade 
por meio do programa Ciência 
sem Fronteiras (CsF) e também 
para pós-graduação. Alunos 
escolhem a UWA por causa da 
sua reputação e prestígio, bem 
como da qualidade da educação, 
excelentes instalações e de sua 
localização fantástica em Perth, 
a capital da Austrália Ocidental.

Perth, que também é a capital mais 
ensolorada na Austrália, é uma 
cidade com maior biodiversidade 

do planeta, oferecendo um ambiente 
marinho muito rico, com 13.500 
quilômetros de litoral. O estado de 
Austrália Ocidental é conhecido 
por suas indústrias de mineração, 
depósitos de minerais e reservas de 
energia. Perth também é conhecida 
pela alta qualidade de vida e pelo custo 
de vida mais barato na Austrália.

Por que escolher a UWA? 
• Reputação internacional, 

classificada #96 no mundo 
(Academic Ranking of World 
Universities, 2016)

• Instalações excepcionais como uma 
biblioteca totalmente renovada

• Membro do prestigiado Group 
of Eight (Go8) das universidades 
australianas 

• Oportunidades para saídas de 
campo, estágios, pesquisa e outras 
experiências práticas durante 
o semestre ou nas férias da 
universidade

• Possui um belo campus histórico, 
localizado no rio Swan, que fica a 
poucos minutos da cidade e da praia 

• O suporte do Centro Internacional 
será dado antes, durante e depois do 
seu tempo no campus

• Aulas gravadas para você rever em 
casa, escolher a velocidade do áudio 
e entender melhor

• A UWA tem perícia em áreas como a 
oceanografia, mineração, educação, 
direito, finanças, agricultura, ciência 
ambiental, petróleo e gás, engenharia 
e mais.

• Quando você chega em Perth pela 
primeira vez, traslado do aeroporto 
gratis, organizado pela UWA
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O que os estudantes falam?
É difícil expressar em palavras e 
resumir minha experiência em Perth 
e na UWA. Eu vivi, definitivamente, 
o melhor momento da minha vida 
lá. Durante dezessete meses eu 
tive a oportunidade de cruzar o 
mundo, conhecer pessoas diferentes 
de diversas culturas, aprender 
outra língua, estudar em uma 
língua estrangeira e também, de 
representar o Brasil. Durante todo o 
meu intercâmbio escolhi viver em um 
college da UWA, chamado University 
Hall (Unihall). É um lugar mágico 
que fornece muitas oportunidades 
e felicidade. Unihall é um lugar 
cosmopolita e, devido a isso, eu tive a 
oportunidade de fazer novos amigos 
que atualmente estão espalhados 
pelo mundo, compartilhando suas 
vidas e memórias. Além disso, UWA 
tem um centro esportivo muito 
forte que incentiva os estudantes 
a praticar diferentes esportes. Eu 
tive a oportunidade de participar 
em um Campeonato Universitário 
Nacional (Unigames) representando 
UWA, em Sydney, e nós voltamos pra 
casa com a medalha de ouro para 
o futsal. Foi um sonho que se tornou 
realidade. Resumindo, UWA e Perth 
são lugares maravilhosos, com boas 
oportunidades, pessoas, cultura 
e vida! Durante o intercâmbio foi 
possível conciliar a vida de estudante, 
com a social e a esportiva, e isso foi 
perfeito!

- Marcela Soares Costa, 
Oceanografia, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul

Oferta especial para 
programas de doutorado: 
Se você está aprovado para uma bolsa 
de estudos de doutorado pleno mas 
não atingiu os requisitos mínimos 
de proficiência em inglês, a UWA 
pode arcar com suas despesas de 
10 semanas de Bridging Course mais 
moradia no período que antecede o 
início do seu PhD. 

Descontos para mestrados:
A UWA está oferecendo descontos para 
estudantes do Brasil, baseados na 
sua nota final na graduação. Você só 
precisa aplicar e mostrar seu histórico 
escolar para receber o desconto 
automaticamente:

7.0 – desconto de $3.000 dólares 
australianos por ano
7.5 – desconto de $5.000 dólares 
australianos por ano
8.0 – desconto de $7.000 dólares 
australianos por ano 

Inglês:
Você pode estudar só inglês no Centro 
de Ensino de Inglês (CELT), dentro da 
UWA. A escola do CELT está oferecendo 
uma promoção para estudantes 
brasileiros; o preço é $295 dólares 
australianos por semana (normalmente 
$375 por semana). Você estuda 20 
horas por semana, e escolhe a duração 
do curso (entre 5 até 45 semanas).

Conectar: 
Fique ligado com todas as notícias da 
UWA e curte nossa página:  
www.facebook.com/UWAcsf

Quer saber mais? 
A UWA tem um escritório aqui no Brasil, 
em Curitiba. Entre em contato com 
nossa representante agora:
Sara Normand
Regional Manager, The Americas
sara.normand@uwa.edu.au 


