
Ciência sem 
Fronteiras (CsF)  
na UWA

BEM-VINDO A PERTH



“ Estudar na UWA tem sido uma das 
melhores experiências da minha vida. 
Além de ter uma grande reputação, a 
UWA também conta com excelentes 
professores, laboratórios, pesquisa e 
clubes; não é à toa que é uma das 100 
melhores universidades do mundo!”

Matheus da Rosa Valente, Farmácia
Universidade Católica de Pelotas (UCPel)



Após a fundação em 1911,  
a UWA estabeleceu-se como  
uma das principais 
universidades da Austrália. 

A universidade está classificada 
entre as 100 melhores universidades 
do mundo e é considerada um líder 
na pesquisa. A cada ano, acolhe 
mais de 400 alunos de todo o 
mundo para intercâmbio, incluindo 
alunos do programa Ciência sem 
Fronteiras (CsF) do Brasil. Alunos 
do CsF escolhem também a UWA 
para estudos posteriores, como 
o doutorado. Alunos escolhem 
a UWA por a sua reputação e 
prestígio, qualidade da educação, 
instalações excelentes e localização 
fantástica em Perth, a capital da 
Oeste Austrália.

Perth é uma cidade com mais 
biodiversidade do planeta, 
oferecendo um rico ambiente 
marinho, com 13.500 quilômetros 
de litoral. A Oeste Austrália também 
é conhecida por suas indústrias de 
mineração, depósitos de minerais 
e reservas de energia. Mas Perth 
também é conhecida pelo seu estilo 
de vida, e é considerada uma das 
cidades com melhor qualidade de 
vida   do mundo.

Por que escolher a UWA? 
ÌÌ Reputação internacional, 

classificada #88 no mundo 
(Academic Ranking of World 
Universities, 2014)

ÌÌ Instalações excepcionais (por 
exemplo, a Faculdade de Ciências 
tem a sua própria biblioteca) 

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

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

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

ÌÌ Conexão Wi-Fi em todo campus, 
assim você está sempre 
conectado 

ÌÌ Suporte do Centro Internacional 
será dado antes, durante e depois 
de seu tempo no campus
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O que posso 
estudar? 

Pesquisa 
Algumas oportunidades de 
iniciação científica podem ser 
possíveis durante o semestre ou 
nas férias da universidade. Contate 
o Study Abroad Office para obter 
mais informações. 

STUDYSmarter 
Todos os alunos da UWA têm acesso 
aos programas STUDYSmarter, 
que oferecem suporte gratuito para 
a escrita, pesquisa, técnicas de 
estudo e do idioma inglês. Você 
pode participar das suas oficinas 
ou perguntar por aconselhamento 
individual especializado durante 
a semana.

“ A UWA esta me 
proporcionando uma 
experiência incrível, uma 
oportunidade de aprender 
com os melhores professores 
do mundo. A equipe do 
Study Abroad são muitos 
simpáticos e prestativos com 
todos os nossas problemas.”

Bruno Galvão Cavalieri, 
Engenharia Ambiental
Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (PUCPR)

Alunos de graduação 
podem escolher as aulas 
das seguintes áreas 
de estudo, sujeito a 
disponibilidade:
Ciências Agrárias 
Anatomia e Biologia Humana 
Bioquímica e Biologia Molecular 
Ciências Biomédicas 
Botânica 
Engenharia Química 
Química 
Engenharia Civil 
Ciência da Computação 
Biologia da Conservação 
Ecologia 
Engenharia Elétrica 
Engenharia Ambiental 
Ciência Ambiental 
Exercício e Saúde 
Genética 
Geografia 
Geologia 
Ciência Marinha (Classificação  
nº 39 do mundo!) 
Engenharia Mecânica 
Microbiologia e Imunologia 
Engenharia de Minas 
Gestão de Recursos Naturais 
Oceanografia 
Patologia 
Farmacologia 
Física 
Fisiologia 
Saúde da População 
Engenharia de Software 
Ciências do Desporto 
Zoologia

*Por favor, note que não é possível para 
estudantes de Odontológicos e Medicina 
estudar as aulas clínicas. No entanto, 
os estudantes podem escolher entre 
as aulas relacionadas com a patologia, 
farmacologia, microbiologia, saúde 
indígena, saúde pública, genética e 
ciências biomédicas.

“ Estudar na UWA esta sendo 
uma das experiencias 
mais incríveis da minha 
vida! A Oeste Austrália 
é muito peculiar em 
sua biodiversidade e 
ecossistemas! Como 
estudante de biologia estou 
enriquecendo cada vez 
mais meu conhecimento 
sobre a fauna, a flora, 
os ecossistemas, e suas 
semelhanças e diferenças 
entre Brasil e Austrália!  
A Austrália é selvagem!”

Janaina Silvano Marinho Teixeira, 
Biologia
Instituto Federal de Educação 
Ciência e Tecnologia Fluminense
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Requisitos de 
entrada Inglês

“Posso dizer que estou 
vivendo a melhor 
experiência da minha vida. 
Quando cheguei aqui, fui 
direto para a escola de inglês 
da University of Western 
Australia para estudar 
durante cinco meses antes 
de ingressar meus estudos 
na universidade. Essa escola 
foi muito importante para 
mim. Atualmente, estou 
de ferias da universidade, 
mas consegui um estagio 
voluntario, como se fosse 
uma Iniciação Científica 
no Brasil, aonde eu 
acompanho, estudo e ajudo 
dois doutorandos. Ajudo 
eles nos experimentos em 
desenvolvimento, participo 
das reuniões e apresentações 
do grupo de pesquisa, 
leio alguns artigos e tento 
entender mais sobre o 
projeto deles que é sobre 
nanotecnologia. Eles me 
ensinam coisas que eu não 
sei fazer e tentam tirar todas 
as minhas dúvidas, e de 
vez em quando eles me dão 
alguns trabalhos para fazer 
sozinho.”

Leonardo de Athayde Pinto, 
Farmácia
Universidade Federal do Paraná 
(UFPR)

O que acontece se eu não 
atender aos requisitos de 
inglês? 
O UWA Centre for English Language 
Teaching (CELT) oferece um caminho 
para estudar na UWA, conhecido 
como o Academic English and 
Study Skills Bridging Course. 
Dependendo do seu resultado no 
teste de inglês, podem ser oferecidos 
tanto programas de 10 semanas 
ou 20 semanas. Os estudantes que 
passam com sucesso este curso 
podem começar a estudar na UWA.

Interessado no doutorado? 
Ciência sem Fronteiras apoia 
estudantes brasileiros a realizar 
um doutorado no exterior. Por que 
não considerar a UWA, uma das 
universidades líderes na Austrália 
de pesquisa intensiva. O primeiro 
passo na aplicação é encontrar um 
supervisor de pesquisa. Entre em 
contato conosco para obter mais 
informações sobre esse processo.

 
Oferta especial: Se você está 
aprovado para uma bolsa de 
estudos de doutorado pleno 
pelo Ciência sem Fronteiras, 
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 de seu PhD. 

 
Você gostaria de completar 
parte do seu doutorado no 
exterior?
A UWA também oferece aos 
estudantes a oportunidade de fazer 
o “doutorado sanduíche,” onde 
em até 12 meses, você pode ser 
um pesquisador visitante na UWA, 
durante o seu doutorado no Brasil. 
Entre em contato conosco para obter 
mais informações.

Requisitos para os cursos da UWA
IELTS (Académico): 6.5 (banda individual não pode ser inferior a 6.0)

TOEFL (iBT): Pontuação geral de 82, com um mínimo de 22 no escrito,  
18 na leitura, 20 no oral e 20 na escuta

*Alguns cursos possuem exigências maiores para o idioma inglês. Para obter uma 
lista completa, consulte o site: www.studyat.uwa.edu.au/undergrad/international/
admission/english
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“ Definitivamente, está sendo o melhor ano da minha vida! 
A UWA é super preparada para receber alunos intercambistas 
e, logo na primeira semana de aula, já recebemos todas as 
orientações necessárias para adaptar-nos ao estilo de vida 
australiano, à cidade de Perth e à universidade. Optei por 
morar em um dos colleges estudantis (St Catherine’s College) 
e acredito que isso tenha contribuído muito para que esse ano 
fosse ainda mais mágico. Conheci pessoas de muitas partes 
do mundo, estou aprendendo sobre diferentes culturas e 
me adaptando a múltiplos sotaques. Além disso, sempre há 
atividades (muito divertidas por sinal) para a interação da 
galera. Bom, meio semestre já se foi e infelizmente só tenho 
mais um aqui. A cidade de Perth é maravilhosa e com certeza 
vai encantar a todos vocês! Podem vir tranquilos, pois os 
australianos os receberão de braços abertos!”

Maria Fernanda Giraldi Vidal, Engenharia Química
Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia (SP)
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A vida na “mais  
ensolarada capital” 
Não há falta de coisas para fazer 
em Perth. Das casas noturnas de 
Northbridge aos cafés de Fremantle 
(a cidade portuária apenas uma 
meia hora de Perth), os alunos da 
UWA estão sempre se divertindo. 
O Kings Park e o Jardim Botânico, 
localizado a poucos minutos do 
campus, oferece um ótimo lugar para 
os alunos relaxar em depois da aula, 
com vistas espectaculares da cidade. 
Os alunos também podem fugir 
facilmente para visitar Rottnest Island 
(um passeio de 30 minutos de ferry 
de Perth), ou a bela região vinícola 
de Margaret River, apenas três horas 
ao sul.

Esportes 
Perth é o lar de muitos clubes 
esportivos profissionais, como o 
Perth Glory (futebol), West Coast 
Eagles (futebol australiano), Fremantle 
Dockers (futebol australiano), Perth 
Wildcats (basquete), Perth Scorchers 
(críquete) e muito mais.

Diversão 
O novo centro de entretenimento 
inaugurado em 2012, a Perth Arena, e 
já acolheu os artistas famosos, como 
Beyonce, Bon Jovi, Miley Cyrus, Lady 
Gaga, Muse, Justin Bieber, Rihanna, 
Nicki Minaj, Matchbox Twenty e 
muito mais. Durante o verão, Perth 
também abriga inúmeros festivais 
internacionais  de artes, cinema e 
comédia e cinemas ao ar livre.

Praias 
Com as praias famosas como 
Cottesloe, Scarborough e mais, 
Perth reúne alguns dos melhores 
lugares para relaxar, surfar ou nadar 
na Austrália.

Estudante Clubes 
Há mais de 100 clubes de estudantes 
na UWA para você participar, 
incluindo clubes desportivos (sim, 
nós temos o futebol!), oportunidades 
de voluntariado e muito mais. 
A UWA tem Perth International, 
a “Study Abroad Student Club” 
composta por australianos que 
estudaram no exterior e atuais 
estudantes internacionais. Eles 
organizam viagens, festas e outros 
eventos promovendo oportunidades 
para atender os alunos de 
diferentes origens.

Eventos Internacionais 
O Study Abroad Office também 
organiza vários eventos para entretê 
-lo durante o semestre, como noites 
de cinema brasileiro ou o “Café 
Global,” um encontro temático, a 
partir de um determinado país com 
comidas e bebidas.
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Conecte-se e fala conosco

Agente da UWA 
Se você está morando no Brasil e 
considerando sobre a aplicação, 
recomendamos que você entre em 
contato com o nosso agente, Latino 
Australia Education, para ver se você 
é elegível. 

Belo Horizonte
+55 31 2531-5761
belohorizonte@latinoaustralia.com

Florianopolis
+55 48 3024-3084
florianopolis@latinoaustralia.com

Fortaleza
+55 85 3036-2525
fortaleza@latinoaustralia.com

Porto Alegre
+55 51 3029-9288 
portoalegre@latinoaustralia.com

Rio de Janeiro
+55 21 2540-6067
riodejaneiro@latinoaustralia.com

São Paulo
+55 11 5542-8787
saopaulo@latinoaustralia.com

Study Abroad Office
Envie-nos um e-mail em  
study.abroad@uwa.edu.au

Conectar 
Quer conhecer outros estudantes CsF 
do passado, presente e futuro na UWA? 
Participe do nosso grupo no Facebook e 
curtir a nossa página para ver o que os 
alunos estão falando:
www.facebook.com/UWAcsf
www.facebook.com/
groups/588592261196779

Links Úteis 
Site CsF  
studyat.uwa.edu.au/study-abroad-
and-exchange/for-brazilian-swb 
Habitação  
housing.uwa.edu.au 
Calendário Acadêmico  
student.uwa.edu.au/course/dates/
important 
Lista das Aulas  
handbooks.uwa.edu.au/units 
Centro de Ensino de Inglês (CELT)  
celt.uwa.edu.au 
Estudo Perth  
studyperth.com.au


