
Você escolhe seu caminho

csustudycentres.edu.au

Viva a melhor experiência 
da sua vida na Austrália
Brisbane, Melbourne e Sydney

A Universidade Charles Sturt (CSU) prepara estudantes 
internacionais para um futuro profissional brilhante. Aplique para o 
bacharelado ou mestrado dos seus sonhos na CSU através de um 
dos cursos de Inglês Acadêmico da Embassy English.

Nós 
oferecemos 
bolsas de até 
$4.000 AUD

1. 5.0 IELTS requerido

Curso de Inglês Acadêmico 
de 20 semanas com a 
Embassy English 

CSU Bacharelado (3 anos)

CSU Mestrado (2 anos)

2. 5.5 IELTS requerido

Curso de Inglês Acadêmico 
de 10 semanas com a 
Embassy English 

CSU Bacharelado (3 anos)

CSU Mestrado (2 anos)



csustudycentres.edu.auembassyenglish.com
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PRÉ-REQUISITOS PARA A CSU

• Ensino médio completo e 80% de seu 
curso de inglês completo para acesso a 
alguns bacharelados na CSU.

• Educação superior completa e 80% de seu 
curso de inglês completo para acesso a 
alguns mestrados na CSU.

• IELTS de 4.0* com curso de Inglês 
Acadêmico da Embassy English (IELTS 6.0 
sem curso da Embassy English)

Iryna 
Ucrania

Mestrados em 
Contabilidade 

Felipe
Brazil 

Mestrado em  
Comércio e Marketing
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GRADUAÇÃO

Os centros de estudos da CSU, 
localizados em Sydney, Melbourne e 
Brisbane, oferecem programas com 
12 semanas de estágios profissionais 
e estão acima de outras instituições 
com 10% a mais de empregabilidade 
sobre a média nacional. 

Práticas profissionais
Uma das vantagens da CSU

Inglês Acadêmico da 
Embassy English 

0 10 20 30 40
Semanas

Bacharelado na CSU

Contabilidade, Negócios 
ou Tecnologia da 
Informação 

2 a 3 anos

Mestrado na CSU 

Contabilidade, Negócios 
ou Tecnologia da 
Informação

2 años

“Quando eu decidi ir para a Austrália, 
eu vim com a idéia de fazer alguma 
especialização na minha área e eu 
optei por fazer Mestrado de Comércio 
e Marketing na CSU. Eu não tenho uma 
bagagem sólida na área de marketing, 
portanto eu demorei um tempo para 
dominar a minha segunda língua, 
desenvolver minhas habilidades e 
estudar disciplinas que alavancassem 
meu aprendizado. A escolha pela CSU, 
o estágio e o network multicultural 
dentro da Universidade foram os 
fatores principais para a conclusão  
do meu mestrado com sucesso”.

“Depois da minha graduação na 
universidade em meu país, meu objetivo 
era ampliar meu conhecimento em 
Contabilidade. A Austrália oferece 
educação de alta qualidade e a CSU é 
um grande exemplo disso. Recomendo 
estudar mestrados nos centros de 
estudos da CSU porque eles contam 
com mestres que nos preparam para 
sermos líderes do futuro e nos oferecem 
estágios em empresas nas quais 
podemos, eventualmente, conseguir 
trabalho antes de nos graduarmos.” 

 

• IELTS 4.0 com 40 semanas de Inglês Acadêmico da Embassy English

• IELTS 4.5 com 30 semanas de Inglês Acadêmico da Embassy English

• IELTS 5.0 com 20 semanas de Inglês Acadêmico da Embassy English

• IELTS 5.5 com 10 semanas de Inglês Acadêmico da Embassy English

CSU Study Centres

@CSUstudycentres


