
Queenstown – New Zealand



Link com a SIT

A SIT é um dos maiores Institutos de Tecnologia do governo da 
Nova Zelândia. Possui um portfólio com mais de 200 cursos, e é 
amplamente conhecida por ser uma instituição inovadora.
Com diferenciados e atrativos programas de incentivo, ela se 
tornou uma excelente opção de estudantes que buscam formação 
acadêmica e profissional reconhecida.

A SIT, em seu principal campus, localizado na cidade de Invercargill, conta com uma 
estrutura moderna e completa que oferece aos seus alunos desde uma estruturada livraria 
até academia de ginástica, restaurantes e cafés, creche, etc.

Os cursos possuem um pacote de incentivos como bolsas de 
estudo porém, as maiores vantagens são oferecidas nos cursos 
de pós graduação, ministrados na cidade de Invercargill.



Principais Vantagens da SIT

Cursos Nível 8
(Pós Graduação)

ü 16 semanas de acomodação 
OU

ü 26 semanas de curso de inglês;
ü 12 semanas de inglês oferecido 

Partner do estudante
ü Partner pode trabalhar full-time
ü Visto de 1 ano na Nova Zelândia ao 

término do curso Post Study Work Visa
(cursos níveis 7 e 8)

ü Vantagens para aplicação da 
residência na Nova Zelândia.

Cursos Nível 5 à 7 
(Certificados e Diplomas)

ü 2 semanas de acomodação estudantil, 
ü 26 semanas de curso de inglês;



Outros benefícios SIT

ü Seguro de saúde e viagem, durante todo o período de curso;

ü 1 ano de Visto Aberto na Nova Zelândia, ao término do curso (cursos níveis 7 e 8);
ü Pickup no aeroporto incluso;
ü Todos os livros texto de estudo inclusos;
ü Assistência para aplicação e renovação de Visto de estudante e Trabalho;
ü Auxílio individualizado para confecção de Currículo;
ü Workshops de emprego & Newsletter semanal de ofertas de emprego;
ü No Campus da SIT: Enfermaria, aconselhamento e assistência de ensino;
ü Auxílio para busca de acomodação;
ü Kit de Boas Vindas: Jaqueta, Bolsa SIT, Cartão Telefônico;
ü Viagens de Ônibus ao custo de $2 p/ Queenstown, Dunedin e arredores do estado.



Níveis de Educação na Nova Zelândia

Nível 9

Nível 8

Níveis 5 e 6

Nível 7

Níveis 1 de à 4

NZQA 
(New Zealand Qualifications Authority)

Certification courses

Diplomas

Bachelors degree, 
Graduate diplomas and Certificates

Postgraduate diplomas,
Certificates and Bachelor degrees with honours.

Mestrado

Doutorado10



Contatos e Referências
Links de vídeos interessantes:

• Visit Queenstown - https://youtu.be/bFCoMqDGo_w
• 5x1 Queenstown, 5 atividades em 1 hora: https://youtu.be/rwAkdo_hl7U
• Depoimento de estudantes da escola: https://youtu.be/kxgaa0yTJUI
• Vista aérea de Queenstown: https://youtu.be/7mxmFCw-Dig
• Vídeo de apresentação da escola: https://youtu.be/2wyVVzVlqLk


