
EDUCAÇÃO GOVERNAMENTAL TÉCNICA E AVANÇADA NA AUSTRÁLIA OCIDENTAL 

Per th ,  Aust rá l ia  O c identa l

A Austrália Ocidental oferece contrastes abrangendo do litoral à floresta, de praias deser tas às ruas movimentadas.

•  Com uma população de mais de 2 milhões de habitantes, e crescendo rapidamente, Perth é uma das cidades mais dinâmicas e 

prósperas da Austrália.

•  Per th é uma cidade moderna, limpa e multicultural, com habitantes de muitas nacionalidades e religiões diferentes, 

vivendo em harmonia.

•  A Austrália Ocidental está situada na mesma longitude, ou seja, no mesmo fuso horário de muitas regiões da Ásia, e 

está conectada por vôos diretos a diversas capitais da Ásia, África, do sub-continente Indiano e do oriente médio.

•  A Austrália Ocidental oferece mais opor tunidades para experiências de trabalho e para trabalho de meio-expediente.

TAFE  Western  Aust ra l ia

Os estudantes que desejam um bom início de carreira vêm e estudam no TAFE Western Australia, que é uma rede de 

colégios de propriedade e gerenciada pelo governo. Oferecemos cursos focalizados no trabalho assim como cursos de 

encaminhamento para a universidade.

Os cursos do TAFE ensinam habilidades práticas aos estudantes. Nossos cursos são sempre atualizados e modernizados, 

devido a constantes mudanças em tecnologia. Os estudantes não somente são bem educados, mas também são treinados 

em habilidades impor tantes para o trabalho. Ao estudar no TAFE, os estudantes são preparados para o trabalho no mundo 

real onde usarão suas habilidades. Os estudantes graduados em nossos cursos conseguem trabalho rapidamente ou 

continuam seus estudos na universidade, onde podem atingir um nível avançado.

B enef íc ios  de  se  es tudar  no  TAFE  WA

•  O TAFE WA possui instalações governamentais de alto nível e qualidade.

•  Os cursos variam de cur to a longo prazo.

•  Os estudantes internacionais estudam e se misturam com estudantes australianos e formam muitas amizades 

duradouras.

•  Há 22 escolas do TAFE com instalações modernas. Escritórios para Estudantes Internacionais estão localizados em cada 

escola para prestar assistência com acomodação, casa de família, renovação de visto e assistência com assuntos do 

dia-a-dia.

•  Os estudantes são motivados a desenvolverem e atingirem seu potencial por completo.

Cursos  de  Formação

Possuímos uma ampla variedade de áreas de estudo a escolher, com mais de 250 cursos de Diploma Avançado, Diploma ou 

Cer tificado nas seguintes áreas:

•  Aeronáutica

•  Ar te & Design

•  Construção & Design

•  Negócios & Gestão

•  Ser viços Comunitários e de Saúde

•  Computação & Tecnologia da Informação

•  Engenharia           

•  Hotelaria & Gestão Hoteleira

•  Estudos Marítimos

•  Ciências & Estudos Ambientais

•  Turismo & Viagem

•  Estudos de Animais

• Hor ticultura

•    Ofícios

s e 

e

201220120012
Educação e Treinamento Internacional
A u s t r á l i a  O c i d e n t a l

TREINAMENTO DO SISTEMA
GOVERNAMENTAL TAFE



Graus de Associado (curso superior de cur ta duração)

O TAFE oferece Graus de Associado em:

•  Programa com Grau Associado em Aviação (Aeronáutica)

•  Programa com Grau Associado em Aviação (Gestão em Aviação) 

•  Programa com Grau Associado em Aviação (Engenharia de Manutenção)

•  Programa com Grau Associado em Negócios 

•  Programa com Grau Associado em Gestão Hoteleira 

•  Programa com Grau Associado em Tecnologia de Redes

Estudantes recebem 2 anos de créditos para o Bacharelado em Comércio da 

Murdoch University.

Cursos  de  ing lês

Também oferecemos uma variedade de cursos de inglês:

•  Inglês geral

•  Inglês acadêmico

•  Inglês para negócios internacionais

•  Curso de preparação para o IELTS 

•  Curso de preparação para o IELTS Ready

•  Teste preliminar de inglês Cambridge (PET)

•  Curso de inglês para o Primeiro Cer tificado Cambridge (FCE)

•  Cer tificado Cambridge em inglês avançado (CAE)

•  Cer tificados I-IV em inglês falado e escrito 

•  Cer tificate IV em inglês para fins acadêmicos

Encaminhamento  para  a  un ivers idade

Os cursos do TAFE são práticos e com ênfase no treinamento e habilidades. 

A maioria dos cursos do TAFE se integra a cursos universitários e, em muitos 

casos, os estudantes recebem créditos por seus estudos no TAFE. Para mais 

informações, procure o item ‘TAFE to University’ no nosso site.

Curso de Formação Equivalente ao grau australiano

Cer tificado III/Cer tificado IV Ano 10 – 11 (sujeito a condições)

Diploma & Diploma Avançado Ano 12

Programa com Grau Associado Ano 12

Ing lês

Para Cer tificados, Diplomas ou Diplomas Avançados, é necessária uma 

pontuação geral de no mínimo 5.5 no IELTS Academic (com pontuação 

em nenhuma das bandas individuais abaixo de 5), ou pontuação de no 

mínimo 530 no TOEFL,  ou o Cambridge FCE.  Para Graus de Associados, uma 

pontuação mínima de 6 no IELTS é necessária, com nenhuma banda individual 

abaixo de 5.5.

Estudantes também têm a opção de prestar o ETI English Language Placement 

Test (Teste de Posicionamento na Língua Inglesa ETI), que indicará o quanto 

eles ainda precisam estudar e aper feiçoar seu inglês antes de começarem um 

curso TAFE. Visite o site da ETI para mais informações.

Datas  de  admissão

•  Cursos de formação – admissão duas vezes por ano – fevereiro & julho

•  Cursos de inglês – cinco admissões principais por ano – janeiro, fevereiro, 

abril, julho & outubro. Também estão disponíveis admissões flexíveis.

Preços

Visite nosso site www.eti.wa.edu.au para detalhes sobre nossos cursos e 

preços ou entre em contato com um Agente de Educação para Educação e 

Treinamento Internacional (nomes no site).

Acomodação

As opções de acomodação incluem:

Descrição do Ser viço Casa de família para 

estudantes acima de 

18 anos

Casa de família para 

estudantes menores 

de 18 anos

Taxa de colocação $200 $200

Traslado do aeroporto - área 

metropolitana de Perth

$90 $90

1 semana de acomodação $235 $245

Almoços nos dias de aula – 

extra por semana

$20 $20

Caso você  queira  obter  uma formação excelente  que i rá  lhe  fornecer  habi l idades  para  sua carre i ra  futura,  v ivendo em 

uma c idade exc itante  e  acolhedora  – a  resposta  é  estudar  no TAFE Western Austral ia .

Requis i tos  para  admissão

M a i s  i n f o r m a çõ e s  n o  s i te

www.e t i .wa . edu .au

Para mais informações, por favor consulte o website da Rede Australiana de 

Acomodação em Casas de Família  www.homestaynetwork.org
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