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Em colaboração com os governos, 
instituições de ensino e as partes 
interessadas, a StudyPerth fornece 
um papel de liderança na 
construção do perfil da educação 
internacional na Austrália Ocidental 
(WA) e no exterior.  

A StudyPerth é fortemente apoiada 
e trabalha em estreita colaboração 
com o Governo da Austrália 
Ocidental através do Departamento 
de Emprego, Turismo, Ciência e 
Inovação. Nossas organizações 
membros incluem as seis 
universidades de excelência do 
estado, diversos estabelecimentos 
de educação vocacional, escolas 
primárias e secundárias, escolas 
de língua inglesa - tanto do setor 
público quanto privado - e serviços 
dedicados de acomodação para 
estudantes. 

Nós da StudyPerth estamos 
comprometidos em melhorar as 
experiências de vida, aprendizado 
e lançamento de carreira de nossos 
estudantes internacionais em Perth, 
por meio de iniciativas como:

● Um Balcão de Boas-Vindas para 
    saudar os estudantes que chegam 
    pelo Aeroporto de Perth;
● Um projeto de empregos chama
    do Employability Perth para ajudar 
    os estudantes a iniciar suas 
    carreiras;  
● Um evento oficial de boas-vindas a 
    Perth, organizado pelo 
    governador da WA;  
● Um programa de Embaixador de 
    Estudantes.

Vamos descobrir porque Perth é 
o lugar para VIVER, APRENDER e 
LANÇAR futuros!

Nós somos a StudyPerth - o primeiro 
ponto de contato para quem 

deseja obter informações 
sobre estudar e morar 

em Perth!



Na Austrália Ocidental, recebemos mais 
de 49.000 estudantes internacionais a 
cada ano. 

Perth hospeda mais de 1.600 
estudantes internacionais de 
doutorado.

Perth tem o melhor equilíbrio entre os estudantes 
internacionais do ensino superior que fazem programas STEM 
(Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) e BAM 
(Administração, Contabilidade e Marketing) na Austrália.

24% interessados em 
engenharia, 21% 
interessados em negócios 
e administração.

Perth tem a melhor 
diversidade de mercado 
de fontes internacionais 
de qualquer cidade 
australiana.

De 148 países, estão no top 20:  
Índia/China/Malásia/Brasil/Butão/
Taiwan/Colômbia/Coréia do Sul/Japão/
Vietnã/Hong Kong/Nepal/Paquistão/
Quênia/Indonésia/Cingapura/EUA/
Tailândia/Ilhas Maurício/Itália.

34 % CTIM x 38 % NyG.

92% dos estudantes internacionais na 
WA se matriculam com um dos 
membros da StudyPerth.

Ficha rápida da educação internacional na WA

WESTERN
AUSTRALIA 

Fonte - Austrade online international student data, YE Dec 2017. Canberra. and English Australia 2016 Econometrix Report. Sydney, June 2016 (EA and 
federal Dept of Education + Training). And QS Enrolment Solutions, International Student Survey 2018.



VIVER na Austrália Ocidental
Perth é consistentemente classificada entre as 50 melhores 
cidades para estudantes internacionais porque os estudantes 
desfrutam de uma ótima experiência aqui!  

O New York Times colocou Perth em 
sua lista de 52 lugares para visitar.

Perth está em terceiro lugar na 
Austrália para qualidade de vida.

Perth está em 36º lugar entre as 
“50 melhores cidades do mundo”.

Perth é uma das cidades mais 
saudáveis e ensolaradas do mundo!

Perth é a cidade com melhor valor na Austrália.

Perth é a segunda cidade mais amigável do mundo.

Nos últimos 13 anos, Perth foi classificada 
entre as 10 cidades mais habitáveis.

Perth é uma cidade transformada, oferecendo um estilo 
de vida descontraído, mas emocionante, que continuará 
a surpreender e encantar! Aprecie as delícias da cidade à 
sua porta durante a semana escolar, depois pule no carro 
e siga para o sul ou para o norte por algumas horas para 
experimentar a comida, vinhos, passeios para ver golfinhos 
e muitas maravilhas naturais de áreas como Margaret River, 
Albany, Exmouth e Monkey Mia.

Perth é a cidade australiana mais barata para 
hospedagem e recepção no aeroporto.
Para acomodação em casa de família e recepção no aeroporto:
Casa de família - $275      Recepção - $130
Para quarto individual e traslado para o aeroporto:
Quarto individual - $250      Traslado - $121

Fonte - Mercer Quality of Life Survey 2018.

Fonte - https://www.cntraveler.com/galleries/2015-08-14/the-2015-friendliest-and-unfriendliest-cities-in-the-world

Fonte - The West Australian, Wednesday, 9 January 2019.

Fonte - Spotahome, Healthiest Cities Index. Accessed 19 September 2018.

Fonte - http://www.telegraph.co.uk/travel/galleries/The-worlds-best-cities-in-pictures/perth/

Fonte - Prepared by StudyPerth from The Economist Global Liveability Ranking, London. Aug 2017 
and The Economist Intelligence Unit, Worldwide Cost of Living Survey, 2017 retrieved 1.9.17.

Fonte - Compiled by StudyPerth from 2stay Price List 2017 and Australian Homestay Network
http://students.homestaynetwork.org/pricing/, retrieved 28.3.17

Fonte - Prepared by StudyPerth from The Economist Global Liveability Ranking, London. Aug 2017 
and The Economist Intelligence Unit, Worldwide Cost of Living Survey, 2017 retrieved 1.9.17.



APRENDA na Austrália Ocidental
Perth oferece uma educação de excelência mundial. Uma 
mistura de estabelecimentos de ensino públicos e privados 
- incluindo escolas, faculdades e universidades - em Perth é 
regularmente classificada entre as melhores do mundo. 

Todas as nossas universidades da Austrália 
Ocidental oferecem oportunidades de 
pesquisa de excelência mundial.

Perth tem quatro universidades no Top 150 de 
universidades em todo o mundo com menos de 50 anos.

Perth tem duas universidades com classificação de 
cinco estrelas (UWA & Curtin) nos últimos rankings da 
QS. Combinadas, existem mais de 12 disciplinas de
universidades de Perth que estão entre as 50 melhores 
do mundo.

A UWA - a universidade mais antiga de Perth - está 
classificada entre as 150 melhores universidades do mundo.

Perth está entre as 50 melhores cidades 
estudantis do mundo nos últimos sete anos.

Uma das universidades, a ECU, foi classificada 
como a melhor universidade pública da 
Austrália no quesito satisfação do aluno.

Perth ocupa o 29º lugar no mundo entre 
as cidades estudantis mais desejáveis.

Perth é uma cidade conectada, oferecendo oportunidades 
para um estilo de vida melhor para permitir a 
conectividade com indústrias globais e comunidades de 
negócios, comunidades estudantis locais e internacionais 
e sua cidade natal!

Fonte - 2017 QILT survey.

Fonte - QS, Stars rating system 2017-2018.

Fonte - QS (London), Best Student Cities 2018.

Source - Times Higher Education, Top 150 Universities 2018.

Fonte - QS , World rankings 2018.

Fonte - QS (London), Best Student Cities 2018.



LANCE-SE na Austrália Ocidental
Perth tem extensas colaborações de pesquisa, conexões 
governamentais e comerciais e afiliações com empresas 
multinacionais, as quais oferecem oportunidades para os 
alunos aprenderem e acessarem mercados e oportunidades 
de trabalho.

A economia de Perth cresceu em média 
4,4% ao ano nos últimos 10 anos.

Perth tem mais milionários por seu próprio esforço per 
capita do que qualquer outra cidade do mundo!

Estamos acima de nosso peso econômico:   
A Austrália Ocidental responde por 15% do PIB 
(Produto Interno Bruto) da Austrália, com 
apenas 11% da população da Austrália. Isso é 
33% acima da média nacional.

A confiança empresarial na Austrália Ocidental 
está em alta pelo sétimo ano consecutivo.

Temos mais empresas listadas na ASX 
do que qualquer outra cidade 
australiana (704).

O crescimento do emprego na WA 
aumentou 1,5% desde maio de 2017.

Como a capital da engenharia da Austrália, muitas das 
maiores indústrias de recursos do mundo – BHP, Rio Tinto, 
Woodside – possuem escritórios em Perth, com projetos no 
valor de $103 bilhões em andamento.

Em 2018, o governo do estado da WA introduziu uma lista 
adicional de Migração Qualificada a nível de 
Pós-graduação que dará aos diplomados internacionais de 
alto nível um caminho para a migração qualificada.

Fonte - PerthNow, September 11, 2012.

Fonte - Committee for Perth factsheet, September 2017.

Fonte - Committee for Perth factsheet, September 2017.

Fonte - BCEC Monthly Labour Market Update – May 2018.

Fonte – CCI Outlook, February 2018.

Fonte - Sigler, T. and Martinus, K. (2018) Perth’s Global Connectivity, FACTBase Bulletin 60, 
The University of Western Australia and the Committee for Perth, Perth. Accessed 19 June 2018.



O que os estudantes estão dizendo sobre Perth?

Há tantas coisas que 
eu gosto em Perth: o 
clima, a possibilidade 
de praticar atividades 

ao ar livre, a 
variedade de parques 

e áreas verdes e a 
variedade de 

atrações que Perth 
oferece.

Perth tem um futuro 
promissor com o 

aumento do número 
de alunos, 

infraestrutura contínua 
e, no momento, um 
ambiente pacífico 

para estudar.

Perth é 
multicultural e 

diversificada. Você 
pode conhecer 

pessoas de diferentes 
países e elas também 

são amigáveis. 
Compartilhar culturas 
irá enriquecer nosso 

conhecimento e 
habilidades sociais. 

Eu gosto muito do 
ambiente natural de 

Perth. Eu amo o clima, 
o mar e o céu azul 

de Perth.

Porque é mais perto 
de casa e o custo de 
vida é médio, por isso 

minha escolha de 
universidade é em 

Perth.

Os custos de vida e de 
ensino acessíveis foram o 
principal motivo para eu 

escolher Perth como 
destino de estudo. Outra 
razão foi a oportunidade 
de trabalhar junto com 

meus estudos, o que ajuda 
nas minhas despesas.

Perth tem muito a 
oferecer e que eu 

gosto de compartilhar; 
da comida deliciosa, 

artes, natureza, às 
pessoas amigáveis e 

uma sociedade 
multicultural. 

Eu amo Perth 
principalmente por 
causa das pessoas 

maravilhosas! Aqui as 
pessoas são tão 

inclusivas que fazem 
Perth se sentir como 

uma casa para mim. Eu 
fiz amizades duradouras 

e aprendi muito com 
meus amigos 
australianos.

Primeiramente, é uma 
cidade muito bonita 
e limpa. O clima aqui 
é muito confortável. 
Em segundo lugar, a 

qualidade do 
ensino é muito boa e 
famosa. Em terceiro 

lugar, as pessoas que 
vivem aqui são muito 

simpáticas e 
educadas.





LANCE-SE
APRENDAVIVA

www.studyperth.com.au
#LiveLearnLaunch #StudyPerthInAction


