
Comece sua jornada 
em Sydney

Viva e estude em Sydney,  
New South Wales

População
Grande Sydney1 5,131,326

Temperatura
Verão2 26°C Inverno2 17°C

As 5 atrações principais
1. Sydney Opera House
2. Vivid Sydney 
3. Royal Botanic Gardens
4. Watsons Bay
5. Bondi to Coogee Walk

Eventos principais
Music & Food Festivals 
Sculpture by the Sea
Mardi Gras Festival

 Se encante com o espetacular porto Natural
 Aproveite a cidade com uma combinação de praias  

    de surf e vistas icônicas deslumbrantes
 Explore os belos jardins botânicos e o Zoológico  

     de Taronga
 Descubra uma cidade multicultural com uma  

    gastronomia diversificada

1http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/mf/3218.0.
2https://www.australia.com/en/facts-and-planning/weather-in-australia.
3https://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/budgeting/australian-spending-habits.

Por que escolher a  
Navitas English?

 Experiência
Mais de 36 anos de experiência em 
educação nas 3 maiores cidades das  
costas leste e oeste da Austrália

 Diversidade
Mais de 9.000 estudantes de mais de  
100 países todos os anos

 Caminhos
Mais de 70 acordos de entrada direta  
na Austrália

 Membro fundador do English Australia
A principal instituição nacional de 
educação do idioma inglês do país

https://www.abs.gov.au/statistics/people/population/regional-population/2018-19
https://www.australia.com/en/facts-and-planning/weather-in-australia.html
https://www.australia.com/en/facts-and-planning/weather-in-australia.html
https://moneysmart.gov.au/


Saiba mais em navitasenglish.edu.au/schools/learn-english-in-sydney

         
Courses are delivered by Navitas English  

Services Pty Ltd (ACN 002 069 730),  
CRICOS Provider 00289M. NAVE230206-0848 0223_AW

Fatos sobre o câmpus de Sydney Hyde Park

Caminhada de 8 min até a
estação ferroviária central

Macquarie 
University 

Por mais de 50 anos como líder global em educação, a 
Macquarie University foi a terceira universidade a ser 
criada na área metropolitana de Sydney, oferecendo 
educação de qualidade  
a estudantes nacionais e estrangeiros.

UNSW 
Global

A UNSW Global se dedica a garantir que cada aluno 
receba apoio em seu percurso educacional com 
excelentes programas educacionais, cuidados e 
suporte que conduzam à UNSW. Os alunos podem 
acessar as instalações da UNSW, como clubes 
esportivos e sociais, o que significa que, desde o 
primeiro dia, eles fazem parte da família UNSW.

La Trobe 
University 

Sydney

Por mais de 50 anos a La Trobe University tem sido 
uma instituição de ensino de qualidade, oferecendo 
cursos em negócios, contabilidade e gestão 
financeira, estando entre as 1,2% melhores 
universidades globais.

Western 
Sydney 

University 
Sydney Campus

Por mais de 30 anos, a Western Sydney University é 
considerada uma das instituições líderes na Austrália. 
Classificada entre as 400 melhores do mundo. O 
campus da cidade de Sydney traz a mesma qualidade 
e experiência da Western Sydney University ao 
coração de Sydney. 

The 
University of 

Newcastle

Por mais de 50 anos oferecendo educação  
de qualidade em suas localidades: Ourimbah,  
Port Macquarie, Singapore, Newcastle CBD  
e Sydney CBD.

ICMS 
Por mais de 24 anos oferecendo cursos de gestão de 
hotéis, localizada nas praias de norte e na cidade de 
Sydney. 

TAFE NSW 
Por mais de 135 anos proporcionando experiências 
prática, desde certificados  
até bacharelados em 130 localidades de NSW.

SAE

A SAE oferece altos  padrões de ensino de mídia 
criativa, proporcionando aos estudantes o 
conhecimento e as ferramentas para criarem  
uma carreira dos sonhos. A SAE oferece desde 
Certificados até cursos de Pós-graduação em 7 áreas 
criativas em 6 câmpus na Austrália.

ACAP
Mais de 35 anos de estudos profissionais e uma série 
de cursos, oferecendo desde diplomas até mestrados 
em pós-graduação, orientação, criminologia, 
psicologia e trabalho social em  
6 campus localizados na Austrália.

Navitas English Sydney
Level 3, 255 Elizabeth Street

Sydney NSW 2000 Australia

University of 
Wollongong

Considerada uma das universidades mais modernas 
do mundo, oferece excelência de ensino, aprendizado 
e pesquisa e ainda uma experiência incomparável ao 
estudante.

Capacidade 600

Número de salas de aula  17

Tamanho médio  
das turmas  16

Programa de experiências e 
atividades sociais Boomerang 
navitasenglish.edu.au/boomerang

Centro de Testes Navitas  
English no câmpus

Aluguel por semana
$310
Alimentação3

$122
Transporte3

$63
Lazer3

$83
Serviços3

$24

Despesas semanais

Fale com nosso representante Navitas English e inscreva-se hoje mesmo!

Parceiros locais e programas Navitas English

Inglês  
Geral

Inglês  
acadêmico

Preparação 
 para o IELTS

Preparação para 
Cambridge

Tour pelo  
câmpus

Caminho do 
estudante

ESCANEIE OU CLIQUE NO CÓDIGO QR

http://www.navitasenglish.edu.au/schools/learn-english-in-sydney
http://www.navitasenglish.edu.au/services/boomerang/
http://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-IELTS-Preparation-Portuguese.pdf
http://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-Cambridge-Preparation-Portuguese.pdf
http://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-General-English-Portuguese.pdf
http://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-Academic-English-Portuguese.pdf
http://www.navitasenglish.edu.au/courses/academic-pathways/direct-entry-agreements/
https://youtu.be/VDmxWrszgSk
https://www.facebook.com/NavitasEnglishSydneyHydePark
https://www.instagram.com/navitasenglish/
https://www.linkedin.com/company/navitasenglish
https://www.youtube.com/channel/UCwrSIBxY2lGByovVNs4Qktg

