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A TAFE NSW reconhece a população aborígene e os ilhéus de Torres 
Strait como os tradicionais guardiões da terra, dos rios e do mar. 
Nós reconhecemos e prestamos nosso respeito aos mais velhos; 
passado, presente e todas as nações emergentes.
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SEJA AMBICIOSO COM A TAFE NSW

A comunidade TAFE NSW é uma comunidade vibrante, diversificada e dinâmica que valoriza aprender novas habilidades, 
estar conectada e alcançar seus objetivos de carreira. Se você pretende melhorar suas habilidades no idioma inglês, 
estudar para uma carreira ou concluir uma graduação, a TAFE NSW é a sua primeira opção para um aprendizado prático no 
mundo real que se traduz em uma carreira de sucesso.

Por mais de 130 anos temos tido o compromisso de oferecer excelência em educação, nos destacando como uma 
organização, através de nossa comprovada reputação, como o provedor público de ensino e treinamento (VET) do governo. 
Isso significa que você pode ter a certeza de que nossos cursos reconhecidos nacionalmente são garantidos pelo governo.

Como um estudante estrangeiro na TAFE NWS você estará seguro e contará com todo o apoio em toda sua jornada, com 
programas elaborados para ajudá-lo a ser bem-sucedido. Com unidades em toda Nova Gales do Sul (New South Wales, 
NSW), desde o litoral intocado até a cosmopolita e movimentada Sidney, onde quer que você escolha estudar encontrará 
uma experiência rica e recompensadora o aguardando na TAFE NSW.
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COMO USAR ESTE GUIA

1. Saiba mais sobre a TAFE NSW 

TAFE quer dizer Technical and Further Education - Educação Técnica e Superior. Descubra por que a TAFE NSW pode 
oferecer o melhor início para o seu sonho de carreira. Conheça nossos professores, locais e cursos – e por que você pode 
se sentir seguro escolhendo a TAFE NSW.

Comece pensando onde gostaria de morar, estudar e trabalhar em New South Wales (NSW) e anime-se com o começo de 
sua nova carreira.

 § Por que TAFE NSW? Pág. 4

2. Decida-se sobre um curso e qualificação

Encontre seu curso ideal usando os perfis neste guia para inspiração. Existem muitas escolhas, assim certifique-se de 
visitar tafensw.edu.au/international para conhecer todas as suas opções. Em seguida selecione o nível de qualificação 
que você deseja, seja certificado, diploma, diploma avançado, graduação associada ou bacharelado.

A TAFE NSW também oferece cursos do idioma inglês, desse modo você pode aprimorar seu inglês e se preparar para os 
estudos.

 § Cursos do idioma inglês: Pág. 10 e 11

 § Áreas do curso: Pág. 12 e 66

 § Graduação TAFE NSW: Pág. 68

3. Escolha sua localidade TAFE NSW 

Há muitas localidades para escolher, cada uma delas oferecendo qualidades únicas. Saiba mais sobre a vida na localidade 
- visite tafensw.edu.au/international/study/locations

 § Localidades TAFE NSW: Pág. 8 e 9

4. Confira as exigências e taxas de ingresso 

Antes de se inscrever em um curso, certifique-se de atender aos requisitos de ingresso e definir o quanto precisará pagar. 

Observe que você talvez precise fazer um teste de inglês antes de se matricular em um curso da TAFE NSW, dependendo 
dos requisitos do seu visto e do seu nível do idioma inglês.

 § Sua matrícula: requisitos de ingresso, vistos e taxas: Pág. 73 e 76

5. Inscrição

Depois que tiver decidido qual o curso e a localidade onde este é oferecido, tudo o que você precisa fazer é inscrever-se. 
Você pode inscrever-se através de um agente educacional, on-line ou por e-mail. O método mais utilizado é inscrever-se 
através de um agente educacional registrado TAFE NSW. 

 § Como se inscrever: Pág. 73
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POR QUE ESCOLHER A
TAFE NSW?

83%
SATISFAÇÃO DO   
EMPREGADOR
OS EMPREGADORES DE NSW ESTÃO 
MUITO SATISFEITOS COM A QUALIDADE 
NACIONALMENTE RECONHECIDA DOS 
TREINAMENTOS QUE OFERECEMOS*

80%
DAS 10 MAIORES ÁREAS DE 
CRESCIMENTO ESTÃO COBERTOS
A TAFE NSW TREINA 8 DE 10 
CATEGORIAS OCUPACIONAIS COM OS 
MAIORES ÍNDICES DE CRESCIMENTO 
DURANTE OS PRÓXIMOS 5 ANOS.^

87,7%
DOS FORMANDOS 
RECOMENDARIAM A TAFE NSW#

89%
SATISFAÇÃO DOS    
FORMANDOS
COM A QUALIDADE GERAL DE   
TREINAMENTO NA NSW#

Fonte: Portal de Informação do Mercado de Trabalho, Governo Australiano, Projeções Ocupacionais – cinco anos até maio de 2024, - Coleta de Dados sobre Resultados Estudantis, # NCVER 
VET (fonte de dados).  
* Pesquisa do Empregador ASQA 2020 – Pesquisa para empregadores A&T com os quais a TAFE NSW negocia. 
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Lugares seguros para aprender e crescer

Na TAFE NSW você encontrará espaços de estudo e também locais vibrantes e oportunidades para 
se comunicar, se socializar ou apenas relaxar. Estão incluídos cafeterias, ginásios, livrarias, galerias 
e espaços de exposição, bem como áreas para bandas de estudantes, churrascos e performance 
teatrais. Você pode até obter descontos em nossos restaurantes para treinamento de estudantes, 
salões de cabeleireiro e beleza e clínicas de massagem.

Associação de estudantes

Quando você se inscreve na TAFE NSW se torna parte de nossa comunidade estudantil. Os membros 
podem desfrutar das instalações, serviços e atividades disponíveis em muitos de nossos câmpus, 
incluindo atividades de recreação, apoio no câmpus e serviços de colocação em emprego.

Você também tem acesso a benefícios e descontos especiais nas livrarias do câmpus ou em fotocópias, 
impressão, estacionamento de automóveis e compras e entretenimento fora do câmpus.  As inscrições 
estão abertas para todos os estudantes e equipe de apoio da TAFE NSW.

Visite a Associação Estudantil da TAFE NSW para inscrever-se.

Bibliotecas

Na TAFE NSW, você obterá acesso à nossa ampla rede estadual de bibliotecas com os mais modernos 
recursos digitais e de impressão. Compostas por uma equipe de bibliotecários profissionais, você pode 
obter ajuda para localizar recursos e instalações da biblioteca, serviços de informações e uma variedade 
de serviços de apoio on-line.

Você também pode obter acesso a computadores e softwares, Wi-Fi, áreas de estudo individuais ou 
em grupo, fotocópias, impressão e serviços de digitalização (incluindo impressão em 3D em algumas 
localidades), bem como toda a ajuda com pesquisa, referências e bibliografia que possa precisar em 
suas tarefas.

Centros infantis

Excelentes instalações para crianças são oferecidas em algumas localidades da TAFE NSW. Esses locais 
estão disponíveis para crianças até seis anos de idade. 

Colocação de trabalho

A TAFE NSW oferece instalações modernas que auxiliam na educação e treinamento, sendo que a 
maior parte dos cursos oferecidos promove uma experiência de aprendizado interativa. Alguns cursos 
exigem o desenvolvimento de habilidades adicionais que somente podem ser alcançadas através de 
colocação no trabalho. Colocações no trabalho são oportunidades para os estudantes desenvolverem e 
aprimorarem suas habilidades no mundo real em um ambiente de trabalho.

Embora as colocações de trabalho não sejam remuneradas, os estudantes dispõem de uma incrível 
oportunidade para criar canais profissionais valiosos e fazer importantes contatos no setor que podem 
levar a futuras oportunidades de trabalho. Para saber mais sobre as exigências e oportunidades 
de colocação em trabalho, consulte sua área de curso específica em nosso site: tafensw.edu.au/
international
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SERVIÇOS 
DE APOIO AO 
ESTUDANTE

Serviços a deficientes  tafensw.edu.au/disability

Os serviços a deficientes da TAFE NSW asseguram que os estudantes com deficiência tenham suporte e 
oportunidades iguais durante os estudos. Os consultores de ensino ao deficiente ajudarão a providenciar 
acomodações razoáveis, com base em suas necessidades individuais e no curso no qual você 
está inscrito. Os consultores de ensino ao deficiente também podem auxiliar em suas necessidades 
tecnológicas de assistência e adaptação.

Serviços de orientação e desenvolvimento de carreira tafensw.edu.au/counselling

O serviço de orientação e desenvolvimento de carreira da TAFE NSW é gratuito e projetado para ajudá-
lo em suas estratégias para tirar o máximo proveito do seu curso e de seus estudos, bem como em 
sua escolha de carreira. Os estudantes da TAFE NSW em perspectiva têm a possibilidade de acessar o 
serviço para auxiliá-lo nas decisões de escolha do curso e planejamento de carreira.

Os estudantes matriculados na TAFE NSW têm a possibilidade de acessar uma ampla gama de serviços 
em desenvolvimento de carreira e apoio pessoal.

Apoio ao aprendizado  tafensw.edu.au/study-support

A TAFE NSW oferece um suporte valioso ao aluno, seja individualmente ou em pequenos grupos, em 
nossos centros de aprendizado flexíveis. Ligue para 131 601 para saber quais serviços de apoio ao estudo 
estão disponíveis em sua localidade.

Bolsas de estudo tafensw.edu.au/international/enrol/scholarships

Os estudantes estrangeiros podem se candidatar a uma bolsa de estudos para auxiliar em seus estudos 
na TAFE NSW. 

Todas as oportunidades para bolsas de estudo, exigências de qualificação e datas de encerramento 
das inscrições são atualizadas regularmente em nossa página na Internet.
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CAMINHOS PARA  
O SUCESSO
Um caminho na TAFE NSW é uma excelente 
maneira de acelerar sua carreira e:

 § preparar-se para o trabalho ou estudo 
 § desenvolver novas habilidades
 § procurar um resultado de carreira 

específico

© TAFE NSW INTERNATIONAL 2022. Correto no momento da impressão (agosto de 2021). RTO 90003 | CRICOS 00591E | HEP PRV12049

CONSTRUA SEU PRÓPRIO CAMINHO 

Seu caminho depende de suas habilidades, experiência, preferências de estudo e metas na carreira. Explore os pontos de 
ingresso mais procurados aqui e comece a planejar seu futuro. 

Cursos de inglês tafensw.edu.au/international/study/courses/english

A TAFE NSW oferece cursos intensivos de idioma inglês em Centros de Ensino de Inglês de propriedade e 
administrado pelo governo em toda NSW.

Certificado e Diplomas  tafensw.edu.au/international/study/courses/
certificate-advanced-diploma

A TAFE NSW oferece uma série de qualificações técnicas reconhecidas nacionalmente incluindo cursos 
com certificado, diploma, diploma avançado e certificado de graduação.

Graduações TAFE NSW tafensw.edu.au/international/study/courses/degrees

Nós oferecemos caminhos de estudos com diploma e diploma avançado. Transferências de créditos 
permitem aos formandos o ingresso em cursos com diploma e diploma avançado em estudos TAFE NSW 
credenciados.

Caminhos para a universidade  tafensw.edu.au/international/study/coursespathways

A TAFE NSW oferece vários programas de ingresso que proporcionam uma admissão garantida em 
diversas universidades australianas.
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ESCOLHA UMA LOCALIZAÇÃO NSW  
A Austrália é um país culturalmente diversificado, com pessoas de diferentes formações vivendo e trabalhando juntas. 
Qualquer que seja a localidade TAFE NSW escolhida, você terá inúmeras oportunidades de atividades sociais e de 
recreação com os estudantes locais. Uma das melhores maneiras de fazer novos amigos é tornar-se sócio da Associação 
de Estudantes. A Associação oferece uma série de excelentes serviços, descontos, instalações e atividades para os 
estudantes e equipe de ensino. Trata-se de uma ótima maneira de se envolver – e a inscrição é gratuita para todos os 
estudantes estrangeiros. 

Sydney
Sydney, a capital de Nova Gales do Sul (New South Wales) é 
uma das maiores cidades da Austrália, conhecida pela Casa 
de Ópera de Sydney (Sydney Opera House), Porto de Darling 
(Darling Harbour), Ponte do Porto de Sydney (Sydney Harbour 
Bridge) e o Jardim Botânico Real (Royal Botanic Garden).

A região de Sydney é cercada por uma linda área costeira 
ao leste e pelos subúrbios metropolitanos no interior da 
cidade. A área mais central de Sydney é um animado polo de 
experiências teatrais, excelentes restaurantes, excitante vida 
noturna e cena cultural vibrante.

Oeste de Sydney  
Localizado a oeste do Distrito Central de Negócios (CBD) de 
Sydney, a região oeste de Sydney é um dos polos culturais 
mais diversificados de NSW. A região vem apresentando 
um significativo crescimento, desenvolvendo os setores e 
comunidades do futuro. 

Abrangendo grandes áreas de parque nacionais e vias 
navegáveis, a região oeste de Sydney é cercada por áreas das 
Montanhas Azuis (Blue Mountains), consideradas patrimônio da 
humanidade, incluindo as Três Irmãs (Three Sisters).

Os estudantes estrangeiros podem escolher entre mais de 40 localidades em toda Nova Gales do Sul. 
tafensw.edu.au/international/study/locations
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Os estudantes estrangeiros podem escolher entre mais de 40 localidades em toda Nova Gales do Sul. 
tafensw.edu.au/international/study/locations

Norte de NSW  
O norte de NSW é um polo regional que 
promove a inovação, a criatividade e 
empresas baseadas em tecnologia.  
É a região das cidades rurais, fazendas 
paradisíacas, da vida silvestre 
australiana e de um lindo litoral.

Área de regiões vinícolas premiadas, 
da famosa cidade de Byron Bay 
e expandindo-se para a fronteira 
com Queensland, o norte de NSW 
oferece aos estudantes incríveis 
oportunidades para sentir de perto 
a Austrália regional. A região floresce 
com aclamados restaurantes, festivais 
culturais, lindas áreas preservadas e 
antigas florestas tropicais.

Sul de NSW
Estendendo-se para o sul de Sydney 
até a fronteira do estado de Victoria, 
colinas contínuas e deslumbrantes 
paisagens do oceano da região de 
sul de NSW oferecem aos estudantes 
oportunidades para desenvolver 
habilidades relacionadas às indústrias 
existentes nessas comunidades. 

A região sul permite aos estudantes 
trabalhar de perto com a comunidade e 
com indústrias que apoiam a agricultura 
sustentável.

Oeste de NSW
A região oeste possui paisagens rurais 
marcantes que devem ser exploradas. 
Os estudantes podem visitar vilarejos 
históricos e conhecer mais sobre o 
passado colonial australiano. 

A viagem para o oeste de NSW pode 
ser feita facilmente por via aérea, por 
estradas e conexões ferroviárias. Você 
pode se dirigir até o coração de NSW 
para sentir a rica cultura indígena e 
visitar parques nacionais considerados 
patrimônios da humanidade e desfrutar 
de uma experiência do deserto 
australiano.

Os estudantes estrangeiros podem escolher entre mais de 40 localidades em toda Nova Gales do Sul. 
tafensw.edu.au/international/study/locations
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IDIOMA INGLÊS

A TAFE NSW pode ajudá-lo a atingir suas exigências do idioma inglês para seu curso técnico ou educação superior escolhidos. 
Nossos cursos de idioma inglês oferecem opções de estudo flexíveis e começam sempre às segundas-feiras, durante 50 
semanas do ano. 

Depois de concluir com sucesso seu curso de inglês, você terá a confiança necessária em sua capacidade de 
comunicação, e ainda automaticamente satisfará os requisitos de admissão do idioma inglês se escolher um curso 
técnico ou superior da TAFE NSW. Você pode escolher o inglês como um curso independente ou como um pacote com uma 
graduação, diploma avançado ou certificado de curso da TAFE NSW.

Sólido apoio ao estudo
Ao se matricular você desfrutará de acesso a todas as instalações do câmpus e atividades práticas 
on-line, bem como do suporte de nossos professores altamente experientes e qualificados, que podem 
desenvolver suas habilidades de redação, audição e expressão.
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LIFE AT TAFE NSW
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Programa de inglês básico   (2 a 50 semanas, 20 horas por semana) CRICOS #049258C

Desde estudantes iniciantes até avançados, este curso ajuda a desenvolver sua confiança na comunicação do idioma 
inglês.  A conclusão bem-sucedida do Inglês Básico oferece acesso direto aos cursos técnicos TAFE NSW com requisitos 
de admissão IELTS 5.5.

Inglês para fins acadêmicos   (5 a 20 semanas, 20 horas por semana) CRICOS #0101064

 Este curso visa aprimorar sua proficiência no idioma inglês e estratégias acadêmicas para participação com sucesso de 
cursos acadêmicos e de Educação Superior.

Para conhecer mais, contate um dos cinco Centros de Idioma Inglês TAFE NSW em toda NSW e saiba quais opções estão 
disponíveis em cada localidade para ajudá-lo a alcançar suas metas no idioma inglês. 

Observe que a extensão do seu curso de inglês dependerá da sua proficiência em inglês no momento da sua matrícula, 
seu progresso durante o curso e dos requisitos de admissão para o curso que você deseja estudar em seguida.

Para informações detalhadas do curso e requisitos de admissão para o idioma inglês visite tafensw.edu.au/international

CURSO Nº/CÓDIGO 
NACIONAL NOME DO CURSO DURAÇÃO

NÍVEL PARA 
ADMISSÃO

TAXA*(AUD)

049258C Programa de inglês básico Até 50 semanas Declaração TAFE $320 por semana

0101064 Inglês para fins acadêmicos Até 50 semanas Declaração TAFE $320 por semana

*Consulte nossa equipe de admissão para as opções de estudo on-line e promoções atuais.
Visite o site para obter as últimas informações sobre o curso tafensw.edu.au/international

Uma semana típica em uma classe de inglês
Os melhores resultados de aprendizado aparecem a partir da combinação de métodos de ensino. Por essa razão, uma 
semana típica em uma classe de ensino de inglês terá você lendo, escrevendo, ouvindo e participando de discussões e 
conversas em grupo. Com 20 horas por semana de estudo variado você aprenderá inglês do modo mais fácil e rápido na 
TAFE NSW.

Centros de Idioma inglês TAFE NSW

Sydney e centros regionais: Ultimo, Meadowbank, Newcastle (Tighes Hill), Wollongong e Kingscliff

Centro regional: Newcastle (Tighes Hill)

Centros regionais de idioma inglês: Newcastle (Tighes Hill) 
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AGRICULTURA,   
CUIDADOS COM ANIMAIS E 
GESTÃO DA TERRA

OPORTUNIDADES 
DE EMPREGO
É ESPERADO UM CRESCIMENTO 
DAS TAXAS DE EMPREGO 
E INVESTIMENTO EM 
SETORES DE ALTA DEMANDA 
ASSOCIADO À PRODUÇÃO 
E PROCESSAMENTO DE 
ALIMENTOS, PROCESSAMENTO 
DE MADEIRA, RESTAURAÇÃO DE 
ÁREAS NATURAIS, CUIDADOS 
COM ANIMAIS E HORTICULTURA.

O consumo de recursos naturais da terra está em um nível sem precedentes. À medida que o mundo se torna 
mais populoso e a demanda de recursos continua a crescer, é crucial criar espaços habitáveis, sustentáveis e 
economicamente viáveis para pessoas, plantas e animais. 

Transforme sua paixão por um mundo natural em uma carreira recompensadora moldando um futuro sustentável 
para a Austrália. A TAFE NSW é uma das maiores instituições de treinamento da Austrália em agricultura, cuidados 
com animais, gestão da terra e horticultura. Milhares de empregadores e especialistas do setor escolhem a TAFE 
NSW todos os anos, porque somos entusiastas do treinamento prático e de qualidade que ajuda os estudantes 
a alcançarem suas metas de carreira. Há uma ampla variedade de cursos para escolher, esteja você apenas no 
começo, preparando-se para o próximo passo ou desejando fazer uma excitante mudança na carreira.

Sólidas conexões com o setor 
Redes de empregadores dinâmicos e estabelecidos, incluindo a Pet Industry Association da 
Austrália, a Royal Agricultural Society, Landcare NSW, Aboriginal Land Councils, a Australian 
Wool Exchange, Australian Association of Bush Regenerators, a The Landscape Association, 
o Australian Institute of Horticulture, o Forest Industry Council, Australian Forest Growers, 
o Australian Meat Industry Council, o Australian Institute of Food Science and Technology, 
a Australian Sports Turf Managers Association, a International Society of Sustainability 
Professionals, Society for Ecological Restoration e Dairy Australia.
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AGRICULTURA

Se você tem paixão por plantas e animais, solos, sustentabilidade e grandes 
áreas externas, então estudar agricultura pode ser perfeito para você. A 
TAFE NSW oferece cursos com experiências práticas para trabalhar com 
agricultura, focando na produção animal e de alimentos e gestão de fazenda. 
Fique atualizado com a tecnologia e as práticas de gestão para todos os tipos 
de pecuária e lavoura. Este setor pode oferecer a você a chance de fazer uma 
diferença real para o meio ambiente e para as pessoas na Austrália.

TRABALHO EM   
TEMPO 
INTEGRAL
MAIS DE 80% DESTE 
SETOR É EMPREGADO 
EM TEMPO INTEGRAL NA 
AUSTRÁLIA.^

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você gosta de lugares abertos?

 § Você gosta de trabalhar como 
parte de uma equipe?

 § Você gosta de trabalhar com 
plantas e animais?

 § Você é apaixonado por práticas 
de sustentabilidade?

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § Agricultura

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Gerente de estação 

 § Gerente de propriedade 

 § Gerente de produção de fazenda 

 § Agrônomo 

 § Gerente de unidade de produção 

Certificado III em 
Agricultura 
(AHC30116)

Certificado IV em 
Agricultura
(AHC40116)

^ Fonte: JobOutlook, ANZCO ID 3111

Diploma de Agricultura 
(AHC50116)

Exemplo de jornada de estudo
Para conhecer mais informações sobre duração e custos - visite tafensw.edu.au/international.
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CUIDADOS COM ANIMAIS

Imagine transformar seu amor por animais em uma carreira satisfatória e 
recompensadora. Os cursos do setor de cuidados com animais são ideais se você 
ama nossos amigos com pelos e penas e é comprometido com a saúde e bem 
estar deles. Saiba sobre a nutrição, as exigências psicológicas e de comportamento 
de animais de exibição, e proporcione ambientes enriquecedores para atender as 
necessidades de muitas espécies diferentes, em instalações como zoológicos ou 
parques de vida silvestre.  Você também pode aprender como falar com o público 
sobre as razões pelas quais a conservação é importante. As carreiras neste setor 
oferecem a você novos desafios e uma chance de trabalhar dentro de um setor com 
sólido crescimento.

POTENCIAL 
DE GANHOS
MÉDIA DE GANHO PARA 
ASSISTENTE E TREINADOR 
AUSTRALIANO DE AUD $986 
SEMANAIS.^

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você gosta de trabalhar com 
animais? 

 § Você gosta de trabalhar em 
equipe? 

 § Você tem boas habilidades de 
comunicação? 

 § Você é solidário? 

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § Animais de cativeiro

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Guardião de animais trainee 

 § Guardião de animais assistente 

 § Assistente de cuidados com 
animais 

 § Cuidador de animal de vida 
selvagem 

^ Fonte: JobOutlook, ANZCO ID 3111. 
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HORTICULTURA E PAISAGISMO

Horticultura é um dos setores de mais rápido crescimento na Austrália e este setor desempenha um importante papel na 
entrega de valor econômico, social e ambiental. Se você é apaixonado por horticultura ou paisagismo, gosta de colocar a 
mão na massa, tem talento com as plantas ou um amor por paisagens criadas, jardins ou arenas de esporte, então nossos 
cursos de horticultura e paisagismo podem abrir portas e oferecer a você uma ampla gama de oportunidades rurais e 
urbanas.

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você gosta de trabalhar em 
lugares abertos? 

 § Você tem um interesse em 
plantas, ciência e ambiente 
natural? 

 § Você é apaixonado por práticas 
de sustentabilidade? 

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § Horticultura

 § Design paisagístico

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Gerente de empresa de 
horticultura 

 § Supervisor de horticultura 

 § Horticultor sênior 

 § Gerente de parques e jardins 

 § Designer paisagístico 

Certificate III in 
Horticulture
(AHC30716)

Diploma of Horticulture 
(AHC50416)

Exemplo de jornada de estudo
Para conhecer mais informações sobre duração e custos - visite tafensw.edu.au/international.
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FLORICULTURA

Deixe seu talento criativo florescer. Flores fazem mais do que embelezar o ambiente – elas agem como um cenário para 
os principais eventos da vida. Como florista, você usará seu instinto natural para cores e desenhos para criar arranjos 
fabulosos, dar uma nova vida e aromas celestiais para qualquer ocasião especial.

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você aprecia ser criativo?

 § Você gostaria de uma carreira 
colorida na floricultura?

 § Você gosta de trabalhar em 
equipe? 

 § Você gosta de ser organizado? 

 § Você gosta de estar com 
pessoas?

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § FLORICULTURA

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Florista assistente

 § Florista

 § Florista sênior

 § Florista Freelancer

 § Proprietário de loja de flores de 
varejo

RECURSOS NATURAIS

Se você é apaixonado por práticas ambientais e agricultura sustentável, uma carreira variada e excitante no setor de 
gestão de recursos naturais é perfeita para você. Com oportunidades de carreira em áreas florestais, restaurações de áreas 
naturais e trabalho de conservação com proprietários de terras públicos e privados, a TAFE NSW oferece qualificações em 
uma série de áreas de recursos naturais que se adaptam a todos os tipos de pessoas interessadas na gestão de recursos 
naturais. Se você deseja trabalhar para assegurar a sustentabilidade dos recursos naturais da Austrália, a TAFE NSW pode 
ajudá-lo a criar habilidades de gestão de recursos naturais práticas e recompensadoras hoje mesmo.

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você tem um grande interesse 
pela gestão sustentável de 
recursos naturais? 

 § Você gosta de áreas externas? 

 § Você aprecia o trabalho físico? 

 § Você gosta de trabalhar 
independentemente?

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § Conservação e gestão de terra 

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Guarda-florestal sênior 

 § Gerente de terras, parques e vida 
selvagem 
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ESTUDOS DE AGRICULTURA (RURAL)
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA 

(AUD)
ADMISSÃO CÂMPUS

Agricultura 
Código do curso:AHC30116 | Código CRICOS:095303K | Código 
nacional:AHC30116

Certificado III 1 ano $11.030 fev, jul Wollongbar

Agricultura
Código do curso:AHC40116 | Código CRICOS:094573G | Código 
nacional:AHC40116

Certificado IV 1 ano $11.580
fev

Primary Industries 
Centre (North 
Wagga Wagga)

fev, jul Wollongbar

Agricultura
Código do curso:AHC50116S | Código CRICOS:093761M | Código 
nacional:AHC50116

Diploma 1 ano $14.030 fev

Armidale 
Primary Industries 
Centre (North 
Wagga Wagga)

Fazenda orgânica
Código do curso:AHC51816 | Código CRICOS:095305G | Código 
nacional:AHC51816

Diploma 1 ano $13.360 fev

National 
Environment 
Centre 
(Thurgoona)

Permaculture
Código do curso:AHC42116 | Código CRICOS:094304F | Código 
nacional:AHC42116

Certificado IV 1 ano $15.100 fev

National 
Environment 
Centre 
(Thurgoona)

Permaculture
Código do curso:AHC52116 | Código CRICOS:094305E | Código 
nacional:AHC52116

Diploma 1 ano $13.750 fev

National 
Environment 
Centre 
(Thurgoona)

CUIDADOS COM ANIMAIS 
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA 

(AUD)
ADMISSÃO CÂMPUS

Animais de cativeiro 
Código do curso:ACM30317S | Código CRICOS:097372C | Código 
nacional:ACM30317*

Certificado III 1 ano $8.930 fev, jul Richmond

FLORICULTURA
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA 

(AUD)
ADMISSÃO CÂMPUS

FLORICULTURA
Código do curso:R20054 | Código CRICOS:089585A | Código 
nacional:SFL30115

Certificado III 1 ano $12.670
fev Ultimo

fev, jul Ryde

HORTICULTURA E PAISAGISMO
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA 

(AUD)
ADMISSÃO CÂMPUS

Horticultura
Código do curso:AHC30716 | Código CRICOS:093764G | Código 
nacional:AHC30716

Certificado III 1 ano $12.040 fev, jul Ryde

Horticultura
Código do curso:AHC50416H | Código CRICOS:093772G | Código 
nacional:AHC50416

Diploma 1 ano $17.000 fev, jul Ryde

RECURSOS NATURAIS
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA 

(AUD)
ADMISSÃO CÂMPUS

Conservação e gestão de terra
Código do curso:AHC51116 | Código CRICOS:093766F | Código 
nacional:AHC51116*

Diploma 1 ano $16.230 fev, jul Ryde

* Esta qualificação está suspensa. Você ainda pode se inscrever neste curso, e você será contatado se precisar fazer a transição para a nova versão quando estiver disponível.  
Para mais informações e para consultar os cursos disponíveis na sua localidade, visite o site da TAFE NSW tafensw.edu.au/international
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ARTE, MODA,   
DESIGN E MÍDIA DIGITAL

CRESCIMENTO 
DE EMPREGOS
OS EMPREGOS PARA 
ARTES VISUAIS E 
PROFISSIONAIS ARTESÃOS 
DEVERÃO CRESCER ATÉ 
O FINAL DE 2023 NA 
AUSTRÁLIA.^

Os benefícios da economia criativa na Austrália podem ser vistos em nossos prósperos espaços de design, moda, 
interiores, música, filmes, arte e digitais. Mais de meio milhão de australianos agora trabalham nos setores criativos. 
Desde a diversidade cultural até a inovação e inclusão social, os setores de artes, música, moda, design digital, filme e TV 
são alguns dos setores mais dinâmicos e com crescimento mais rápido.

Os cursos de artes, música, moda, design digital, filme e TV da TAFE NSW são desenvolvidos a partir de consultas de 
perto com o setor correspondente. Ao escolher a TAFE NSW, você aprenderá em instalações de última geração padrão 
do setor, com professores especialistas que são apaixonados pelo que fazem. Escolha a partir de uma variedade de 
disciplinas, começando em um nível adequado para você. Uma carreira em artes, música, moda, design digital, filme e TV 
dará a você a chance de fazer parte da economia criativa da Austrália.

Caminhos sólidos de estudo
A TAFE NSW oferece uma gama de graduações do setor criativo. Os caminhos também existem para 
outras instituições de educação superior.

^ Fonte: JobOutlook, ANZCO ID 2114
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DESIGN

Direcione sua paixão e desenvolva seu talento criativo para criar uma carreira 
recompensadora e gratificante. Você pode aprender a criar marcas incríveis 
e campanhas para propaganda, lindos interiores, equipamentos e produtos 
inovadores, animação e arte 3D, ou fornecer suporte administrativo para o setor de 
arte e design. Na TAFE NSW, nossos talentosos professores promoverão seus dons 
artísticos e desenvolverão suas habilidades e técnicas em design, para garantir 
que você seja preparado de maneira apropriada para uma carreira de sucesso.

POTENCIAL 
DE GANHOS
UM DESIGNER GRÁFICO   
GANHA UM SALÁRIO MÉDIO DE  
AUD $1.280 POR SEMANA.^

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você tem criatividade e 
imaginação? 

 § É bom em gestão do tempo? 
 § Gosta de trabalhar   

em equipe?
 § Tem talento para ilustrar e 

desenhar conceitos? 
 § Você gosta de projetar em   

ambientes 2D ou 3D?

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § Design (Geral) 
 § Design de moda 
 § Design gráfico 
 § Decoração de interiores 
 § Design de interiores 
 § Artes visuais 

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Diretor de arte 
 § Diretor de criação 
 § Designer gráfico 
 § Ilustrador 
 § Desenvolvedor de mídia digital 

interativa 
 § Decorador/Designer de interiores 
 § Assistente de estúdio 
 § Web designer 

Certificado III em 
Fundamentos do design 

(R10408) 

Certificado IV em 
Design (Design gráfico) 

(R11412) 

Diploma de  
Design de interiores 

(MSF50218) 

Bacharel em  
Design da TAFE NSW 

(Design de interiores) 
(HE20501)

^ Fonte: JobOutlook, ANZCO ID 3111. 

Exemplo de jornada de estudo
Para conhecer mais informações sobre duração e custos - visite tafensw.edu.au/international.
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FDS É CLASSIFICADA COMO A   
SEGUNDA ESCOLA DE DESIGN 
DE MODA DA AUSTRÁLIA E   
A VIGÉSIMA NO MUNDO TODO.
Fonte: fashionista.com
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DESIGN DE MODA

Se você conhece todos os designers recentes e tem uma paixão por moda, então a TAFE NSW pode transformar 
essa paixão em uma carreira de sucesso, com uma gama de cursos empolgantes em design de moda, tecnologia e 
administração. O Estúdio de Design de Moda da TAFE NSW produziu alguns dos designers mais bem-sucedidos, bem como 
diversos profissionais na carreira da moda em áreas como desenvolvimento de produto, compras e propaganda. Então 
prepare-se para iniciar sua carreira na moda, com um curso dinâmico e criativo na TAFE NSW.

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você tem criatividade? 

 § Você tem paixão   
por moda? 

 § Você tem interesse em combinar 
criatividade com negócios? 

 § Você gosta de trabalhar em   
um ambiente agitado? 

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § Design de moda

 § Propaganda e Design de moda 
aplicado (Desenvolvimento de 
produto e design) 

 § Tecnologia e Design de moda 
aplicado

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Diretor de design, Assistente de 
design, desenvolvedor de produto 

 § Estilista de moda 

 § Comprador de moda 

 § Gerente de produção de moda 

 § Diretor de criação 

 § Gerente de propaganda 

 § Gerente de eventos de moda 

Exemplo de jornada de estudo
Para conhecer mais informações sobre duração e custos - visite tafensw.edu.au/international.

Certificado III em 
Tecnologia e Design de 

moda aplicado 
(MST30819)

Bacharel em   
Design de moda

(HE20506)

Diploma de Propaganda 
e Design de moda 
aplicado (Design e 

desenvolvimento de 
produto) 

(MST50119)
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MÚSICA, PRODUÇÃO SONORA E PRODUÇÃO/APRESENTAÇÃO AO VIVO

Se você tem paixão por música e pela indústria de entretenimento e gostaria 
de desenvolver seu ouvido para o som enquanto é orientado por profissionais 
do setor, então a TAFE NSW tem o curso certo para você. Oportunidades de 
emprego na indústria da música, produção sonora e apresentação ao vivo 
estão crescendo enormemente. Sendo você um performer ou alguém mais 
dos bastidores, o setor várias opções de carreira para aqueles que querem se 
envolver com esse crescente setor criativo.

POTENCIAL 
DE GANHOS
TÉCNICOS DE SOM 
GANHAM ACIMA DA MÉDIA 
SALARIAL, CHEGANDO ATÉ 
AUD $1.327 POR SEMANA.^

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você gosta de ser criativo e 
imaginativo? 

 § Você gosta de trabalhar 
colaborativamente? 

 § Você tem interesse em 
entretenimento e em 
compartilhar sua paixão por 
música, apresentações e 
produção? 

 § Você gosta do lado técnico 
de fazer shows ao vivo e 
concertos?

 § Você tem atração pelo lado dos 
negócios no ramo da música, 
incluindo eventos, publicidade e 
transmissão?

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § Apresentação musical   
(Indústria da música) 

 § Indústria musical   
(Produção sonora)   

 § Indústria musical  
(Negócios musicais)   

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Técnico áudio visual 
 § Gerente artístico 
 § Agente de contratação 
 § Promotor de shows 
 § Engenheiro de áudio 
 § Produtor de música eletrônica 
 § Mixer de som ao vivo 
 § Músico/Cantor(a) 
 § Produtor musical 
 § Compositor/letrista 
 § Designer de som 
 § Gerente de palco 
 § DJ 
 § Remixer 

Certificado III em 
Indústria musical 
(Apresentação) 

(CUA30915)

Diploma avançado 
em Indústria musical 

(Apresentação) 
(CUA60515)

Diploma em Indústria 
musical (Apresentação)

(CUA50815)

^ Fonte: JobOutlook, ANZCO ID 3111. 

Exemplo de jornada de estudo
Para conhecer mais informações sobre duração e custos - visite tafensw.edu.au/international.
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BELAS ARTES E ARTES VISUAIS

Expresse e libere sua criatividade para o mundo com uma carreira em belas artes e artes visuais. Nossos premiados 
professores da TAFE NSW ajudarão você a refinar suas habilidades criativas e guiarão você no seu meio de comunicação 
escolhido, proporcionando treinamento prático em nossas galerias e estúdios especialmente criados. Aprenda a expandir 
as ideias, tentar técnicas novas e ser ousado em apresentar seu trabalho. Nós também ajudamos você a ter o domínio das 
habilidades essenciais de negócios, preparação de portfólio e práticas de apresentação para transformar sua criatividade 
em uma carreira de sucesso.

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você tem criatividade   
e imaginação?

 § Você tem autodisciplina?

 § Você gosta de trabalhar   
com as próprias mãos?

 § Você é detalhista?

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § Administração de artes

 § Artes visuais 

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Artista

 § Funcionário administrativo de 
artes

 § Assistente de artes comunitárias

 § Assistente de galeria

 § Curador de galeria

 § Profissional de artes   
visuais e artesanato 

TELA E MÍDIA

Se você sonhou com uma carreira empolgante, agitada e criativa nas indústrias da tela e mídias e ter o olhar ainda voltado 
para os Logies, Academy Awards ou algo similar, há várias opções de estudo para você na TAFE NSW. As carreiras na tela 
e mídias estão expandindo-se continuamente conforme novas tecnologias e plataformas são criadas, fazendo com que 
esse setor seja mais acessível e mais empolgante do que nunca.

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você tem paixão por   
filmes e mídias?

 § Você gosta de escrever e criar 
histórias?

 § Tem vontade de trabalhar em 
equipe para resolver problemas?

 § Gosta de criar jogos?
 § Gosta de criar animações?
 § Gosta de criar personagens 3D?
 § Gosta da emoção da comunicação 

agitada?

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § Filme e televisão
 § Animação e arte 3D
 § Jogos interativos e digitais
 § Tecnologias de mídia digital  

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Operador de câmera /  
Diretor de fotografia 

 § Diretor 
 § Editor / Pós-produção 
 § Registro de som de locação 
 § Produtor 
 § Apresentador de rádio/TV 
 § Produtor de animação e vídeo 
 § Artista de efeitos visuais 
 § Animador 2D/3D 
 § Modelador 3D 
 § Pós-produção para   

mídia de transmissão 
 § Aparelhador
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DESIGN
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA 

(AUD)
ADMISSÃO CÂMPUS

Design (Design gráfico)
Código do curso:R11412 | Código CRICOS:090421M | Código 
nacional:CUA40715*

Certificado IV 0,5 ano $9.270 fev, jul
Design Centre 
Enmore
Lidcombe

Design (Design de interiores)
Código do curso:20501 | Código CRICOS:071917M | Código nacional:NOCODE

Bacharelado 3 anos $61.440 fev Design Centre 
Enmore

Design (multi-disciplina)
Código do curso:CUA40715DM | Código CRICOS:090421M | Código 
nacional:CUA40715*

Certificado IV 0,5 ano $9.270 jul Design Centre 
Enmore

Fundamentos do design
Código do curso:R10408 | Código CRICOS:090401D | Código 
nacional:CUA30715*

Certificado III 0,5 ano $7.560 fev, jul Kingswood
Lidcombe

Fundamentos do design (Design de moda)
Código do curso:RS10408 | Código CRICOS:090401D | Código 
nacional:CUA30715 *

Certificado III 0,5 ano $7.560 fev, jul Ultimo

Design gráfico
Código do curso:R10418 | Código CRICOS:090462B | Código 
nacional:CUA50715*

Diploma 1 ano $13.240 fev, jul

Campbelltown
Design Centre 
Enmore
Kingswood

Design gráfico
Código do curso:CUA60315A | Código CRICOS:094260B | Código 
nacional:CUA60315*

Diploma 
avançado 1 ano $12.420 fev, jul Design Centre 

Enmore

Design gráfico (ilustração)
Código do curso:CUA50715 | Código CRICOS:090462B | Código 
nacional:CUA50715*

Diploma 1 ano $13.240 fev, jul Design Centre 
Enmore

Decoração de interiores
Código do curso:MSF40118 | Código CRICOS:099338M | Código 
nacional:MSF40118

Certificado IV 0,5 ano $12.110 fev, jul Lidcombe

Design de interiores
Código do curso:MSF50218 | Código CRICOS:0101863 | Código 
nacional:MSF50218

Diploma 1 ano $21.090 fev, jul Lidcombe

TECNOLOGIA DE MODA E FIGURINO DE TEATRO
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA 

(AUD)
ADMISSÃO CÂMPUS

Propaganda e Design de moda aplicado (Desenvolvimento 
de produto e design)
Código do curso:MST50119 | Código CRICOS:0100775 | Código 
nacional:MST50119

Diploma 1 ano $30.900 fev, jul Ultimo

Tecnologia e Design de moda aplicado
Código do curso:MST30819 | Código CRICOS:0100790 | Código 
nacional:MST30819

Certificado III 0,5 ano $13.370 fev, jul Ultimo

Design de moda
Código do curso:20506 | Código CRICOS:084563C | Código 
nacional:NOCODE

Bacharelado 3 anos $66.240 fev Ultimo

BELAS ARTES E ARTES VISUAIS
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA 

(AUD)
ADMISSÃO CÂMPUS

Artes visuais
Código do curso:R10416 | Código CRICOS:090444D | Código 
nacional:CUA51115*

Diploma 1 ano $12.240 fev, jul

Campbelltown
Hunter Street 
(Newcastle West)
Kingswood 
St George 
(Kogarah)

Artes visuais
Código do curso:R10420 | Código CRICOS:090491G | Código 
nacional:CUA60715*

Diploma 
avançado 1 ano $10.080 fev, jul

Hunter Street 
(Newcastle West)
Kingswood
Meadowbank

Curso envolvendo colocação de trabalho. Veja a pág. 5.

* Esta qualificação está suspensa. Você ainda pode se inscrever neste curso, e você será contatado se precisar fazer a transição para a nova versão quando estiver disponível.  
Para mais informações e para consultar os cursos disponíveis na sua localidade, visite o site da TAFE NSW tafensw.edu.au/international
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MÚSICA, PRODUÇÃO SONORA E PRODUÇÃO/APRESENTAÇÃO AO VIVO
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA 

(AUD)
ADMISSÃO CÂMPUS

Indústria musical (Negócios musicais) 
Código do curso:CUA50815M | Código CRICOS:094233E | Código 
nacional:CUA50815*

Diploma 0,5 ano $11.560 fev, jul Ultimo

Indústria musical (Apresentação)
Código do curso:CUA30915P | Código CRICOS:094234D | Código nacional:CUA30915*

Certificado III 0,5 ano $7.080 fev, jul Ultimo

Indústria musical (Apresentação)
Código do curso:CUA50815P | Código CRICOS:094233E | Código nacional:CUA50815*

Diploma 1 ano $11.560 fev, jul Ultimo

Indústria musical (Apresentação) 
Código do curso:CUA60515P | Código CRICOS:092358G | Código nacional:CUA60515*

Diploma 
avançado 1 ano $11.190 fev, jul Ultimo

Indústria musical (Produção sonora)
Código do curso:CUA30915S | Código CRICOS:094234D | Código nacional:CUA30915*

Certificado III 0,5 ano $7.080 fev, jul Nirimba
Ultimo

Indústria musical (Produção sonora) 
Código do curso:CUA50815S | Código CRICOS:094233E | Código nacional:CUA50815*

Diploma 1 ano $11.560 fev, jul Nirimba
Ultimo

Indústria musical (Produção sonora) 
Código do curso:CUA50815E | Código CRICOS:094233E | Código nacional:CUA50815*

Diploma 1 ano $11.560 fev, jul Ultimo

Indústria musical (Produção sonora) 
Código do curso:CUA60515SP | Código CRICOS:092358G | Código 
nacional:CUA60515*

Diploma 
avançado 1 ano $11.190 fev, jul Ultimo

TELA E MÍDIA
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA 

(AUD)
ADMISSÃO CÂMPUS

Animação e arte 3D
Código do curso:20520 | Código CRICOS:075731M | Código nacional:NOCODE

Bacharelado 3 anos $66.240 fev
Design 
Centre 
Enmore

Tela e mídia
Código do curso:RP19236 | Código CRICOS:093209B | Código nacional:CUA41215*

Certificado IV 0,5 ano $12.530 fev, jul St 
Leonards

Tela e mídia
Código do curso:RP19237 | Código CRICOS:093210J | Código nacional:CUA51015*

Diploma 0,5 ano $15.270 jul St 
Leonards

* Esta qualificação está suspensa. Você ainda pode se inscrever neste curso, e você será contatado se precisar fazer a transição para a nova versão quando estiver disponível.  
Para mais informações e para consultar os cursos disponíveis na sua localidade, visite o site da TAFE NSW tafensw.edu.au/international
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EDIFICAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO

OPORTUNIDADES  
DE EMPREGO
ESTA ÁREA TEM UM 
SÓLIDO CRESCIMENTO 
PROJETADO PARA 
OS PRÓXIMOS CINCO 
ANOS NA AUSTRÁLIA.^

Mais da metade da população do mundo vive em cidades. Com o aumento da urbanização e o contínuo crescimento da 
população, o desenvolvimento de nosso ambiente em espaços de moradia e sustentabilidade que acomodam comunidades 
diversas e crescentes é fundamental. 

Há inúmeras opções de carreira no ramo de edificação, construção e propriedade. Estude para uma carreira nesta área e 
você terá a chance de projetar, inovar, criar e usar suas habilidades para ajudar a construir e moldar o futuro da Austrália.

Sólidas conexões com o setor
A TAFE NSW mantém parcerias com grandes projetos como o Western Sydney Airport Skills Exchange, 
bem como importantes instituições do setor incluindo Master Builders Association, Housing Industry 
Association e Australian Property Institute.

^ Fonte: JobOutlook, ANZCO ID 312199
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DESIGN DE EDIFICAÇÃO

De sonhar grande até ver o último tijolo colocado, estudar em um curso de concepção de edificações e gestão de 
construção na TAFE NSW pode levar a uma carreira empolgante e recompensadora, trabalhando em projetos de 
infraestrutura, prédios industriais e comerciais ou a casa dos sonhos de alguém. Designers de edificação e gestão de 
construção trabalham com arquitetos e engenheiros, desenvolvem projetos de trabalho e planos de edificação para novas 
construções e reformas. Nossos cursos podem proporcionar caminhos para outros estudos na universidade, permitindo 
que você se torne um arquiteto, um gestor de construção ou vá estudar para bacharel em Design (Design de interiores) na 
TAFE NSW.

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você tem criatividade e 
imaginação?

 § Você tem interesse em design e 
arquitetura? 

 § Você é um atento solucionador 
de problemas?

 § Você é bom em gestão de 
tempo?

 § Você gosta de variedade no 
trabalho?

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § Design de edificação 

 § Alvenaria/Colocação de blocos 

 § Edificação e construção 
(Prédios) 

 § Pintura e decoração 

 § Revestimentos de paredes e 
pisos 

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Designer de edificação 

 § Supervisor / Gerente local de 
edificação 

 § Alvenaria/Colocador de blocos 

 § Construtor 

 § Gerente de construção 

 § Pintor e decorador 

 § Ladrilheiro 

 § Ladrilheiro de paredes e pisos 

Certificado III em Revestimento   
de paredes e pisos  

(CPC31311)

Diploma de Edificação e 
construção (Prédios)

(CPC50210)

Certificado IV 
em Edificação e 

construção (Prédios) 
(CPC40110)

Exemplo de jornada de estudo
Para conhecer mais informações sobre duração e custos - visite tafensw.edu.au/international.
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TOPOGRAFIA

As qualificações de topografia e construção civil da TAFE NSW podem levar a carreiras em uma gama de diferentes 
indústrias e setores, desde rodovias e mineração, até residencial e defesa. Você pode trabalhar com engenheiros civis, 
construtores, gestores de projeto e arquitetos, em grandes projetos de design e construção como edifícios comerciais, 
pontes, rodovias, represas, túneis e ferrovias.

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você gosta de trabalho prático?

 § Você tem boas habilidades de 
organização?

 § Você se comunica muito bem?

 § Você tem ética e 
profissionalismo?

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § Topografia

 § Serviços de informação espacial

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Designer de edificação 

 § Desenhista arquitetônico 

 § Técnico de CAD 

 § Modelador de informação de 
edificação 

 § Técnico de topografia / 
Planejador urbano 

 § Assistente de serviços de 
informação geográfica (GIS) 

 § Assistente de topografia 

 § Assistente de serviços espaciais 

Certificado III em 
Topografia e Serviços de 

informação
espacial 

(CPP30216)

Certificado IV em 
Topografia 

(CPP40216)

Diploma de Topografia
(CPP50116)

Bacharel em   
Avaliação de 

propriedade (HE20501)

Exemplo de jornada de estudo
Para conhecer mais informações sobre duração e custos - visite tafensw.edu.au/international.
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EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA 

(AUD)
ADMISSÃO CÂMPUS

Alvenaria/Colocação de blocos
Código do curso:10210 | Código CRICOS:076741A | Código nacional:CPC30111 *

Certificado III 1 ano $16.340 fev, jul Granville
Nirimba

Edificação e construção (Prédios)
Código do curso:19734 | Código CRICOS:072914F | Código 
nacional:CPC40110*

Certificado IV 1 ano $14.680
fev Granville

fev, jul Nirimba
Ultimo

Edificação e construção (Prédios)
Código do curso:S19735 | Código CRICOS:072913G | Código 
nacional:CPC50210 *

Diploma 1 ano $21.360
fev Granville

fev, jul Nirimba
Ultimo

Pintura e decoração
Código do curso:10215 | Código CRICOS:079497F | Código nacional:CPC30611*

Certificado III 1 ano $15.210 fev, jul Granville

Revestimentos de paredes e pisos
Código do curso:S10222 | Código CRICOS:076742M | Código 
nacional:CPC31311 *

Certificado III 1 ano $16.460 fev, jul Macquarie Fields

TOPOGRAFIA
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA 

(AUD)
ADMISSÃO CÂMPUS

Topografia
Código do curso:CPP40216 | Código CRICOS:096144A | Código 
nacional:CPP40216*

Certificado IV 0,5 ano $10.680 jul Ultimo

Topografia
Código do curso:11704A | Código CRICOS:093553G | Código 
nacional:CPP50116*

Diploma 1 ano $23.390 fev Ultimo

Topografia e Serviços de Informação Espacial
Código do curso:11701A | Código CRICOS:093554G | Código 
nacional:CPP30216*

Certificado III 0.5 ano $9.750 fev Ultimo

Curso envolvendo colocação de trabalho. Veja a pág. 5.

* Esta qualificação está suspensa. Você ainda pode se inscrever neste curso, e você será contatado se precisar fazer a transição para a nova versão quando estiver disponível.  
Para mais informações e para consultar os cursos disponíveis na sua localidade, visite o site da TAFE NSW tafensw.edu.au/international
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NEGÓCIOS E FINANÇAS 

CRESCIMENTO 
DE EMPREGOS
É ESPERADO UM FORTE 
CRESCIMENTO FUTURO NO 
EMPREGO NESTE SETOR 
NA AUSTRÁLIA.^

Desde o ponto de concepção até o ponto de venda, os variados papéis de Negócios e Finanças apoiam todos os setores da 
economia. As habilidades que você desenvolve e aprimora abrirão incontáveis portas em sua carreira, não importando sua 
paixão.

Esteja você interessado em pequenas ou grandes empresas, trabalho especializado ou funções de gestão geral, a 
TAFE NSW oferece uma série de qualificações em negócios e finanças que fornecem percepções em produtividade 
organizacional e sucesso nos negócios. Concentre suas habilidades em contabilidade e finanças, recursos humanos, 
treinamento e avaliação, marketing e comunicações ou vendas e varejo. Forneça apoio especializado em administração 
nos negócios ou aprenda a liderar e gerenciar uma equipe para assegurar que seu negócio seja organizado para um 
sucesso permanente. Qualquer que seja sua paixão ou orientação, seu conhecimento será transferido para vários 
setores, assegurando progressos na carreira.

Caminhos sólidos de estudo 
A TAFE NSW oferece uma série de programas de graduação relacionados a negócios e finanças, com 
créditos de nossos cursos com diploma. Acordos com universidades também criam caminhos para 
outros estudos com nível de graduação.

^ Fonte: JobOutlook, ANZCO ID 1321
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     Gilda, Planejamento Financeiro

Foram os professores que 
me deram a confiança para 
continuar meus estudos. 
Seus métodos cuidadosos 
e solidários garantiram que 
eu acreditasse em mim e em 
minha capacidade - algo que o 
dinheiro não pode comprar.

CONTABILIDADE E FINANÇAS

Há uma forte demanda no setor privado e público para profissionais de finanças e contabilidade altamente treinados. O 
conhecimento especializado em contabilidade e finanças é essencial para o sucesso pessoal e nos negócios. A TAFE 
NSW oferece uma ampla gama de cursos nesse setor, dando a você as habilidades e conhecimento para se tornar um 
líder no setor, com especialidade em contabilidade, serviços bancários, investimento, planejamento financeiro, hipoteca, 
corretagem, na Austrália e em outros países.

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você quer ajudar outras pessoas a 
terem sucesso financeiro? 

 § Você é bom na resolução de 
problemas? 

 § Dinheiro é a sua paixão? 

 § Você gosta de trabalhar com 
números? 

 § Você está preparado para analisar 
informações? 

 § Você é uma pessoa organizada?

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § Contabilidade e Escrituração 

 § Planejamento financeiro / 
contábil

 § Comércio Aplicado

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Planejador Financeiro 
 § Contador 
 § Agente Hipotecário 
 § Gerente de Banco 
 § Gerente de Orçamentos 
 § Gerente de Folha de Pagamentos 
 § Analista / Auditor Financeiro 
 § Escriturário 
 § Supervisor de Contas 
 § Gerente de Contas a Pagar 
 § Gerente de Contas a Receber 
 § Agente BAS - Escriturário 
 § Encarregado de Folha de 

Pagamentos 

Certificado IV em   
Contabilidade 
e Escrituração

(FNS40217)

Diploma de Comércio   
Aplicado  

(HE20515)

Bacharel em Comércio 
Aplicado (Grandes 

planejamentos  
financeiros ou 

contábeis)   
da TAFE NSW
(HE20532/ 
HE20531)

Exemplo de jornada de estudo
Para conhecer mais informações sobre duração e custos - visite tafensw.edu.au/international.
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ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS

Caso esteja apenas começando ou já tenha alguma experiência trabalhando em um ambiente de escritório, um curso 
em Administração de Negócios da TAFE NSW oferecerá a você as habilidades administrativas, execução operacional e 
conhecimento e ainda habilidades de gestão de equipes que você precisa para ser bem-sucedido.

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você gosta de trabalhar em 
equipe? 

 § Você se interessa por resolução   
de problemas? 

 § Você é uma pessoa organizada? 

 § Você se comunica bem? 

 § Você adora liderar? 

 § Você é determinado?

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § Negócios

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Gerente Executivo

 § Assistente Executivo

 § Gerente de Escritório

 § Administrador de Escritório

Certificado III   
em Administração de 

Negócios
(BSB30415)

Certificado IV   
em Administração de 

Negócios
(BSB40515)

Diploma de
ADMINISTRAÇÃO   

DE NEGÓCIOS
(BSB50415)

Bacharel em  
Negócios TAFE NSW

(HE20514)

Exemplo de jornada de estudo
Para conhecer mais informações sobre duração e custos - visite tafensw.edu.au/international.
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SERVIÇOS DE NEGÓCIOS, LIDERANÇA E ADMINISTRAÇÃO 

Caso esteja apenas começando ou já tenha alguma experiência, um curso em Serviços de Negócios, Liderança e 
Administração na TAFE NSW fornecerá a você o conceito e a inspiração, bem como habilidades em estratégia de negócios, 
execução operacional e gestão eficiente de equipes. Com uma qualificação em serviços de negócios, liderança e gerência 
na TAFE NSW, você pode prosperar em uma série de ambientes.

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você tem ética e profissionalismo? 

 § Você gosta de trabalhar em equipe? 

 § Você tem pensamento crítico? 

 § Você é uma pessoa organizada? 

 § Você se comunica bem? 

 § Você tem uma paixão por liderar, 
treinar e orientar? 

 § Você é determinado e 
concentrado? 

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § Negócios 

 § Liderança e Administração 

 § Marketing e Comunicações 

 § Pequenas novas empresas 

 § Recursos Humanos 

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Supervisor, chefe de equipe   
ou gerente 

 § Administrador de programas ou 
projetos 

 § Gerente de atendimento ao 
cliente 

 § Proprietário/Gerente de 
pequenas empresas 

 § Administrador de programas ou 
projetos 

 § Auditor 

 § Gerente de prática 

 § Gerente de Escritório 

 § Gerente local

Certificado IV
em Liderança   

e administração
(BSB42015)

Diploma de
Liderança e 

administração
(BSB51918)

TAFE NSW 
Negócios TAFE NSW

(HE20514)

Exemplo de jornada de estudo
Para conhecer mais informações sobre duração e custos - visite tafensw.edu.au/international.
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MARKETING E COMUNICAÇÕES

Eu incentivo todos os 
estudantes a cursarem a 
TAFE NSW – o ambiente é 
incrível e os estudantes 
estrangeiros se sentem muito 
acolhidos.

   KIM, DIPLOMA AVANÇADO DE MARKETING E 
COMUNICAÇÃO

Marketing e Comunicações desempenham um papel vital no crescimento e sustentabilidade de todas as organizações. Uma 
qualificação da TAFE NSW em marketing e comunicação fortalecerá e desenvolverá suas habilidades estratégicas, analíticas 
e nos negócios para ajudar nas estratégias e planejamento de desenvolvimento, implementação e execução, proporcionando 
uma vantagem competitiva e sustentável para seus negócios.

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você gosta de trabalhar   
com pessoas?

 § Você tem excelentes habilidades 
de comunicação?

 § Você tem ética e  
profissionalismo? 

 § Você tem boas habilidades   
analíticas? 

 § Você tem criatividade? 
 § Você gosta de ser inovador? 
 § Você gosta de demonstrar 

iniciativa?

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § Marketing e Comunicações

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Coordenador ou Gerente   
de marketing

 § Gerente de Marcas Assistente
 § Analista de Pesquisa de Mercado
 § Executivo de Relações Públicas 
 § Coordenador de Contas 
 § Comprador ou Planejador de 

Mídia 
 § Atendimento ao cliente ou 

Gerente de contas 
 § Estrategista de Mídia Social 
 § Gerente de experiência do 

usuário 
 § Gerente de marketing digital 
 § Assistente de marketing
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RECURSOS HUMANOS
Equipe altamente qualificada e bem treinada são os maiores ativos de uma organização bem-sucedida. Caso esteja 
interessado em administração de recursos humanos, recrutamento e desenvolvimento, a TAFE NSW pode fornecer a você 
as habilidades para se destacar em uma série de funções nesse setor indispensável.

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você tem tato?

 § Você gosta de resolver problemas? 

 § Você tem diplomacia? 

 § Você se comunica com eficiência? 

 § Você é bom em resolução de 
conflitos? 

 § Você tem sucesso quando trabalha   
com um conjunto de regras 
definidas? 

 § Você tem paixão por liderar, treinar e 
orientar? 

 § Você tem uma mente analítica?

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § Recursos Humanos

 § Administração de Recursos 
Humanos

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Coordenador / Assistente de 
recursos humanos

 § Gerente / Consultor de Recursos 
Humanos 

 § Gerente de desenvolvimento de 
negócios

 § Gerente de escritório / Gerente de 
recursos humanos sênior

SETOR IMOBILIÁRIO E AVALIAÇÃO
Com previsão de crescimento futuro do setor, não há nenhuma dúvida: agentes imobiliários são uma grande sacada. 
Serviços de propriedades oferecem carreiras promissoras para aqueles que têm metas determinadas e adoram a ideia 
de poderem ajudar alguém a realizar seus sonhos imobiliários. O setor oferece inúmeras oportunidades de carreiras 
recompensadoras, incluindo trabalhos de avaliação de propriedades, vendas, desenvolvimento e administração.

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você é uma pessoa organizada?

 § Você gosta de trabalhar com 
pessoas de diversas formações?

 § Você se orienta por metas?

 § Você gosta de desenvolver 
relações?

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § Setor Imobiliário

 § Avaliação

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Administrador Imobiliário

 § Agente Imobiliário

 § Gerente de propriedade

 § Avaliador de Propriedade

 § Gerente Social
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NEGÓCIOS
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA 

(AUD)
ADMISSÃO CÂMPUS

Negócios
Código do curso:R20119 | Código CRICOS:092100A | Código nacional:BSB30115*

Certificado III 0,5 ano $6.410 fev, jul Ultimo

Negócios
Código do curso:R11740 | Código CRICOS:089581E | Código nacional:BSB40215*

Certificado IV 0,5 ano $6.210 fev, jul

Granville
Liverpool
Meadowbank
Newcastle 
(Tighes Hill)
Ultimo

Negócios
Código do curso:R17805 | Código CRICOS:087148E | Código nacional:BSB50215*

Diploma 0,5 ano $7.030 fev, jul

Granville
Liverpool
Meadowbank
Newcastle 
(Tighes Hill)
Ultimo

Negócios
Código do curso:HE20514 | Código CRICOS:092518G | Código nacional:NOCODE

Bacharelado 3 anos $46.080 fev, jul Granville
Ultimo

Liderança e Administração
Código do curso:R11742 | Código CRICOS:089341K | Código nacional:BSB42015*

Certificado IV 0,5 ano $7.150 fev, jul Meadowbank

Liderança e Administração
Código do curso:BSB51918 | Código CRICOS:098951J | Código nacional:BSB51918

Diploma 0,5 ano $9.370 fev, jul Meadowbank

Pequenas novas empresas
Código do curso:BSB42618 | Código CRICOS:098638G | Código nacional:BSB42618*

Certificado IV 0,5 ano $6.630 fev, jul Ultimo

ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA 

(AUD)
ADMISSÃO CÂMPUS

ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS
Código do curso:R17808 | Código CRICOS:089580F | Código nacional:BSB40515*

Certificado IV 0,5 ano $6.570 fev, jul Granville
Ultimo

ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS
Código do curso:R17809 | Código CRICOS:087285G | Código nacional:BSB50415*

Diploma 0,5 ano $7.220 fev, jul
Blacktown
Granville
Ultimo

CONTABILIDADE E FINANÇAS
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA 

(AUD)
ADMISSÃO CÂMPUS

Contabilidade e Escrituração
Código do curso:FNS40217 | Código CRICOS:0101049 | Código nacional:FNS40217

Certificado IV 0,5 ano $7.930 fev, jul
Granville
Meadowbank
Ultimo

Comércio Aplicado
Código do curso:HE20515 | Código CRICOS:094910F | Código nacional:NOCODE

Diploma 1 ano $19.600 fev, jul Granville
Ultimo

Comércio Aplicado - Responsável por Contas
Código do curso:HE20532 | Código CRICOS:094909K | Código nacional:NOCODE

Bacharelado 3 anos $46.080 fev, jul Granville
Ultimo

Comércio Aplicado - Responsável pelo Planejamento Financeiro
Código do curso:HE20531 | Código CRICOS:094909K | Código nacional:NOCODE

Bacharelado 3 anos $46.080 fev, jul Ultimo

RECURSOS HUMANOS
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA 

(AUD)
ADMISSÃO CÂMPUS

Administração de Recursos Humanos
Código do curso:BSB50618 | Código CRICOS:098679J | Código nacional:BSB50618

Diploma 0,5 ano $8.270 fev, jul Ultimo

Recursos Humanos
Código do curso:R11061 | Código CRICOS:089586M | Código nacional:BSB41015*

Certificado IV 0,5 ano $6.620 fev, jul Ultimo

MARKETING E COMUNICAÇÃO
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA 

(AUD)
ADMISSÃO CÂMPUS

MARKETING E COMUNICAÇÃO
Código do curso:R17855A | Código CRICOS:093214E | Código nacional:BSB42415*

Certificado IV 0,5 ano 6,880$ fev, jul
Meadowbank
Newcastle 
(Tighes Hill)
Ultimo

MARKETING E COMUNICAÇÃO
Código do curso:R17856A | Código CRICOS:093215D | Código nacional:BSB52415*

Diploma 0,5 ano 13,620$ fev, jul Meadowbank
Ultimo

SETOR IMOBILIÁRIO E AVALIAÇÃO

CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA 
(AUD)

ADMISSÃO CÂMPUS

Avaliação de propriedade
Código do curso:20507 | Código CRICOS:089229K | Código nacional:NOCODE

Bacharelado 3 ano 47,040$ fev, jul Ultimo

Curso envolvendo colocação de trabalho. Veja a pág. 5.

* Esta qualificação está suspensa. Você ainda pode se inscrever neste curso, e você será contatado se precisar fazer a transição para a nova versão quando estiver disponível.  
Para mais informações e para consultar os cursos disponíveis na sua localidade, visite o site da TAFE NSW tafensw.edu.au/international
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SERVIÇOS COMUNITÁRIOS

DEMANDA DO 
SETOR
EXISTEM MAIS DE 65.000 
TRABALHADORES DE APOIO 
AO BEM-ESTAR EM TODA A 
AUSTRÁLIA.^

Quando você trabalha em Serviços Comunitários, sua habilidade com pessoas, compaixão e grau de especialização fazem toda 
a diferença para as pessoas em sua comunidade. A TAFE NSW oferece uma série de qualificações que podem ajudar em sua 
carreira, com cursos flexíveis, estimulantes e nacionalmente reconhecidos. 

Caso esteja interessado em trabalhar com idosos, ajudar crianças a aprender e crescer, auxiliar pessoas com deficiências 
ou deseja fazer a diferença em sua comunidade, a TAFE NSW é a escolha mais inteligente. Somos a maior instituição 
de educação e treinamento da Austrália com cursos que variam desde qualificações para iniciantes até capacitação 
especializada. Todos esses cursos foram projetados por especialistas do setor para preparar você para uma carreira 
trabalhando com pessoas de todas as idades com uma gama de necessidades.

DESTAQUES DE PERFIL
RAMESH, BACHAREL EM EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA À PRIMEIRA INFÂNCIA

Ramesh

Receber este prêmio não teria 
sido possível sem o apoio e 
dedicação permanente dos 
meus professores da TAFE NSW.

Ramesh veio do Nepal para a Austrália para estudar na TAFE NSW Nirimba e 
mesmo estudando em tempo integral e trabalhando em meio-expediente, Ramesh 
conseguiu encontrar 20 a 30 horas semanais para ser voluntário no trabalho 
de empoderamento, inspiração e motivação de outros estudantes estrangeiros, 
como presidente e membro fundador da organização sem fins lucrativos, Visão 
para Motivação.  

Em consequência, em 2020 Ramesh foi indicado para o prêmio de Estudante 
Estrangeiro do Ano VET/TAFE pelo Conselho de Estudantes Estrangeiros da 
Austrália.  

Ramesh deseja prosseguir estudando currículo e instrução, com a ideia de 
retornar eventualmente para o Nepal para ajudar a influenciar o sistema de 
educação do seu país. 

^ Fonte: JobOutlook, ANZCO ID 4117

SE
RV

IÇ
OS

 C
OM

UN
IT

ÁR
IO

S

38

TA
FE

NS
W

.E
DU

.A
U/

IN
TE

RN
AT

IO
NA

L

https://www.tafensw.edu.au/international


© TAFE NSW INTERNATIONAL 2022. Correto no momento da impressão (agosto de 2021). RTO 90003 | CRICOS 00591E | HEP PRV12049

ASSISTÊNCIA AO IDOSO

A Austrália tem uma grande população de idosos, o que aumenta a procura pela Assistência a Idosos e serviços 
relacionados. Trabalhar com pessoas mais velhas pode ser uma carreira gratificante, relevante e importante, na medida 
em que você pode ser um instrumento na melhoria da qualidade de vida. Há muitas oportunidades e opções de carreira 
disponíveis no setor de assistência ao idoso, e pode ser uma escolha de carreira perfeita para você - e seus primeiros 
passos podem ser com a TAFE NSW.

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você tem empatia? 

 § Você tem boas habilidades de 
comunicação? 

 § Are you interested in working 
with people? 

 § Are you patient?

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § Suporte ao Idoso 

 § Suporte individual

 § Suporte individual (Idosos)  

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Community Support Worker

 § Aged Care Supervisor

 § Care Team Leader

 § Enfermeiro Registrado

 § Home Care Worker

 § Personal Care Worker

 § Program Coordinator

 § Residential Care Officer

SERVIÇOS COMUNITÁRIOS

Um dia de trabalho em serviços comunitários significa cuidar das pessoas e fazer mudanças positivas em suas vidas. Se 
você é determinado a ajudar outras pessoas e também tem paixão por sua progressão na carreira e futuras perspectivas 
de trabalho, a TAFE NSW tem uma série de cursos que podem ajudar você a alcançar seus objetivos.

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você é paciente?  

 § Você tem boas habilidades de 
comunicação?  

 § Você é enérgico e apaixonado 
por sua comunidade? 

 § Você pode trabalhar de forma 
independente?  

 § Você tem ética e  
profissionalismo?

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § SERVIÇOS COMUNITÁRIOS 

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Trabalhar em serviços 
comunitários 

 § Trabalhar por caso 
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EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA À PRIMEIRA INFÂNCIA

Se você adora trabalhar com crianças e deseja ajudá-las a crescer e se 
desenvolver, a TAFE NSW têm inúmeras opções de estudo em educação da 
primeira infância para ajudá-lo a ingressar e avançar dentro da profissão. 
Desfrute de uma carreira envolvente e gratificante, em que você pode se 
conectar com jovens mentes para inspirar aprendizado e crescimento.

OPORTUNIDADES  
DE EMPREGO
ESTA ÁREA NA AUSTRÁLIA 
TEM UM FORTE CRESCIMENTO 
PROJETADO AO LONGO DOS 
PRÓXIMOS CINCO ANOS.^

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você é apaixonado por 
educação para a primeira 
infância?

 § Você tem ética e  
profissionalismo? 

 § Você demonstra bom julgamento 
e iniciativa? 

 § Você é observador e paciente? 

 § Você tem interesse em ajudar 
crianças a crescerem e se 
desenvolverem?  

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA À   
PRIMEIRA INFÂNCIA

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Professor da primeira infância

 § Administrador/Proprietário/
Diretor de serviços à primeira 
infância

 §  Educador da primeira infância

 § Educador fora do horário escolar

 § Coordenador fora do horário 
escolar

Certificado III 
Certificado III em 

Educação e Assistência 
à Primeira Infância 

(CHC30113)

Bacharel em   
Educação e assistência 
à primeira infância (do 

nascimento aos 5 anos) 
da TAFE NSW 

(HE20510)

Diploma de   
Educação e Assistência 

à Primeira Infância 
(CHC50113)

^ Fonte: JobOutlook, ANZCO ID 2411

Exemplo de jornada de estudo
Para conhecer mais informações sobre duração e custos - visite tafensw.edu.au/international.
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ASSISTÊNCIA AO IDOSO
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA (AUD) ADMISSÃO CÂMPUS

Suporte ao Idoso 
Código do curso:CHC43015 | Código CRICOS:090192G | Código 
nacional:CHC43015

Certificado IV 1 ano $12.430
fev Kingswood

fev, jul Ultimo

Suporte individual (Idosos)
Código do curso:R11433 | Código CRICOS:090190K | Código 
nacional:CHC33015

Certificado III 0,5 ano $8.170 fev, jul

Castle Hill
Glendale
Kingswood
Meadowbank
Newcastle (Tighes 
Hill)
Port Macquarie
St Leonards
Ultimo

SERVIÇOS COMUNITÁRIOS
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA (AUD) ADMISSÃO CÂMPUS

SERVIÇOS COMUNITÁRIOS
Código do curso:R18701 | Código CRICOS:090193G | Código 
nacional:CHC42015

Certificado IV 1 ano $11.910

fev
Hamilton 
Ourimbah
Port Macquarie

fev, jul

Coffs Harbour 
Education Centre 
(Coffs Harbour - 
Hogbin Drive)
Ultimo

SERVIÇOS COMUNITÁRIOS
Código do curso:R11454 | Código CRICOS:089854G | Código 
nacional:CHC52015

Diploma 1 ano $13.350

fev
Hamilton
Port Macquarie
Wollongong

fev, jul
Nirimba
Ourimbah
Ultimo

EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA À PRIMEIRA INFÂNCIA
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA (AUD) ADMISSÃO CÂMPUS

Certificado III em Educação e Assistência à Primeira Infância
Código do curso:25272 | Código CRICOS:081612A | Código nacional:CHC30113 

Certificado III 0,5 ano $8.150

fev

Campbelltown
Meadowbank
Port Macquarie
Wollongong

fev, jul

Bankstown
Glendale
Nirimba
Ourimbah
Randwick
St Leonards

Certificado III em Educação e Assistência à Primeira Infância
Código do curso:25281 | Código CRICOS:081611B | Código nacional:CHC50113 

Diploma 1 ano $14.430

fev Port Macquarie

fev, jul

Bankstown
Campbelltown
Glendale
Meadowbank
Nirimba
Randwick
St Leonards
Wollongong

Certificado III em Educação e Assistência à Primeira Infância
Código do curso:S25281 | Código CRICOS:081611B | Código nacional:CHC50113

Diploma 1,5 ano $21.645 fev, jul Wollongbar

Educação e assistência à primeira infância (do Nascimento 
aos 5 anos)
Código do curso:20510 | Código CRICOS:075653J | Código nacional:NOCODE 

Bacharelado 4 anos $54.720 fev, jul

Glendale
Nirimba
Randwick
Shellharbour

Curso envolvendo colocação de trabalho. Veja a pág. 5.
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ENGENHARIA

SETOR EM 
CRESCIMENTO
AS FUNÇÕES TÉCNICAS E 
COMERCIAIS DE ENGENHARIA 
CRESCERÃO E AS RECEITAS 
NA AUSTRÁLIA DO SETOR 
DE ELETRÔNICOS E 
ELETROTECNOLOGIA ATINGIRÃO 
MAIS DE AUD $2,5 BILHÕES NOS 
PRÓXIMOS ANOS.^

Sustentabilidade, inovação, robótica, a era digital - nunca houve uma época mais excitante para se trabalhar em Engenharia 
e Eletrotecnologia. Trata-se de um setor em franco desenvolvimento, assim aproveite a oportunidade para construir um futuro 
mais brilhante para você mesmo e para o planeta. 

Você aprenderá com simuladores especializados e softwares padrões do setor em ambientes de aprendizado os 
mais realistas possíveis. Os estudos na TAFE NSW podem levar você a uma vasta gama de setores, incluindo aviação, 
construção, fabricação e robótica. Em qualquer carreira que escolha seguir, você terá tarefas práticas trabalhando com 
diferentes tecnologias e enfrentando diferentes desafios e recompensas a cada dia.

Pronto para o trabalho e foco sustentável
Desde tecnologias sustentáveis, automação e tecnologia material, até comunicações e habilidades em 
CAD, seu aprendizado está sempre concentrado nas necessidades dos locais de trabalho do amanhã.

^ Fonte: TAFE Strategic Research & Analysis, Industry and Training Outlook, maio de 2020
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ESTUDOS DE ENGENHARIA

Se você aprecia soluções criativas, resolver problemas e trabalhar com 
máquinas e tecnologia, então engenharia e engenharia mecânica podem 
ser perfeitas para você. Com os desenvolvimentos em robótica e tecnologias 
mecânicas este é o momento de se preparar para o futuro. As oportunidades 
estão se abrindo em uma vasta gama de setores, desde aeroespacial até 
geração de energia. Então, construa sua carreira em um ambiente limpo e 
altamente tecnológico, enquanto ajuda a criar um futuro sustentável.

POTENCIAL 
DE GANHOS
A MÉDIA SALARIAL SEMANAL PARA 
UM TÉCNICO OU PROFISSIONAL DE 
ENGENHARIA EM TEMPO INTEGRAL 
NA AUSTRÁLIA É DE AUD $1,270.^

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você é curioso para saber como 
tudo funciona? 

 § Você aprecia atividades técnicas 
e mecânicas? 

 § Você gosta de pensar 
criativamente para encontrar a 
melhor solução? 

 § Você gosta de dispositivos   
e máquinas?   

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § Projeto de Construção Civil 

 § Engenharia Eletrônica e de 
Comunicações 

 § Engenharia - Técnica 

 § Engenharia Mecânica 

 § Tecnologia de Engenharia - 
Elétrica 

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Técnico de Engenharia Civil 

 § Projetista Sênior de Obras Civis 

 § Projetista Paraprofissional 

 § Técnico de Engenharia Eletrônica 
e de Comunicações 

 § Técnico de Engenharia 

 § Associado de Engenharia 

 § Gerente Técnico 

 § Gerente de Engenharia 

 § Tecnólogo de Engenharia 

ESTUDOS DE ENGENHARIA
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA 

(AUD)
ADMISSÃO CÂMPUS

Projeto de Construção Civil
Código do curso:RS14171 | Código CRICOS:089828J | Código 
nacional:RII50515*

Diploma 1,5 ano $16.970 fev, jul Ultimo

Projeto de Construção Civil
Código do curso:R14181 | Código CRICOS:089830D | Código 
nacional:RII60515*

Diploma 
avançado 0,5 ano $12.130 fev, jul Ultimo

Engenharia Eletrônica e de Comunicações
Código do curso:20263 | Código CRICOS:078943G | Código 
nacional:UEE50511 *

Diploma 2 anos $30.610 fev Ultimo

Engenharia - Técnica
Código do curso:11775 | Código CRICOS:081567A | Código nacional:MEM50212 

Diploma 1 ano $14.110 fev Ultimo

Engenharia Mecânica
Código do curso:S11778 | Código CRICOS:081835G | Código 
nacional:MEM60112

Diploma 
avançado 1,5 ano $23.230 fev, jul Ultimo

Tecnologia de Engenharia - Elétrica 
Código do curso:20281 | Código CRICOS:078942J | Código nacional:UEE62111 *

Diploma 
avançado 2 anos $27.810 fev, jul Ultimo

Curso envolvendo colocação de trabalho. Veja a pág. 5.

 ^ JobOutlook, ANZCO ID 7123. * Esta qualificação está suspensa. Você ainda pode se inscrever neste curso, e você será contatado se precisar fazer a transição para a nova versão quando estiver disponível.  
Para mais informações e para consultar os cursos disponíveis na sua localidade, visite o site da TAFE NSW tafensw.edu.au/international
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CABELEIREIRO E BELEZA

OPORTUNIDADES 
DE EMPREGO
É ESPERADO UM 
CRESCIMENTO DE EMPREGO 
MUITO FORTE, COM UMA 
GRANDE DEMANDA DO 
SETOR PARA QUALIFICAÇÕES 
COMPLETAS E HABILIDADES 
ESPECÍFICAS.^

Se você deseja uma profissão em que pode ajudar as pessoas a se sentirem e parecerem muito melhores, bem como adquirir 
habilidades criativas que podem levar você para qualquer lugar do mundo, faça um curso de cabeleireiro, barbearia e beleza 
na TAFE NSW. 

Aprenda com professores especialistas do setor e forme-se com confiança, para então iniciar uma carreira como um 
profissional cabeleireiro, de beleza, unhas e maquiagem, altamente capacitado. Caso seu coração se decida por esse 
trabalho, ou por abrir seu próprio salão de cabeleireiro ou de beleza de alto gabarito, nós asseguramos que você aprenderá 
as técnicas mais recentes enquanto adquire capacitação profissional e experiência prática em nossas instalações de 
ensino exclusivas. A TAFE NSW tem qualificações reconhecidas nacionalmente para todos os estágios de sua carreira e 
nós apreciamos muito oferecer treinamento de alta qualidade.

Experiência real no mundo real
Treine em clientes reais em nossos salões especializados. Você pode também desenvolver seu portfólio 
e demonstrar suas habilidades em apresentações e exposições fotográficas.

^ Fonte: TAFE NSW Strategic Research & Analysis, Industry Report, setembro de 2020
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SERVIÇOS DE BELEZA

Na profissão da beleza você ajudará as pessoas a se sentirem muito melhor, auxiliando essas pessoas a ficarem mais 
bonitas. Os instrutores experientes do setor da TAFE NSW o ajudarão a desenvolver as habilidades e o conhecimento 
exigidos para oferecer tratamentos de beleza.  
Quer você deseje trabalhar em um salão ou nos bastidores do mundo da moda ou dos filmes, os cursos de cabeleireiro 
proporcionarão a você o conhecimento e a habilidade que precisa para se tornar um expert. 

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você tem boas habilidades de 
comunicação? 

 § Você tem talento criativo? 

 § Você tem algum interesse em 
saúde e bem-estar?

 § Você é atencioso e cuidadoso?  

 § Você tem interesse na indústria 
de cosméticos?

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § Terapia da Beleza 

 § Cabeleireiro 

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Esteticista 

 § Terapeuta da Beleza

 § Gerente de Salão de Beleza 

 § Maquiador 

SERVIÇOS DE BELEZA
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA 

(AUD)
ADMISSÃO CÂMPUS

Terapia da Beleza
Código do curso:RN18934 | Código CRICOS:089070F | Código 
nacional:SHB50115

Diploma 1 ano $17.050

jul Wollongbar

fev, jul

Kingscliff
Liverpool
Mount Druitt
Port Macquarie
Ultimo

CABELEIREIRO
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA 

(AUD)
ADMISSÃO CÂMPUS

Cabeleireiro
Código do curso:R10436 | Código CRICOS:093246G | Código 
nacional:SHB30416

Certificado III 1 ano $13.240 fev, jul
Bankstown
Meadowbank
Ultimo
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SETOR EM 
CRESCIMENTO
ESTÁ PREVISTO UM 
CRESCIMENTO MUITO 
ACENTUADO NA AUSTRÁLIA 
PARA OS SETORES DE SAÚDE 
E BEM-ESTAR.^             

SAÚDE E PREPARAÇÃO 
FÍSICA
Ajude outras pessoas em sua jornada buscando uma melhor saúde, preparo físico e bem-estar com uma ampla variedade de 
cursos de Saúde e Preparo Físico na TAFE NSW. Esteja interessado no setor de saúde ou de esportes e preparação física, há 
muitas oportunidades de emprego nesta área em franco crescimento. 

Saúde e preparação física incorporam uma ampla e empolgante gama de variedades de disciplinas e trabalhos. Caso esteja 
apenas começando ou já seja um profissional experimentado procurando aprimorar seu conhecimento, uma qualificação 
nacionalmente reconhecida da TAFE NSW lhe oferece o melhor e mais direcionado treinamento que você pode encontrar. 
Aproveite nossos professores especialistas, instalações avançadas e amplas conexões no setor para adquirir habilidades 
específicas e encontrar o emprego dos seus sonhos. Escolha carreiras desde suporte à preparação física até treinamento 
pessoal, ou faça um caminho para a graduação na TAFE NSW.  

Instalações avançadas
Desde academias e laboratórios até instalações de assistência médica, nós garantimos que você terá 
acesso às mais recentes tecnologias e trabalhará com os mais novos equipamentos.

^ Fonte: TAFE NSW Strategic Research & Analysis, Industry Report, agosto de 2020
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BLEZASETOR ODONTOLÓGICO

Uma boa saúde e higiene dental podem ser indicadores diretos do estado geral 
de saúde de uma pessoa e também podem aumentar a confiança e o bem-
estar. No setor odontológico, você pode trabalhar com uma equipe em uma 
área de seguro crescimento, ajudando pessoas de todas as idades a manter 
uma boa saúde dentária e um sorriso vencedor.

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você tem empatia? 

 § Você tem boas habilidades de 
comunicação? 

 § Você está interessado em   
atendimento de saúde? 

 § Você dá muita atenção   
aos detalhes?

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § Assistente odontológico

 § Tecnologia odontológica 

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Assistente odontológico   

 § Técnico odontológico

 § Gerente de prática odontológica 

Certificado IV 
em Assistência 

Odontológica 
(HLT45015)

Diploma em Tecnologia 
Odontológica 

(HLT55118)

CRESCIMENTO 
DO SETOR

É ESPERADO UM AUMENTO 
NO NÚMERO DE ASSISTENTES 
ODONTOLÓGICOS NA 
AUSTRÁLIA ALÉM DOS 
35.000 ATÉ 2024.^

^ Fonte: AISC, Employment Snapshot, Dental Industry

Exemplo de jornada de estudo
Para conhecer mais informações sobre duração e custos - visite tafensw.edu.au/international.
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ENFERMAGEM

Uma carreira em Enfermagem pode fazer realmente a diferença na vida de muitas pessoas e comunidades. À medida 
que o setor de saúde se expande, a enfermagem se torna extremamente complexa e importante. A TAFE NSW mantém 
treinamento atualizado e especializado para todas as funções diretas e relacionadas à enfermagem, incluindo 
enfermagem registrada. Se você se mostra uma pessoa positiva, paciente e com o desejo de cuidar dos demais, se forme 
com uma qualificação na TAFE NSW e faça a diferença.

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você tem empatia?

 § Você se comunica bem?

 § Você gosta de trabalhar   
com pessoas?

 § Você é dedicado   
e dinâmico?

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § Enfermagem

 § Assistência a Serviços de Saúde

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Assistência ao Idoso

 § Assistente de Enfermagem

 § Enfermeiro Registrado

 § Assistência de Saúde Primária

 § Uma série de funções em 
assistência médica    

Certificado III em 
Assistência de serviços 
de saúde (Assistência 

nos trabalhos de 
enfermagem em casos 

graves) 
(HLT33115)

Diploma de 
Enfermagem

(HLT54115)

Exemplo de jornada de estudo
Para conhecer mais informações sobre duração e custos - visite tafensw.edu.au/international.
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ESPORTES, PREPARAÇÃO FÍSICA E MASSAGEM 
TERAPÊUTICA

Nossas qualificações em esportes, preparação física e recreação podem ajudá-lo a inspirar outras pessoas a alcançar suas 
metas de recreação e preparo físico. Nossos professores especialistas ajudarão você a entender como o setor funciona, 
apresentarão os últimos conceitos de saúde e bem-estar e permitirão que você envolva as pessoas em uma série de 
atividades. Quando você estudar na TAFE NSW terá a oportunidade de praticar em nossas instalações de simulação ou 
do mundo real, o que significa que estará sempre à frente dos demais, não importando em que estágio da carreira você se 
encontra.

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você é ativo e extrovertido? 

 § Você tem boas habilidades de 
comunicação? 

 § Você gosta de trabalhar   
com pessoas?

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § Preparação física 

 § Massagem terapêutica    

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Instrutor de preparação física /  
Personal trainer 

 § Terapeuta de massagem 
corretiva 

 § Líder / Instrutor de recreação em 
áreas externas 

 § Gerente de programa de 
esportes 

 § Gerente de esportes ou centro 
aquático 

 § Chefe Administrativo de Esportes 
e Recreação 

Certificado III 
em Preparação Física 

(SIS30315)

A TAFE NSW me ajudou a obter o 
maior conhecimento possível para 
ajudar a gerar um impacto positivo 
nos clientes, e foi um fator-chave 
para conseguir um trabalho que eu 
amo. 

ADAM, TREINADOR CHEFE E GRADUADO EM 
PREPARAÇÃO FÍSICA NA TAFE NSW

Certificado IV 
em Preparação Física 

(SIS40215)

Exemplo de jornada de estudo
Para conhecer mais informações sobre duração e custos - visite tafensw.edu.au/international.
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PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Alimente seu desejo de ajudar outras pessoas e cause um impacto positivo todos os dias no mundo em crescente 
desenvolvimento na assistência médica. A TAFE NSW pode fornecer a você uma vasta gama de habilidades clínicas, 
técnicas e administrativas para uma carreira nesse setor diversificado e em franco crescimento.

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você presta muita atenção   
nos detalhes?  

 § Você gosta de trabalhar com   
outras pessoas?  

 § Você está interessado em saúde   
e bem-estar?  

 § Você tem boas habilidades de 
comunicação?    

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § Assistente de profissional de 
saúde

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Assistente de profissional de 
saúde / Assistente terapêutico

CIÊNCIA LABORATORIAL

Se você tem uma mente inquisidora e se concentra nos detalhes, um curso 
da TAFE NSW é sua ferramenta nacionalmente reconhecida para uma carreira 
no campo intelectualmente estimulante da ciência laboratorial. Forme-se com 
habilidades relacionadas ao trabalho e o conhecimento mais atualizado de 
técnicas laboratoriais, interpretação de dados, trabalho no campo e resultado 
de exames. A TAFE NSW vai ajudar você a se conectar com técnicos e analistas 
competentes em uma ampla gama de setores, incluindo patologia, testes de 
alimentos e testes químicos.

POTENCIAL 
DE GANHOS
TÉCNICOS EM CIÊNCIA 
RECEBEM EM MÉDIA AUD 
$1.500 POR SEMANA.^

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você tem interesse em ciência? 

 § Você gosta de trabalho prático?

 § Você observa os detalhes?

 § Você gosta de trabalho em 
equipe?

 § Você é uma pessoa diligente?

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § Técnicas laboratoriais

 § Tecnologia laboratorial

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Assistente de laboratório

 § Assistente técnico

 § Assistente de campo

 § Técnico de laboratório

 § Responsável técnico (Patologia)

 § Supervisor de laboratório

 § Responsável técnico (Químicos)

 § Responsável técnico (Alimentos)

^ Fonte: JobOutlook, ANZCO ID 3114
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PROFISSIONAIS DE SAÚDE
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA (AUD) ADMISSÃO CÂMPUS

Assistente de Profissional de Saúde (Nutrição e Dietética)
Código do curso:43015 | Código CRICOS:093216C | Código 
nacional:HLT43015

Certificado IV 0,5 ano $10.450 fev, jul Ultimo

ESTUDOS ODONTOLÓGICOS
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA 

(AUD)
ADMISSÃO CÂMPUS

Assistente odontológico
Código do curso:R16144 | Código CRICOS:092353B | Código 
nacional:HLT45015*

Certificado IV 1 ano $12.410 fev, jul Kingswood
Randwick

Tecnologia odontológica
Código do curso:HLT55118 | Código CRICOS:0101056 | Código 
nacional:HLT55118

Diploma 2 anos $41.330 fev, jul Randwick

CIÊNCIA LABORATORIAL
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA (AUD) ADMISSÃO CÂMPUS

Técnicas laboratoriais
Código do curso:MSL40118 | Código CRICOS:098114B | Código 
nacional:MSL40118

Certificado IV 0,5 ano $15.340 fev, jul Ultimo

Técnicas laboratoriais
Código do curso:MSL40118LT | Código CRICOS:098114B | Código 
nacional:MSL40118

Certificado IV 1 ano $15.340 fev, jul Granville

Tecnologia laboratorial (Químicos) 
Código do curso:MSL50118CH | Código CRICOS:098106B | Código 
nacional:MSL50118

Diploma 1 ano $26.080 fev, jul Granville

Tecnologia laboratorial (Alimentos) 
Código do curso:MSL50118FD | Código CRICOS:098106B | Código 
nacional:MSL50118

Diploma 1 ano $26.080 fev, jul Ultimo

Tecnologia laboratorial (Patologia)
Código do curso:MSL50118PA | Código CRICOS:098106B | Código 
nacional:MSL50118

Diploma 1 ano $26.080
fev Granville

fev, jul Ultimo

MASSAGEM TERAPÊUTICA
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA (AUD) ADMISSÃO CÂMPUS

Massagem terapêutica 
Código do curso:RS18277 | Código CRICOS:093208C | Código 
nacional:HLT52015

Diploma 1,5 ano $17.000
fev Kingscliff

Port Macquarie

fev, jul Meadowbank
Randwick

ENFERMAGEM
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA (AUD) ADMISSÃO CÂMPUS

Assistência a Serviços de Saúde 
(Assistência nos trabalhos de enfermagem em casos graves)
Código do curso:HLT33115 | Código CRICOS:094262M | Código 
nacional:HLT33115

Certificado III 0,5 ano $10.190
fev Castle Hill

fev, jul Kingswood
Ultimo

Enfermagem
Código do curso:HLT54115 | Código CRICOS:094261A | Código 
nacional:HLT54115*

Diploma 1,5 ano $24.130

abr, mai, 
out Wetherill Park

abr, set Castle Hill

fev, jul

Kingswood
Newcastle (Tighes Hill)
Randwick
St George 
(Kogarah)
Ultimo

ESPORTES E PREPARAÇÃO FÍSICA
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA (AUD) ADMISSÃO CÂMPUS

Preparação física
Código do curso:R12410 | Código CRICOS:092403G | Código 
nacional:SIS30315

Certificado III 0,5 ano $7.660 fev, jul
Meadowbank
Northern Beaches
Randwick

Preparação física
Código do curso:R19648 | Código CRICOS:092404G | Código 
nacional:SIS40215

Certificado IV 0,5 ano $10.690 fev, jul
Meadowbank
Northern Beaches
Randwick

Curso envolvendo colocação de trabalho. Veja a pág. 5.

* Esta qualificação está suspensa. Você ainda pode se inscrever neste curso, e você será contatado se precisar fazer a transição para a nova versão quando estiver disponível.  
Para mais informações e para consultar os cursos disponíveis na sua localidade, visite o site da TAFE NSW tafensw.edu.au/international
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^ Fonte: AISC, Employment Snapshot, ICT Industry
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TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÕES (ICT)

SETOR EM 
CRESCIMENTO
A AUSTRÁLIA ESTÁ 
SE RESSENTINDO 
ATUALMENTE DE UMA 
FORTE ESCASSEZ 
DE ESPECIALISTAS 
HABILITADOS EM ICT, COM 
A PROJEÇÃO DA DEMANDA 
COM UM CRESCIMENTO 
ESTIMADO DE 100.000 
FUNÇÕES ATÉ 2023.^

O setor de Tecnologia da Informação e Comunicações (ICT) em constante evolução continua seu processo dinâmico, 
progressivo e empolgante. A necessidade de suporte técnico e soluções criativas prepara o caminho da inovação e 
crescimento permanentes, com grande procura para profissionais habilitados em ICT. 

A TAFE NSW é uma instituição líder no treinamento para o setor de ICT. Escolha dentre uma variedade de cursos e caminhos 
de carreira em diversos setores, com especializações que correspondem às tecnologias atuais e em desenvolvimento; 
desde tecnologia baseada na nuvem, dispositivos móveis e analítica de big data. Caso esteja interessado em uma função de 
suporte técnico, criação de sistemas e softwares, segurança cibernética ou o design de jogos e sites, nossos estudantes 
digitais e de TI são graduados com habilidades de alta demanda no mercado de trabalho.

Educação prática
Laboratórios e computadores de alta tecnologia incluem uma oficina separada para testes de hardware, 
tarefas de redes e pesquisa e remoção e vírus.

^ Fonte: AISC, Employment Snapshot, ICT Industry
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Certificado IV em 
Redes de tecnologia da 

informação 
(ICT40418)

Diploma de Tecnologia 
da informação 

(HE20526)

Bacharel em   
Tecnologia da 

informação  
(Segurança de Rede) 

(HE20524)

REDES

As redes de tecnologia da informação envolvem a conexão de uma série de máquinas e dispositivos em toda uma 
organização, seja fisicamente, virtualmente ou ambos. À medida que o mundo cresce cada vez mais interconectado, a 
função das redes se tornará muito mais crucial em relação ao modo como as empresas conduzem seus negócios. Ao 
se matricular em um curso de redes da TAFE NSW você aprenderá as habilidades e o conhecimento necessários para 
gerenciar as redes de forma eficiente, instalar uma variedade de máquinas virtuais e desenvolver um forte entendimento 
de práticas sustentáveis de TI.

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você gosta de trabalhar com 
máquinas e equipamentos de 
alta tecnologia?

 § Você gosta de colaborar para a 
resolução de problemas?

 § Você tem boas habilidades de 
comunicação?

 § Você é capaz de lidar com 
prioridades e prazos em 
constante mudança? 

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § Informação, mídia digital   
e tecnologia

 § Rede de TI

 § Tecnologia da informação   

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Técnico de Suporte de Rede

 § Administrador de sistemas

 § Técnico de Computador

 § Operador de Centro de Suporte 

Exemplo de jornada de estudo
Para conhecer mais informações sobre duração e custos - visite tafensw.edu.au/international.
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Certificado IV em 
Programação 

(ICT40518)

Diploma de 
Desenvolvimento  

de Softwares 
(ICT50718)

Bacharel em Tecnologia 
da informação  

(Engenharia de dados) 
(HE20525)

PROGRAMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES

A programação é reconhecida como uma capacitação essencial para uma série de funções, sendo um conjunto de 
habilidades particularmente crucial para um profissional que aspira trabalhar em TI. Como o movimento em direção a 
tarefas automatizadas vem ganhando impulso em muitas empresas, a capacidade de codificar aumenta suas chances de 
emprego em várias funções digitais. O campo da programação ou desenvolvimento de softwares pode oferecer a você a 
oportunidade de ter uma renda superior à média. E com as habilidades e conhecimentos adquiridos através de um curso 
de programação da TAFE NSW, você pode criar um caminho para uma carreira de grande procura.

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você dá muita atenção   
aos detalhes? 

 § Você é versátil e flexível? 

 § Você é uma pessoa criativa? 

 § Você gosta de resolver 
problemas? 

 § Você tem motivação para   
aprender coisas novas?

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § Informação, mídia digital   
e tecnologia

 § Programação

 § Desenvolvimento de softwares

 § Tecnologia da informação  

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Desenvolvedor de aplicativo

 § Programador de computador

 § Desenvolvedor front end

 § Desenvolvedor full stack

Exemplo de jornada de estudo
Para conhecer mais informações sobre duração e custos - visite tafensw.edu.au/international.
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DESIGN E DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE

Uma carreira em design e desenvolvimento na web permite que você combine suas habilidades de desenvolvimento 
técnico com sua expertise criativa para planejar e projetar websites eficientes e envolventes. Os graduados com 
proficiência nesta área podem encontrar colocações em diversas organizações em uma vasta gama de setores. Com 
o aumento crescente de compras on-line e a necessidade de que cada negócio ou organização tenha uma presença 
on-line, as habilidades nesta área apresentam uma elevada demanda.

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você é bom na resolução de 
problemas? 

 § Você trabalha de forma 
eficiente com tipos variados 
de pessoas? 

 § Você gosta de explorar 
diferentes caminhos e testar 
novos métodos? 

 § Você tem boas habilidades de 
organização?

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § Informação, mídia digital   
e tecnologia

 § Tecnologias com base na web

 § Desenvolvimento de website   

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Gerente de suporte de TI

 § Web Developer

 § Website Designer

Diploma de 
Desenvolvimento de 

website 
(ICT50615)

Certificado IV em 
Tecnologias com base 

na web 
(ICT40315)

Exemplo de jornada de estudo
Para conhecer mais informações sobre duração e custos - visite tafensw.edu.au/international.
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DAS COMUNICAÇÕES
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA 

(AUD)
ADMISSÃO CÂMPUS

Projeto e desenvolvimento de base de dados
Código do curso:R10334 | Código CRICOS:086666B | Código 
nacional:ICT50515*

Diploma 0,5 ano $10.600 jul St George 
(Kogarah)

Jogos Digitais e Interativos (Programação)
Código do curso:RS10324 | Código CRICOS:091900K | Código 
nacional:ICT40915*

Certificado IV 0,5 ano $8.430 fev, jul St Leonards

Jogos Digitais e Interativos (Programação)
Código do curso:R10328 | Código CRICOS:086624A | Código 
nacional:ICT50215*

Diploma 0,5 ano $9.750 fev, jul St Leonards

Mídia digital e tecnologia da informação
Código do curso:ICT30118 | Código CRICOS:099733M | Código 
nacional:ICT30118*

Certificado III 0,5 ano $8.670 fev, jul Blacktown 
Meadowbank

Tecnologia da informação
Código do curso:HE20526 | Código CRICOS:095516G | Código 
nacional:NOCODE

Diploma 1 ano $23.600 fev Meadowbank

Tecnologia da informação (Engenharia de dados)
Código do curso:HE20529 | Código CRICOS:095515J | Código 
nacional:NOCODE

Bacharelado 3 anos $60.960 fev Meadowbank

Tecnologia da informação (Segurança de rede)
Código do curso:20524 | Código CRICOS:075370J | Código nacional:NOCODE

Bacharelado 3 anos $60.960 fev, jul Liverpool
Meadowbank

Rede de tecnologia da informação
Código do curso:ICT40418 | Código CRICOS:099851E | Código 
nacional:ICT40418*

Certificado IV 0,5 ano $11.330 fev, jul
Blacktown
Meadowbank
St Leonards

Rede de tecnologia da informação
Código do curso:ICT40418IT | Código CRICOS:099851E | Código 
nacional:ICT40418*

Certificado IV 1 ano $11.330 fev, jul Ultimo

Rede de tecnologia da informação
Código do curso:ICT50418 | Código CRICOS:099921G | Código 
nacional:ICT50418*

Diploma 0,5 ano $13.750 fev, jul

Blacktown
Meadowbank
St Leonards
Ultimo

Segurança de redes
Código do curso:R10341 | Código CRICOS:086736D | Código 
nacional:ICT60215*

Diploma 
avançado 0,5 ano 9.570$

fev Lidcombe

fev, jul Meadowbank
Ultimo

Programação
Código do curso:ICT40518 | Código CRICOS:099845C | Código 
nacional:ICT40518*

Certificado IV 0,5 ano $10.400 fev, jul Petersham

Desenvolvimento de softwares
Código do curso:ICT50718 | Código CRICOS:099762F | Código 
nacional:ICT50718*

Diploma 0,5 ano $10.350 fev, jul Petersham

Tecnologias com base na web
Código do curso:RS10315 | Código CRICOS:089578M | Código 
nacional:ICT40315*

Certificado IV 0,5 ano $9.370 fev, jul Ultimo

Desenvolvimento de website
Código do curso:RP10335 | Código CRICOS:086672D | Código 
nacional:ICT50615*

Diploma 0,5 ano $13.390 fev, jul Ultimo

* Esta qualificação está suspensa. Você ainda pode se inscrever neste curso, e você será contatado se precisar fazer a transição para a nova versão quando estiver disponível.  
Para mais informações e para consultar os cursos disponíveis na sua localidade, visite o site da TAFE NSW tafensw.edu.au/international
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Alice, Operações Marítimas

Eu estava cursando a 
universidade, mas resolvi 
mudar. A área de tecnologia 
da TAFE NSW é muito 
impressionante e os cursos 
são realmente práticos.

MARÍTIMO

OPORTUNIDADES  
DE EMPREGO
7.700 PESSOAS 
EMPREGADAS COMO 
PROFISSIONAIS DE 
TRANSPORTE MARÍTIMO NA 
AUSTRÁLIA.^

Se você se imagina no convés ou em uma sala de máquinas de uma embarcação marítima, então navegue em direção a 
uma carreira marítima. Funcionários qualificados são muito procurados e há grandes perspectivas de avanços na carreira 
em uma ampla faixa de ambientes de trabalho. De profissionais de convés até engenheiros marítimos, há diversas opções 
de carreiras dinâmicas e empolgantes, todas com a possibilidade de viagens e trabalho no exterior.

Os cursos da TAFE NSW do setor marítimo são ministrados por profissionais que possuem conhecimento e conexões 
na indústria, para ajudar você a decolar sua carreira. Seu treinamento será prático e projetado por líderes do setor, 
ensinando as habilidades práticas em ambientes de aprendizado interativo que incluem simuladores digitais marítimos. 
O setor marítimo é realmente internacional e desempenha um papel importante nos negócios e administração global. 
Potenciais empregadores incluem empresas de navegação, portos e terminais, fabricantes de navios, empresas de 
logística e frete.

Instalações avançadas
Demonstre suas habilidades em ambientes de aprendizado interativo, incluindo espaços de trabalho 
simulados e viagens em navios.

^ Fonte: JobOutlook, ANZCO ID 2312
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MARÍTIMO

O setor marítimo oferece opções de carreira empolgantes no convés e na área de engenharia, permitindo que você viaje 
pelo mundo.  
O litoral leste, incluindo Sydney Harbour, Botany Bay, Newcastle, Port Kembla, Costa Norte de NSW e a Gold Coast são polos 
prósperos de operações marítimas, com um crescimento esperado do emprego quase que dobrado nos próximos oito anos. 
Onde quer que você deseje estar sediado há inúmeras opções de estudo na TAFE NSW para alavancar sua carreira no setor 
marítimo.

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você aprecia viajar pelos mares e 
trabalhar em embarcações?

 § Você é prático e técnico?

 § Você tem consciência da 
segurança?

 § Você tem um bom sentido de 
equilíbrio e coordenação?

 § Você adora o oceano e as vias 
navegáveis?

 § Você gosta de áreas externas?

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § Operações marítimas   
(Engenharia naval Classe 1) 

 § Operações marítimas 
(Responsável pelo convés) 

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Oficial de Convés 

 § Engenheiro Classe 1 

ENGENHARIA NAVAL
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA 

(AUD)
ADMISSÃO CÂMPUS

Operações marítimas (Engenharia naval Classe 1)
Código do curso:R20824 | Código CRICOS:086370G | Código 
nacional:MAR60215*

Diploma 
avançado 1 ano $15.520 fev, jul Newcastle (Tighes 

Hill)

OPERAÇÕES MARÍTIMAS
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA 

(AUD)
ADMISSÃO CÂMPUS

Operações marítimas (Responsável pelo convés)
Código do curso:R20819 | Código CRICOS:088805B | Código 
nacional:MAR50320*

Diploma 1 ano $20.260 fev Newcastle (Tighes 
Hill)

Requisitos externos do setor: Essas qualificações formam alguns dos requisitos de certificação por parte da Autoridade de Segurança Marítima Australiana (AMSA), conforme descrito nos Padrões da 
Marinha 70-73 (2014, segundo a Lei de Navegação de 2012. As pessoas que buscam certificação devem consultar os requisitos da AMSA www.amsa.gov.au

* Esta qualificação está suspensa. Você ainda pode se inscrever neste curso, e você será contatado se precisar fazer a transição para a nova versão quando estiver disponível.  
Para mais informações e para consultar os cursos disponíveis na sua localidade, visite o site da TAFE NSW tafensw.edu.au/international
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TURISMO, HOSPITALIDADE   
E EVENTOS

OPORTUNIDADES  
DE EMPREGO
EMPREGANDO MAIS DE 
850.000 PESSOAS E 
FORMANDO ATÉ 6,5% DA 
FORÇA DE TRABALHO DA 
AUSTRÁLIA.^

Com a combinação certa de habilidades, experiência e uma qualificação na TAFE NSW, sua carreira em turismo, hospitalidade 
e eventos pode levá-lo a qualquer lugar do mundo. Desde a produção de culinária refinada até a organização de eventos 
perfeitos ou ajudar alguém a ter as férias de sua vida, uma carreira nesses empolgantes setores permitirá a você demonstrar 
suas habilidades criativas, organizacionais e pessoais. Sua jornada em direção à carreira internacional começa aqui.

Ao combinar os cursos de turismo, hospitalidade e eventos, e ainda as conexões no setor da TAFE NSW, você terá a 
confiança e as habilidades necessárias para ser bem-sucedido em qualquer carreira do setor que escolher. Não apenas 
uma qualificação da TAFE NSW demonstra aos empregadores que você está capacitado para o mercado de trabalho atual, 
bem como para as necessidades futuras, mas também proporciona a você habilidades práticas e inovadoras para abrir as 
portas para oportunidades de carreira no mundo todo.

Oportunidades globais
Use sua qualificação para viajar pelo mundo em carreiras excitantes em organizações de destaque, 
assim como muitos de nossos graduados o fazem atualmente. Existem ainda opções para tours de 
estudo associados ao curso.

^ Fonte: Conceitos do setor nacional - AISC
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Ser um chef tem a ver com 
aprender a cozinhar. A TAFE 
NSW me ensinou como cozinhar 
corretamente. Seja fritando, 
cozinhando, escalfando, na 
confeitaria ou no açougue, 
todos os fundamentos me foram 
ensinados e eu jamais esquecerei.

Matt Moran, Chef, Restaurateur,   
Apresentador de TV e Autor 

COZINHA COMERCIAL E CONFEITARIA 

A TAFE NSW é a maior instituição de treinamento em culinária, padaria e confeitaria de NSW, oferecendo qualificações 
reconhecidas nacionalmente. Os cursos são ministrados em modernas cozinhas comerciais e ministrados por professores 
com treinamento em culinária apaixonados pelo que fazem. Desde aprender como fazer uma massa até operações 
refinadas de hospitalidade, você irá adquirir uma série de amplas habilidades para ajudar você a assegurar que se 
destaque na multidão.

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você gosta de comida e   
de cozinhar? 

 § Você está preparado para 
trabalhar sob pressão? 

 § Você tem boas habilidades de 
comunicação? 

 § Você se considera organizado e 
paciente? 

 § Você aprecia trabalhar como 
parte de uma equipe? 

 § Você tem criatividade?

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § Cozinha comercial

 § Confeitaria 

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Chef

 § Chef de partie

 § Chef executivo

 § Sous chef

 § Fornecedor de alimentos 

 § Supervisor de catering 

 § Assistente de catering 

 § Gerente de cafeteria 

 § Cozinheiro

Certificado IV em 
Cozinha Comercial 

(SIT40516) 

Diploma de Gestão de 
Hospitalidade 
(SIT50416C)

Diploma Avançado 
de Gestão de 
Hospitalidade
(SIT60316C)

Exemplo de jornada de estudo
Para conhecer mais informações sobre duração e custos - visite tafensw.edu.au/international.
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GESTÃO DE EVENTOS

Comece uma carreira no empolgante e diverso mundo da gestão de eventos, com um curso na TAFE NSW. Ministrado 
por especialistas do setor, você aprenderá a planejar, organizar e realizar inesquecíveis eventos de negócios, 
exposições, apresentações ao vivo e eventos comunitários, esportivos e privados. Graduação com as habilidades e 
conhecimento para ter excelência nesta indústria global.

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você possui excelentes 
habilidades de organização?

 § Você se comunica bem?

 § Você possui boas habilidades de 
negociação?

 § Você presta muita atenção   
nos detalhes?

 § Você consegue manter a calma 
sob pressão?

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § Gestão de eventos

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Gestão de eventos

 § Gestor de local

 § Gestor de funções

 § Coordenador de conferência

 § Coordenador de eventos 
esportivos

 § Assistente de eventos e 
conferências

Diploma avançado em
GESTÃO DE EVENTOS

(SIT60216)

Diploma de 
GESTÃO DE EVENTOS

 (SIT50316)

Exemplo de jornada de estudo
Para conhecer mais informações sobre duração e custos - visite tafensw.edu.au/international.
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HOSPITALIDADE

Este setor agitado e vibrante – em que a meta é fornecer serviços e experiências superiores aos clientes – é um dos 
maiores e mais diversificados empregadores de todo o mundo. A TAFE NSW tem uma gama de cursos que podem 
acelerar sua carreira, seja para trabalhar em um hotel, começar sua própria cafeteria ou trabalhar em um bar.

Os cursos de hospitalidade oferecem aos estudantes a chance de buscar sua paixão por comidas e bebidas e aprender 
como aplicar as experiências em um cenário profissional. Cursos neste setor são formulados para equipar você com as 
habilidades práticas e conhecimentos básicos dos quais precisa para atender o serviço ao cliente dentro de qualquer 
organização.

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você trabalha bem como parte   
de uma equipe?

 § Você gosta de trabalhar em um 
ambiente voltado para o cliente?

 § Você quer um trabalho em que 
possa trabalhar pelo mundo 
todo?

 § Você quer aprender habilidades 
transferíveis para o setor?

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § Hospitalidade

 § Gestão de hospitalidade

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Finanças de hospitalidade

 § Gerente de atendimento ao 
cliente

 § Administração de comida, 
serviço e bar

 § Barista

Certificado IV 
em Confeitaria 

(SIT40716)

Diploma de Gestão de 
hospitalidade 

(SIT50416)

Diploma de 
Gestão de 

Hospitalidade 
(SIT60316)

Exemplo de jornada de estudo
Para conhecer mais informações sobre duração e custos - visite tafensw.edu.au/international.
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VIAGEM E TURISMO

Viagem e turismo é uma das maiores indústrias do mundo, oferecendo amplas oportunidades para aqueles que querem 
ajudar outras pessoas a explorar o mundo. 

Os cursos da TAFE NSW são ministrados por professores com grande experiência no setor, usando tecnologias novas 
e emergentes, em instalações avançadas. Ao estudar conosco você vai adquirir as habilidades do mundo real e o 
conhecimento necessário para ser bem-sucedido.

É O CERTO PARA VOCÊ?

 § Você possui bom conhecimento 
geográfico?  

 § Você gosta de cultura   
e diversidade?  

 § Você tem excelentes habilidades 
de organização?  

 § Você é aventureiro   
e inventivo?

OS CURSOS OFERECIDOS INCLUEM:

 § Gestão de viagens e turismo 

 § Serviço de guia

POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

 § Guia e vendas em adegas  

 § Profissional de marketing de 
destino  

 § Consultor de lazer  

 § Gerente de passeios   
e atrações  

 § Agente de reservas  

 § Gerente de vendas  

 § Diretor/guia de passeios ou 
Gerente de operações  

 § Gerente de turismo  

 § Consultor de Viagens

Diploma de 
Gestão de viagens e 

turismo 
(SIT50116)

Certificado IV em 
Viagens e turismo 

(SIT40116)

Exemplo de jornada de estudo
Para conhecer mais informações sobre duração e custos - visite tafensw.edu.au/international.
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COZINHA COMERCIAL
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA (AUD) ADMISSÃO CÂMPUS
Cozinha comercial
Código do curso:R12161 | Código CRICOS:092356K | Código nacional:SIT30816

Certificado III 1 ano $17.310 fev, jul Ourimbah
Wollongong

Cozinha comercial
Código do curso:RN12162 | Código CRICOS:092357J | Código nacional:SIT40516

Certificado IV 1 ano $19.440 fev, jul

Hamilton
Kingscliff
Kingswood
Mount Druitt
Northern 
Beaches
Ryde
Ultimo
Wollongbar

Confeitaria
Código do curso:SIT31016S | Código CRICOS:094258G | Código nacional:SIT31016

Certificado III 0,5 ano $12.910 fev, jul Ryde

Código do curso:SIT40716 | Código CRICOS:094259F | Código nacional:SIT40716 Certificado IV 1 ano $19.430 fev, jul Ryde

EVENTOS
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA (AUD) ADMISSÃO CÂMPUS

GESTÃO DE EVENTOS
Código do curso:R11585 | Código CRICOS:092342E | Código nacional:SIT50316

Diploma 1 ano $12.880 fev, jul

Northern 
Beaches
Ryde
Ultimo
Wollongong

GESTÃO DE EVENTOS
Código do curso:SIT60216 | Código CRICOS:091086B | Código nacional:SIT60216

Diploma 
avançado 1 ano $13.410 fev, jul Wollongong

GESTÃO DE EVENTOS
Código do curso:SIT60216E | Código CRICOS:091086B | Código nacional:SIT60216

Diploma 
avançado 0,5 ano $7.340 fev, jul Ultimo

Wollongong

HOSPITALIDADE
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA (AUD) ADMISSÃO CÂMPUS
Hospitalidade
Código do curso:RS12167 | Código CRICOS:090956B | Código nacional:SIT40416

Certificado IV 0,5 ano $8.790 fev, jul Kingswood

Gestão de hospitalidade 
Código do curso:RN12168 | Código CRICOS:090987F | Código nacional:SIT50416

Diploma 1 ano $14.680
fev, jul

Coffs Harbour 
Education 
Centre (Coffs 
Harbour - 
Hogbin Drive)
Hamilton
Kingscliff
Kingswood
Ourimbah
Port 
Macquarie
Ryde
Wollongbar
Wollongong

fev, mar, 
jul, set Ultimo

Gestão de hospitalidade 
Código do curso:SIT50416C | Código CRICOS:090987F | Código nacional:SIT50416

Diploma 0,5 ano $7.340
fev, jul Kingscliff

fev, jul Ryde 
Ultimo

Gestão de hospitalidade 
Código do curso:SIT50416C | Código CRICOS:090987F | Código nacional:SIT50416

Diploma 0,5 ano $7.340 fev, jul Ryde

Gestão de hospitalidade 
Código do curso:R11585 | Código CRICOS:092342E | Código nacional:SIT50316

Diploma 
avançado

0,5 ano $7.180 fev, jul
Kingswood
Ultimo
Wollongong

1,5 ano $21.540
fev, jul

Kingswood
Ryde
Wollongong

fev, mar, 
jul, set Ultimo

Gestão de hospitalidade 
Código do curso:SIT60316C | Código CRICOS:091143J | Código nacional:SIT60316

Diploma 
avançado 1 ano $14.360 fev, jul Ryde

Ulitmo
Gestão de hospitalidade 
Código do curso:SIT60316P | Código CRICOS:091143J | Código nacional:SIT60316

Diploma 
avançado 1 ano $14.360 fev, jul Ryde

Curso envolvendo colocação de trabalho. Veja a pág. 5.
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VIAGEM E TURISMO
CURSO QUALIFICAÇÃO DURAÇÃO TAXA (AUD) ADMISSÃO CÂMPUS
Serviço de guia
Código do curso:R11560 | Código CRICOS:092341F | Código nacional:SIT40216

 Certificado IV 0,5 ano $8.590 fev, jul Ultimo

Viagens e turismo
Código do curso:SIT40116 | Código CRICOS:0101058 | Código nacional:SIT40116

Certificado IV 0,5 ano $9.400 fev, jul Ultimo

Gestão de viagens e turismo
Código do curso:R11791 | Código CRICOS:093247G | Código nacional:SIT50116 

Diploma 1 ano $11.340 fev, jul

Northern 
Beaches 
Port 
Macquarie
Ryde
Ultimo

Gestão de viagens e turismo
Código do curso:SIT50116 | Código CRICOS:093247G | Código nacional:SIT50116

Diploma 0,5 ano $5.670 fev, jul Ultimo

Gestão de viagens e turismo
Código do curso:R11563 | Código CRICOS:093213F | Código nacional:SIT60116

Diploma 
avançado 1,5 ano $14.500 Fev Wollongong

AV
IA

TI
ON

 &
 M

AR
IT

IM
E

66
TU

RI
SM

O,
 H

OS
PI

TA
LI

DA
DE

 E
 E

VE
NT

OS
TA

FE
NS

W
.E

DU
.A

U/
IN

TE
RN

AT
IO

NA
L

https://www.tafensw.edu.au/international


The Three Sisters, Blue Mountains NSW



TAFE NSW INTERNATIONAL STUDENT GUIDE 2022 | Correto no momento da impressão (agosto de 2021). Consulte tafensw.edu.au/international para as mais recentes informações. 

GRADUAÇÕES TAFE NSW

Uma graduação na TAFE NSW ensinará a você as habilidades do mundo real que os empregadores procuram. Ministrados 
por profissionais do setor em instalações avançadas, nossas graduações estão em setores da indústria diversos como 
ICT, Design de moda, Comércio aplicado e Educação e assistência à primeira infância. Com uma graduação na TAFE NSW, 
você se formará com um sólido conhecimento teórico, experiência prática e conexões dentro do setor que lhe darão um 
salto inicial na carreira.

A diferença de uma graduação TAFE NSW  
 § Aprenda com professores experientes no setor, interessados e altamente qualificados

 § Aproveite as classes pequenas onde você é tratado mais do que apenas um número

 § Estude com uma comunidade de estudantes com os mesmos ideais

 § Mantenha-se conectado com nossos muitos parceiros do setor

 § Aprenda em instalações avançadas e específicas

 § Adquira graduações que foram desenvolvidas em consulta com o setor para assegurar coerência e relevância

 § Obtenha uma valiosa experiência prática em colocações de trabalho e estágios

Obtenha mais informações
Na TAFE NSW, estamos continuamente expandindo nossa gama de oportunidades em cursos superiores em localidades 
metropolitanas e regionais. Para mais informações sobre nossos cursos, locais das aulas, processos de inscrição e taxas 
de instrução, visite nosso site em tafensw.edu.au/international/study/courses/degrees

Eu me senti muito amparada e encorajada durante meu 
tempo na TAFE NSW. Eu gostaria de agradecer a todos os 
educadores envolvidos porque realmente isso fez uma 
grande diferença, me mantendo motivada para os estudos 
e me estimulando a fazer o melhor possível.

Gracie, Educação e Assistência à Primeira Infância
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CAMINHOS PARA A GRADUAÇÃO DA TAFE NSW

Após a conclusão bem-sucedida de um curso na TAFE NSW, os programas de caminhos para a graduação da TAFE 
NSW podem fornecer a você um caminho garantido para obter um grau de bacharel, com os créditos voltados para 
a graduação. Os arranjos de transferência de créditos variam de programa para programa e estão disponíveis para 
graduações TAFE NSW, bem como para parceiros da universidade da TAFE NSW.

Vantagens de um caminho para a graduação  
 § Oferece a você duas qualificações reconhecidas (geralmente no mesmo espaço de tempo que levaria para concluir 

uma única graduação)

 § Fornece a você habilidades práticas e voltadas para a carreira para cumprir sua graduação

 § Permite a você iniciar seus estudos em configurações de classes pequenas, com acesso individual a professores e 
equipe de apoio

 § Pode reduzir o custo total da obtenção de uma graduação

CAMINHOS PARA A UNIVERSIDADE

A TAFE NSW é um parceiro de educação das principais universidades australianas. Após a conclusão bem-sucedida do 
curso TAFE NSW, acordos com essas universidades garantem sua admissão.

Código do Provedor CRICOS: 00099F

uts.edu.au/future-students/international

ARTICULAÇÃO

A TAFE NSW tem acordos de articulação (transferência de créditos) com várias universidades australianas.

Isso significa que você poderia receber créditos de um curso na universidade por seus estudos anteriores, não precisando 
repetir matérias já cobertas na TAFE NSW. 

Ao concluir seus estudos na TAFE NSW, arranjos de articulação fornecem a você mais opções de estudo.  
Saiba mais em credittransfer.tafensw.edu.au

Código do Provedor CRICOS: 03389E

torrens.edu.au/international
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ÍNDICE DE CARREIRA A-Z

CARREIRA PÁGINA

A
Administrador de projeto 33

Administrador, Engenheiro ou Técnico de rede 54

Administrador/Gerente de sistemas 54

Agente de vendas imobiliárias 35

Analista / Auditor Financeiro 31

Animador 22

Apoio de enfermagem e Trabalhador em cuidados pessoais 48

Artista 22

Artista 21

Artista musical 21

Assistente de profissional de saúde 50

Assistente Executivo 32

Assistente jurídico 32

Assistente odontológico 47

Atendente de bar 63

B
Barista 63

C
Cabeleireiro 44

Chef 61

Chefe administrativo de esportes e recreação  49

Cineasta 22

Compositor musical 21

Construtor 27

Consultor de Viagens  64

Contador 31

Coordenador ou Gerente de eventos 62

Costureiro 20

Cozinheiro 61

Cuidador de animais 14

Cuidador de idosos 39

D
Decorador ou Designer de interiores 19

Desenhista 28

Desenvolvedor/Web designer 56

Designer de moda 20

Designer de moda 20

Designer gráfico e Web Designer e Ilustrador 19

E
Engenheiro mecânico 43

Escriturário 31

Estrategista de Mídia Social 34

F
Fazendeiro de gado ou Trabalhador em fazenda 13

Florista 16

Funcionário de contabilidade 31

Funcionário de creche 13
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CARREIRA PÁGINA
G
Gerente de centro de esportes 49

Gerente de Folha de Pagamentos 31

Gerente de hotel 63

Gerente de preparação física 49

Gerente de propriedade 35

Gerente de relações públicas 34

Gerente de restaurante 63

Gerente de salão 45

Gerente de suporte de TI 56

Gerente ou Administrador de escritório 32

Gerente técnico de patologia 50

Gerente/Pesquisador de marketing 34

Gerente/Trabalhador em hospitalidade 63

H
Horticultor 15

I
Instrutor de preparação física 49

L
Ladrilheiro 27

Ladrilheiro de paredes e pisos 27

M
Manicure 45

Mestre de navio 59

Músico ou cantor 21

O
Operador de centro de suporte 54

Operador de cozinha 61

Organizador de conferências e eventos 62

P
Paisagista 15

Pedreiro 27

Personal trainer 49

Planejador Financeiro 31

Produtor de música eletrônica 21

Professor da primeira infância 40

Profissional de maquiagem 45

Programador 55

Programador de computador 55

Programador de softwares e aplicativos 55

Proprietário/Gerente de pequenas empresas 33

R
Recursos Humanos 35

Responsável/Gestor ambiental  16

S
Supervisor de catering 61
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CARREIRA PÁGINA
T
Técnico de Computador 54

Técnico de Engenharia 43

Técnico de farmácia 50

Técnico de laboratório 50

Técnico de segurança cibernética 54

Técnico em topografia e construção arquitetônica 28

Terapeuta da Beleza 45

Terapeuta de massagem 49

Timoneiro 59

Trabalhador com jovens 39

Trabalhador de apoio a deficientes 39

Trabalhador em obras de pintura 27

Trabalhador em parques e jardins 15

Trabalhador em serviços de saúde mental 39

Trabalhador ou Coordenador de assistência à infância 40

Trabalhador/Cuidador na comunidade 39

Treinador marítimo 59
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PROCESSO DE INSCRIÇÃO

1. Escolha um curso e uma localização 

Selecione o local onde deseja estudar tafensw.edu.au/international/study/locations. Certifique-se de atender aos 
requisitos de ingresso: Veja a página 75 ou visite o site tafensw.edu.au/international/enrol/how-to-apply/entry-
requirements

2. Faça o download e preencha o formulário de inscrição

Para pacotes da TAFE NSW para Universidade, faça o download do respectivo formulário para a universidade e envie 
juntamente com seu pedido de inscrição tafensw.edu.au/international

3. Prepare cópias certificadas de seus documentos

Uma cópia certificada é uma cópia do documento original assinada e datada pela organização que emitiu o documento 
original, um funcionário do governo, escrevente juramentado ou juiz de paz, ou um agente educacional da TAFE NSW 
confirmando que examinou o documento original.

4. Envie seu pedido de inscrição on-line 

Acesse e envie seu pedido de inscrição em tafensw.edu.au/international. Um agente educacional da TAFE NSW pode 
ajudar você.

5. Recebimento pela carta de oferta

Um responsável pelo suporte de admissões da TAFE NSW irá avaliar sua solicitação e encaminhar uma carta de oferta com 
uma fatura.

6. Efetuar o pagamento

Aceite sua oferta e efetue o pagamento.

7. Obtenha uma Confirmação de Matrícula (CoE)

Seu responsável do suporte de admissões enviará uma Confirmação de Matrícula (CoE)

8. Solicitação de visto

Solicite seu visto e matricule-se na TAFE NSW.
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DATAS E TERMOS 2022

Cursos do idioma inglês*
Os novos estudantes podem começar na segunda-feira de qualquer semana, embora em alguns centros as sessões come-
cem a cada cinco semanas.

Sessões Datas Sessões Datas

Sessão 1 4 Janeiro – 4 Fevereiro   Sessão 6 27 Junho – 29 Julho   

Sessão 2 7 Fevereiro – 11 Março   Sessão 7 1 Agosto – 2 Setembro   

Sessão 3 14 Março – 15 Abril   Sessão 8 5 Setembro – 7 Outubro   

Sessão 4 19 Abril – 20 Maio   Sessão 9 10 Outubro – 11 Novembro

Sessão 5 23 Maio – 24 Junho   Sessão 10 14 Novembro – 16 Dezembro

*  Fale com o Centro de Idioma Inglês (na localidade onde escolheu estudar) para conhecer o plano de estudo e a data de início 
que melhor se adaptem a você.

Cursos com certificado e diploma

Termo 1 (admissão em fevereiro) 31 Março – 10 Abril Termo 3 (admissão em julho) 18 Julho – 25 Setembro

Férias de outono 11 Abril – 24 Abril Férias de primavera 26 Setembro – 9 Outubro

Termo 2 (admissão em abril*) 25 Abril – 19 Junho Termo 4 (admissão em setembro*) 10 Outubro – 4 Novembro

Férias de inverno 4 Julho – 17 Julho Férias de verão 5 Dezembro – a ser informado

* Somente disponível para alguns cursos. Visite tafensw.edu.au/international
Observação: Há dois semestres por ano civil.

Cursos de graduação

Semestre 1 (admissão em fevereiro) Semestre 2 (admissão em julho)

Termo 1 7 Fevereiro – 8 Abril   Termo 3 18 Julho – 23 Setembro   

Férias de outono 11 Abril – 22 Abril   Férias de primavera 26 Setembro – 7 Outubro   

Termo 2 23 Abril – 10 Junho   Termo 4 10 Outubro – 25 Novembro   

Férias de inverno 11 Junho – 15 Julho   Férias de verão 28 Novembro – 3 Fevereiro 2022

Observação: Há dois semestres por ano civil.

A TAFE NSW empenhou-se ao máximo para assegurar que as informações contidas neste guia sejam precisas (agosto de 2021). A TAFE NSW revisa continuamente seu currículo para garantir que ele atenda as 
exigências atuais das indústrias e se reserva o direito de retirar ou alterar quaisquer cursos de última hora. Os caminhos TAFE NSW para a Universidade taxas de instrução e localidades dos cursos são os atuais 
no momento da impressão, mas estão sujeitos a revisão e/ou alteração de última hora. É recomendável consultar nosso site tafensw.edu.au/international para as informações mais recentes.
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EXIGÊNCIAS PARA INGRESSO NO CURSO 

As qualificações para candidaturas de estudantes estrangeiros na TAFE NSW são avaliadas como parte do processo de 
admissão. 
Para equivalências acadêmicas por país, consulte tafensw.edu.au/international

Como orientação geral, para diplomas e bacharelados é exigido o Ano 12 ou equivalente. Observe também:

 § Todos os cursos de graduação exigem o Ano 12 ou equivalente. Exigências adicionais se aplicam para a maioria dos cursos.

 § Para entrar em um curso de diploma ou diploma avançado, você precisa concluir um curso de Certificado III ou 
Certificado IV, ou demonstrar um nível de habilidade equivalente. Se um pré-requisito se aplicar, você receberá uma 
carta de oferta que inclui o nível inferior e o superior do curso.

 § Há exigências de entrada adicionais para os cursos de design, mídia digital, tecnologia da moda, belas artes e música. 
Para estes cursos, você precisa enviar um portfólio, projeto ou tarefa escrita junto à sua inscrição.

Veja o site para informações mais detalhadas sobre novas exigências para admissão tafensw.edu.au/international

Seu nível de inglês

A exigência mínima para o idioma inglês é 5.5 no IELTS Acadêmico ou 46 no TOEFL (iBT) ou programa de Inglês Básico. 
Alguns cursos como os bacharelados da TAFE NSW exigem um IELTS mais alto de 6.5 no IELTS Acadêmico com 
nenhuma nota inferior a 6.0 ou 79 no TOEFL (iBT). Como alternativa, nosso curso Inglês para Finalidades Acadêmicas lhe 
proporcionará ingresso direto para nossos cursos de bacharel. O Diploma de Enfermagem exige um IELTS Acadêmico 
geral de 7, com nenhuma nota inferior a 7, ou pontuação equivalente em outros testes aceitáveis, como o Teste de Inglês 
Ocupacional (OET).

A TAFE NSW oferece cursos de idioma inglês: Veja a pág. 10.

Sua solicitação de visto de estudante

Para solicitar um visto de estudante on-line (subclasse 500) vá até o link a seguir  
immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500

Se você não tem uma conta ImmiAccount, você será solicitado a criar uma conta. Você pode usar a ferramenta on-line do 
Departamento de Assuntos Internos (Department of Home Affairs, DHA) para verificar as exigências financeiras e de idioma 
inglês que se aplicam a você immi.homeaffairs.gov.au/visas/web-evidentiary-tool

Se você está solicitando um visto de estudante de fora da Austrália, e se a ferramenta on-line pedir para fornecer alguma 
evidência adicional financeira ou de idioma inglês, então você precisará se inscrever através de um agente educacional da 
TAFE NSW.

Para informações mais completas sobre vistos de estudantes, consulte o site do DHA 
immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500
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TAXAS TAFE NSW
 
TAXAS DE INSTRUÇÃO*
A taxa de instrução é paga adiantadamente a cada semestre. Sua carta de oferta da TAFE NSW explicará os detalhes.

PACOTE: CURSOS DE INGLÊS E CURSOS TÉCNICOS
 § Taxa de instrução de inglês

 § Depósito de $2.000 (se aplicável)

PACOTE: CURSOS DE INGLÊS E/OU TÉCNICO MAIS CURSOS DE GRADUAÇÃO
 § Taxa de instrução de inglês

 § Depósito de $2.000 (se aplicável)

 § Depósito de graduação não reembolsável de $4.500.

TAXAS DE INSCRIÇÃO/MATRÍCULA
 § Taxa de registro da TAFE NSW: $100 (não reembolsável)

 § Taxa de inscrição de inglês: $150 (não reembolsável)

 § Taxas de registro do pacote de inglês, Vocacional e Educação Superior da TAFE NSW: $150 (não reembolsável).

OUTRAS TAXAS E CUSTOS*
 § Uniforme, equipamento e apostilas: $300 a $1.000 por curso

 § Seguro-saúde para estudantes estrangeiros: $621 por ano/por estudante, ou $3.562 por ano/por família

* Todas as taxas de instrução estão em dólares australianos (AUD$). *Taxas sujeitas a alteração. Visite tafensw.edu.au/international
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