
Sendo a mais antiga universidade da Nova Zelândia e um dos principais centros de pesquisa do país,  
a Universidade de Otago oferece cursos ao nível de graduação e pós-graduação em Humanidades,  
Ciências Médicas, Ciência e Negócios.

Estamos localizados num prédio moderno e confortável num centro universitário com mais de 22 mil alunos,  
incluindo 2600 estudantes internacionais, oriundos de 100 países.

A cidade de Dunedin é segura e acolhedora. É reconhecida internacionalmente pelo nome de'"University City"'e inclui uma grande 
variedade de restaurantes, bares, cafés, locais de música e dança, galerias de arte, museus e instalações desportivas. Fica a apenas a 3 
horas de carro de Queenstown, onde se podem realizar atividades de esqui, jet boat, bungy jumping ou degustação de vinhos.

CURSOS DESTAQUES ESPECIAIS PROPINAS PARA 2017

• Inglês Geral e Inglês para 
fins académicos

• IELTS, TOEIC

• Vias não IELTS para o Ano 
Preparatório

• Inglês para Otago 
 (graduação e  
pós-graduação)

• Inglês para Grupos de 
Estudo

• Cinco níveis de aulas de inglês, do básico ao avançado

• 23 horas de aulas por semana

• Certificado de conclusão previsto

• Turmas pequenas - o tamanho médio das turmas é de 14 
elementos

• Idade mínima - 14 anos

• Diversas culturas e nacionalidades

• Introdução abrangente para estudar e viver em Dunedin

• Cartão de identificação de estudante - que dá acesso aos 
recursos da Universidade de Otago, incluindo serviços de 
informação, salas de informática abertas 24 horas, saúde 
estudantil, clubes e sociedades, ginásio e descontos em 
compras, entretenimento e viagens

• Laboratório de línguas multimédia, acesso à Internet e e-mail, 
uma intranet e café para estudantes

• Funcionários profissionais de apoio ao estudante para prestar 
assistência com todas as perguntas e questões de visto. 
O nosso serviço de vistos online pode renovar vistos de 
estudante ou alterar um visto de visitante para um visto de 
estudante

• Opções de alojamento - Casa de família ou partilha de 
apartamento

• Desportos semanais e atividades sociais

• Receção no aeroporto gratuita (disponível apenas para  
estudantes que ficarão alojados em casas de família).

Mensalidade 
(inclui livros didáticos)

NZ $459 por semana

Serviços para o 
Estudante

NZ $275

Colocação em  
Alojamento Familiar

NZ $250

Alojamento Familiar NZ $266 por semana

Seguro médico e de 
viagem 
(depende da duração da 
estadia)

Variável

Alojamento, 
alimentação e 
despesas

NZ $14000 - 15000 
por ano
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O Ano Preparatório, ou Foundation Year, prepara os alunos para os cursos de Negócios, Ciências Médicas,  
Humanidades e Ciências (os currículos podem incluir Artes, Ciências Aplicadas, Comércio/Negócios, Ciências  
da Vida e Ciências Médicas).

Estamos localizados num prédio moderno e confortável no centro universitário da Universidade de Otago -  
a mais antiga universidade da Nova Zelândia e um dos principais centros de pesquisa do país.

A universidade tem 22 mil alunos, incluindo 2600 estudantes internacionais de 100 países e oferece cursos ao nível de graduação e pós-
graduação em Ciências Humanas, Ciências Médicas, Ciências e Negócios.

DESTAQUES ESPECIAIS 2017 PROPINAS E DATAS

• Os alunos estudam em salas de aula e laboratórios do centro universitário, e são criadas 
condições que garantem que se sintam confiantes e familiarizados com o ambiente universitário

• Os alunos desenvolvem capacidades de comunicação e resolução de problemas e obtêm o 
conhecimento de que necessitam para os seus estudos de graduação

• Turmas pequenas: 16 estudantes, 20 - 24 horas de aulas por semana, mais 20 horas de 
estudo individual

• Horas gratuitas de consulta individual onde os professores ajudam os alunos a apreender as 
novas informações e competências de estudo

• São oferecidos lugares garantidos no primeiro ano dos cursos de graduação se os estudantes 
internacionais cumprirem os requisitos

• Vêm alunos de mais de 25 países, incluindo a Nova Zelândia
• Serviços de vistos online que podem renovar vistos de estudante ou alterar um visto de visitante 

para um visto de estudante
• Cartão de identificação de estudante - que dá acesso aos recursos da Universidade de Otago, 

incluindo serviços de informação, salas de informática abertas 24 horas, saúde estudantil, clubes e 
sociedades, cafés e descontos em compras, entretenimento e viagens

• Funcionários profissionais de apoio ao estudante para prestar assistência em questões de vistos e 
para esclarecer quaisquer dúvidas

• As opções de acomodação incluem alojamento em casas de família, apartamentos próprios da 
universidade ou apartamentos privados

• Desportos semanais e atividades sociais
• Receção no aeroporto gratuita (disponível apenas para estudantes que ficarão alojados em casas 

de família).

Propinas:

Mensalidade 
Comércio/Artes

NZ $22670

Mensalidade  
Ciência Aplicada / 
Ciências Médicas / 
Ciências da Vida

NZ $23645

Transferência NZ $2699

Serviços para o 
Estudante

NZ $750

Seguro de saúde e 
viagem

NZ $400 - $585 por 
ano

Alojamento, 
alimentação e 
despesas

NZ $14000 - 15000 
por ano

Entradas:

Fevereiro e junho todos os currículos

Outubro todos os currículos 
exceto Ciências 

Médicas

É possível a transferência entre cursos
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