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2%
JCU no ranking global
(ARWU 2015)

A JCU está entre as 50 principais
universidades com menos de 50
anos do mundo
(Ranking mundial de universidades da
Times Higer Education [THE] 2016)

A James Cook University (JCU) é a principal
universidade da Austrália nos trópicos. Nossos
campi estão localizados em dois países – dois
no território norte e tropical de Queensland,
Austrália, nas cidades de Townsville e
Cairns, e um na cidade-estado de Cingapura.
Atualmente, temos mais de 22.000 alunos
matriculados, incluindo mais de 7.000 alunos
estrangeiros de mais de 100 países.
Motivos para escolher a JCU
• Cursos de qualidade em diversas áreas do
conhecimento
• Disciplinas criadas de modo a preparar os
alunos para o mercado de trabalho
• Oportunidades de projetos e colocação no
mercado de trabalho
• Espaços de ensino conectados
• Sólidas redes de apoio aos alunos
• Ambientes de estudo tranquilos e em meio
à natureza
• Funcionários prestativos e capacitados
• Custo de moradia menor que nas capitais
australianas
• Excelentes destinos de férias a poucos
quilômetros
• Um clima quente e agradável para você!

Maior instituto de pesquisa
em recifes de coral do mundo
por número de publicações
e citações

Três unidades tropicais:
Cairns, Townsville
e Cingapura

Cinco estrelas em
sucesso profissional
(Good Universities Guide 2016)

(Dados bibliométricos do Scopus
[Elsevier] 2010-2014)

Se escolher a JCU, você estudará em um
ambiente tropical. A inigualável localização da
universidade permite que os alunos tenham
contato com o Parque Marinho de Grande
Barreira de Corais da Austrália, savanas, ilhas
tropicais e florestas tropicais consideradas
Patrimônio da Humanidade.
A vida na JCU gira em torno de aprender,
conhecer novas pessoas, se divertir, desenvolver
habilidades para o futuro e ter uma vida feliz
e saudável. Os alunos estrangeiros têm acesso
a uma série de eventos acadêmicos e sociais
no campus, atividades esportivas e de lazer,
associação a clubes e sociedades e
oportunidades de viajar.
A JCU oferece uma ampla variedade de cursos
estimulantes e relevantes ao mercado de
trabalho, na forma de graduação, pósgraduação (trabalhos de curso e pesquisa)
e cursos de curta duração – incluindo cursos
preparatórios para ingressar na JCU, como
certificações e cursos de inglês.

Nossos campi tropicais
Cingapura

Para saber mais sobre os cursos da JCU, acesse:
jcu.edu.au/courses

Cairns
Townsville

Áreas de estudo mais populares
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Artes, ciências
sociais e
assistência social

Administração
e tecnologia da
informação

Mídia criativa

Educação

Engenharia e
planejamento

Ciências da
saúde

Direito e
governança

Medicina,
odontologia
e farmácia

Enfermagem
e obstetrícia

Psicologia

Ciência

Ciências médicas
e veterinárias

jcu.edu.au/international
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