
O País 
 
A Austrália que se localiza na Oceania. O país possui fron-
teiras marítimas, a exemplo, com a Indonésia, Nova Cale-
dônia e a Nova Zelândia. Por estar localizada em uma das 
regiões com o maior crescimento econômico mundial, a 
Austrália tem uma economia extremamente concorrida e 
livre, com mínimas limitações sobre as importações de 
bens e serviço. Estas características são derivadas de acor-
dos de livre comercio bilaterais com vários países ao redor 
do mundo. Com um assento não permanente no Conselho 
de Segurança da Nações Unidas (CSNU), além da participa-
ção ativa na Organização Mundial do Comércio (OMC), na 
Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (APEC) e no 
Grupo dos Vinte (G20), a Austrália mostra-se um país inten-
samente internacionalizado, além de diplomático.  
 
Austrália e a Educação 
 
Em toda a Austrália, além dos 11 anos escolares para as 
crianças, frequentar a escola é exigido. Essas obrigações 
resultam em uma alta taxa adultos alfabetizados, chegando 
em  torno de 99% dos mesmos. Dentro do Programa Inter-
nacional de Avaliação de Aluno (PISA), ocupando regular-
mente o grupo dos cinco primeiros países, entre 30 princi-
pais, temos a Austrália. Além desses marcos, o país possui 
cerca de 58% da população, com 25 a 64 anos, com curso 
superior ou profissional, sendo esta a mais alta dos países 
pertencentes da Organização para Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE). 
 
Austrália, a Inovação e a Internacionalização da Educa-
ção 
 
Devido ao importante setor econômico, um dos debates 
mais relevantes que ocorre dentro do país é a internaciona-
lização da educação superior. A exportação da educação, 
perdendo apenas para o mineração de ferro, conduziu 15,8 
bilhões de dólares em 2015. Atrás, somente, dos Estados 
Unidos, Canadá e Reino Unido, a Austrália está entre os 

destinos mais desejados entre os turistas do mundo, com o 
setor gerando mais de 180 mil empregados. Desta maneira, 
a internacionalização do ensino australiano dá-se ao aco-
lherem estudantes estrangeiros, além do patrocínio a saída 
de estudantes e pesquisadores locais para outros países.  
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