
O País  
 
A Nova Zelândia é um país insular localizado no sudoeste 
do Oceano Pacífico, sendo formado por duas massas de 
terra principais (Ilha do Norte e Ilha do Sul) e por diversas 
ilhas menores. A capital da Nova Zelândia é Wellington, 
enquanto a sua cidade mais populosa é Auckland. A cultura 
da Nova Zelândia é essencialmente derivada dos Māori e 
colonos britânicos, com ampliação recente resultante de 
um aumento da imigração. A língua mais falada é o inglês, 
trazida pelos colonizadores britânicos, mas também são 
consideradas como idiomas oficiais línguas nativas, como o 
māori. Nacionalmente, a autoridade legislativa é investida 
no Parlamento unicameral, enquanto o poder político exe-
cutivo é exercido pelo Conselho de Ministros. A Nova Ze-
lândia é um membro da Organização das Nações Unidas 
(ONU), Comunidade das Nações, Organização para a Coo-
peração Econômica e Desenvolvimento (OCDE), ANZUS, 
entre outras organizações internacionais. 
 
Nova Zelândia e a Educação 
 
Na Nova Zelândia o ensino primário e secundário é compul-
sório para jovens de 6 a 16 anos. O país conta com 5 tipos 
de instituições estatais terciárias: institutos politécnicos, 
universidades, institutos especializados, faculdades, e insti-
tuições de ensino privado. Sua taxa de alfabetização entre a 
população adulta é de 99%, e as escolas públicas são gra-
tuitas. São 13 anos escolares obrigatórios, mas mais da me-
tade dos neozelandeses entre 15 e 29 anos possuem diplo-
mas de qualificação superior. 
 
Nova Zelândia, a inovação e a internacionalização 
 
A Nova Zelândia é um dos países conhecidos por ter um 
ensino excelente, especialmente no nível superior por sua 
educação de altíssima qualidade. Os programas do país que 
disponibilizam apoio financeiro para a mobilidade estudan-
til tem como objetivo aumentar a diversidade no ensino 
superior, aperfeiçoar os profissionais de ambos (Nova Ze-

lândia e seus parceiros), e proporcionar uma maior compre-
ensão intercultural. Além disso, a Nova Zelândia é um dos 
países que apresentou propostas para que a educação entre 
no livre comércio, algo que seria regulado pela Organização 
Mundial do Comércio (OMC). 
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