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OUTSIDE COVER



 � A maior universidade da 
Austrália

 � Mais de 60.000 estudantes

 � Considerada uma das 
universidades de primeira 
linha do mundo (Ranking 
Mundial de Universidades 
2011 da Times)

 � Uma das 200 melhores 
universidades – Ranking 
Acadêmico de Universidades 
Mundiais (2011) de Shanghai 
Jiao Tong

 � Classificada em 61° lugar pelo 
Ranking das Universidades 
Mundiais QS (2010)

 � Os rankings mundiais de 
Universidades de Alto 
Impacto colocam a Monash 
entre as 150 melhores do 
mundo e 5 da Austrália pela 
qualidade e consistência dos 
resultados de pesquisa

 � Está entre as 50 melhores 
universidades para a Química 
(Ranking Acadêmico de 
Universidades Mundiais 
- 2011 - de Shanghai Jiao 
Tong)

 � Tudo isto alcançado em 
50 anos

Alguns dos nossos 
maiores sucessos

1958

Fundação. Monash é a primeira 
universidade a ser criada no Estado de 
Victoria em 106 anos.

1961

Monash University Collection é criada. 
Hoje ela é nacionalmente reconhecida 
pelo seu valor, extensão do conteúdo e 
diversidade.

1964

Trabalho de pesquisadores da Monash 
resulta em uso obrigatório de cintos de 
segurança na Austrália.

1973

Os pesquisadores da Monash 
concretizam a primeira gravidez por 
fertilização in vitro (FIV) do mundo.

1977

Os cientistas da Monash desenvolvem 
o algoritmo de simulação hidrodinâmica 
suave de partículas, um poderoso 
método de resolver problemas 
complexos de dinâmica de fluídos 
e presentemente usado em efeitos 
especiais no cinema.

1980 

Professores Alan Trounson e Carl 
Wood do Instituto de Reprodução e 
Desenvolvimento da Monash (MIRD) 
conseguem o primeiro nascimento FIV 
com sucesso na Austrália. Este foi o 
quarto bebê FIV do mundo.

12 dos primeiros 15 bebês FIV do 
mundo foram bebês da Monash.

1996 

Depois de conceber e sintetizar o 
primeiro fármaco antivírus do mundo – 
o fármaco contra a influenza Relenza 
– o Professor Mark von Itzstein recebeu 
o Prêmio Australiano de Ciências 
Farmacêuticas.

1998

O campus de Sunway da Monash 
University foi estabelecido em Kuala 
Lumpur, Malásia.

1999

Relenza é disponibilizada na Austrália 
– completando a comercialização bem 
sucedida de uma parceria de pesquisa 
da Monash com GlaxoSmithKline. 
Relenza foi agora aprovada para o 
tratamento da gripe em todo o mundo. 
E mudou a forma como os fármacos 
são desenvolvidos.

2000

Os cientistas da Monash são os 
primeiros do mundo a obter células-
tronco nervosas das células-tronco 
embriónicas humanas em laboratório.

2001

Monash África do Sul foi estabelecida.

O Centro de Prato da Monash 
University abriu.

2004

A Monash fez parte de uma equipe 
que desenvolveu uma cura barata de 
dose única para a malária (atualmente 
testada em pessoas).

2007

Oito cientistas da Monash compartilham 
o prestigioso Prêmio Nobel da Paz 
em 2007, atribuído conjuntamente 
ao Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas e ao ex-vice-
presidente dos EUA, Al Gore.

Em 31 de julho de 2007, a Monash 
University começou uma nova área 
de pesquisa científica com a abertura 
oficial do Sincrotrão Australiano.

2009

O Centro Australiano de Inovação 
Farmacêutica foi criado conjuntamente 
pelo Instituto de Ciências Farmacêuticas 
da Monash (MIPS) e GlaxoSmithKline 
(GSK) Austrália.

2010

Climate Works Australia – nossa 
parceria com a The Myer Foundation – 
desenvolveu o primeiro Plano de Baixo 
Crescimento de Carbono.

A equipe da Monash faz importantes 
avanços na pesquisa do câncer da 
mama.

2011

Uma equipe de cientistas da Monash 
liderada pelo Professor Scott O’Neill 
realiza o primeiro experimento mundial 
com potencial para evitar os 50 milhões 
de casos de Dengue em humanos 
reportados todos os anos, protegendo 
os mosquitos da doença.

Classificada em 60° 
lugar pelo Ranking das 
Universidades Mundiais 
QS em 2011 e:

Ranking de Disciplinas 
Entre as 50 melhores em  
Artes & Humanidades  44

Entre as 50 melhores em  
Ciências da Vida & Medicina  33

Entre as 50 melhores em  
Ciências Sociais & Medicina  36

Ranking de Matérias
Entre as 100 melhores em Direito  20

Entre as 200 melhores em  
Engenharia Química  47

Entre as 200 melhores em  
Mecânica, Aeronáutica & Manufatura  49

Entre as 200 melhores em Matemática  46

Entre as 200 melhores em  
Metalurgia & Materiais  40

Entre as 200 melhores em Química  41

Entre as 200 melhores em  
Geografia & Estudos de Áreas  33

Entre as 200 melhores em Finanças  25

INSIDE COVER



Causar 
um grande 
impacto...
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...requer 
pensar 
grande.



Monash University – jovem, 
dinâmica e ambiciosa

Monash University foi fundada em 
Melbourne, Austrália, em 1958. Recebeu o 
nome de Sir John Monash, um australiano 
famoso que contribuiu para quase todos 
os setores da vida australiana.

Sir John tinha uma filosofia muito simples.

“...prepare-se para a vida, não apenas 
para seu próprio benefício, mas também 
para o benefício de toda a comunidade.”

Esta filosofia orienta tudo o que fazemos:

 � nossa abordagem da educação
 � nossas ambições de pesquisa
 � nossa gente
 � nossas comunidades
 � nossas iniciativas globais

Em pouco menos de 50 anos, a Monash University ganhou 
uma invejável reputação nacional e internacional por sua 
excelência em pesquisa e ensino.

Inspirando em Sir John Monash, criamos uma comunidade 
de renome mundial em educação e pesquisa, de progresso, 
otimismo e ambição.

Nos últimos 10 anos, nós nos fortalecemos nesta ambição 
alcançando todo o mundo.

 

GRUPO DAS OITO
Monash University é o membro mais jovem do Grupo das 
Oito da Austrália.

O Grupo das Oito é uma aliança de universidades 
australianas de elite reconhecidas por sua excelência 
no ensino e pesquisa. As universidades desta aliança 
produzem mais de 70% de toda a pesquisa básica realizada 
nas 39 universidades públicas da Austrália.

O fato de sermos o membro mais novo deste prestigioso 
grupo é um testemunho do nosso foco em pesquisa e 
nossas ambições:

 � Universidade Nacional Australiana
 � Universidade Monash
 � Universidade de Adelaide
 � Universidade de Melbourne
 � Universidade de Nova Gales do Sul
 � Universidade de Queensland
 � Universidade de Sydney
 � Universidade da Austrália Ocidental

Aliança M8 
A Aliança M8 de Centros de Saúde Acadêmicos e 
Universidades de Medicina é uma colaboração internacional 
de instituições acadêmicas de excelência em educação e 
pesquisa. A Aliança M8 desempenha o papel de plataforma 
permanente para estruturar futuras considerações globais de 
desenvolvimentos médicos e desafios para a saúde.

Os membros de M8 são:

 � Charité – Universitätsmedizin Berlim, Alemanha
 � Imperial College, Londres, Reino Unido
 � Universidade Johns Hopkins, Baltimore, EUA
 � Kyoto University Graduate School of Medicine, Japão
 � Monash University, Austrália
 � NUS Yong Loo Lin School of Medicine, Singapura
 � Peking Union Medical College and Hospital and Chinese 

Academy of Medical Sciences, China
 � Russian Academy of Medical Sciences, Moscovo, 

Federação Russa
 � Sorbonne Paris Cité, França
 � Universidade de São Paulo, Brasil
 � InterAcademy Medical Panel (IAMP)
 � Associação Internacional de Centros de Saúde 

Acadêmicos (AAHCI)
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Na Monash, queremos fazer a maior 
diferença possível. Para transformarmos 
essa ambição em realidade, nós nos 
concentramos em cinco áreas específicas.

Elas constituem a base sobre a qual 
edificamos nossa reputação.

Pesquisa com impacto

Usamos nossas idéias para ajudar na melhoria das 
comunidades. Investimos fortemente na pesquisa. 

Isto aumenta nossos conhecimentos e nos permite criar 
soluções para desafios contemporâneos. Aquilo que 
aprendemos na pesquisa é integrado no nosso ensino, 
de modo que nossos estudantes ganhem as habilidades 
que necessitarão para enfrentar os desafios do futuro.

Nossa rede global

Estamos numa posição única para considerar a educação 
e a pesquisa de uma perspectiva global. Somos a única 
universidade australiana ativa em quatro continentes.

Além da nossa presença física, temos importantes parcerias 
com 16 universidades na América do Norte, Europa, Reino 
Unido, África e Ásia. Somos um dos membros fundadores 
da Aliança M8 que reúne prestigiosas escolas de medicina e 
hospitais universitários ao redor do mundo.

Grandes 
Ambições

“É indicativo da nossa ambição e 
dinamismo que, para uma instituição 
relativamente jovem, a Monash 
University esteja classificada acima 
dos padrões mundiais em quase 
todas as disciplinas.”
Vice-Chanceler, Ed Byrne



Um modelo educacional sem paralelo

Cremos que, antes de poder mudar o seu mundo, você 
precisa entender o seu mundo. É por isso que damos aos 
nossos estudantes a oportunidade de estudar fora dos 
parâmetros acadêmicos tradicionais, fazer voluntariado, 
viajar pelo mundo e iniciar pesquisa mais cedo. Nosso modelo 
encoraja os estudantes a desenvolver seus pontos fortes 
e descobrir novas capacidades, desafiando-os e apoiando-os 
desde o seu primeiro dia conosco.

Envolvimento com a indústria

Criamos e fomentamos relações de longo prazo com e 
empresas governos e ONGs – estabelecendo equipes 
colaboradoras para confrontar desafios complexos. Utilizamos 
métodos inovadores para dar aos nossos parceiros uma 
margem competitiva em um mercado cada vez mais 
sobrecarregado.

Causando impacto onde é realmente 
necessário

Procuramos melhorar a condição humana através de nossa 
pesquisa e educação.

Como resultado, é importante entendermos como a Monash 
pode causar impacto positivo na comunidade. Temos uma 
variedade de programas de extensão a distância para 
assegurar que a Monash continua ligada às comunidades que 
pretende servir.

Grande descoberta da medicina

Scott O’Neill, professor da Universidade Monash 
(Reitor, Faculdade de Ciências) está liderando 
o Projeto Eliminar a Dengue. Esta iniciativa, 
financiada pela Fundação Bill e Melinda Gates, 
está desenvolvendo novas abordagens biológicas 
para o controle da dengue.

Protegendo os mosquitos contra a dengue, 
os cientistas descobriram uma maneira potencial 
de impedir os 50 milhões de casos humanos desta 
doença reportados cada ano.

Em um experimento inédito no mundo, 
uma colaboração internacional de pesquisadores 
transferiu com sucesso os promissores 
resultados de laboratório para as populações de 
mosquitos selvagens.
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Causando um grande impacto.

Seguimos uma agenda de pesquisa 
baseada em excelência, relevância 
e impacto.

Desde a nossa fundação, temos comprometimento inflexível 
com a excelência – desde apoio a pesquisadores emergentes 
até a criação de equipes interdisciplinares. Como resultado, 
nossos pesquisadores fizeram descobertas com um impacto 
significativo e duradouro na Austrália e em todo o mundo.

Em 1964, o trabalho dos pesquisadores da Monash deu 
origem às primeiras leis do mundo exigindo a instalação 
de cintos de segurança em todos os carros novos. Isto 
começou em Victoria e South Australia e foi rapidamente 
adotado no exterior.

Fomos os pioneiros em pesquisa de fertilização in vitro (FIV), 
concretizando a primeira gravidez FIV do mundo no início da 
década de 70.

Nossos cientistas de células-tronco foram os primeiros do 
mundo a demonstrar que as células-tronco embrionárias 
humanas podem gerar tipos específicos de células humanas 
em laboratório.

Uma das nossas mais notáveis invenções comercializadas é 
o medicamento contra a influenza Zanamivir (vendido como 
Relenza). Este foi o primeiro medicamento antivírus do mercado 
desenvolvido para o tratamento e a prevenção de influenza 
abriu o caminho para as atuais vacinas contra a gripe.

De olho no futuro, fazemos consideráveis investimentos 
estratégicos em infraestrutura de pesquisa de renome 
mundial.

Estamos aumentando nossa capacidade de nos conectar 
com a indústria, governo e as melhores organizações de 
pesquisa do mundo.

Em parceria com o governo australiano, estamos 
desenvolvendo novas instalações de pesquisa construídas 
para o efeito no valor de $78 milhões para impulsionar 
drasticamente a pesquisa em química verde.

Nosso Centro de Microscopia Eletrônica possui um dos 
mais poderosos microscópios eletrônicos do mundo, 
o Titan 80-300.

Somos o membro fundador do Sincrotrão Australiano. 
Localizado ao lado do nosso campus de Clayton, os nossos 
laboratórios tem acesso direto a linha de produção – dando 
aos nossos pesquisadores uma vantagem única. Este 
acesso permite-nos fazer pesquisas únicas em:

 � Ciências ambientais
 � Geologia
 � Física da matéria condensada
 � Nanotecnologia
 � Química  
 � Ciências biológicas

Nossas principais capacidades

Embora a Monash realize pesquisas em mais de 
150 campos de estudo, nós focamos em algumas 
especializações.

Nossas principais capacidades abrangem quatro 
categorias, intimamente alinhadas com as Prioridades 
Nacionais de Pesquisa do Governo Australiano e 
sua Estratégia de Infraestrutura de Pesquisa de 
Colaboração Nacional.

Saúde e bem-estar

 � Acidentes, lesões e trauma
 � Câncer
 � Infeções e imunidade
 � Neurociência
 � Novas terapêuticas
 � Saúde pública
 � Células-tronco e medicina regenerativa
 � Saúde das mulheres, crianças e reprodutiva

Tecnologias futuras

 � Manufatura avançada
 � Aeroespaço
 � Materiais relacionados à energia
 � Nano materiais

Ambientes sustentáveis

 � Água urbana
 � Química verde
 � Mudanças climáticas e condições atmosféricas
 � Energia

Culturas e comunidades resistentes

 � Patrimônio cultural
 � Economia do desenvolvimento
 � Modelagem econômica
 � Educação
 � Lei sobre Saúde Mental

Para uma lista completa de A a Z  ver www.monash.edu/ 
research/capabilities/centres/institutes.html

Grandes 
Descobertas

Excelência em Pesquisa

De acordo com o relatório de Excelência em 
Pesquisa na Austrália (ERA) (2010), a Monash 
University está realizando pesquisa “muito acima do 
padrão mundial” nos seguintes campos:

 � Engenharia
 � Ciências biológicas
 � Ciências médicas e de saúde



Grandes mudanças começam aqui 
Pesquisa 
E: research.enquiries@monash.edu 
T: +61 3 9905 3012

Com quem nos associamos

A Monash trabalha como o instituto líder ou parceiro  
em várias iniciativas de pesquisa.

Participamos em sete Centros de Pesquisa de 
Excelência Australianos e assumimos o papel de 
liderança em três destes centros:

 � Design em Metais Leves
 � Química Verde
 � Estudos Estruturais e Funcionais do Genoma 

Microbiano

Também somos parceiros em 15 Centros 
de Pesquisa em Colaboração que focam 
especificamente em traduzir os resultados “puros” 
de pesquisa para aplicação na indústria.
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Grande em 
colaboração

Pesquisamos para fazer a diferença. 
Às vezes, fazer a diferença envolve 
pesquisa “pura”. Outras vezes, envolve 
trabalhar com um parceiro de negócio 
para encontrar uma solução inovadora 
para uma necessidade comercial genuína.

Nossos sistemas estão orientados para a realização 
de pesquisas focadas nos mercados. Nosso Grupo 
de Envolvimento com a Indústria e Comercialização é 
altamente reconhecido por sua capacidade de criar e 
fomentar relacionamentos de longo prazo com a indústria  
e outras organizações.

Por exemplo, temos trabalhado com o principal organismo de 
acidentes rodoviários da Austrália, o Traffic Accident Commission 
(TAC), desde 1987 – apenas um ano depois de ele ser fundado.

Somos reconhecidos por ter uma das abordagens mais 
maduras em relação as alianças estratégicas realizadas 
por nossos parceiros – particularmente com respeito à 
administração conjunta e gestão profissional de projeto.

Mais de 15 novos medicamentos experimentais passaram 
para desenvolvimento clínico através de programas em 
colaboração com o nosso Centro para a Otimização de 
Candidatos a Fármacos.

Assim que entendemos as metas técnicas, sociais e 
comerciais, escolhemos a dedo as pessoas com melhores 
aptidões para trabalhar no projeto, independentemente de 
onde elas venham.

Reunimos uma equipe multidisciplinar com foco em soluções 
para os desafios e as necessidades específicos dos 
nossos parceiros. Também temos acesso a pesquisadores 
especialistas em outros países graças a nossa rede global.

Sabemos como encorajar indivíduos altamente focados 
a cooperação para atingir o objetivo comum do projeto. 
Trabalhamos com foco de longo prazo, mas conseguimos 
progredir rapidamente da descoberta para a utilidade.

Esperamos fazer descobertas empolgantes. Por isso temos 
sistemas sólidos para assegurar que a nova Propriedade 
Intelectual esteja bem protegida – e a integridade e potencial 
comercial do projeto não sejam comprometidos.

Grandes mudanças começam aqui 
Envolvimento com a Indústria 
E: industryengagement@adm.monash.edu.au 
T: +61 3 9905 9910 
F: +61 3 9905 9911

Evitando lesões, salvando vidas e 
construindo futuros

O Professor Rod McClure ajudou a Monash a ser 
um líder mundial reconhecido na prevenção de 
acidentes e lesões. Ele desempenhou um papel 
essencial para tornar as estradas australianas 
mais seguras. Ele é o atual líder do Instituto 
de Pesquisa sobre Lesões da Monash (MIRI) – 
um grupo formado para combinar a expertise da 
Universidade em pesquisa de acidentes e trauma.

O trabalho da equipe do Professor McClure 
é reconhecido em todo o mundo. Nossos 
pesquisadores colaboram atualmente com os 
principais institutos de segurança rodoviária na 
Holanda, França, Suécia, Reino Unido, EUA e 
Canadá, e o MIRI estabeleceu centros na Europa, 
Malásia e África do Sul.



Levando nossa inovação para o 
mundo
2010 foi um grande ano para a nossa nova 
empresa Acrux (ASX-ACR). A empresa de 
biotecnologia assinou um dos maiores contratos 
de licenciamento na história de biotecnologia 
australiana depois de concluir um acordo global 
a Eli Lilly, sediada nos Estados Unidos, para a 
comercialização de solução de testosterona 
transdérmica AXIRON©.

Após o contrato, a Administração de Drogas e 
Alimentos dos Estados Unidos (FDA) aprovou uma 
nova aplicação para o medicamento AXIRON©, 
tornando-o o primeiro produto de substituição de 
testosterona autorizado para administração através 
da axila.

Acrux Limited foi criada em 1998, depois de 
pesquisadores da Monash, Professor Emérito 
Barry Reed, Dr Tim Morgan e Professor Barrie 
Finnin, terem descoberto a tecnologia inovadora de 
aplicação do medicamento por pulverização.

Aplicado na axila como um desodorante, AXIRON© 
usa um aplicador especialmente desenhado que 
assegura que os pacientes evitam o contato direto  
com o fármaco e elimina a sujeira.  
Espera-se que as propriedades de secar 
rapidamente, aplicação em local discreto e ser 
‘sem contato’ tornem este medicamento uma 
opção atraente para homens com deficiência de 
testosterona.

A empresa já teve dois dos seus novos 
medicamentos, baseados nesta nova tecnologia de 
aplicação, aprovados pela FDA.
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Uma rede global em 
desenvolvimento

Uma perspectiva global apoia tudo 
o que nós fazemos – na sala de aula, 
no laboratório e no nosso trabalho com 
os parceiros na indústria.

Nossa rede internacional nos permite tirar proveito das 
perspectivas, relações e recursos que a maioria das 
universidades não pode fazer.

Estamos em uma posição única para considerar a educação 
e pesquisa a partir de uma perspectiva global. Somos a 
única universidade australiana ativa nos quatro continentes, 
com campus na Austrália, Malásia e África do Sul; um centro 
de educação e pesquisa em Prato, Itália; uma academia de 
pesquisa conjunta com o Instituto Indiano de Tecnologia de 
Bombaim em Mumbai, Índia; a Escola de Graduação Conjunta 
Southeast University-Monash University (Suzhou) na China; 
bem como uma aliança firmada recentemente - a primeira 
nesse formato no mundo - com a University of Warwick no 
Reino Unido.

Além de nossa presença física temos parcerias significativas 
com 16 importantes universidades na América do Norte, 
Europa, Reino Unido, África e Ásia. Em sequência à recente 
aprovação pelo Ministro da Educação da China, a Southeast 
University-Monash University Joint Graduate School (Suzhou) 
irá receber oficialmente seus primeiros estudantes em meados 
de 2012. Localizada em Suzhou, próximo a Shanghai, a 
Escola de Graduação irá oferecer cursos de pós-graduação 
em várias disciplinas, incluindo nanotecnologia, biomedicina, 
ciência ambiental, transporte, desenho industrial, economia, 
bem como engenharia de software, térmica e mecânica.

Estas conexões globais proporcionam perspectivas e 
oportunidades internacionais para nossos estudantes, nossa 
equipe e nossos pesquisadores.

Preparando globalmente 
graduados itinerantes

Os graduados de hoje competirão com o resto 
do mundo em busca de trabalho. Os cursos da 
Monash asseguram que eles sejam expostos a uma 
perspectiva global desde o primeiro dia.

Nossos cursos são reconhecidos 
internacionalmente, o que proporciona aos nossos 
graduados uma vantagem extra – ajudando-os a ter 
sucesso no mercado de trabalho internacional.

Nossa rede global oferece aos estudantes da 
Monash maiores oportunidades de vivenciar 
diferentes culturas e formas de ver o mundo.

Temos parcerias de intercâmbio com mais de 115 
universidades em 25 países, e muitos governos 
estrangeiros e provedores de bolsas de estudo 
escolhem a Monash University como destino para 
os seus melhores e mais brilhantes estudantes.

Quando graduam, nossos estudantes tornam-se 
parte de uma rede internacional de mais de 
275.000 alunos.

Grandes mudanças começam aqui  
Envolvimento Global 
E: odvcge@monash.edu 
T: +61 3 9905 5264  F: +61 3 9905 5340



Itália
Prato

África do Sul
Johanesburgo

India
Mumbai

Malásia
Kuala Lumpur

Austrália
Victoria
Campi em Melbourne:
Berwick, Caulfield, Clayton,
Parkville, Peninsula
Gippsland
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Fazendo a diferença desde o primeiro dia
Sabemos que nossos estudantes são inteligentes e impetuosos 
quando chegam. Nosso modelo educacional – o Monash 
Passport – reconhece isto e lhes dá a oportunidade de dar um 
ar pessoal ao seu curso.

Trata-se de uma escolha pessoal, desde o tipo de 
competências que eles querem desenvolver até às experiências 
que ajudarão a desenvolver essas competências. Alavancamos 
nossa rede global e fornecemos experiências que proporcionam 
aos nossos graduados uma perspectiva mais ampla e mais 
rica. O que os faz candidatos perfeitos para qualquer sector 
buscando o sucesso no mercado cada vez mais globalizado.

O Monash Passport

Aprendendo através do voluntariado
O voluntariado – através de uma grande variedade de parceiros 
não lucrativos – ajuda os estudantes a ganhar capacidades 
valiosas, orientadas para sucesso profissional, ganhar confiança e 
estabelecer contatos profissionais.

Criando redes internacionais
Encorajamos os estudantes a usar nossos contatos internacionais 
para construir as redes de contato que necessitarão para ter 
sucesso em seus trabalhos no futuro.

Experiência de trabalho que funciona
Nossos programas de estágio e colocação no mercado de 
trabalho proporcionam aos estudantes a oportunidade de 
transformar a teoria em prática. E dão oportunidade aos 
empregadores de pôr à prova os trabalhadores prontos para 
o mercado – antes de eles se graduarem.

Aprendendo a liderar
A Monash oferece alguns programas interessantes e interativos que 
preparam os estudantes para o sucesso além das salas de aula.

Maiores competências e maiores 
conhecimentos
Oferecemos várias oportunidades multidisciplinares, através de 
várias universidades, que apresentam os estudantes a grandes 
desafios de pesquisa e peritos na indústria em diversas áreas.

Uma opção mais inteligente
O Monash Passport proporciona aos estudantes novos modos 
de valorizar seus cursos – desde experiência em pesquisa até 
opções adicionais de estudo. É a razão pela qual a Monash tem 
mais estudantes fazendo dupla graduação do que qualquer outra 
universidade australiana. Até damos aos estudantes ambiciosos 
de Ensino Médio uma vantagem, permitindo que eles cursem uma 
disciplina do primeiro ano da Monash como parte do seu último 
ano do Ensino Médio.

Grandes mudanças começam aqui
Aprendendo & Ensinando 
E: opvclt@monash.edu 
T: +61 3 9903 1198

Aprendendo pela experiência
A estudante de farmácia, Jane O’Connor, viajou até as 
Ilhas Salomão para vivenciar os desafios de praticar 
sua profissão num país em desenvolvimento.

Durante a sua viagem de três meses – possibilitada 
por uma bolsa de estudo – Jane trabalhou no 
National Referral Hospital e fez recomendações para 
melhorar o abastecimento de medicamentos para as 
clínicas remotas.

“É espantoso comparar o meu conhecimento de um 
hospital australiano e aquilo que eles conseguem fazer 
com o pouco que têm nas Ilhas Salomão,” disse Jane.

“Faz-se uma visita às enfermarias cada dia, mas o 
hospital está tão superlotado que este breve encontro 
pode ser a única interação dos pacientes com o 
profissional de saúde nesse dia. Foi especialmente 
conflituoso para mim porque a malária, tuberculose e 
malnutrição se apresentavam a níveis muito severos.”

Fazer a diferença onde é realmente 
necessário

Ajudamos as pessoas que ajudam suas 
comunidades.

Inauguramos uma nova escola de saúde indígena 
para ajudar a preencher a lacuna entre a saúde 
indígena e a população não indígena. A Harvest 
Allience School for Indigenous Health começará a 
receber estudantes em 2012.

As pesquisas da Monash África do Sul foram 
desenvolvidas em união com programas do país  
e de todo o continente africano.

O Instituto de Pesquisa do Cérebro em 
Monash Sunway, Malásia, criou uma escola de 
treinamento regional para combater doenças 
neurológicas, tais como Alzheimer, que está 
aumentando no Sudeste Asiático.

Fazendo a 
diferença



 � A maior universidade da 
Austrália

 � Mais de 60.000 estudantes

 � Considerada uma das 
universidades de primeira 
linha do mundo (Ranking 
Mundial de Universidades 
2011 da Times)

 � Uma das 200 melhores 
universidades – Ranking 
Acadêmico de Universidades 
Mundiais (2011) de Shanghai 
Jiao Tong

 � Classificada em 61° lugar pelo 
Ranking das Universidades 
Mundiais QS (2010)

 � Os rankings mundiais de 
Universidades de Alto 
Impacto colocam a Monash 
entre as 150 melhores do 
mundo e 5 da Austrália pela 
qualidade e consistência dos 
resultados de pesquisa

 � Está entre as 50 melhores 
universidades para a Química 
(Ranking Acadêmico de 
Universidades Mundiais 
- 2011 - de Shanghai Jiao 
Tong)

 � Tudo isto alcançado em 
50 anos

Alguns dos nossos 
maiores sucessos

1958

Fundação. Monash é a primeira 
universidade a ser criada no Estado de 
Victoria em 106 anos.

1961

Monash University Collection é criada. 
Hoje ela é nacionalmente reconhecida 
pelo seu valor, extensão do conteúdo e 
diversidade.

1964

Trabalho de pesquisadores da Monash 
resulta em uso obrigatório de cintos de 
segurança na Austrália.

1973

Os pesquisadores da Monash 
concretizam a primeira gravidez por 
fertilização in vitro (FIV) do mundo.

1977

Os cientistas da Monash desenvolvem 
o algoritmo de simulação hidrodinâmica 
suave de partículas, um poderoso 
método de resolver problemas 
complexos de dinâmica de fluídos 
e presentemente usado em efeitos 
especiais no cinema.

1980 

Professores Alan Trounson e Carl 
Wood do Instituto de Reprodução e 
Desenvolvimento da Monash (MIRD) 
conseguem o primeiro nascimento FIV 
com sucesso na Austrália. Este foi o 
quarto bebê FIV do mundo.

12 dos primeiros 15 bebês FIV do 
mundo foram bebês da Monash.

1996 

Depois de conceber e sintetizar o 
primeiro fármaco antivírus do mundo – 
o fármaco contra a influenza Relenza 
– o Professor Mark von Itzstein recebeu 
o Prêmio Australiano de Ciências 
Farmacêuticas.

1998

O campus de Sunway da Monash 
University foi estabelecido em Kuala 
Lumpur, Malásia.

1999

Relenza é disponibilizada na Austrália 
– completando a comercialização bem 
sucedida de uma parceria de pesquisa 
da Monash com GlaxoSmithKline. 
Relenza foi agora aprovada para o 
tratamento da gripe em todo o mundo. 
E mudou a forma como os fármacos 
são desenvolvidos.

2000

Os cientistas da Monash são os 
primeiros do mundo a obter células-
tronco nervosas das células-tronco 
embriónicas humanas em laboratório.

2001

Monash África do Sul foi estabelecida.

O Centro de Prato da Monash 
University abriu.

2004

A Monash fez parte de uma equipe 
que desenvolveu uma cura barata de 
dose única para a malária (atualmente 
testada em pessoas).

2007

Oito cientistas da Monash compartilham 
o prestigioso Prêmio Nobel da Paz 
em 2007, atribuído conjuntamente 
ao Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas e ao ex-vice-
presidente dos EUA, Al Gore.

Em 31 de julho de 2007, a Monash 
University começou uma nova área 
de pesquisa científica com a abertura 
oficial do Sincrotrão Australiano.

2009

O Centro Australiano de Inovação 
Farmacêutica foi criado conjuntamente 
pelo Instituto de Ciências Farmacêuticas 
da Monash (MIPS) e GlaxoSmithKline 
(GSK) Austrália.

2010

Climate Works Australia – nossa 
parceria com a The Myer Foundation – 
desenvolveu o primeiro Plano de Baixo 
Crescimento de Carbono.

A equipe da Monash faz importantes 
avanços na pesquisa do câncer da 
mama.

2011

Uma equipe de cientistas da Monash 
liderada pelo Professor Scott O’Neill 
realiza o primeiro experimento mundial 
com potencial para evitar os 50 milhões 
de casos de Dengue em humanos 
reportados todos os anos, protegendo 
os mosquitos da doença.

Classificada em 60° 
lugar pelo Ranking das 
Universidades Mundiais 
QS em 2011 e:

Ranking de Disciplinas 
Entre as 50 melhores em  
Artes & Humanidades  44

Entre as 50 melhores em  
Ciências da Vida & Medicina  33

Entre as 50 melhores em  
Ciências Sociais & Medicina  36

Ranking de Matérias
Entre as 100 melhores em Direito  20

Entre as 200 melhores em  
Engenharia Química  47

Entre as 200 melhores em  
Mecânica, Aeronáutica & Manufatura  49

Entre as 200 melhores em Matemática  46

Entre as 200 melhores em  
Metalurgia & Materiais  40

Entre as 200 melhores em Química  41

Entre as 200 melhores em  
Geografia & Estudos de Áreas  33

Entre as 200 melhores em Finanças  25
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