GOVERNO JAPONÊS OFERECE BOLSA DE ESTUDO COMPLETA PARA BRASILEIROS
O Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciências e Tecnologia do Japão – MEXT, oferece
anualmente seis modalidades de Bolsas de Estudos completas, para brasileiros que tenham interesse
em estudar em instituições japonesas.
Os moradores do Paraná e Santa Catarina, podem participar dos Processos de Seleção através
do Consulado Geral do Japão em Curitiba. Em janeiro serão abertas as inscrições para duas
modalidades: “Treinamento de Professores” e “Cultura e Língua Japonesa”.
As modalidades:


Treinamento de Professores:
Para professores formados, com menos de 35 anos (nascidos após 2/04/1984), que atuam pelo
menos há cinco anos no Ensino Fundamental ou Médio. Diversas Universidades Japonesas
oferecem cursos específicos para o treinamento dos professores, alguns cursos são ministrados
em inglês, o que possibilita aos candidatos que não falam a língua japonesa que participem desta
oportunidade.
A duração do curso é de um ano a 1 ano e meio e inclui treinamento da língua japonesa. Os
benefícios incluem passagem de ida e volta, isenção de taxas de matrícula e mensalidade da
Universidade e Bolsa mensal (Y$ 143.000,00) para que o intercambista possa se manter no
Japão.
Ex. de cursos: Geometria Diferencial; Preservação e Conservação de Heranças Culturais;
Desenvolvimento Cognitivo; Psicolinguística na Aquisição da Segunda Língua; Desenvolvimento
de Material para Ensino de Química, Matemática e Biologia; etc.



Cultura e Língua Japonesa:
Para alunos do curso de Letras Japonês, que não estejam nem no primeiro, nem no último ano
da graduação, nascidos entre 2 de abril de 1989 à 1 de abril de 2001, que tenham a certeza de
que após o término do período da Bolsa irão retornar a seu país de origem e dar continuidade
no Curso de Graduação que já estão matriculados até a sua formação.
A duração do curso é de 1 ano, os benefícios incluem passagem de ida e volta, isenção de taxas
de matrícula e mensalidade da Universidade e Bolsa mensal (Y$ 117.000,00) para que o
intercambista possa se manter no Japão.
O Governo oferece nesta modalidade, vagas exclusivas para descendentes de japoneses, estes
podem estar cursando qualquer curso da graduação e devem estar estudando a língua japonesa,
dentro ou fora da instituição de Ensino Superior por pelo menos 1 ano ininterrupto.

Cronograma do Processo Seletivo
14 de janeiro (segunda-feira)

início das inscrições

22 de fevereiro (sexta-feira)

término das inscrições

27 de fevereiro (quarta-feira)

prova escrita

1 de março (sexta-feira)

entrevista

Forma de Inscrição
Encaminhar ao Consulado Geral do Japão em Curitiba os formulários e a documentação necessária para
a inscrição diretamente na recepção do mesmo ou via correio (em caso de cartas, não serão aceitas as
que chegarem após o término da inscrição), não serão aceitas documentações enviadas por e-mail. Não
é cobrada nenhuma taxa de inscrição.
Para maiores detalhes sobre as Bolsas, inscrições e do Processo Seletivo, consulte o nosso site:
http://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itpr_pt/00_000021.html

Demais informações ou dúvidas
Consulado Geral do Japão em Curitiba – Setor Cultural
Tel：(41)3322-4919 (opção 2)
E-mail：cultura@c1.mofa.go.jp

