Definido o Cronograma do Processo Seletivo 2020 das Bolsas de Estudo MEXT
de PESQUISA, GRADUAÇÃO, TÉCNICO SUPERIOR e CURSO PROFISSIONALIZANTE
O Consulado Geral do Japão em Curitiba realizará o Processo Seletivo 2020 das Bolsas de
Estudo oferecidas pelo Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciências e Tecnologia do Japão
(MEXT) nas modalidades de Pesquisa, Graduação, Técnico Superior e Curso Profissionalizante, para os
moradores do Paraná e Santa Catarina que preencham os requisitos necessários das modalidades. As
inscrições para Pesquisa (Pós-Graduação) foram iniciadas no dia dois de maio (2/05) e nas demais
modalidades terá início no dia três de junho (3/06).
Os aprovados no Processo Seletivo irão receber passagem aérea internacional, em classe
econômica, de ida e volta para o Japão; isenção total de taxas de matricula e mensalidade da Instituição
de Ensino, curso inicial de língua japonesa de seis meses à um ano dependendo da modalidade
escolhida e bolsa mensal.
A oportunidade não é restrita aos descendentes de japoneses, e no caso da Bolsas de
Pesquisa (Pós-Graduação) existe a chance de aprovação mesmo para quem não tem conhecimento da
língua japonesa.
1. CRONOGRAMA PESQUISA (Pós-Graduação)
2 de maio (quinta-feira)
31 de maio (sexta-feira)
10 de junho (segunda-feira)

início das inscrições
término das inscrições
prova escrita

2. CRONOGRAMA GRADUAÇÃO, TÉCNICO SUPERIOR E CURSO PROFISSIONALIZANTE
3 de junho (segunda-feira)
início das inscrições
28 de junho (sexta-feira)
término das inscrições
10 de julho (quarta-feira)
prova escrita (Graduação)
11 de julho (quinta-feira)
prova escrita (Graduação, Técnico e Profissionalizante)
3. Forma de Inscrição
Encaminhar para o Consulado Geral do Japão em Curitiba os formulários e a documentação necessária
para a inscrição diretamente na recepção do Consulado ou via correio (em caso de cartas, não serão
aceitas as que chegarem após o término da inscrição), não serão aceitas as inscrições enviadas por email. Não é cobrada nenhuma taxa de inscrição.
3. 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
4. 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

