
Minha experiencia em Kyoto,  Japão

Bom dia a todos, me chamo Luiza e sou bolsista do MEXT. Estou fazendo mestrado na
Universidade de Kyoto. Quero começar dizendo que eu amo morar no Japão. Realmente tem muitos
motivos para amar aqui: lindos lugares para visitar, as lojas de conveniência (que são mesmo muito
convenientes),  muita  historia  e  cultura  para  aprender,  moda,  musica,  gastronomia  e  arte  para
apreciar. Além disso, eu sempre gostei de jogos eletrônicos e aqui é como um paraíso neste sentido. 

Principalmente eu amo morar em Kyoto, talvez não seja a melhor cidade para todos mas
para mim ela é. Eu gosto de ver a cidade cheia de turistas, apreciando lugares que eu também
aprecio. Uma das minhas coisas preferidas em Kyoto é o rio Kamogawa. Ele é um grande rio que
corta a cidade e é muito bom caminhar perto do rio, se você fizer isso principalmente nos finais de
semana vai escutar muitas pessoas tocando instrumentos perto do rio. Outro motivo que eu amo
Kyoto é que aqui da para você se deslocar muito bem de bicicleta, grande parte da cidade é plana e
por isso andar de bicicleta fica fácil até para quem tem pouca experiencia (como eu). Então fica a
dica:  se  vier  para  Kyoto  compre  uma bicicleta  (e  é  sempre  bom ter  um seguro  para  bicicleta
também).

Como  já  faz  mais  de  um ano  que  estou  morando  aqui  eu  penso  que  estou  no  melhor
momento agora em 2020. No começo eu tive que aprender muitas coisas, desde como pegar um
ônibus até como se registrar no plano de saúde nacional. Confesso que os meus primeiros 6 meses
foram um tanto estressantes, mas agora que eu já entendo melhor o sistema daqui a vida é tranquila.

Para quem está pensando em entrar na Universidade de Kyoto eu digo para ter cautela. Claro
que é uma Universidade maravilhosa com muita verba para pesquisa. Porém, lembre-se que ser
bolsista do MEXT não é um ticket de entrada em qualquer Universidade. A maioria dos bolsistas
que eu conheci na Kyodai (como chamamos a Universidade de Kyoto) teve que passar por um
processo seletivo. Dependendo da pós-graduação que você pretende seguir o processo seletivo é
diferente, e no meu caso a prova foi bem difícil. Eu tive muito medo de não passar e ter que voltar
para o Brasil sem ter terminado o mestrado. Eu passei por pouco, mas conheci pessoas que não
tiveram essa sorte e ou tiveram que esperar para tentar o processo seletivo novamente ou voltaram
para seu país de origem. De qualquer forma, se estudar na Kyodai é o seu sonho, siga em frente e
estude muito!

Eu desejo a todos boa sorte e espero que vocês possam conhecer esse país maravilhoso que é
o Japão! 


