CRONOGRAMA PROCESSO SELETIVO 2023
BOLSA DE ESTUDO MEXT - PESQUISA

Primeira Fase
Consulado Geral do
Japão em Curitiba

5

Maio

quinta-feira

Início das Inscrições

27

Maio

sexta-feira

Término das Inscrições por correio

31

Maio

terça-feira

Término das Inscrições presencial

1

Junho

quarta-feira

Início da Seleção de Documentação

7

Junho

terça-feira

Término da Seleção de Documentação

13

Junho

30

Junho

segunda-feira Prova Escrita (Somente aprovados Seleção de Documentação)
quinta-feira

Primeira quinzena Julho

Segunda Fase
Japão MEXT

Entrevista (Somente aprovados na Prova Escrita)

Resultado Aprovados na Primeira Fase
Início da negociação com Universidades de interesse*

22

Agosto

segunda-feira

Prazo final para entrega de documentação complementar
(exceto Carta de Aceite)

26

Agosto

sexta-feira

Prazo limite para contato com a Universidade de Interesse

3

Outubro

segunda-feira Prazo final para entrega da Carta de Aceite (ao Consulado)

Janeiro a Fevereiro de 2023 Resultado Final
Preparação embarque
Curitiba















Março de 2023
Abril de 2023

Confirmação de dados, retirada de visto, orientações finais
Partida para o Japão

○OBSERVAÇÕES
DEPENDENDO DA EVOLUÇÃO DA PANDEMIA O CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 2023 PODE
SOFRER ALTERAÇÕES.
A lista de documentação necessária para a inscrição está disponível no site do Consulado Geral do Japão em
Curitiba. http://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itpr_pt/00_000063.html
Não é cobrada nenhuma taxa de inscrição e nenhum outro tipo de taxa durante o Processo Seletivo.
A documentação deve ser entregue na recepção do Consulado Geral do Japão em Curitiba, para o Setor Cultural
das 9:00 às 12:00 e das 13:30 às 16:30 até o dia 31/05 (ter), ou encaminhada por correio de forma que a entrega no
Consulado não passe do dia 27/05 (sex).
É obrigatória a realização da prova de língua japonesa e inglesa para todos os candidatos convocados.
As provas escritas e a entrevista serão realizadas em Curitiba, em local determinado pelo Consulado, os candidatos
convocados serão avisados por e-mail.
O resultado da Primeira Fase será avisado por e-mail para todos os candidatos.
O *Início da negociação com Universidades de interesse, citado acima, refere-se ao contato que o candidato
aprovado na Primeira Fase deve fazer com as Universidades de interesse, para fim de se apresentar e pedir a Carta
de Aceite.
Os prazos finais para entrega de documentação devem ser cumpridos, caso a documentação não chegue o
candidato corre o risco de perder a oportunidade de Bolsa, qualquer dúvida o candidato deve entrar em contato com
o Setor Cultural do Consulado.
Entre outubro até a saída do resultado final, o MEXT estará avaliando o candidato. Após uma segunda aprovação o
MEXT entrará em contato com as Universidades para verificar para qual Universidade o candidato irá. Não serão
aceitas contestações sobre as decisões do MEXT em relação a escolha da Universidade.

 Algumas Universidades entram em contato com o candidato antes da aprovação final do MEXT, o candidato pode
manter o contato com a Universidade, porém a confirmação oficial da bolsa vem através do MEXT e é passada para
o candidato através do Consulado.
 O candidato aprovado pelo MEXT será orientado pelo Consulado na confirmação de dados para a reserva de voo,
para a retirada de visto e receberá uma orientação sobre o Japão e sobre a Bolsa de Estudo antes da partida, após
a confirmação do Resultado Final.

