
 

CRONOGRAMA PROCESSO SELETIVO 2023  

BOLSA DE ESTUDO MEXT – CULTURA E LÍNGUA JAPONESA 

Primeira Fase 
Consulado Geral do 
Japão em Curitiba 

16 janeiro segunda-feira Início das Inscrições 

16 fevereiro quinta-feira Término das Inscrições 

17 fevereiro sexta-feira Seleção de Documentação 

27 fevereiro segunda-feira 
Prova Escrita (Somente aprovados na Seleção de 

Documentação) 

1 Março quarta-feira 

Entrevista (Somente aprovados na Prova Escrita) 

Entrega Certificado de Saúde (Somente para os 

convocados para a Entrevista) 

10 março sexta-feira Resultado Aprovados na Primeira Fase 

Segunda Fase 
Japão MEXT 

13 março segunda-feira 
Prazo final para entrega de documentação 

complementar (aprovados primeira fase) 

 julho a agosto de 2023 Resultado da Aprovação Final 

Preparação embarque 
Curitiba 

agosto a setembro de 2023 
Confirmação de dados, retirada de visto, orientações 

finais 

setembro a outubro de 2023 Partida para o Japão 

○OBSERVAÇÕES 

 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 entre as 9:00 às 11:30 ou entre as 13:30 às 16:30, ou encaminhada por correio de forma que a 

entrega no Consulado não passe da data do Término das Inscrições. 

  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. 

 O local de realização da prova escrita será determinado pelo Consulado, os candidatos convocados serão 

avisados por e-mail. 

 A data de realização da entrevista pode sofrer alterações, tanto a data quando o local serão confirmados 

aos aprovados via e-mail. A entrevista será realizada de forma presencial.  

 O resultado da Primeira Fase será avisado por e-mail para os candidatos aprovados. 

 Após o término da primeira fase do processo seletivo, o MEXT estará avaliando os candidatos. Após a 

segunda aprovação o candidato não poderá contestar a decisão do MEXT a respeito da Universidade 

escolhida.  

 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.  


