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Fatos e Dados do Japão
140º

● Expectativa de vida: 1ºno mundo
● Robôs industriais em operação no mundo: 1º
● Total das contribuições financeiras para a ONU: 2º
● Renda nacional bruta no mundo: 3º
● Produção total de automóveis no mundo: 3º
● Índice Global de Paz no mundo: 10º ( e 1º na Ásia)
● População no mundo: 11º
● Número de sítios do Patrimônio Mundial no mundo: 12º (e 4º na Ásia)
● Número de vencedores do prêmio Nobel (25) no mundo: 7º ( e 1º
na Ásia)

Por que estudar no Japão?
Palavras dos estudantes internacionais que estudam atualmente no Japão.

145º

P Quais as razões que o levaram a estudar no Japão?
R
Hokkaido

Região de
Hokkaido

Fonte:
Ministério das Relações Exteriores do Japão
Índice Global da Paz 2017
Organização Internacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
Resumo Estatístico da Educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia do Japão, 2017

Aomori

Região de Tohoku
Akita

40º

Iwate

Yamagata
Miyagi

Região
Chubu

Okayama
Hiroshima

Yamaguchi
Fukuoka
Saga

Ehime
Oita

Nagasaki

Hyogo

Gunma

Nagano
Gifu

Kyoto Shiga

Mie
Osaka
Kagawa
Nara
Tokushima Wakayama

Região Kinki

Kochi

Ibaraki

Saitama

Kagoshima

Kanagawa

Chiba

35º

Região Kanto

Encantos regionais

Indústrias e produtos regionais de Hokkaido
Produtos alimentícios, fabricação de papel, celulose, aço, maquinaria, petroquímica, turismo. Açúcar de beterraba, batatas, trigo, leite
cru, produtos marinhos.
Indústrias e produtos regionais de Tohoku
Indústrias tradicionais, maquinário eletrônico, 30ºN
instrumentos de precisão. Arroz, maçãs, cerejas, pêssegos, peras, produtos marinhos.

Kagoshima

Indústrias e produtos regionais de Kanto
Aço, construção naval, maquinaria, petroquímica, automóveis, eletrodomésticos, aviões, indústria de serviços. Agricultura periurbana.

Okinawa

25ºN
125ºL

Nº

2

Adquirir habilidades e conhecimentos necessários para conseguir um
emprego

Nº

3
4
Nº 5
Nº 6
Nº 7
Nº 8
Nº 9

Trabalhar no Japão ou conseguir um emprego em uma empresa japonesa

Nº

Ganhar experiência internacional e construir conexões internacionais
Adquirir uma visão internacional
Adquirir cultura e educação
Melhorar as habilidades do idioma japonês
Entrar contato com uma cultura diferente
Realizar pesquisas em um ambiente excelente

53,2 %
47,3 %
44,3 %
31,8 %
31,0 %
27,1 %
21,8 %
17,3 %
9,6 %

130º

Sites com informações sobre o Japão

Por que você escolheu estudar no Japão? (marcar todas as opções que se aplicam)

R

Extraordinária natureza! Incontáveis comidas
deliciosas ! Riquíssima história!

Miyazaki

Região de
Kyushu e
Okinawa

Obter um diploma

P

Tochigi

Yamanashi Tokyo

Aichi
Shizuoka

Região Shikoku

Kumamoto

1

Fiz muitos amigos japoneses e de outras nacionalidades, me comuniquei
ativamente, participei de
diversas atividades extracurriculares e pude desfrutar um estilo de vida
totalmente japonês.

Fukushima

Fukui

Tottori
Shimane

Nº

Niigata

Ishikawa
Toyama

Região Chugoku

(marcar todas as opções que se aplicam)

Indústrias e produtos regionais de Chubu
Cerâmica e porcelana, instrumentos de precisão, avião, automóveis,
petroquímica. Arroz, tangerinas, chá, maçãs, uvas, pêssegos.
Indústrias e produtos regionais de Kinki
Química pesada, têxteis, equipamentos elétricos, produtos alimentícios. Agricultura periurbana, silvicultura, tangerinas, cultivo de
pérolas.

● Web Japan (Ministério das Relações Exteriores do Japão)
http://web-japan.org/

Indústrias e produtos regionais de Chugoku
Fibras sintéticas, aço, construção naval, automóveis, petroquímica,
cimento. Peras, uva moscatel, pêssegos, cultivo de ostras.

● Organização Nacional de Turismo Japonês (JNTO)
http://www.japaoinfotur.org/

Indústrias e produtos regionais de Shikoku
Construção naval, metais, fabricação de papel, polpa, toalhas, fibras sintéticas. Tangerinas, raiz de lótus, cenouras.

● Fascinantes Regiões do Japão (Agência de Turismo Japonês)
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/introduction/index.
html

Indústrias e produtos regionais de Kyushu e Okinawa
Aço, maquinaria, produtos químicos, construção naval, petroquímica. Arroz, tangerinas, batata doce, folha de tabaco, gado, produtos
marinhos.

1
2
Nº 3
Nº 4
Nº 5
Nº

Interessado na sociedade japonesa, quero morar no Japão

Nº

Quero estudar a língua japonesa / cultura japonesa
Educação e pesquisa em instituições japonesas, etc. são atraentes
Quero trabalhar em uma ocupação que tenha relação com o Japão
Quero estar em contato com uma cultura diferente

6

Porque a especialidade ou graduação que eu estava interessado foi
oferecido no Japão

7
8

Recomendado por amigos, conhecidos, familiares, etc.

Nº

9

Considerei outros países, mas condições como habilitações acadêmicas
e custos no Japão foram convenientes para mim

Nº

10

Intercâmbio interuniversitário, etc. serviu como impulso

Nº
Nº
Nº

P

Proximidade geográfica

59,5 %
47,3 %
35,8 %
25,0 %
23,1 %
22,1 %
19,6 %
19,6 %
15,0 %
5,8 %

Qual a sua opinião dos seus anos de estudo no Japão?
Não sei dizer 7,7%
Não tenho uma opinião
formada 0,4%

Não foi bom 1,1%

Participei de atividades de
pesquisa em meio a pesquisadores fantásticos em
um ambiente excepcional
de e studo. Estabele ça
metas claras e mergulhe
de cabeça na pesquisa!

A procura de emprego no
Japão é ímpar, e foi difícil.
Mas foi uma experiência
valiosa que permitiu redescobrir-me e proporcionou o meu verdadeiro
crescimento.

Bom
90,8%
Fonte: Pesquisa de Estilo de Vida de Estudantes Internacionais com Financiamento Privado 2015 (JASSO)
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Por que escolhi estudar no Japão

Programas de Graduação em Inglês

Ouça o que eles têm a dizer!
Nguyen Thi Tuong Van

À medida que as universidades japonesas se tornaram mais globalizadas, surgiram programas em
universidades e escolas de pós-graduação nas quais os estudantes conseguem obter um diploma
fazendo aulas apenas em inglês, assim o aprendizado do idioma japonês não representa um obstáculo. No entanto, as faculdades de tecnologia e faculdades de formação profissionalizante não contam com este tipo de programa.
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Procurando uma escola

Cursos de graduação universitárias oferecidos em Inglês (JASSO)

https://w w w.jasso.go.jp/en/study_ j/search/
daigakukensaku.html
Busca por universidades e faculdades de curta duração (Apoio ao Estudo no
Japão)

http://w w w.jpss.jp/en/
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Listando os materiais necessários para
inscrição

Além dos documentos regulares frequentemente solicita-se o envio dos
seguintes itens:
1) Certificado de proficiência em inglês (transcrição acadêmica de um
teste de proficiência em inglês credenciado, como TOEFL® ou IELTS)
2) Certificado de desempenho acadêmico (para um curso de graduação,
uma transcrição oficial, como a pontuação do Exame para Admissão
em Universidade Japonesa para Estudantes Internacionais (EJU), pontuação do Teste de Avaliação Escolar (SAT) ou as pontuações do exame padronizado do ensino médio do seu país de origem)

3

Um
pequeno
conselho

Escola de japonês Aoyama

Comecei a estudar japonês porque amava os jogos da Nintendo. Apesar de eu ter estudado por um longo tempo, eu ainda não conseguia falar com fluência. Por causa disso, mesmo quando encontrei um bom trabalho, as
coisas não iam bem e perdi a confiança. Estava tão frustrado! Eu queria ser capaz de expressar o que estava
pensando livremente e expandir meu mundo, foi assim que decidi estudar no Japão.
Quando cheguei ao Japão, não conseguia entender o que os japoneses estavam dizendo. Nada me fez mais
feliz quando gradualmente fui me acostumando com a língua e comecei a entender o que eles estavam dizendo.
Então, antes que eu percebesse, minha confiança aumentou e eu me senti como se pudesse fazer qualquer coisa. Me diverti também e fiz muitos amigos. Agora estou estudando a língua japonesa em um instituto de língua
japonês enquanto aprendo sobre a cultura japonesa e as suas formas de pensar. É extremamente interessante e
acho que será útil. Estou realmente feliz por ter vindo ao Japão

Aos interessados no
aprendizado da língua
japonesa

Algumas universidades oferecem programas
de ensino da língua japonesa aos estudantes estrangeiros. No entanto, essas classes
podem ou não conceder créditos universitários. Além disso, taxas de curso adicionais
podem ser necessárias.

Julia Saranya Meyner
Universidade Ochanomizu

Conselhos de
um aluno que estuda no Japão

Mesmo que você esteja
matriculado em um curso em que você possa obter o diploma tendo
aulas apenas em inglês, aprender a conversar
em japonês, e ler o hiragana e o katakana tornará a sua vida no Japão muito mais fácil. Também
será uma vantagem ao procurar um emprego.

Programa de mestrado em ciência e tecnologia, Universidade de
Sophia

Verificando os métodos de triagem

1) Triagem de documentos de inscrição; 2) entrevistas (entrevista no país ou região onde você mora, entrevista online);
3) outros métodos
Diretriz para proficiência exigida da língua inglesa
TOEFL iBT

IELTS

75–80
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Universidades (graduação)

71–80

5.5–6

Três universidades (excluindo as aulas de idiomas)
com as mais altas porcentagens de aulas conduzidas em inglês entre todos os cursos universitários
Posição

Universidade

%

1

Universidade Internacional de Akita
(Província de Akita)

98,0

2

Universidade Ásia Pacífico Ritsumeikan
(Província de Oita)

88,9

3

Faculdade Internacional de Miyazaki
(Província de Miyazaki)

40,3

Fonte: Ranking da Times Higher Education, das melhores universidades do
mundo, edição japonesa

Suécia

Quando li sobre os programas da Universidade Ochanomizu, soube que era o meu lugar. Planejo
prosseguir no curso de Estudos Globais para Cooperação Internacional, mas o fato de eu ter estudado tantas áreas - especialmente com foco em mulheres, liderança e gênero - é uma grande vantagem
para mim. No começo eu estava um pouco nervosa por estar em uma universidade só de mulheres,
já que não temos instituições como essas na Suécia, mas depois de estudar aqui por meio ano posso dizer com certeza que nunca estive em um ambiente tão carinhoso e com tanto apoio. Todas as
minhas colegas e professores são maravilhosas, e ver nossos lindos gatos e tartarugas do campus
todos os dias sempre ilumina o meu humor.

Alvin Sanjaya

Pós-graduação

Vietnã

Indonésia

Quando eu era estudante do ensino médio, soube que o Japão foi uma das primeiras nações da Ásia a se
industrializar. Dado esse fato - e acentuado pela noção de que o Japão continua sendo uma sociedade desenvolvida, segura e pacífica -, eu acreditava que estudar no Japão me ofereceria uma forma de me inovar,
seja pessoal ou profissionalmente. De fato, a capacidade japonesa de ser relativamente imperturbável pela
mudança (embora eles possam ser firmemente conservadores em alguns aspectos) não poderia ser super
enfatizada. Além de oferecer planos generosos de bolsas de estudo, o bom senso da tolerância japonesa
deu ao país uma vantagem na competição para atrair as mentes mais brilhantes do mundo. Além disso, o
Japão parece ser o primeiro país da Ásia a sofrer uma queda populacional. Essas dinâmicas populacionais
- bem diferentes do que encontro no meu país de origem - despertaram meu interesse em aprender com
a Terra do Sol Nascente, porque tenho preocupações sobre a superpopulação nos países em desenvolvimento e que tipo de cultura é necessária para desacelerar esse crescimento populacional.

Número de cursos universitários de graduação
oferecidos em inglês
Graduação

Humanas
Ciências sociais
Educação
Ciência
Engenharia
Agricultura, pesca, veterinária
Medicina, ciência da saúde
Ciência doméstica
Artes
Interdisciplinar

Estudante
universitário
12

Pósgraduação
15

11

81

0

4

8

85

17

265

3

66

0

62

0

0

0

3

16

65

Radoslav Tsvetanov Tsvetkov
Universidade Ásia Pacífico Ritsumeikan

Bulgária

Desde que visitei o Japão pela primeira vez há cinco anos, sinto um forte afeto por este país e seu povo. Naquela época, eu tinha 16 anos e vim para Osaka como participante de um programa intercultural de curta duração. Eu estava
morando com uma família anfitriã japonesa que era extremamente carinhosa e cuidavam de mim como se eu fosse
o seu verdadeiro filho. Em apenas um mês, desenvolvemos uma conexão mais próxima e mais forte do que qualquer
outro relacionamento que eu tive com pessoas que conhecia há anos. Nesse momento, percebi que há algo especial
na sociedade japonesa que me faz querer ficar mais tempo neste país: a gentileza e consideração que o povo japonês sempre tem em relação a todos ao seu redor. Eu acredito que esta é uma característica social rara que pode ser
encontrada apenas no Japão. Foi assim que o coração bondoso dos japoneses conquistou a minha mente e o meu
coração, e fez com que morar no Japão fosse o meu maior sonho. Também se tornou o fator decisivo para a escolha
de continuar o meu ensino superior como estudante de graduação na Universidade Ásia Pacífico Ritsumeikan.

Fonte: Pesquisa JASSO (em maio de 2017)
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Custo de Vida e Preços
1

Taxas Acadêmicas

Conhecendo a moeda e o preço dos produtos

A moeda japonesa é o iene (¥).Embora muitas lojas no Japão aceitem cartões de crédito, pagar em dinheiro é comum
para pequenas compras. Os cheques normalmente não são usados para pagar as despesas diárias.

Cédulas

10.000 ienes

5.000 ienes

2.000 ienes

1.000 ienes

As taxas acadêmicas no Japão não são tão altas quanto nos Estados Unidos e no Reino Unido. As taxas de matrícula
e escolar, etc. para o primeiro ano de um curso de graduação no Japão totalizam cerca de ¥820.000 (USD 7.200)
em uma universidade nacional, ¥930.000 (USD 8.200) em uma universidade pública local e ¥1.100.000 (USD 9.700) a
¥1.650.000 (USD 14.500) em uma universidade privada (excluindo escolas de medicina, odontologia e farmácia).
Além disso, os programas de bolsas de estudo do Japão e os programas de isenção ou desconto da mensalidade
são mais abrangentes do que os programas de outros países.
As despesas escolares do primeiro ano letivo incluem a taxa de matrícula, taxas escolares e de uso de instalações/
equipamentos, entre outros. Note que a taxa de matrícula é paga somente no primeiro ano.

A média das taxas acadêmicas para o primeiro ano acadêmico.
Unidade: JPY e USD (calculados a taxa de USD 1 = JPY 114)

◆ Os preços dos principais produtos no Japão
Arroz (5 kg)
Pão (1 kg)
Leite (1.000 ml)
Ovos (10 ovos)
Maçã (1 kg)
Repolho (1 kg)

JPY 2.137
JPY 435
JPY 223
JPY 248
JPY 497
JPY 244

Calculado em USD 1 = ¥114

Refrigerante (garrafa plástica de 500ml) JPY 97
Hambúrguer
JPY 174
Gasolina (1 litro)
JPY 132
Papel higiênico (12 rolos)
JPY 279
Entrada de cinema
JPY 1.800
Táxi (4 km)
JPY 1.450

(USD 19)
(USD 4)
(USD 2)
(USD 2)
(USD 4)
(USD 2)

(USD 1)
(USD 2)
(USD 1)
(USD 2)
(USD 16)
(USD 13)

Fonte: Portal do site sobre as estatísticas oficiais do Japão
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JPY

¥66.000
(USD579)

¥65.000
(USD570)

¥68.000
(USD596)

¥81.000
(USD711)

¥77.000
(USD675)

¥87.000
(USD763)

¥71.000
(USD623)

¥80.000
(USD702)

817.800

〜

817.800

7.174

〜

Pública

901.603

〜

901.603

7.909

〜

7.909

Privada (programa de mestrado)

852.526

〜

1.418.466

7.478

〜

12.443

Privada (programa de doutorado)

699.625

〜

1.304.179

6.137

〜

11.440

Chugoku

Shikoku

Kinki

Chubu

Kanto

Tohoku

JPY
817.800

〜

817.800

7.174

〜

Pública

932.519

〜

932.519

8.180

〜

8.180

Privada

1.099.235

〜

5.096.305

9.642

〜

44.704

Privada

Seguro e despesas médicas
¥2.000 (USD18)

Despesas miscelâneas
Passatempo e lazer
¥7.000 (USD61)
¥6.000 (USD53)

Despesas com transporte
¥4.000 (USD35)

Alimentação
¥25.000 (USD 219)

Luz, gás e água
¥7.000 (USD61)

JPY
1.043.429

〜

Aluguel
¥31.000 (USD272)

Nota: Calculado a USD 1 = ¥114
Fonte: Pesquisa de Estilo de Vida de Estudantes Internacionais com Financiamento Privado 2015 (JASSO)

USD
1.349.001

9.153

〜

11.833

Total (taxas de matricula e escolares)
JPY
319.200

〜

USD
319.200

2.800

〜

2.800

Total (taxas de matricula e escolares)

Escolas de formação
profissionalizante
privada

7.174

Total (taxas de matricula e escolares)

Faculdades de curta duração

Escolas técnicas superiores

A composição da despesa mensal (excluindo as taxas escolares) (média nacional)

USD

Nacional

¥82.000
(USD719)

Hokkaido National
Média nacional
average

7.174

Total (taxas de matricula e escolares)

Universidades (Graduação)

Nacional

Kyushu

USD

Nacional

Conhecendo o custo de vida

A despesa mensal média (excluindo as taxas escolares) de um estudante internacional é mostrada abaixo. O custo de
vida nas áreas metropolitanas é maior do que nas áreas rurais.
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Total (taxas de matricula e escolares)

Pós-graduação

Moedas

JPY
1.042.000

〜

USD
1.487.250

9.140

〜

13.046

Taxas escolares

Programas preparatórios de
língua japonesa oferecidos nas
universidades privadas

JPY

USD

Curso de 1 ano

400.000

〜

850.000

3.509

〜

Curso de 18 meses

642.000

〜

1.075.000

5.632

〜

7.456
9.430

Curso de 2 anos

932.000

〜

1.280.000

8.175

〜

11.228

Taxas escolares

Escolas de língua japonesa

JPY

USD

Curso de 1 ano

415.000

〜

997.400

3.640

〜

8.749

Curso de 18 meses

772.000

〜

1.530.000

6.772

〜

13.421

1.006,000

〜

2.000.000

8.825

〜

17.544

Curso de 2 anos

6

USD 1= JPY 114

Bolsas de Estudo

Bolsas de estudo para as quais você pode se candidatar antes de chegar ao Japão
Alunos elegíveis / Número de organizações que oferecem
bolsas de estudo
Estudantes do Programa de Jovens Líderes (YLP)
Estudantes de pesquisa (alunos não graduados)
Estudantes de pesquisa (curso de mestrado)
Bolsa de estudo do governo
Estudantes de pesquisa (curso de doutorado)
japonês (Monbukagakusho:
Alunos de formação de professores
MEXT)1
Estudantes de graduação / estudantes de faculdade
de tecnologia / estudantes de faculdade de formação
profissionalizante / estudantes de língua e cultura
japonesa s
Estudantes internacionais com financiamento privado
Programa de reserva para bolsa que obtiveram uma pontuação excelente no Exame para
de estudo da
Admissão em Universidade Japonesa para Estudantes
(Honour Scholarship)
Internacionais (EJU) e que se inscreverão como estudantes
regulares em universidades (programa de graduação),
Monbugakusho para
estudantes internacionais com faculdades de curta duração, faculdades de tecnologia
(terceiro ano ou mais) , ou faculdades de formação
financiamento privado
profissionalizante (curso pós-secundário)
Tipo

No Japão, apenas algumas bolsas cobrem todos os custos de estudo; a maioria tem como objetivo cobrir apenas
uma parte das despesas de subsistência e da taxa escolar. Certifique-se de que seu plano de estudar no Japão não
dependa apenas da bolsa de estudo.

Tipos de assistência financeira disponíveis
1) Bolsa de estudo
2) Sistemas de redução / isenção da taxa escolar (isenção de 30%, 50% ou 100%, etc.)

Como se inscrever
1) Antes de vir para o Japão: ajuda financeira que você pode solicitar antes de vir para o Japão (muito poucas opções)
2) Depois de chegar ao Japão: ajuda financeira que você pode solicitar no Japão depois de vir para o país e se matricular em uma escola (muitas opções)

Existem muitas bolsas de estudo para programas regulares de graduação e pós-graduação.

Elegibilidade

Governo local /
privado

Governo japonês

Inscreva-se após a
chegada no Japão
Local government/
private

1

Estudantes de escolas técnicas superiores

2 〇

22

2

Estudantes de curso pós-secundário
em escolas de formação profissional
especializada

5 〇

20

3

Estudante preparatório para o programa de
língua japonesa de universidade / faculdade
de curta duração

1 〇

6

Bolsas de estudo, isenção
ou redução da taxa escolar
oferecida por cada escola

4

Estudantes em institutos de língua japonesa
exceto os três cursos acima

3

8

5

Estudantes de faculdade de curta duração

2

40

6

Estudantes ouvinte de graduação

0

4

7

Estudantes universitários de graduação

〇 (Estudantes de estudos
7
japoneses)

8

Estudantes de pesquisa em nível de pósgraduação

4

9

Programa de mestrado

〇 (Estudantes do Programa Jovens
15
Líderes (YLP))

10

Programa de doutorado

14 〇

-

USD 2.123
USD 1.254
USD 1.263
USD 1.272
USD 1.254

JPY 117.000

USD 1.206

JPY 48.000

USD 421

JPY 60.000 a
JPY 200.000

USD 526 a
USD 1.754

-

-

Informação

A embaixada ou
consulado japonês no
seu país de origem
Escola atual no país de
origem2

JASSO3

Governos locais,
organizações privadas,
etc.
Escola onde você se
matriculará

Bolsas de estudo para as quais você pode se candidatar antes de chegar ao Japão (bolsas
de estudos para intercambistas sob acordos de intercâmbio entre universidades, etc.)
Tipo
Programa de Apoio ao Intercâmbio
de Estudantes (Bolsista para estudo
de curta duração no Japão)

115

Governo japonês
(Monbukagakusho: MEXT)
Bolsa de estudos*

Bolsa de estudo (honor
scholarship) Monbukagakusho
para estudantes internacionais
com financiamento privado

29
143
137

Fonte: Scholarships for International Students in Japan, JASSO

Requisitos para inscrição
Os requisitos para inscrição incluem 1) idade, 2) país ou região, 3) escola matriculada no Japão, 4) área de especialidade, etc.

Exame de avaliação
A avaliação para a maioria das ajudas financeiras é realizada apenas com a análise dos documentos apresentados,
mas algumas organizações exigem uma entrevista ou um exame escrito para testar sua formação geral, conhecimento em seu campo e / ou habilidades linguísticas.

Estudantes qualificados

Bolsa mensal

Referência

Informação

Estudantes internacionais sob acordo de intercâmbio
interuniversitário, etc. a curto prazo, de oito dias a um ano

JPY 80.000

USD 702

Escola atual no país
de origem

Bolsas de estudo que pode ser solicitada após a chegada
Tipo

〇 (Alunos para formação de
professores)

17 organizações

Referência

JPY 242.000
JPY 143.000
JPY 144.000
JPY 145.000
JPY 143.000

1. Os alunos que estudam ou pesquisam em uma região designada receberão uma bolsa mensal adicional.
2. Em alguns países, uma agência governamental serve como ponto de contato.
3. https://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/scholarship/shoureihi/yoyakuseido/index.html

Elegibilidade e número de organizações que oferecem ajuda financeira relevante

Inscreva-se antes de vir para o Japão

Bolsa de estudo dos governos
locais e organizações privadas

Bolsa mensal

Bolsa de estudo de governos
locais e organizações privadas
Bolsas de estudo de cada
escola, sistema de isenção ou
redução de taxa escolar

Estudantes qualificados / número de organizações que oferecem
bolsas de estudo
Estudantes de pesquisa (curso de mestrado)
Estudantes de pesquisa (curso de doutorado)
Estudantes de pós-graduação (curso de doutorado, curso de
mestrado) / estudantes de pesquisa (nível de pós-graduação) /
estudantes de graduação / estudantes de faculdade de curta
duração / estudantes de faculdade de tecnologia (de 3 anos ou
mais) / estudantes de faculdade de formação profissionalizante
(ensino pós-secundário) / estudantes de programas
preparatórios de língua japonesa oferecidos nas universidades
privadas e faculdades de curta duração / estudantes de cursos
avançados de universidade, faculdade de curta duração e
faculdade de tecnologia / estudantes de curso preparatório para
universidade
Estudantes de instituição da língua japonesa
135 organizações

Bolsa mensal

Referência

JPY 144.000

USD 1.263

JPY 145.000

USD 1.272

JPY 48.000

USD 421

JPY 30.000

USD 263

JPY 20.000 a
JPY 310.000

USD 526 a
USD 1.754

-

-

-

Informação
Escola atual
(no Japão)

Escola atual
(no Japão)

Cada uma das
organizações de
bolsa de estudos ou
escola atual
(no Japão)
Escola atual
(no Japão)

* Alunos que estudam ou pesquisam em uma região designada receberão uma bolsa mensal adicional. Por favor, observe que alguns pedidos podem não ser aceitos
(ou seja, bolsas de estudo podem não ser oferecidas) dependendo do orçamento, etc.

Encontrar um sistema de bolsas de estudo / redução da taxa escolar / sistema de isenção
Bolsa de estudo para estudantes internacionais no Japão (Versões em japonês e inglês); publicado pela JASSO
Nota: Nem todas as bolsas de estudo disponíveis no Japão estão incluídas neste livreto.

https://www.jasso.go.jp/en/study_ j/scholarships/brochure.html
Você também pode procurar informações sobre bolsas nos seguintes sites:
Pesquisa de informação de bolsa de estudos (Apoio ao Estudo no Japão)

http://www.jpss.jp/en/scholarship/
Governo japonês (Monbukagakusho: MEXT) Informações sobre bolsas de estudo (Estudar no Japão Guia Geral)

Como se inscrever
A grande maioria da ajuda financeira exige que você se inscreva na escola em que está matriculado. (Confirme maiores detalhes relevantes no Escritório do Aluno Internacional da sua escola.)
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http://www.studyjapan.go.jp/en/index.html
Pesquisa de bolsas de estudo em cada escola e taxa escolar / sistema de redução de taxa (JASSO)

https://www.jasso.go.jp/en/study_ j/search/daigakukensaku.html
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Perguntas e respostas sobre Estudar no Japão
Se eu estiver em uma das seguintes categorias,
P
posso solicitar o exame de admissão para
estudantes internacionais?
1) Fui matriculado no shogakko (corresponde ao
ensino fundamental de 1ª a 4ª série), chugakko
(corresponde ao ensino fundamental de 5ª a 9ª
série) ou koko (corresponde ao ensino médio) por
vários anos no Japão.
2) Me formei em escola de ensino médio do Japão
3) Tenho dupla cidadania (cidadania de dois países),
do Japão e de um outro país
Como a sua situação será tratada pode variar de
escola para escola. Entre em contato com a escola
que você deseja cursar antes de solicitar que a escola
faça uma revisão de sua qualificação. Algumas escolas
podem pedir que você siga o mesmo sistema de exame
vestibular que se aplica aos estudantes japoneses.
Eu te n ho u m a def iciê ncia . Pos s o r e c e b e r
assistência e apoio da escola para fazer o exame e /
ou durante a minha permanência na escola?
Há estudantes internacionais com deficiências
estudando no Japão que recebem assistência
de suas escolas. Se você necessitar de algum apoio
para fazer o exame vestibular e / ou durante a sua vida
escolar devido a doença, deficiência ou outra condição
específica, por favor, questione a escola antes de se
inscrever.

R
P
R

necessito viajar ao Japão para fazer o exame
PEuvestibular?
muitas escolas realizem seus exames
REmbora
vestibulares no Japão, algumas escolas determinam
as admissões apenas examinando os documentos de

Informações úteis
Informações básicas
Site da JASSO
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/index.html

inscrição, realizando entrevistas pela Internet ou exames
no país do candidato.
Existe algum ranking das universidades japonesas?

Informações básicas para estudar no Japão

P O governo japonês não possui um sistema oficial de
Rclassificação universitária, mas várias organizações
estabelecem rankings com base em seus próprios

・Busca de escolas ・Bolsas de estudo
・Exames de admissão na universidade japonesa para estudantes internacionais (EJU)
・Feira de estudos no Japão e outros eventos organizados pela JASSO

https://www.jasso.go.jp/en/study_j/event/index.html

padrões e pontos de vista. Só porque uma universidade
possui uma classificação mais alta do que outra em
um determinado sistema de classificação, não significa
que ela seja a melhor escola para você; converse
com professores e estudantes internacionais que
frequentaram a escola na qual você está interessado,
verifique o site da JASSO e os sites da escola e colete
outras informações para que você possa escolher a
escola que corresponda a seus interesses e paixões.

・Fontes de recursos sobre Study in Japan
Folhetos sobre as instituições educacionais existentes no Japão e livros sobre
estudo no Japão estão disponíveis para navegação.

https://www.jasso.go.jp/en/study_j/openbase/index.html

Informações sobre Study in Japan

Lista de associações de ex-alunos (Estudar no Japão
Guia Geral)
Em japonês

http://w w w.studyjapan.go.jp/en/ath/
ath0201e.html

Em inglês

Site do portal Study in Japan: Portal do Estudar no Japão
https://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/
Fornece informações abrangentes sobre estudo no Japão

Projeto de Rede Global Study in Japan

・Informações sobre Study in Japan
・Informações do pessoal encarregado de estudo no Japão

Um projeto do Ministério da Educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia fornece informações sobre o estudo
no Japão e promove o recrutamento de estudantes promissores. As universidades selecionadas enviamcoordenadores para o exterior. Consulte esses coordenadores para coletar informações e fazer perguntas sobre como estudar no
Japão.
Cidade/país

Universidade

Estudar no Japão Guia Geral
http://www.studyjapan.go.jp/en/index.html

Site

Informações úteis para os futuros estudantes, estudantes internacionais
atualmente no Japão e ex-estudantes internacionais

Yangon,
Myanmar

Universidade
http://www.okayama-u.ac.jp/user/myanmar/index.html
de Okayama

・Bolsas de estudo do governo japonês
・Lista de associações dos ex-alunos

・Informação sobre eventos
・Mensagens de ex-alunos

Lusaka, Zâmbia

Universidade
https://www.hokkaido-university-lusakaoffice-zm.com/
de Hokkaido

Embaixadas e consulados do Japão
(Ministério das Relações Exteriores)

Nova Deli, Índia

Universidade
http://www.indiaoffice.dir.u-tokyo.ac.jp/
de Tokyo

http://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/mofaserv.html
Informações variadas para estudantes internacionais
・Informações sobre estudo no Japão ・Bolsas de estudo do governo japonês
Nota: Algumas embaixadas e consulados também fornecem consultas sobre estudo no Japão.

São Paulo,
Brasil

Universidade http://www.global.tsukuba.ac.jp/overseas/s%C3%A3ode Tsukuba paulo?language=en

O seguinte site também oferece informações úteis:
Apoio ao Estudo no Japão

http://www.jpss.jp/en/

・Busca de escolas ・Busca de bolsas de estudo ・Informações sobre os exames vestibulares ・Informação sobre a vida no Japão
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Nós da Organização para Serviços Estudantis do Japão (JASSO)
desejamos sinceramente que o seu estudo no Japão seja frutífero.
A Japan Student Services Organization (JASSO) é uma organização sob a jurisdição do Ministério da Educação, Cultura, Esportes,
Ciência e Tecnologia do Japão.
Como uma organização central e líder na prestação de serviços estudantis, a JASSO administra de forma abrangentes programas
de bolsas empréstimos de estudo, programas de apoio a estudantes internacionais e programas de apoio à vida dos estudantes.
A JASSO visa desenvolver pessoas criativas que possam se tornar líderes da próxima geração na sociedade, enquanto promove a
compreensão e o intercâmbio internacionais.

1
2
3

Programas de bolsas de estudo para estudantes japoneses
A JASSO fornece bolsas por empréstimo para estudantes japoneses altamente motivados que têm dificuldades em prosseguir os seus estudos por razões financeiras.
A JASSO tem melhorado os seus serviços através da implementação de um sistema de empréstimo e procedimentos de solicitação mais eficiente para atender às diversas necessidades dos alunos, fornecendo informações sobre empréstimos e cobrança dos pagamentos de maneira apropriada.

Programas de Apoio aos estudantes internacionais
A JASSO oferece programas de suporte para estudantes internacionais incluindo o fornecimento de bolsas de estudo, a implementação de programas de intercâmbio internacional, melhoria dos procedimentos de candidatura através da administração do Exame de
Admissão à Universidade Japonesa para Estudantes Internacionais (EJU) e a coleta e a divulgação de informações sobre estudo no
exterior.A JASSO se esforça no aperfeiçoamento dos programas de aceitação estratégica de estudantes estrangeiros, e o desenvolvimento de jovens japoneses que desempenharão papéis ativos no mundo.

Programas de apoio à vida estudantil
A JASSO coleta, analisa e fornece informações sobre muitos aspectos dos serviços de apoio aos estudantes para contribuir com várias
atividades de suporte ao estudante nas universidades. A JASSO também ajuda as universidades a oferecer melhores serviços de apoio aos
estudantes por meio de workshops, seminários, etc.
A JASSO se esforça para melhorar o apoio à carreira e suporte a alunos com deficiências, com base nas políticas do governo e nas necessidades das universidades, faculdades de curta duração e escolas técnicas superiores.

Tel: ＋81-3-5520-6111

Fax: ＋81-3-5520-6121

2-2-1 Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-8630 Japan

infoja@jasso.go.jp

Escritórios de Representação no Exterior (JASSO Centros de Informação Educacional do Japão)
Indonésia

Tel: +62-21-252-1912

Coreia do Sul

JASSO Japan Educational Information Center, Jakarta
Summitmas Tower I, 2nd Floor, Jalan Jenderal Sudirman KAV 61-62
Jakarta 12190 INDONESIA
info@jasso.or.id
http://www.jasso.or.id/
https://www.facebook.com/jasso.indonesia

Tailândia

Tel: +66-2-661-7057

Malásia

JASSO Japan Educational Information Center, Bangkok
10F Serm-mit Tower, 159 Asok-Montri Rd., Klongtoey-Nua, Wattana,
Bangkok 10110 THAILAND
info@jeic-bangkok.org
http://www.jeic-bangkok.org/
https://www.facebook.com/JASSO.Thailand

Vietnã

Tel: +84-24-3710-0226

JASSO Vietnam Office
CornerStone Building 4F, 16 Phan Chu Trinh, Hoan Kiem, Hanoi,
VIETNAM
info@jasso.org.vn
http://www.jasso.org.vn/
https://www.facebook.com/JASSO.Vietnam

Publicado em: setembro de 2018

Este folheto não está à venda

Tel: +82-2-765-0141

JASSO Japan Educational Information Center, Seoul
#702 Garden Tower, 84 Yulgok-ro, Jongno-gu, Seoul 03131, Republic of KOREA
jasso@jasso.or.kr
http://www.jasso.or.kr/
https://www.facebook.com/JASSO.Korea

Tel: +60-3-2287-0812

JASSO Japan Educational Information Center, Kuala Lumpur
A-7-5, Northpoint Offices, Mid Valley City, No.1, Medan Syed Putra Utara, 59200
Kuala Lumpur, MALAYSIA
enquiry@studyinjapan.org.my
http://www.studyinjapan.org.my/
https://www.facebook.com/JASSO.Malaysia

Escritórios de representação no exterior lida com os temas abaixo:
・Fornecimento de informações e aconselhamentos por e-mail, telefone, correio ou
pessoalmente
・Acesso ao panfleto das escolas, pastas e livros de referência sobre o estudo no Japão
・Fornecimento de informações sobre as feiras locais de educação
https://www.jasso.go.jp/en/toiawase/index.html

Proibida a publicação sem permissão

