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Teacher Training Students



PORQUÊ ESTUDAR NO JAPÃO?

♦ Um dos melhores países no ranking do Programa   
   Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa -OCDE).

♦ Concentração de universidades de grande         
   reconhecimento na Ásia e no mundo.

♦ Elevado potencial científico e tecnológico

♦ Boas condições de segurança para viver e estudar.

♦ Eficiente sistema de transporte público e saúde.

♦ Beleza da natureza e das estações do ano

♦ Experiência cultural fascinante: harmonia entre cultura  
   tradicional e moderna.

             CURIOSIDADES SOBRE 
             O JAPÃO

♦ Um dos países mais instruídos do   
   mundo, o Japão tem 0% de                
   analfabetismo e 100% de admissão    
   escolar no ensino fundamental.

♦ O sentido de coletividade já começa na   
   escola primária. Alunos e professores   
   participam, por exemplo, da limpeza    
   das salas de aula e da preparação da     
   merenda escolar.
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CURSOS OFERECIDOS

♦ Administração Escolar 
  (ex.: Administração e Finanças Escolares,   
  Administração de Escolas).

♦ Métodos Educacionais 
  (ex.: Processo do Ensino, Desenvolvimento    
  Curricular, Avaliação Educacional). 

♦ Estudo de Matérias Específicas 
  (ex.: Matemática, Física, Química, Educação Física). 

♦ Atividades Práticas 
  (ex.: Inspeção de Aulas, Participação em Atividades    
  Extra-Curriculares Especiais, Visita aos Centros de     
  Pesquisas Educacionais e outros institutos)

O QUE É?

Bolsa de estudo oferecida pelo governo japonês 
(MEXT - Ministério da Educação, Cultura, 
Esporte, Ciência e Tecnologia) para realização de 
pesquisas em universidades japonesas na área de 
educação escolar, para profissionais brasileiros da 
área de educação de nível fundamental e/ou médio 
(professores, orientadores pedagógicos, assistentes 
educacionais, diretores, etc).



DURAÇÃO:
um ano e meio

REQUISITOS:
 
♦ Até 34 anos de idade (em 1º abril do ano 
  da seleção). 

♦ Nível superior ou magistério completo. 

♦ Bom domínio da língua japonesa ou inglesa.

♦ Experiência profissional mínima de 5 anos.

INSCRIÇÃO:  
entre janeiro a março, anualmente

BENEFÍCIOS:

♦ Passagem de ida e volta

♦ Isenção de taxas acadêmicas

♦Curso de língua japonesa nos seis 
primeiros meses da bolsa

♦Bolsa mensal para custear moradia, 
alimentação e outras despesas pessoais

SELEÇÃO:

♦ Prova escrita de língua inglesa (gramática e           
   interpretação de texto).
 
♦ Prova escrita de língua japonesa (gramática e     
   interpretação de texto) - somente para quem   
   possuir conhecimento desta língua).

♦ Entrevista para aprovados nas provas escritas.



Entender o sistema educacional do Japão é compreender 
como o país funciona como um todo.  Isso mudou o meu 
modo de pensar como professor, como pessoa. E pude trazer 
para onde eu trabalho- orquestra e escola,  a noção do 
trabalho em conjunto.

Acabei virando um japonês de coração. Trazendo comigo as 
coisas que aprendi lá para aplicá-las no meu cotidiano como 
professor aqui no Brasil. Tento fazer projetos na minha escola 
para ensinar aos meus alunos a importância da ordem, do 
respeito, da limpeza etc.

Na música, ordem e disciplina estão bem presentes, mas meus 
alunos aprendem não somente para serem músicos , mas para 
serem bons cidadãos e que possam fazer alguma diferença no 
meio em que eles vivem. 

O principal resultado de toda minha experiência no Japão foi 
um reaprendizado sobre a vida e sobre a coletividade. Algo que 
na música e na educação é primordial.

Thiago Francis Silvério Silva, 
bolsista de Treinamento de Professores 2010, 
Yokohama National University, Educação Musical
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LINKS SOBRE ESTUDO NO JAPÃO:

Japan Student Services Organization (JASSO)
www.jasso.go.jp/en/ (em inglês)

Study in Japan
www.studyjapan.go.jp/en/ (em inglês)

Associação Brasiliense de Ex-bolsistas 
Brasil-Japão (ABRAEX)
www.abraex.org.br/ (em português)

Para mais informações sobre as Bolsas 
de Estudo do Governo Japonês, 
contatar:

Embaixada do Japão
Avenida das Nações, Quadra 811, lote 39
Setor de Embaixadas Sul
70425-900 Brasília-DF

www.br.emb-japan.go.jp/
cultural.japao@bs.mofa.go.jp
61 3442 420


