
INSCRIÇÃO 

BOLSA DE FORTALECIMENTO DE EMISSÃO DE INFORMAÇÃO PARA OS 

MEMBROS DA SOCIEDADE NIKKEI NA AMÉRICA LATINA 2015 

     Através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Governo do Japão tem realizado vários 

programas de bolsas e reiniciou o programa "Formação de líderes para a sociedade Nikkei", a 

fim de vincular os membros da sociedade Nikkei na América Latina na implantação de suas 

atividades aplicadas à relação bilateral. Desta vez, será oferecida a bolsa "FORTALECIMENTO 

DA EMISSÃO DE INFORMAÇÃO PARA OS MEMBROS DA SOCIEDADE NIKKEI NA 

AMÉRICA LATINA". 

     A este respeito, as pessoas que pretendam candidatar-se a esta bolsa, favor confirmar os 

requisitos mencionados no número 2, e entregar os documentos ao Centro Cultural e 

Informativo do Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro a partir do dia 25 de junho (quinta-

feira) até o dia 08 de julho (quarta-feira) deste ano. Quanto à seleção, após a fase eliminatória de 

análise documental, será realizada a entrevista. A data da entrevista será comunicada para os 

aprovados na análise documental, através do Centro Cultural e Informativo.  

     Mais informações: Centro Cultural e Informativo (bolsa@ri.mofa.go.jp) 

 

1. Informações do Projeto 

1) O objetivo do projeto 

Através da estadia no Japão, aprofundar o entendimento sobre o Japão. Após a bolsa, 

procurar divulgar as informações relacionadas com o Japão no Brasil. 

2) Datas 

Chegada no Japão: 23 de agosto (domingo) - Saída do Japão: 30 de agosto (domingo) 

3) Programa provisório das principais atividades 

a) Informações sobre a seção política no Ministério dos Negócios Estrangeiros; 

b) Debate entre os participantes; 

c) Conferência de peritos; 

d) Visita de cortesia aos dignitários do governo japonês; 

e) Experiências Culturais (na área perto de Tóquio); 

4) Custo 

Os custos relacionados serão arcados pelo Governo do Japão: Passagem aérea ida e 

volta (classe econômica, com desconto), hospedagem, alimentação, transporte dentro do 

Japão, seguro de viagem.  

Os custos de atividades pessoais, itens de souvenir, comunicação, limpeza, etc. serão 

pagos por cada participante. 

5) Follow Up do projeto 

Após voltar do Japão, o participante deve apresentar o relatório sobre sua visita no 

Japão ao Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro. Da mesma forma, o participante 
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deve organizar uma reunião para informar sua experiência da visita. (Consulte o 

parágrafo 2- 4). Além disso, deve publicar constantemente as informações sobre o 

Japão, por meio de SNS (Social Networking Service) como facebook, twitter, blog, etc. 

 

2. Requisitos dos candidatos 

1) Ser membro de sociedade nikkei, com nível de mestrado no campo de jornalismo, 

pesquisa sobre o Japão  ou relações internacionais na região asiática. 

2) Ter um bom nível de Inglês (as atividades oficiais serão realizadas em Inglês). 

3) Enviar  currículo e  redação. A redação deve ser de duas laudas de tamanho A4, com 

o tema  "Para transmitir as informações do Japão para o Brasil, através de maneira mais 

eficaz.” Pode escrever em português. 

* O CV deve incluir os seguintes pontos, com uma foto de seu rosto. 

a) Nome completo no alfabeto e em katakana, data de nascimento, idade e sexo; 

b) Nome da instituição educacional a qual pertence e sua especialização; 

c) Em caso de pertencer à alguma associação japonesa, indicar o nome da 

associação e o cargo; 

d) Número de geração como Nikkei; 

e) Se você tem alguma experiência de visitas prévias para o Japão. Em caso de 

visita ao Japão a convite do Governo do Japão, indicar o nome do projeto e data 

em que participou; 

f) Nível de português, japonês e outras línguas; 

4) Organizar um relatório e  reunião sobre a sua visita ao Japão, no prazo de três meses 

após o seu retorno ao Brasil. 

No momento da entrega dos documentos necessários mencionados acima, deve fornecer 

um esquema da reunião. 


