BOLSAS DE ESTUDO MEXT (Monbukagakusho)
Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia do Japão

PESQUISAS (PÓS-GRADUAÇÃO) – Ano 2018 (Idade: até 34 anos em 01/04/2018)
Bolsa para realização de pesquisas em universidades japonesas, oferecendo aos interessados a
oportunidade de cursar mestrado e/ou doutorado, caso venham a ser aprovados no exame de
admissão da universidade japonesa. Para aqueles que não possuem o domínio da língua japonesa,
serão ministrados, no Japão, um curso básico de língua japonesa, nos primeiros seis meses.
Para maiores informações sobre a bolsa de estudo, acesse o site www.studyjapan.go.jp (em inglês),
onde também poderá encontrar as provas escritas de anos anteriores.
Poderá, também, pesquisar a base do programa da bolsa nas instruções escritas em português, nos
sites da Embaixada do Japão, em Brasília, www.br.emb-japan.go.jp e do Consulado Geral do Japão,
em São Paulo, www.sp.br.emb-japan.go.jp.
O que diferencia o processo de inscrição da Embaixada do Japão, em Brasília e/ou do Consulado
Geral do Japão, em São Paulo, do deste Consulado do Japão, no Recife, são os formulários e as
documentações exigidas para a primeira fase, como também, os locais para a inscrição e realização
dos exames e entrevistas.
INSCRIÇÃO
PERÍODO: 2 a 31 de maio de 2017.
HORÁRIO: 9h às 11h30 e 14h às 17h.
LOCAL: Consulado do Japão, no Recife.
R. Padre Carapuceiro, 733 - 14º andar – Recife – PE CEP 51020-280.
Os candidatos que residem fora da Região Metropolitana do Recife, mas dentro da jurisdição do
Consulado do Japão, no Recife, poderão fazer suas inscrições por correspondência (com chegada no
consulado, impreterivelmente, até o dia 31.05.2017).
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO (1ª fase)
1 Formulário de Inscrição “MEXT“, devidamente preenchido e assinado com uma foto
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(4.5x3.5cm).
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Formulário – Campo e Programa do Estudo.
Histórico Universitário completo (Original ou Cópia autenticada).
Diploma Universitário ou equivalente (Original ou Cópia autenticada).
Resumo da tese universitária.
Formulário para referências da sua universidade.
Formulário para referências do atual empregador.
Carta de intenção, até uma folha A4 (Por que razão optou pelo Japão para estudar?)
Cópia simples da Carteira de Identidade RG.
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* Os documentos devem estar redigidos em japonês ou inglês, ou acompanhados por uma tradução nesses idiomas.
** O preenchimento dos formulários deve ser em letra de forma legível, com caneta de cor preta ou digitado.
***O programa do estudo deverá ser da área de formação do candidato e conter, preferivelmente, título, resumo, introdução,
conteúdo, metodologia de pesquisa (facultativo) e referência bibliográfica. (O texto deverá ter no máximo seis páginas em papel
A4, fonte Arial 12, espaçamento 1,5 cm, margem superior e inferior 2,5 cm, margem direita 2,5 cm, margem esquerda 3 cm.)

EXAMES ESCRITOS (Avaliação do idioma inglês e japonês)
DATA: 7 de junho de 2017 (quarta-feira), às 13h30.
LOCAL: Auditório do prédio Empresarial Center I, prédio do Consulado do Japão, (Rua Padre
Carapuceiro, 733, Boa Viagem – Recife).
*A presença no exame de língua japonesa é obrigatória.

ENTREVISTA para os aprovados nos exames escritos
DATA: 28 de junho de 2017 (quarta-feira).
LOCAL: Consulado do Japão, no Recife.
....................................................................................................................................................................
Recife, 28 de abril de 2017.
CONSULADO DO JAPÃO NO RECIFE (setor Cultural)
(Jurisdição: CE, RN, PB, PE, AL, SE e BA)
Rua Padre Carapuceiro, 733 - 14º andar
Boa Viagem - Recife – PE
CEP:51020-280
TEL: (81) 3207-0190
E-mail: cjr@bs.mofa.go.jp

