
BOLSAS DE ESTUDO DO GOVERNO JAPONÊS



O Japão possui um alto nível educacional concentrando 
universidades de grande reconhecimento na Ásia e no mundo. 
É também um país que oferece boas condições de segurança 
para se viver e estudar, além do eficiente sistema de transporte 
público e de saúde.
Apesar dos avanços tecnológicos, o Japão ainda preserva uma 
forte tradição cultural nas cidades, na culinária e nos costumes.  
Além de ser dotado de uma natureza exuberante e bastante 
variada com as diferentes estações do ano promovendo uma 
experiência única e fascinante aos seus visitantes.

POR QUE ESTUDAR NO JAPÃO?



O governo do Japão, através do MEXT (Ministério da 
Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia) e por 
intermédio da Embaixada do Japão no Brasil,  oferece, 
anualmente, bolsas de estudos para brasileiros, em univer-
sidades e instituições japonesas.

Bolsas oferecidas pelo MEXT:
   ◊  Pesquisa (Pós-Graduação)
   ◊  Graduação
   ◊  Escola Técnica
   ◊  Curso Profissionalizante 
   ◊  Treinamento para Professores 
   ◊  Língua e Cultura Japonesa

bolsa mensal para custear 
moradia, alimentação e outras 

despesas pessoais

* Para as modalidades Graduação, Escola Técnica e Curso Profissionalizante

curso de língua japonesa 
e/ou curso preparatório* 
no primeiro ano da bolsa

isenção 
de taxas acadêmicas

bilhete 
de ida e volta

BENEFÍCIOS DAS BOLSAS MEXT



DURAÇÃO   dois anos (prorrogável)

Realização de pesquisa em uma universidade japonesa. Oferece a 
oportunidade de cursar mestrado e/ou doutorado, caso o estudante 
venha a ser aprovado no exame de admissão da universidade 
japonesa.

REQUISITOS 
   ◊  Até 34 anos de idade (em 1º de abril do ano de embarque)
   ◊  Nível superior completo ou cursando o último ano da                     
           universidade
   ◊  Nível avançado da língua japonesa ou inglesa
   ◊  Apresentação de projeto de pesquisa

Research  Students

  INSCRIÇÕES   maio

PESQUISA PÓS-GRADUAÇÃO  

DURAÇÃO   cinco a sete anos

Para estudantes com ensino médio completo que desejam cursar a 
graduação em uma universidade japonesa, nas áreas de ciências 
naturais, sociais e humanas.

REQUISITOS 
   ◊  Entre 17 e 21 anos de idade
   ◊  Nível médio completo até dezembro do ano da seleção
   ◊  Bom domínio da língua japonesa ou inglesa
   ◊  Interesse em aprender a língua japonesa e assistir aulas  
          nesse idioma

Undergraduate  Students

  INSCRIÇÕES   junho

GRADUAÇÃO  

O Japão é um país maravilhoso, 
onde o povo é amigável e 

as cidades, muito interessantes. 
Uma cultura para diversos gostos,

 desde tradicional até o moderno.
Leandro Kazuo Okita, bolsista de Língua 

e Cultura Japonesa, Josai International University



DURAÇÃO   quatro anos

A Escola Técnica no Japão oferece cursos em diversas áreas da 
engenharia e ciências tecnológicas, com alto nível de excelência.

REQUISITOS 
   ◊  Entre 17 e 21 anos de idade
   ◊  Nível médio completo até dezembro do ano da seleção
   ◊  Bom domínio da língua japonesa ou inglesa
   ◊  Interesse em aprender a língua japonesa e assistir aulas  
          nesse idioma

College  of  Techonology  Students

  INSCRIÇÕES   junho

ESCOLA TÉCNICA

DURAÇÃO   três anos

De curta duração, as escolas profissionalizantes oferecem cursos 
em áreas específicas com alta qualidade, visando a inserção rápida 
de jovens no mercado de trabalho. 

REQUISITOS 
   ◊  Entre 17 e 21 anos de idade
   ◊  Nível médio completo até dezembro do ano da seleção
   ◊  Bom domínio da língua japonesa ou inglesa
   ◊  Interesse em aprender a língua japonesa e assistir aulas  
          nesse idioma

Specialized  Training  College  Students 

  INSCRIÇÕES   junho

CURSO PROFISSIONALIZANTE

Tive o desafio de aprender 
um novo idioma e uma intensa 

convivência com pessoas de diferentes 
nacionalidades e culturas. 

Aprendi a ser uma pessoa melhor.
Bruna Rabelo Amorim, 

bolsista de Pesquisa, Tokushima University



DURAÇÃO   um ano e meio

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 e etc).

REQUISITOS 
   ◊  Até 34 anos de idade (em 1º de abril do ano de seleção)
   ◊  Nível superior ou magistério completo
   ◊  Bom domínio da língua japonesa ou inglesa
   ◊  Experiência profissional mínima de cinco anos

Teacher  Training  Students

  INSCRIÇÕES   fevereiro e março

TREINAMENTO PARA PROFESSORES

DURAÇÃO   um ano

Curso de aprimoramento da língua e cultura japonesa para 
estudantes universitários de Letras Japonês. 

REQUISITOS 
   ◊  Entre 18 e 29 anos de idade
   ◊  Estudante universitário do curso de Letras Japonês
   ◊  Nível intermediário ou avançado da língua japonesa

Japanese  Studies  Students

  INSCRIÇÕES   fevereiro e março

LÍNGUA E CULTURA JAPONESA 

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. 
Thiago Franciss Silvério Silva, bolsista de  Treinamento 

para Professores, Yokohama National University



Para os estudantes que se sentem intimida-
dos com a língua japonesa, certas universi-
dades já oferecem programas ministrados em 
inglês.

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.

O período letivo se inicia no mês de abril, em 
plena primavera. Entretanto, o ingresso em 
outubro é possível em certas instituições.

O número de estudantes internacionais em 
universidades e institutos de língua japonesa 
aumenta a cada ano. Em 2014, o país recebeu 
184.155 alunos.

Fontes: JASSO e MEXT

CURIOSIDADES SOBRE O JAPÃO



Links sobre estudo no Japão:

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

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

Japan Study Support
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 4200

www.facebook.com/EmbaixadaDoJapao/


