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Programa de Treinamento para 
comunidade Nikkei

• Estimativa da população Nikkei da AL: superior 
a 2,13 milhões de pessoas.

Objetivo: “contribuir por meio da cooperação
técnica aos Nikkeis latino-americanos descendentes
dos imigrantes japoneses, para a construção das 
nações que foram os países de destino dos 
imigrantes japoneses.”

Nikkei = “elo de ligação” e “parceiro” do Japão



Treinamento individual

• Longa duração : 3 meses < período < 10 
meses

• Curta duração : período < 3 meses



Requisitos para bolsa de 
treinamento específico

a) Se dispor a assumir papel de liderança na
parceria entre comunidade Nikkei da AL e 
Japão

b) Ser natural do país onde reside ou ser 
japonês

c) Atividade profissional no país residente
(exclui residentes no Japão ou com 
atividades principais no Japão)

d) Carta de recomendação de entidade Nikkei 
ao curso ao qual se candidatará.



Requisitos para bolsa de 
treinamento da comunidade

Nikkei
a) Ser maior de 21 anos (até 1o. de abril de 2023) 

(ou definido pelo curso)

b) Nível médio de escolaridade mínima (ou definido
por curso, em nosso caso nível superior)

c) Idioma japonês suficiente para o treinamento
(dependendo do curso, inglês)

d) Divulgar o conhecimento adquirido ao retornar

e) Ser saudável física e mentalmente (não 
recomendado a gestantes devido à riscos a 
saúde)



Período de inscrições e 
entrevistas

• Para cursos entre outubro de 2022 à março de 
2023 (bolsas de 2o. semestre), o período de 
inscrições vai de 25 de janeiro a 1o. de abril de 
2022

• Documentos requeridos devem ser enviados
ao escritório da JICA até o término das inscrições
(via e-mail + correios, evitar mensageiros
devido ao trabalho remoto do staff da JICA)

• Pré-cadastro para controle de recebimento de 
inscrições via correios. Preencher no website.

• Aprovados na análise dos docs: entrevista
(videoconferência): entre 25 de abril a 6 de 
maio de 2022



Benefícios

• Visto

• Passagens aéreas e taxa aeroportuária

• Estadia:

Centro de Alojamento da JICA: ￥2,098/dia (café e 
janta inclusos)

Hospedagem designada pela JICA: ￥4,298/dia (sem
refeições inclusas)

• Preparativos: de acordo com período de treinamento
(￥10,000 -￥27,000)

• Envio de materiais: ￥4,000

• Assistência médica: desde saída do Brasil até
retorno (não inclui tratamento odontológico e doenças 
pré-existentes)



Reciprocidade

•“Ongaeshi” = retribuição



Perspectivas futuras

• Programa de Treinamento para 
Comunidade Nikkei

• (JICA) Bolsa de Mestrado e Doutorado

• Monbukagakusho (MEXT) – Ministério da 
Educação, Cultura, Esporte, Ciência e 
Tecnologia do Japão (mestrado e/ou 
doutorado)

• JSPS (Japan Society for the Promotion of 
Science) Postdoctoral Fellowships for 
Research in Japan



MEXT

• Monbukagakusho - Ministério da 
Educação, Cultura, Esporte, Ciência e 
Tecnologia do Japão

• Graduacao, mestrado, doutorado

• 2 anos como research student

• + 2 anos de mestrado

• + 3 anos de doutorado

• Para todos (não se limita a Nikkeis)



JSPS

• Japan Society for the Promotion of 
Science Postdoctoral Fellowships for 
Research in Japan

• 2 anos

• Para todos (não se limita a Nikkeis)



https://japanescape.com.au/wp-

content/uploads/2017/07/Tokushima-

Prefecture.jpg



Acesso à Tokushima

https://www.shimanto-kankou.com/loiloi/img/05/map01e.gif



Website da JICA Brasil:

https://www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office/index.html

Menu à esquerda:

Bolsas e treinamentos

Treinamento para Comunidade Nikkei no Japão

Bolsa Específica

Programa de Treinamento para Comunidade Nikkei

https://www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office/activities/n
ikkeis01_01_01.html

Bolsa de Mestrado e Doutorado

https://www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office/activities/nik
keis01_01_02.html

https://www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office/index.html
https://www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office/activities/nikkeis01_01_01.html
https://www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office/activities/nikkeis01_01_02.html


MEXT

• MEXT Scholarship – Study in Japan

https://www.mext.go.jp/en/policy/education/highered/title
02/detail02/sdetail02/1373897.htm

https://www.mext.go.jp/en/policy/education/highered/title02/detail02/sdetail02/1373897.htm


JSPS

• JSPS Postodoctoral Fellowshipa for 
Research in Japan

https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/postdoctoral.html

https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/postdoctoral.html

