Seleção de participantes: “Convidados Nikkeis da América Central
e do Sul para fortalecimento de transmissão sobre o Japão para
outros países”. (Para o segundo grupo no ano fiscal japonês 2016)
Consulado Geral do Japão em Manaus - Setor Cultural
26 de outubro de 2016
1. Programação de “Convidados Nikkeis da América Central e do Sul
para fortalecimento de transmissão sobre o Japão para outros países”.
(1) Datas: de 15 de janeiro 2017 (domingo) chegada ao Japão
a 22 de janeiro 2017 (domingo) saída do Japão.
(2) Números de convidados: em torno de 10 pessoas (em países onde
residem nippo-descendentes).
(3) Principais programações (em plano):
a) Visita de cortesia a alto escalão do governo japonês.
b) Trocas de idéias entre os convidados do programa e acadêmicos
especializados na América Latina.
c) Palestras por palestrantes fora do Ministério dos Negócios
Estrangeiros.
d) Explicações sobre políticas do Japão por diretores do Ministério dos
Negócios Estrangeiros.
e) Mesa redonda com os oficiais responsáveis pelos países onde os
convidados residem.
f) Excursão pela cidade de Tokyo e em outras regiões.
(4) Despesa
Passagem aérea ida e volta (classe económica - desconta), hospedagem,
alimentação, transporte interno, seguros serão pagos pelo Governo Japonês.
(Atividades fora da programação, souvenirs, despesas de comunicação e
lavandaria e outros assuntos particulares serão por conta de próprios
convidados.)
2. Requisitos.
(1) Descendentes nipónicos que têm experiências profissionais em Mídias ou
Comunicação, ou os que têm influências por SNS, Blogs e etc. Devem
estar prestes a transmitir sobre o Japão após o regresso da viagem pelo
convite.
(2) Possuir um nível de inglês para saber trocar as opiniões (durante a
estadia a programação oficial será executada em inglês).
(3) Após o retorno, dentro de 3 meses, organizar e executar um evento de

relatório da viagem para público.
(4) Currículo, um pequeno ensaio e uma proposta do evento do relatório
mencionado em 2. (3). O tema desse ensaio: “O papel que o Japão (ou
japoneses) deve(em) promover na sociedade internacional” (em torno de 2
papel A4, pode ser em português).
3. Inscrição.
(1) Período: 26 de outubro (4ª feira) a 16 de novembro (4ª feira)
Local de inscrição: Consulado Geral do Japão em Manaus
Rua Fortaleza, 416-Adrianopolis Manaus-AM, CEP: 69057-080
(só para quem resida consideravelmente longe, permitido envios por correio)
(2) Seleção de documentos: 17 de novembro (5ª-f) a 22 de novembro (3ª-f)
(3) Entrevista: 28 de novembro (2ª feira) e 29 de novembro (3ª feira)
(4) Informação: (92)3232-2000
Vice-Cônsul Oda e funcionária Sandra.

