Consulado Geral do Japão em Manaus
16 de novembro de 2016

Programa de Convite ao Japão: “JUNTOS!”:
Intercâmbio que visa aumentar a compreensão do Japão
O governo japonês, por meio deste Consulado Geral, oferece o programa de visita ao
Japão para estudantes brasileiros de graduação e de pós-graduação com o objetivo de
aumentar a compreensão sobre a atualidade do Japão e as políticas do país.
Os interessados residentes na jurisdição do Consulado Geral do Japão em Manaus
(Estados de AM, AC, RO e RR) devem atender aos requisitos abaixo mencionados e
encaminhar os documentos necessários para Consulado, conforme explicitado no item 3
abaixo.
*Residentes em localidades diferentes das acima mencionadas deverão contatar a
representação diplomática japonesa responsável pela sua jurisdição.
1.Requisitos
(1)Ser brasileiro (não possuir nacionalidade japonesa);
(2) Não ter visitado o Japão por meio de convites ou programas do Governo Japonês;
(3) Estudantes de Graduação ou de Pós-Graduação que realizem estudos ou pesquisas
relacionadas à Língua, Cultura, História Japonesa ou outros temas relacionados ao Japão;
(4) Os candidatos devem compreender o objetivo do Programa JUNTOS!!, que é
divulgar informações e atrações do Japão por meio de ferramentas diversas, incluindo
mídias sociais e publicações;
(5) Após a participação no programa, os participantes devem responder aos questionários
que serão enviados por duas vezes: ao final do programa e após 6 meses após o retorno;
(6) Os participantes devem se comprometer a compartilhar, após o retorno, suas
experiências no Japão durante o programa;
(7) Os participantes deverão dominar adequadamente a língua portuguesa formal e ser de
fácil adaptação a viagens em grupo.
Application Guidelines for “JUNTOS!! Japan-Latin America and the Caribbean Exchange
Program” for Brasil (University/Graduate Students)
Theme: Japanese Language Communication/Japanese Culture Experience (clique aqui)
2.Documentos necessários
(1)The Entry Form for “JUNTOS!” Japan-Latin America and the Caribbean Exchange
Program” (clique aqui)




Preencher em letras de forma;
Assinar o “Declaration” e o “Agreement of the Application Guidelines for JUNTOS!!”
que se encontram no final do formulário de inscrição;
Colar uma foto digital 3 x 4 recente (máximo de 3 meses)

(2)Cópia digital do passaporte (página com os dados pessoais)

Caso o candidato não possua passaporte no momento da inscrição, deverá apresentá-lo
imediatamente após a aprovação no programa.
(3)Letter of Understanding (clique aqui)
Antes de se candidatar ao programa, ler cuidadosamente as condições e assinar, caso
esteja de acordo.
(4) Redação
“Como a participação no Programa JUNTOS!! contribuirá para os meus estudos/pesquisa”
(máximo de 30 linhas)
3.Período de Inscrição
14 de novembro (segunda) a 25 de novembro (sexta-feira) de 2016.
Encaminhar para Consulado Geral do Japão em Manaus
Rua Fortaleza, 416 –Adrianópolis Manaus –AM 69057-080
4. Processo Seletivo
(1) Avaliação interna de documentos pelo Consulado Geral do Japão em Manaus;
(2) Entrevista presencial prevista para o dia 29 de novembro (terça) (data a confirmar) no
Consulado Geral do Japão em Manaus com os candidatos pré-selecionados na avaliação
interna (não serão realizadas entrevistas por telefone, videoconferências ou outros meios
em hipótese alguma);
(3) Indicação dos candidatos selecionados pelo Consulado ao Ministério dos Negócios
Estrangeiros do Japão (MOFA);
(4) Escolha final dos candidatos pelo MOFA.
5.Detalhes do Programa
(1)Período de estadia no Japão: de 15 a 23 de janeiro de 2017;
(2) Número total de participantes: 20 participantes do Brasil;
(3) Despesas: o governo japonês arcará com as despesas relacionadas ao programa e suas
atividades, como: passagem de ida e volta em classe econômica, hospedagem, refeições,
transporte doméstico no Japão e seguro. Despesas decorrentes de visitas extras fora do
programa, aquisição de presentes e lembranças, comunicação particular, lavanderia, etc.
deverão ser arcadas pelo próprio participante.
Contato:
Inscrições e dúvidas devem ser encaminhadas para:
Consulado Geral do Japão em Manaus
(92) 3232-2000

