Seleção para Intercâmbio na

Universidade de Kwansei Gakuin 2019
I. Programas oferecidos pela Universidade de Kwansei Gakuin (KGU):
Programa Japão Contemporâneo
Há duas linhas: (1) Língua Japonesa e (2) Japão Moderno. Veja mais informações no link abaixo:
https://ciec.kwansei.ac.jp/upload/Contemporary%20Japan%20Program%202019-2020%20Brochure%20%28Revised%29.pdf

II.Duração:
 1 ou 2 semestres letivos.
 Daremos prioridade a alunos que queiram cursar dois semestres.
III. Benefícios:
 Isenção das mensalidades
 Possibilidade de bolsa de estudos (JASSO) de 80.000 ienes por mês.
 As taxas administrativas, de matrícula e alojamento serão cobradas. Cf. informações mais abaixo e no
link acima.
IV. A UERJ pode indicar pelo menos 1 aluno.
 ATENÇÃO: os alunos selecionados para bolsa em um programa não poderão tentar bolsas
para outras universidades (nem mesmo pelo Consulado).
SELEÇÃO
I. Pré-Requisitos:
a) Ser aluno regularmente matriculado em curso de graduação da UERJ a partir do 3º período (inclusive).
b) Não ser aluno concluinte.
c) Limite de idade: não há.
d) Possuir bom desempenho acadêmico: será considerado o coeficiente de rendimento do último ano
apenas, sendo aceitos candidatos com pontuação JASSO GPA 2.3. A forma de calcular o GPA se
encontra no item 6 da página: https://e-apply.jp/n/tufs-7/guide/index.html
e) Não ter recebido, previamente, bolsa de estudos para estudar no Japão.
f) Ter o claro propósito de estudar no Japão, de modo a ter um desempenho excelente durante sua estada
no Japão.
g) Poder provar com extrato(s) bancário(s) possuir 1.000.000 ienes (cerca de 35 mil reais) em conta(s)
corrente e/ou poupança (própria e/ou de parente-fiador). Esse valor será utilizado em duas parcelas,
no início de cada semestre, para cobrir as taxas supramencionadas da KGU.
II. Processo seletivo interno à UERJ:
1. Entregar os seguintes documentos:
1.1. Cópia do histórico do Aluno Online com notas das disciplinas cursadas e CR ou Histórico Escolar;
1.2. Curriculum Vitae;
1.3. Certificados de proficiência em inglês e/ou japonês com notas, se tiver;
1.4. Preencher e entregar em português e em inglês/japonês os seguintes formulários da KGU (cf.
anexos):
• (2) Letter to Host Family or Accommodation Coordinator;
• (3) Reasons for Study Essay;
• (4) Self-Report of Medical Conditions;
• (14) Scholarship Application Essay.
1.5. Caso não seja aluno de Letras - Português/Japonês, carta de recomendação de professor da UERJ em
português, com tradução para inglês/japonês.
2. Entrevista.
III. Calendário:
1. Inscrições: até 22 de março (sexta-feira)
2. Entrevistas: dia 28 (quinta-feira)
3. Resultado: dia 29 (sexta-feira)
4. Submissão dos documentos online: até 14 de abril (domingo)
* Dúvidas e informações: japones.uerj@gmail.com

