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BOLSAS DE ESTUDO PARA 0 JAPAO
• ANOS ACADEMICOS DE 2012-2014

• 0 MinistOrlo cia Educaçao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia do Japão (Monbukagakusho) concede
bolsas de estudo a licenciados portugueses para urn curso de pOs-graduaçao em universidades
japonesas, para os anos académicos de 2012.

• Os interessados dever~o dirigir-se directamente ao Sector CulWral cia Embaixada do Japao em Portugal
(Av. cia Liberdade, n.’ 245/ 6 andar - 1269-033 LISBOA I Tel: 21 311 0560/ Fax: 21 3543975/E-mail:
cultural~ernbjapao.pt / http:Ilwww.pLemb-japan.gp2jpj ) para mais informaçOes e obtenç~o do
formulário de inscriçao (disponivel online na pãgina cia embaixada).

• Os candidatos deverão apresentar o forrnulario de inscriqäo, devidarnente preenchido a acompanhado cia
documentaçao requerida, a Embaixada do Japao, ate ao cia 3 de Junho do 2011, impreteriveirnente (data
do recepcão na Embaixada — n~o seräo aceites candidaturas recebidas depois desta data).

1. RAMOS DE ESTUDO:
Humanlstica e Ciências Socials: Literatura, Histô~a, Estética, Direito, Politica, Econornia, Comércio, Pedagogia,
Psicologia, Sociologia, Musics, Belas-Artes, etc.

Cléncias Naturals: Cléncia Teôrica, Engenharia, Agronornia, Pescas, Farrnâcia, Medicina, Odontologia, Ciéncias
Dqmésticas, etc.

-. Os bolseiros das areas do Mediclna a Estornatologia näo serão autorizados a proceder a exarnes medicos ou a
operar, a nào ser quo pars tsso tenham obtido a necesséria autorizaç~o da pane do Ministério cia Saüde,
Trabalbo e Sogurança Social do Japao, de acordo corn os regulamentos das lois ]aponesas.

-• Os campos de estudo escolbidos deverao existir nat universidades japonesas, sendo exciuldos os estágios em
fábricas ou empresas e aries tradicionais japonesas como oKabuki, dança japonesa entre outras.

2. REQUISITOS:
a. Nacionalidade: os candidatos devoräo ser nacionals do Portugal. Näo serao aceites candidaturas do nacionais

japonesos. 0 processo do selecção seré feito na Ernbaixada do JapAo em Portugal;

b. Idade: Os candidatos deverão ter nascldoa 2 de Abril do 1977 Cu dopols;

c. Habilitaçoes:

•> Os candidates deveräo br conipletado on ostareni a compietar uma liconciatura por urna Univorsidade Cu
portadores do urn grau equivalento ao cia licenciatura corn urns durac~o de 16 anos escolaros ou 18 anos de
educaçäo escoiar para urn curso de Doutoramento nas areas de medicina, medlcina dentéria, cièncias
vetorinénias e ciências farmaceuticas corn 6 anos do graduaçäo; p~
ton 22 anos de idade on nials e br passado nurn exarne individual nurna universidade, corn a obtengão da
classilicaçáo idéntica ou superior a urn grau universitànio do licenciatura (on 24 anos ou rnais se pretender
ontrar nun curso de Doutorarnento nas areas do rnedicina, medicine dentânia, cléncias veterinérias a
ciéncias farmacoutlcas corn 6 anos do grsduaçäo).

Em gnincipio, os detentores do urn qrau de doutorarnento, não poderao voltar a candidatar-so a esta boisa, a
rnenos quo o candidato pretonda unicarnente tirar urna determinada espocializacao curricular;

d. Area de Estudo: a area do estudo dove ser do rnosrno rarno polo quai o candidato envoredou ou do outro com
ele relacionado Cas areas do estudo deveräo estar disponiveis na univorsidade onde o candidato pretende
efectuar os seus estudos);

a. Lingua Japonesa: os candidatos devom estar dispostos a estudar a lingua japonesa, do lorma a poderorn
rocobor instruçSes em japones. Devern, do igual forms, estar fortemonte rnotivados e intoressados palo Jap~o
para facihbar a sua integraçôo neste pals;

1. Saüde: os candidatos doyer~o ser flsica a mentairnento saudaveis do forms a que tab nao constitua urn obstaculo a
sua capacidade do estudo no Japäo;

g. chegada so Japao: os candidatos devern chegar ao Jap~o entro 1 a 7 do Abril de 2012 ou no espaço do duas
semanas cia data estabebecida pals univorsidade roceptora para o inlcio do serniestre tern pnincipio, on
Setembro ou Outubro). Estas datas, escoihidas polo candidato podorão ser aiteradas modiante a vontade cia
univorsidade receptors. As dospesas cia viagern não serão suportadas so o candidato näo puden viajar nos
poriodos estabeiecidos;
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h. Visto: os bolseiros, quando selocdonados, deveni podir a ernissãO do visto ‘College Student’ (no Ernbaixada do

Japão em Portugal) antes do sua chegada ao Japão. Os candidates seloccionadOs que estiveleffi jà no Japão corn

urn estatuto de residencia dilerente, devern de o alterar para ‘College Student’ ate ao üttirno mes ames do inicio da

Balsa de Estudo (0 candidate que for para o Japão corn urn visto Dv estatuto de resldento diterente do ‘Coflege

Student’ não serâ olegivol pam esta Botsa do Estudo. Se o candidato allerar o seu estatuto de ‘College Student’

depois de entrar no Japao para qualquer outro estatuto, perderã 0 ostatuto de bolseiro do Governo do Japao).

As Bolsas nào serào atrihuidas flea seguintes cases:

• São excluldos es rnililares e Os funcionàrio$ civis militares no activo;

• Quando o bolseiro não conseguir chegar ao Japao nas datas dosignadas pola universidade receptora

• ApOs o regrosso do Japão, anteriores bolseires do Governo do Japão so poderào voltar a ser

seleccionados apas 3ev rnais ones do investigacAo ou ensino em poises fora doJapãO

• Nenhurn candidate sara seleccienado so jã ostiver natticulado nurna universidade japonesa corn o estatuto

do tollege Student’ ou so já estivor rnatxiculado ou vier a estar rnatjiculado nunia universidade laponesa

come urn bolseiro do uma instituicão pnvada entre a periodo da sua candidatura a esta balsa do estudo ao

inicie da boisa proptiarnente duo;
• Os bdseiros conternptados corn outras bolsas ahibuidas por outras institulc~es, nao paderão usulniir desta

boisa do estudo;
• Quando urn candidate não conseguir concluir a sua licenciatura durante o perlodo devido, ser-lhe-à refirada a

Balsa do Governo do Japão;

3. DURAcAO DAS BOLSAS DE ESTUDO:
Os candidatos devern escolher uma das seguintes categorlas:

1, lnvestlgacäo — ‘Research Student
• 2 anos — de Abril die 2012 a Marco do 2014(24 meses)

• I anoemelo_deOUWbm de2OlZa Marco de2014 (18 meses)

i. Estes porlodos inctuern 6 moses do estudo da lingua japonesa pam Os caididatos quo possuafli

conhecirnerdos insufidentes dessa lingua pam p4tsseguimento dos estudos;

2. Mestrado I l3outoramerlto I Curso Superior Profis~ipfl~I
Indiferenternerite da data die partida pare o Japáo, em Abril ou Outubro, o periodo da boise permitirá

ao candidate terminal 0 estudo pretondido, estando lambém considerado, nesta situacâo, os 6 mesas

de estudo da lingua japonesa.

Obs. I: Se o belseire, na qualidade de ‘Research Student, terminal 05 seus estudos e pretender continuar come

estudante pos-graduado ou niesmo continual pam urn Curse do Mestrado, DoutorarnentO ou Profissional, poderà faze-b,

dosde quo as suas netas assirn a porrnitarn e tarnbêni mediante a reaiizacäo do exarnes de entrada nos curses

pretendidos. Neste caso, o perbedo do Balsa serã alargado.

(Naa so pede alargar o perlodo da Bolsa pro a bolseiro que tenha o titulo do ‘Research Student’).

Obs. 2: Mesmo quo o candidate pretendainiciar os seus estudos ern Abut, a data do partida pam o Japão poderá ser adiada para

Outubro, do acordo corn a~spo~ii~Iidade de colocaçäo no universidade.

Cbs. 3: Exlsteni lirnitacöes para e ‘Research Student’ no onirada as ‘Graduate Schools’. Não pode requorer extensäo de

boise se:
• Pretender centinuar as seas estudos para urn curse do mestrado, nas areas das ciências naturais, ate ao

Oltirno dia do 24’ rnês da sua chegada ao Japão, incluindo Os puirneires 6 moses de ostudo do lingua

japonesa; ou
• Pretender continuar oa seus estudos para urn curso de mestrado, nas areas das ciencias soclais e hurnanas

ate ao Oltirno dia do 25° més da sua chegada so Japão, inclulndo os prirneires 6 moses do estudo do lingua

japonesa; eu
• Pretender continual as seas estudos para urn curse do deutoramento na area das ciencias naturais ate ao

Ultirno dia do.13° rnês da sua chogada ao Japão, incluindo Os prlrneiroS 6 rneses do estudo da lingua

japonesa ou
• Pretender conilnuar es seus ostudos para urn curse do doutoralnento nas areas dos clencias sociais 0

humanas ate ao Ultirno dia do 24° rnGs do sua chegada 00 Japäo, incluindo Os prirneiros 6 moses do estudo

da lingua japonesa.

4, AMBITO DAS BOLSAS DE ESTUDO
1) Estipéndie: no ãrnbito do orçarnento do ono fiscal de 2011, durante 0 porbodo de atribuiçao da balsa do estudo,

o candIdate recoberà, rnensalrnente, 150.000 lones, para ‘Research Student, 152,000 lanes, para Mestrado ou

Curse Profissional, e 153,00 ienes, paro Doutorarnonto (suielto a~
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Conludo, a concess~o da bolsa serà suspensa quando o candidate so ausentar da Univorsidade por urn

periodo prolongado:

A Boise seracancelada so:
a. Alguni dos docurnentos do candidatura for lalseado;
b. 0 comprornisso corn o Ministérlo Monbukagakusho(MEXT) for quebrado;

C. 0 bolseiro for sujeito a algurna accAo disciplinar par porte do universidade ou polo instituicüo

onde a bolseiro Ira receber a forrnaçao do lingua japonesa;
d. 0 bolseiro näo conseguir terminar Os seus estudos no perlodo devido derivado ao seu fraco

desernpenho acadérnico ou suspensäo;
e. 0 bolseiro alterar o seu estatuto do residente no parägraio 1-4 do Appendix to the Immigration

Control and Refugee Recognition Act’, do College Student’ pam urn outro estatuto;

f. 0 bolselro recebor algunia outra balsa do estudo (excepto se for urna balsa designada para

dospesas do investigacäo);
g. 0 bolseiro prosseguir as seus estudos para urn nivel superior do educacão sern a autoriZaç~O

da extensão do perlodo do balsa.

2) Transportes:
a. Transporte para a Japäo: o bolseiro receberã urna passagern aerea do classe turisUca, do aeroporto

internacional male prôxlnio do residencia do candidato para a Novo Aeroporto Internadonal de Toquio (ou

para o aeroporto male prodmo da Univealdade onde fol colocado — escdhido polo MEXT). As despesas

inerentes ao transporte doméstico entre a residénda do candidato 0 0 Aeroporto lnternxlonai, bern come as

taxas do aeropoito e oufras texas especlals inerenles a viagern n~o serão suportadas polo M~XT (a

endereco referido no rormulado do candidatura é considerado comb o do residéncia do candidalo). NSo

seth concedida qualguer passagem aérea ao candidato qua queira partir do urn outro pals quo nab seja o

da sue propña naclonalidade. Nao sara suportada qualquer despesa para os candidatos quo pretendani

partir para a Japäo anles do dla I do Abril do 2012, de fornia a obterern as devidas admnissães do

universldade pretendida ou par qualquer outro moUvo;

b. Regresso do Japao: a sen podido e dentro do perlodo prescdto, sara dada ao bolselro quo tenha

completado as seus estudos no Japão, urna passagern aérea turlstica do Nova Aeroporto Internacional de

TOquio (ou do aeroporto rnais proximo do lJniversldade onde fol colocado) para o aeroporto internaclonal

mals prôximo da sua rosidencia, do pals do sua nadorialidade.

o seguro do viagern e acidentes inerento a ida e regresso do Japac sara pago polo bolseiro.

3) Propinas: as bolseiros semáo isentos do pagamentO do propinas do adrnissäo, mairicula e instruçao nas

Univorsidades. 0 bolseiro deverà pager o exarne do entrada so não for adrniUdo. Deverà tambérn suportar as

custos referentes a exames de entrada so optar por se candidatar a mals do uma universidade.

5. SELECcAO:
1) A Embaixada do Japäo, em colaboracäo corn a Gavomno Portuguës, soleccianarà prelirninarnienta Os

candidatos entre os pretendontes, através da analise do documentacäO aprosentada, entrevlstas a exarne

escrlto;

2) 0 exame escrilo seth feito nas linguas laponesa e inolosa. Todos Os candidatos quo passarern a lose de

entrevista doverac fazer o axarno na lingua isponosa, sendo a rnesrno oncional na lingua nqi~?

3) A selecçao ~erà feita rnedianto a anâllse dos seguintes factores:

. reqisto acadernico dos candidatos (media do CUrSO com note minima preferenclal do 14 valoresl

tendo em perspectiva as suas qualidades oxcopcionals one possamn permitir a desernpenhO de urn panel

activo no sen pals de origom. guando do seu rogresso doj~p~p

piano de estudo apresontado bern delineado a estruturado;

— notes dos axamos escritos, dos linguas japonesa ou inglesa;

-. no entrevista, a considerar as ndvac~es do can didalo em estudar no Japäo, bern coma Os conhotirnentos sobro as

universidades no Japão as qu~s pretende can~datar-se. Serao tambéni testados as conhecimentos das linguas

japonesa e inglosa;

bans cenhocimentos da lingua japonosa caso a candidato venha do urns area do estudo quo asslm a ex~a.

Noutras areas, a conhedrnento sufidente dos linguas japoilesa e inglesa para c~e h~a urn mob do comurJcacâo

corn o respectivo odontador

4) Os candidatpo quo passarorn no soieccao prelirnjnar. apOs a fase do entrevista, sef4QJnformadoi_Q~!a
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Ernbaixada do Japào. Deverâo, nesta altura, contaclar a universidade japonesa ondo prelendern efoctuar

as seus estudos e desenvdver tadcis as esfarcrs do farina a therein a deMda admissäo e cala do aeit~ã) dessa

ur*qersidade. a qual deverã sa apresentada no Embäxada do Japào ate ~ials do més do Aqastade 2011 1 as

universidadas apDnesas n~o recabem cuaI~ier pedido do codado aeftacàow do ath~ssäo a pa~r do mês deSeterflbfQk

5) Aquando do conlacto corn a univorsidade, cada candidalo deverà aorosenlar Os mesmos documentos quo

apresentou na Ernba~ada do Japão (formularto de candidatura - ~øia, certificado do habilita~es corn nolas

descdminadas - copla, piano de estudo corn carimbo certiticador do Ernbaixada do Jayao) e urn certjf]c~dO

da soleccão prelirninar ernitido pot esta Ernbaixada. 0 candidato poderá br do apresontar documentos

adicionais so a univorsidado assim 0 entender.

6) 0 MEXT bra a seiecçáo final baseado nos resultados da soIocç~o preliminar e seloccionará a univorsidado

national do Japäo onde o candidato deverá set colocado. Do roaiçar quo nern todos os candidatos quo

passarem no base prorminar seräo seleccionados delinillvarnenle.

—. Ate 30 anode 2005, o rosuitado do exarno do lingua japonesa sorvia so do referenda, pemiltindo dofinir

o nivel do aprendizagem da lingua japonesa aquando da chegada dd candidato ao Japão. A partir do

2006, contudo, to! dada ao candidalo a possibilidade de (azer urn exarne do lingua inglesa, pars alem do

exarno obrigatOrlo da lingua japonesa. 0 rosuitado do ambos deterrninará a nivel de lingua dos

candidates, bern como InfluenciarA na selecçao final do candidalo. Todavia, o conhecimonto do lingua

japonesa não e urn requisito necessário para a candidatura a osta balsa de estudo.

‘. Em pdx!ç~o, os can~datos quo qudram prosseguir as sam estudos an hnguisflca japonosa, liberatura japanesa,

histodajaponesa, diroitojaponês, etc., näo serAo seleedonados a n~o ser quo tenhain urn born dominlo da lingua

japonosa para confinuarern os soya estudos nostas areas. Tarnbem näo seräo adrnilidos as candidatos quo

pretendarn uWizar esta balsa para a realização do trabetho do campo no estrangeiro.

— Mesmo so urn caiddato for solecdonado preiminarnenle e se ho for enviado urn docurnento do sele~ão

pro~sOda (nos casts em quo etnda näo tonha sida ace~o pot unia universidade no Japão), 20 mesmo poderá set

recusada oslo balsa caso nec receba a carla do aceltacao da universidado no Japäo.

6. coLocAcAo E EDucAcAo NA UNIVERSIDADE:
1) A cclocaç~o dos bolsoiros em unlversidades do Japão serà decidida peto MinistOdo da Educacão, Cuitura, Despoito,

Clenda a Tooidogia do Japão, depois do consultadas as respectivas universidades (em pdnci~o, nec sore penN~Jo a

rnudança do univorsid ado).

Cada candldato serà colocado na universidado pera a quai obtove a devida admissão, corno ostudante regular ou

ostudante do invesligação, apôs a passagem ao exane do sele~ão prolirdnar (tcdos as caididalos quo tenhan

receNdo a refeiida admissão pars urn curse normal do pos-graduacäo serão co1ocadcis diroclamente nesse niesrno

curso sern quo 0 rnesmo tenha do passar pela lose do ostudo coma ostudante do invesl!gacão).
So a candidato receber do universidade uma carta do aceitaçao na qualidade do estudanto do invosUgac~o, a MEXT

cont~tarã a univorsidade do lomb a obtér a rospectiva pormissao antes da sua colocação na univorsidado. Contudo, a

preferênda do universidado, pObica ou ~ivada, sorà ou não considerada pot razöes do ordem finariceira, no quo

caicemo as propinas mensals da universidade, ontro oulsas despesas necessàrias. Paw a candidato quo náo

consoguir a rospectiva adrrissão ou a carla do aceitaçeo, oMEXI wnleetarâ outras unlversidades, bornando a de~seo

do qual a universldade ondo a candidato somâ colocado, considerando a sua profemenda. Neste caso, näo sera

perinilido qualquor o~eccão dos candidates quanta a dedsâo do Ministérlo em retaçáo a ossa cobcaão. Todavia,

nests situaçäo, rnuito dificilmento sorá caricedda a bdsa do ostudo ao candidato.

2) A molar parte dos conierencias, kç~os orals, expehências 0 auias prátlcas em universidados serão dadas em

flngua japonesa.

3) Duraito as pdmeiros sets moses, apos a sua chegada ao iapao, oMonbukagakusho cdocarà a ix1seimo num curse do

treino da lingua japonesa, sanpro que a seu canhedmonto dosta lingua seja insufidento. Depds do compiolado a

curse do lingua japonesa, a beiseiro somá tiansferkia para uma universidade escothida polo Monbukagakusho pars

prosseguimento dos seus estudos pdndpa!s. Contudo, as boiseiros corn aprovoitamento insufidonlo nosso curse do

l!nguajaponesa e, portanto, corn dificuidado em prosseguir as estudas, serâo pdvados da bc4sa respecliva.

4) 0 bolseira, cujo conhecimonto do lingua japonesa soja considorado, quando da sua candidatura, coma

suficiente polo Monbukagakusho para prasseguir os sous estudos, serâ directamente coiocado numa

universidade, do acordo corn a seu rome do estudo, sem quo seja necessérlo frequentaro curso preparatOiio da

lingua japonesa.

5) Aqueles quo pretondomem prosseguir as seus ostudos para um curso do mestrado profissionalizanto ou do

dautaramento dovem candidatar-so e passar no exarno do adrn!ssão a sor foito na rospoctlva universidade. Se

nec passarem nesse examo soräo novamente inscdtos coma estijdantos nao-l!cenciadas e não poderäo pod!r

uma extensao do periado da balsa, a näo ser quo outro exame do adrn!ssäo seja agendado dentro do periodo

atmibu!do !n!claimonte para oslo balsa no Japão. A náo ace!taçäo do extensäo do periodo da bolsa näo significa
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a,

que o estudante tenha qua regressar para o seu pals, ou seja, 0 mesmo poderá continuar no Japao suportando
as suas propfias despesas de estudo.

0 Bdseiro poderé näD se candidatar a uma exlensao do perfodo da balsa case permaneça cam a estatuto de
Resea~h Studenr.

6) Em princli,io. o bolseiro pue prelenda desenvolver urn estudo normal de pOs-qradua~ao, após o estudo como
estudante investigador, devera nermanecer na mesma universidade. Todavia. caso haia aualauer
incompalibilidade, ao nivel cIa sua area cIa estudo ou capacidade, 0 bolseiro poderá nadir transferéncla para uma
outra universidade desde gue oblenha as devidas perrnissOes.

-. Do axtdo c~n o sistema educativo do Japao, o cwso pam o grau cIa meslcado r~ue~ palo nienos, dc4s anos do
estudo apes a licenciatura, 0 aiso pam o graa do doutorado requer urn rnlnirn~ cIa trés anos do estudo apôs o
termo do cuiso de mestrado, Os bdseiros que tiverem frequentado tais cursos durante os perlodos exigidos,
obtendo as necessédas dassificaç~es a tendo passado no eàrne final apos aprovacão das suas teses, obterão
Os respeclivos diplomas;

-• As faculdades do Med idna, do Odonl~ia edo Meddna Veteñnáda n~ ~ssuern aitsos qua canferem a gr~i do
rnestrado, mas sim o grau do doutorado, ao fim cIa 4 anos do estudo, dep& cIa completados 18 anos do
escdarldade;

Os eslabeledmentos do Ensino Superior Profissional séo urn novo fipo do ensino pos-graduado, implementados
em 2003, qua treinarn prolissionals de areas especializadas, corn notOdas capacldades, do fomia a estabelecer
uma poole entre a conhacimento teOdco e prático, cam base nas qualidades elementares do 10rm241C$D. A
duraç~o normal deste eatudo O de 2 enos cu menos, rnas sempre supedor a 1 ano, deterrr~nado por cede
univeisidade. 0 grau acadenico do bdseiro saré urn grau protlsslonadzante ( esle gi’au acaba do ser estabelecido
no sistema de ensino, sendo qua o mesnio será designado por, conic por exemplo, ‘Master of Public Polity
(specialized occupation)’ ). Para as escolas superiores de direito, do tipo profissionalizante, a duração
normal é de3 anos a o grau adquiiido é ode ‘Doctor of Law” (specialized occupation)’;

— 0 sistema do exames de admissäo varia do acordo corn a universidade onde serao dados Os cursos de
pOs-graduaçao. De maneira geral, os candidatos devem submeter-se a exarnes em dues linguas
estrangeiras, no seu ramo de estudo e dissertaçao.

7. PROCESSODEINSCRIçA0:
Os cancidatos deverão ~xesentar a Emb~cada do Sfl em Patugal, ste doS do Junho do 2011 (data do recepçéo dos
dowmentos na Eriftixada) a dxumentaçéo abalxo indcada (os douirnentos anresentados não ser~o dovc4vidos. a ex~äD
dos candldatos quo nao passarem a fase de entrevisla. Nestes cases, Os mesmas deverao sdidtar as rescetivcs doain~ntas a
Embabcada do Janào):

F0l~iUL4~05 DISPONIVEIS NA EMBAl)~DA DO JAPAO 00 AT1~VES DA PAGINA DA EMBAD~DA, EM
hltp;11w½w.pt.emb-iapan.qq.jpj

Original
1. Formulãrio de candidatura 3
a Formulário de candidature — ‘Attachment’ 1 3
3. Formulario de candidatura— ‘Field of Study and Study Program 1 3
4. Fotograflas tipo passe, 4,5 x 3,5 cm, tiradas nos Uhimos 6 mesas. 0

candidato•nao dave apresentar quatquer Upo do chapéu quo possa
esconder porte do seu roslo ou cabeça. As fotogratlas devem ser
coladas nos formulárlos de inscrlçäo e o candldato deverá
escrever o seu nome e nacionalidade no versa da fotografla. Sao
aceites fotograflas diqitalizadas.

5. Certificado do habilitaçees emitido pela Liniversidade frequentada.
Este documento refere todas as cadeiras frequentadas palo 3candidato e respectivas classlficaçöes, durante a sen estudo
acade mica;

6. Recomendaçao emitida palo Reitor da Llniversidade ou palo seu
orientador academico (preencher formulario propria pare o efeito — 1 3
‘Recommendation_Form’);

7. Raléréndas da enlidade patsonal, pam os quo na aura se encontrem I 3mpre~os-pre~herfomwlaiio lgial so Indicado no ~nto6.;
8. Certificado medico (preencher formulado prOpiio para 0 efelto

— I 3‘Certificate of Health’;
a Diploma cIa Universidade ou certificado de licenciatura. Pare Os

candidatos qua ainda näo tenham terminado a sua licendatura, I 3
deverao_apresentar_um_documento_certificado_pela_universidade,
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indicando a data provavel em qua o candidalo ira ternlinar as seus
estudos;

10. Resurno da tese I trabaiho final do licenciatura
11. POr#C~O mcs~ando as obras de arte cb canddato vu fita gravada wn

axecuc~es de ternas musicais (para aqueles qua quairam fr~ientar Belas -

Mesou MOsica).

MUITO IMPORTANTE

-‘ Toda a documentacão rolerida no processo do Inscdçäa dove set escrita em Japonés ou inglés, sem qualquer

jasura ou emenda. Será solicitado ao candidato quo passar a fase do entrevlsta a entroga da traduçäo

oticial pam o lnglës ou japonés do qualquor documento quo näo esteja nestas linguas na tase de

candid atu to.
—. Nao serâ acelte nenhuma candidatura sem sorem apresentados, na totalidade e correctamente, Os

documentos mencionados no processo do lnscriçâo.
— 0 certificado do habllitaçoes corn todas as notes descriminadas deve ser emitldo corn a rospectiva

escala do avallaçao, por exemplo, do I a 10, sendo a nato 10 a mals elevada. ( 0 certltlcado do

licenclatura eo diploma do urilversidade ida substltuem 0 certlficado do liabllitaçöes corn as respectivas

cadeiras e notes do candidato).
— 0 candidata podcrê apresenlar uma fotocopla do Diploma e do Certlilcado do Licenclatura, em

substituiflo dos originals, desde quo as ictocóplas sejam acompanhadas par urn cortificado de

autenticidade ernltido pela própria universidade.
—, 0 resumo da tese poderá Incldir num resumo de urn trabaiho final aprosentado no tim do Ilcenclatura do

candidato. Be notar quo este resumo sara utilizada coma forma do avallaçao das silas capacidades

academicas.
0 Sector Cultural da Ernbaixada do Japäo dlspbe do varios gulas de tiniversidades Japanosas. vs quais

poderão ser consultados sompre que a desejarem, sugerindo tambérn a consulta das seguintes páginas

na internet

httpYIre4it.oo,iGñfldeX_~Ji~i
~
hunJj~wAq.studviarBn.QairileW

8. NOTAS;

1) 0 bolseiro e aconseihado a estudar japonUs e a obter, antes de Jr pare a Japao, inforrnac~es carnplelas sobre o

Pals, china costumes, habitos, educacäo universitária a suas condiçbes.

2) 0 bolseiro O tarnbérn aconseihado a lever consigo cerca de € 1.50000 (mu a quinhentos euros) pare o seu

próprio fundo de reserve.

3) Alojamento:
o Residéncias destinadas a estudantes estrangelros a dirlgidas pelas universidades naclonais.

Os bolseiros, inscritos nas universldades onde existe este tipo de alojarnenlo, poderão al residir, se

assim a desejarem, do acordo corn carIes condiçOes. Contudo, em algumas destas instalaçöes, a

capacidade ainda nao e suficiente pare alojar todos Os estudantes quo desojam faze-b.

o Pensoes a apartarnentos privados. Os qua näo consigarn obter aic~amento nas histalaØes atrás

rnencionadas, terao de viver no dom,itOdo da universidade, ern pensøes vu apartamentos parlicutares

indicados pale universidade.

Sara multo diticil encontrar alojamento para pessoas que estejam dependentes dos bolseiros, como

par exemplo, esposaslmarldos e tUbas, E aconseihado ao Bolseiro qua lava as seus farniliares

dependentes sO quando (or assegurado a respectivo alojamento.

4) Inforrnacöes rnais detaihadas do programa do bolsas de esludo seräo dadas palo Sector Cultural da Ernbaixada

do Japão.
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