
Tabela de propostas de projetos de treinamentos nikkeis para o ano fiscal de 2013
1º semestre (Periodo de treinamento: Abril de 2013～Setembro de 2013), 2º semestre (Periodo de treinamento: Outubro de 2013～Março de 2014)

Tipo do curso Nome do Curso Vagas Semestre Período Objetivo do estágio Qualificações e pré-requisitos

C-2

Grupo

Treinamento para Líderes 

femininas de comunidades rurais 

nikkeis

6 2º
Janeiro ～ 

Fevereiro

1) Adquirir conhecimento relacionado às atividades do departamento de 

senhoras para adotar medidas para a assistência social aos idosos e para a 

ativação regional.

2) 1.Ativação regional através de atividades como desenvolvimento de produto 

regional, promoção regional, etc.; 2.Atividade de bem estar e saúde regional; 

3.Construção de uma comunidade rural abastada e métodos de solução de 

questões que as comunidades rurais nikkeis locais possuem.

3) 1.Palestras：resumo das atividades de grupos femininos, orientação 

nutricional; 2.Visitas de estudos：cooperativa agrícola desenvolvidas, 

instituições assistenciais; 3.Seminários：encontro feminino da JÁ; 

4.Práticas：artesanato.

Cargo atual, qualificações, conhecimentos: Dirigente 

ou pessoa com potencial para se tornar futuramente 

um dirigente do departamento de senhoras de 

organização nikkei de comunidades rurais. 

Experiência: 1 ano.

Idade: 21 a 59 anos.

Conhecimento de língua japonesa superior à segunda 

metade do nível básico.

Associação Kaigai Nikkeijin Kyokai

MIZUKAMI Takao (Mr)
Tel: 045-211-1783
Tel: 045-211-1784
Fax: 045-211-1781
Mail: kenshu@jadesas.or.jp

JICA 

Yokohama

C-4

Grupo

Seminário de melhoria das 

hablidades de negócios - Curso de 

"Formação de empreendedores e 

sucessor de negócios"

10 2º
Janeiro ～ 

Fevereiro

1) 1.Através do aprendizado das habilidades para a administração de uma 

empresa e da melhoria da visão sob o ponto de vista de um administrador de 

negócio, será possível adquirir o know-how de uma administração que "não 

comete falhas" e elaborar o próprio plano de negócios através da prática dos 

exercícios; 2.Elaborar um plano de empreendimento detalhado de abertura de 

empresas aplicando o conhecimento adquirido.

2) 1.Conhecimentos de administração de um empreendimento; 2.Poder de 

persuasão através de plano de negócio e apresentações; 3.Preparativos 

concretos para a abertura da empresa.

3) 1.Palestras: gestão empresarial, estratégia de negócios, marketing, 

estratégia financeira, plano de negócios, etc. ; 2.Visita às empresas: 

incubadora de empresas, empresas de pequeno e médio porte de excelência 

empresarial, empresas com peculiaridades, etc.; 3.Debate: discussão 

relacionada a plano de negócios; 4.Treinamentos: elaboração de plano de 

negócios, trabalhos em grupos, apresentações.

Cargo atual, qualificações, conhecimentos: Pessoas 

com perspectiva de sucessão empresarial de 

empresa familiar (inclui jovens empresários). 

Pessoas que planejam empreender (negócio próprio) 

em futuro próximo. Pessoas que trabalham em 

empresa e que desejam aprender "Gestão 

empresarial & estratégia de negócios". 

Escolaridade: Formação superior (ou equivalente).

Experiência: 5 anos.

Idade: 21 a 50 anos.

Conhecimento de língua japonesa superior à segunda 

metade do nível básico.

Outras línguas: Existe possibilidade de 

disponibilização de intérprete.

Material didático: em japonês ou inglês.

Observações: Demonstrações financeiras da 

empresa, "Checklist de inovações em gestão", 

informações de seu país relacionadas ao negócio que 

planeja empreender. "Consultar tabela de propostas 

detalhada"

Overseas Vocational Training Association

NISHIDA Kimiko (Ms)
Tel: 043-276-7239
Fax: 043-276-7280
Mail: nishida.kimiko@ovta.or.jp

JICA 

Yokohama

C-5

Grupo
Treinamento para revitalização 

regional
6 2º

Outubro ～ 

Novembro

1) Aperfeiçoamento das competências necessárias para promover a 

revitalização regional como líder nikkei.

2) Liderança, capacidade para formação de recursos humanos, competências 

para a revitalização regional, técnicas de gestão administrativa, habilidades 

estratégicas de marketing, habilidade de pensamento criativo.

3) 1.História do desenvolvimento industrial; 2.Desenvolvimento industrial, 

técnicas de controle; 3.Administração de empreendimentos de pequeno e 

médio porte; 4.Movimento "um povoado, um produto"; 5.Indústria local, 

estratégia para ativação de comunidades locais; 6.Método de pensamento 

criativo.

Cargo atual, qualificações, conhecimentos: Pessoa 

que faça parte da diretoria de ONGs e organizações 

sem fins lucrativos nikkeis; Administrador ou diretor 

de empresa de pequeno ou médio porte.

Experiência: 3 anos.

Idade: 21 a 50 anos.

Conhecimento de língua japonesa superior à segunda 

metade do nível básico.

Kitakyushu International Techno-

cooperative Association

MIKI Yoshio (Mr)
Tel: 0930-24-5618 
Fax: 0930-24-5618
Mail: y-miki@crux.ocn.ne.jp

JICA Região 

Kyushu

Centro 

responsável

Conteúdo da proposta (Admissão de estagiários nikkeis)

Cód.

Organização sugerida (Instituição onde 

será realizado o estágio)
Contato



Tipo do curso Nome do Curso Vagas Semestre Período Objetivo do estágio Qualificações e pré-requisitos

Centro 

responsável

Conteúdo da proposta (Admissão de estagiários nikkeis)

Cód.

Organização sugerida (Instituição onde 

será realizado o estágio)
Contato

C-7

Grupo

Ensino da língua japonesa como 

língua de herança (Formação de 

ProfessorⅠ)

6 2º
Setembro ～ 

Fevereiro

1) Conhecimento básico sobre educação de herança cultural (língua, cultura, 

história <inclui aprendizado sobre imigração>), além de aprendizagem de 

técnicas de orientação

2) 1.Aprender o conhecimento básico de professor encarregado de ensino da 

herança cultural; 2.Entender a teoria básica do ensino de herança cultural e (de 

desenvolvimento) de línguas, e aprender métodos de execução; 3.Aprender 

conhecimento e técnicas de orientação para ensino de herança cultural 

relativas à língua; 4.Aprender técnicas de orientação básicas de ensino de 

herança cultural relativas a atividades culturais. 

3)  Palestras: 1.Conhecimento básico de orientador com responsabilidades de 

ensino de herança cultural; 2.Teoria básica de ensino de herança cultural-

línguas (desenvolvimento de); 3.O ensino de herança cultural e a língua; 4.O 

ensino de herança cultural e a cultura; 5.Visitas: Classe internacional, Escola 

de estrangeiros, instituições de cultura japonesa; 6.Prática: Escola bilíngue.                                                                      

Cargo atual, qualificações, conhecimentos:Professor 

que trabalha em escola nikkei cujo objetivo é a 

educação de descendentes de imigrantes japoneses.                 

Escolaridade: Superior ao Ensino Médio.

Experiência: 1 ～ 3anos ou ter menos de 300 horas.

Idade: 21 a 45 anos.

Conhecimento de língua japonesa segunda metade 

do nível básico.

Associação Kaigai Nikkeijin Kyokai

MIZUKAMI Takao (Mr)
Tel: 045-211-1783
Tel: 045-211-1784
Fax: 045-211-1781
Mail: kenshu@jadesas.or.jp

JICA 

Yokohama

C-8

Grupo

Ensino da língua japonesa como 

língua de herança (Formação de 

ProfessorⅡ)

6 2º
Dezembro ～ 

Fevereiro

1) Conhecimento sobre  ensino de herança cultural (língua, cultura, história 

<inclui aprendizado sobre imigração>), além de aprendizagem de técnicas 

2) 1.Entender a teoria aplicada do ensino de herança cultural e (de 

desenvolvimento) de línguas, e aprender métodos de execução;  2.Aprender 

conhecimento e técnicas de orientação para ensino de herança cultural 

relativas à língua; 3.Aprender métodos de design de cursos de nível iniciante;    

4.Aprender métodos de construção de plano de orientação de atividades 

culturais além de técnicas de orientação.

3)1.Palestras: (1) Teoria aplicada de ensino de tradição-línguas 

(desenvolvimento de); (2) O ensino de herança cultural e a língua; (3) O ensino 

da herança cultural e a cultura; 2.Visitas: Escola de estrangeiros, instituições 

de cultura japonesa; 3.Exercícios.

Cargo atual, qualificações, conhecimentos.Professor 

de língua japonesa que trabalha em escola nikkei 

cujo objetivo é ensinar a língua japonesa para 

descendentes de imigrantes japoneses                                                   

Escolaridade: Superior ao Ensino Médio.

Experiência: Mais de 5 anos ou mais de 500 horas de 

aula.

Idade: 21 a 49 anos.

Conhecimento de língua japonesa superior ao nível 

intermediário.

Associação Kaigai Nikkeijin Kyokai

MIZUKAMI Takao (Mr)
Tel: 045-211-1783
Tel: 045-211-1784
Fax: 045-211-1781
Mail: kenshu@jadesas.or.jp

JICA 

Yokohama

C-9

Grupo

Ensino da língua japonesa como 

língua de herança (Formação de 

Orientador)

6 2º
Janeiro ～ 

Março

1) Como professor encarregado do ensino de herança cultural e orientador de 

novos professores, além do aprofundamento no conhecimento sobre ensino de 

herança cultural, aprenderá conhecimentos e técnicas para design de cursos 

de formação e desenvolvimento de novos professores. 

2) 1.Aprender conhecimento e técnicas de ensino de herança cultural 

altamente especializados;  2.Aprender técnicas de orientação de palestrante;  

3.Aprender métodos de design de cursos voltados para aspirantes a 

professores de ensino de herança cultural; 4.Aprender métodos de design de 

cursos voltados para professores que já atuam na área de ensino de herança 

cultural.

3) 1.Palestras: (1) Conhecimento relativo a ensino de herança cultural; (2) 

Conhecimento e técnicas para o desenvolvimento-formação de professores de 

ensino de herança cultural; 2.Exercícios: Treinamento de palestra de formação 

de professores de ensino de herança cultural; 3.Visitas: Organizações de 

formação de professores, Escola de estrangeiros, instituições de cultura 

japonesa.

Cargo atual, qualificações, conhecimentos.Orientador 

ou aspirante envolvido na formação e 

desenvolvimento de professores locais                                                     

Escolaridade: Escolaridade: Superior ao Ensino 

Médio.

Experiência: Mais de 7 anos ou mais de 700 horas de 

aula.

Idade: 21 a 59 anos.

Conhecimento de língua japonesa nível superior.

Associação Kaigai Nikkeijin Kyokai

MIZUKAMI Takao (Mr)
Tel: 045-211-1783
Tel: 045-211-1784
Fax: 045-211-1781
Mail: kenshu@jadesas.or.jp

JICA 

Yokohama

C-10

Grupo Educação infantil 6 2º
Dezembro ～ 

Fevereiro

1) Aprendizado de técnicas de conhecimentos relacionados à educação 

infantil, bem como conhecimentos e técnicas relacionados ao método de 

ensino de língua japonesa durante a infância, voltado aos descendentes de 

japoneses.

2) 1.Técnica de ensino infantil; 2.Conceito e conhecimento básico sobre o 

ensino de língua japonesa aos descendentes de japoneses; 3.Educação 

bilíngue, conhecimento básico sobre a psicologia do desenvolvimento.

3) 1.Palestras：Princípios e métodos de ensino, música e criança, movimento e 

criança, livro ilustrado e criança, criação plástica e criança, eventos japoneses 

do ano todo, natureza e criança, educação alimentar e criança, sociedade 

nikkei e educação infantil, palavras e criança, etc.; 2.Prática：escola de 

educação infantil privada; 3.Visita de estudos：instituições de educação infantil, 

escolas bilíngues; 4.Apresentação.

Cargo atual, qualificações, conhecimentos: Ter 

Licenciatura em Educação Infantil ou equivalente e 

estar envolvido na Educação Infantil atualmente.

Experiência: 1 ano. 

Idade: 21 a 50 anos.

Conhecimento de língua japonesa superior à segunda 

metade do nível básico.

Associação Kaigai Nikkeijin Kyokai

MIZUKAMI Takao (Mr)
Tel: 045-211-1783
Tel: 045-211-1784
Fax: 045-211-1781
Mail: kenshu@jadesas.or.jp

JICA 

Yokohama

L-1

Individual - 

Longa 

duração

Estatística epidemiológica relativa 

à prevenção de doenças 

relacionadas com hábitos de vida 

e à prevenção de cuidados de 

idosos

2 1º/2º
Outubro ～ 

Fevereiro

1) Método de compreensão dos temas de estudo da saúde pública 

relacionados à prevenção das doenças relacionadas aos hábitos de vida e a 

prevenção dos cuidados com os idosos.

2) 1.Estudo farmacêutico básico, técnicas estatísticas; 2.Método de política 

baseada no estudo da saúde pública.

3) 1.Palestras: ①Descrição de estatística básica, ②Palestra sobre saúde 

pública da faculdade de medicina; 2.Treinamento prático: ①Seminário de pós-

graduação, ② Leitura dos apontamentos, ③Grupo de estudos mensais; 

3.Treinamento: ①Pesquisa de campo, ②Entrada de dados, ③ Análise dos 

dados; 4.Visita: Instituição de assistência ao idoso; 5.Apresentação: Congresso 

(previsão).

Cargo atual, qualificações, conhecimentos: 

Pesquisadores, profissionais e funcionário da 

administração pública da área de assistência social e 

médica.

Experiência: 5 anos

Idade: 21 a 50 anos.

Conhecimento de língua japonesa superior à segunda 

metade do nível básico.

Outras línguas: Consultar sobre a equivalência em 

inglês.

Juntendo University

Department of Public Health

YUASA　Motoyuki（Mr)
Tel: 03-5802-1049
Fax: 03-3814-0305
Mail: moyuasa@juntendo.ac.jp

JICA 

Yokohama



Tipo do curso Nome do Curso Vagas Semestre Período Objetivo do estágio Qualificações e pré-requisitos

Centro 

responsável

Conteúdo da proposta (Admissão de estagiários nikkeis)

Cód.

Organização sugerida (Instituição onde 

será realizado o estágio)
Contato

★L-4

Individual - 

Longa 

duração

Medicina (Nikkei) 4 1º/2º
Outubro ～ 

Fevereiro

1) Aprendizado de conhecimento/tecnologia de ponta relacionada a cada área 

de especialidade.

2) 1.Conhecimento médico de ponta relacionado a diversas especialidades; 

2.Tecnologia para manuseio de diversos equipamentos médicos; 3.Técnica de 

diagnóstico; 4.Técnica cirúrgica; 5.Cuidados pós-operatórios; 6.Formação de 

rede de pesquisa.

3) Sem Treinamento de experiência prática: 1.Aulas sobre exemplos clínicos; 

2.Técnica de diagnóstico através do OJT (treinamento em local de trabalho); 

3.Tecnologia de manuseio de equipamentos médicos; 4.Acompanhamento de 

cirurgia; 5.Pesquisa e avaliação de exemplos clínicos locais; 6.Participação e 

apresentação em congressos.

Escolaridade: Formação superior (medicina). 

Experiência: 1 ano. 

Idade: 21 a 50 anos

Conhecimento de língua japonesa superior à segunda 

metade do nível básico.

Outras línguas: Consultar sobre a equivalência em 

inglês.

Associação Kaigai Nikkeijin Kyokai

MIZUKAMI Takao (Mr)
Tel: 045-211-1783
Tel: 045-211-1784
Fax: 045-211-1781
Mail: kenshu@jadesas.or.jp

JICA 

Yokohama

L-5

Individual - 

Longa 

duração

Próteses dentárias 1 2º
Outubro ～ 

Março

1) Aprendizagem da mais recente tecnologia de tratamento com próteses 

dentárias.

2) 1.Aprendizagem da mais recente tecnologia de tratamento com próteses 

dentárias; 2.Aperfeiçoamento das técnicas de diagnóstico para o estado da 

oclusão; 3.Aprendizagem de técnicas de tratamento de disfunção 

temporomandibular; 4.Aprendizagem de técnicas de tratamento de alergia a 

metais

3) 1.Prática com moldagem de prótese dento-suportada; 2.Seminários, 

Participação em Leitura e discussão de Teses e Análise de Casos; 

3.Participação em Congressos.

Cargo atual, qualificações, conhecimentos: 

Habilitação de cirurgião-dentista.

Experiência: 3 anos. 

Idade: 21 a 50 anos

Conhecimento de língua japonesa superior à segunda 

metade do nível básico.

Outras línguas: Consultar sobre a equivalência em 

inglês.

Tokushima University

Institute of Health Biosciences

MATSUKA Yoshizou (Mr)
Tel: 088-633-7350
Fax: 088-633-7391
Mail: matsuka@tokushima-u.ac.jp

JICA Região 

Shikoku

L-6

Individual - 

Longa 

duração

Ortodontia 1 2º
Outubro ～ 

Março

1) Aprendizado de técnicas de alto nível de tratamento ortodôntico.

2) 1.Aprendizado de técnicas de tratamento ortodôntico de última geração; 

2.Aprimoramento de técnicas de diagnóstico com o uso de dados de imagem 

da região maxilo facial; 3.Adquirir técnicas de tratamento de pacientes com 

DTM - Disfunção Temporomandibular devido osteoartrite.

3) 1.Treinamento prático com typodont relacionado à técnica de Edgewise; 

2.Seminários: Participação em grupo de estudo de apontamentos da 

dissertação; 3.Participação em congressos.

Cargo atual, qualificações, conhecimentos: 

Habilitação de cirurgião-dentista.

Experiência: 3 anos. 

Idade: 21 a 50 anos

Conhecimento de língua japonesa superior à segunda 

metade do nível básico.

Outras línguas: Consultar sobre a equivalência em 

inglês.

Tokushima University

Institute of Health Biosciences

TANAKA Eiji (Mr)
Tel: 088-633-7357　
Fax: 088-633-9138
Mail: etanaka@tokushima-u.ac.jp

JICA Região 

Shikoku

★L-7

Individual - 

Longa 

duração

Odontologia (Nikkei) 4 1º/2º
Outubro ～ 

Fevereiro

1) Aprendizado de conhecimento/tecnologia de ponta relacionada a cada área 

de especialidade.

2) 1.Conhecimento médico de ponta relacionado a diversas especialidades; 

2.Tecnologia para manuseio de diversos equipamentos médicos; 3.Técnica de 

diagnóstico; 4.Técnica cirúrgica; 5.Cuidados pós-operatórios; 6.Construção de 

rede de pesquisa.

3) Sem Treinamento de experiência prática: 1.Aulas sobre exemplos clínicos; 

2.Técnica de diagnóstico através do OJT (treinamento em local de trabalho); 

3.Tecnologia de manuseio de equipamentos médicos; 4.Acompanhamento de 

cirurgia; 5.Pesquisa e avaliação de exemplos clínicos locais; 6.Participação e 

apresentação em congressos.

Escolaridade: Formação superior (odontologia）

Experiência: 1 ano.

Idade: 21 a 50 anos 

Conhecimento de língua japonesa superior à segunda 

metade do nível básico.

Outras línguas: Consultar sobre a equivalência em 

inglês.

Associação Kaigai Nikkeijin Kyokai

MIZUKAMI Takao (Mr)
Tel: 045-211-1783
Tel: 045-211-1784
Fax: 045-211-1781
Mail: kenshu@jadesas.or.jp

JICA 

Yokohama

★L-14

Individual - 

Longa 

duração

Assistência médica e social aos 

nikkeis 
4 1º/2º

Outubro ～ 

Fevereiro

1) Aprendizado de conhecimento/tecnologia de ponta relacionada a cada área 

de especialidade.

2) 1.Conhecimento das tecnologias médicas de ponta em cada especialização; 

2.Tecnologia para manuseio de diversos equipamentos médicos; 3.Técnica de 

diagnóstico; 4.Técnica de orientação; 5.Gerenciamento ; 6.Construção de rede 

de pesquisa.

3) 1.Aulas sobre exemplos clínicos; 2.Técnica de diagnóstico através do OJT 

(treinamento em local de trabalho); 3.Tecnologia de manuseio de 

equipamentos médicos; 4.Visita aos locais de diagnóstico e consultas médicas; 

5.Pesquisa e avaliação de exemplos clínicos locais; 6.Participação e 

apresentação em congressos.

Escolaridade: Educação técnica (área de assistência 

médica).

Experiência: 1 ano.

Idade: 21 a 50 anos.

Conhecimento de língua japonesa superior à segunda 

metade do nível básico.

Outras línguas: Consultar sobre a equivalência em 

inglês.

Associação Kaigai Nikkeijin Kyokai

MIZUKAMI Takao (Mr)
Tel: 045-211-1783
Tel: 045-211-1784
Fax: 045-211-1781
Mail: kenshu@jadesas.or.jp

JICA 

Yokohama

L-20

Individual - 

Longa 

duração

Produção de alta qualidade de 

cultura hortícola, gestão geral da 

colheita e administração da 

agricultura

2 2º
Setembro ～ 

Fevereiro

1) Aprendizado de uma série de teorias e tecnologias relacionadas a produtos 

agrícolas como verduras, legumes, flores ornamentais e frutas, desde a 

produção de produtos de alta qualidade até a proteção dos vegetais na forma 

de preservação ambiental, e administração integrada dos produtos agrícolas.

2) Conhecimento relacionado a horticultura de ponta; 2. Tecnologia de 

administração integrada dos produtos agrícolas (inimigos naturais, utilização do 

ecossistema).

3) 1.Teoria da horticultura; 2.Tecnologia de produção de horticultura; 

3.Tecnologia de cultivo de mudas; 4.Tecnologia de proteção dos vegetais na 

forma de preservação ambiental (proteção contra pragas); 5.Prática de cultivo 

ao ar livre e dentro de instalações; 6.Desde o planejamento da prática até a 

análise dos dados; 7.Apresentação da pesquisa em congresso.

Cargo atual, qualificações, conhecimentos: Envolvido 

em faculdades, órgãos de pesquisa, pesquisa e 

cultivo de horticultura em empresa agrícola; 

Estudante de agricultura.

Experiência: Indiferente.

Idade: 21 a 50 anos.

Conhecimento de língua japonesa superior à segunda 

metade do nível básico.

Outras línguas: Consultar sobre a equivalência em 

inglês.

University of Miyazaki

Faculty of Agriculture

KAI Eiichi (Mr)
Tel: 0985-58-7104
Fax: 0985-58-7782
Mail: kokusai@of.miyazaki-u.ac.jp

JICA Região 

Kyushu



Tipo do curso Nome do Curso Vagas Semestre Período Objetivo do estágio Qualificações e pré-requisitos

Centro 

responsável

Conteúdo da proposta (Admissão de estagiários nikkeis)

Cód.

Organização sugerida (Instituição onde 

será realizado o estágio)
Contato

L-23

Individual - 

Longa 

duração

Técnicas de produção de culturas, 

pecuária e laticínios sustentáveis
2 2º

Setembro ～ 

Janeiro

1) Compreender e aprender sistematicamente técnicas de produção 

sustentável integrada de lavoura e pecuária, e formar recursos humanos para 

a construção de uma comunidade rural rica, tendo as cooperativas como 

núcleo.

2) 1.Técnicas básicas de gestão da produção das culturas; 2.Técnicas básicas 

de gestão da produção de laticínios e pecuária; 3.Construção de um sistema 

de produção agrícola regional onde lavoura e pecuária se complementem; 

4.Técnicas práticas de agricultura limpa; 5.Sistema de aquisição cooperada de 

material para produção e produtos de consumo; 6.Sistemas de venda e 

contabilização cooperada de produtos agropecuários; 7.Teoria da cooperativa 

agrícola aplicada; 8.Tentativa de sistematizar um método aplicável no país 

tendo como referência exemplos de Tokachi.

3) 1.Palestra: Organizações agrícolas da região de Tokachi e o curso do 

desenvolvimento de técnicas de produção, mais os impactos na indústria 

regional, culturas sustentáveis, base das técnicas de produção de laticínios e 

pecuária, teoria da cooperativa agrícola.

2.Prática: Gestão da criação de gado leiteiro e de corte, técnicas de controle 

da ordenha, gestão do cultivo de culturas e técnicas de ajuste de colheita, 

técnicas de aperfeiçoamento do poder local e poder de produção através da 

integração de lavoura e pecuária, execução da terceirização do trabalho 

agrícola para otimização da distribuição de mão-de-obra, execução da compra 

e venda cooperada, execução da administração de instalações de ajuste e 

processamento.

 3.Visita: Instalações de captação, tratamento e processamento de produtos 

agropecuários, fábrica de laticínios de capital dos agricultores, mercado de 

produtores.

4.Treinamento: Solução de problemas e plano de execução tendo como 

referência métodos aplicados na região de Tokachi.

5.Apresentação.

Cargo atual, qualificações, conhecimentos: Sucessor 

de produtor agrícola, laticínios e pecuária, executivos 

de cooperativas agrícolas.

Escolaridade: Educação especializada na área 

agrícola e pecuária.

Experiência: 3 anos.

Idade: 21 a 40 anos.

Conhecimento de língua japonesa superior à segunda 

metade do nível básico.

Tokachi Federation of Agricultural 

Cooperatives

NISHIBU Jun (Mr)
Tel: 0155-36-5601
Fax: 0155-34-3266
Mail: j_nishibu@nkrtwosv.nokyoren.or.jp

JICA Região 

Hokkaido 

Obihiro

L-25

Individual - 

Longa 

duração

Técnicas de inseminação artificial 

e de controle de reprodução de 

bovinos

1 2º
Outubro ～ 

Março

1) Aprendizado de técnicas de inseminação artificial, de transplante de óvulos 

fecundados e de controle de reprodução para melhoramento genético e de 

criação de animais domésticos.

2) 1.Técnicas de inseminação artificial de bovinos; 2.Técnicas de controle de 

reprodução de bovinos; 3.Técnicas de criação de bovinos.   

3) 1.Técnicas de manejo: Palestras e treinamento prático de fundamentos de 

técnicas de manejo do gado. Monitoramento sazonal do manejo do gado como 

o controle de pragas, prevenção de doenças, contramedida para exposição ao 

calor e ao frio e adubagem, plantio, capina, colheita e preparo de silagem; 

2.Técnicas de controle de reprodução: Técnica que exige experiência e 

habilidade como a detecção do período fértil e o exame retal. Técnicas de 

controle da reprodução envolve o monitoramento do animal durante e após o 

parto do bezerro, assistência no parto, a criação e formação do bezerro etc.; 

3.Técnicas de Inseminação Artificial em Bovinos; Técnica que permite 

inseminação artificial com alto índice de prenhes.

Cargo atual, qualificações, conhecimentos: Pessoas 

com interesse em gerenciamento de produção de 

gado leiteiro e gado de corte.

Experiência: 2 anos.

Idade: 21 a 50 anos.

Conhecimento de língua japonesa superior à segunda 

metade do nível básico.

Observações: Necessária verificação das condições 

geográficas, instalações do alojamento e ambiente de 

vivência da instituição promotora do treinamento 

"Consultar tabela de propostas detalhada".

Koibuchi College of Agriculture and 

Nutrition

INOUE Yoichi (Mr)
Tel: 029-259-2811
Fax: 029-259-6965
Mail: yo-inoue@mail.koibuchi.ac.jp

JICA 

Yokohama

L-27

Individual - 

Longa 

duração

Gestão de recursos da pesca 1 2º
Outubro ～ 

Fevereiro

1) Aprendizagem e aplicação da forma de aplicação de gestão de recursos da 

pesca, gestão de animais silvestres, de áreas de proteção e riscos ecológicos.

2) Aprendizagem das aplicações de técnicas de riscos ecológicos, questões 

regulatórias sobre a pesca, ciências relacionadas às regulamentações do 

Japão, tendo como centro a teoria dos recursos de produção biológica 

sustentável.

3) Participação em palestras sobre gestão de risco ambiental, pesquisas sobre 

a situação atual da pesca, congressos e workshops.

Escolaridade: Formação superior.

Experiência: aprox. 3 anos.

Idade: 21 a 50 anos.

Conhecimento de língua japonesa superior à primeira 

metade do nível básico.

Outras línguas: Consultar sobre a equivalência em 

inglês.

Yokohama National University

Graduate School & Research Institute of 

Environment and Information Sciences

IDE Kuninobu (Mr)
Tel: 045-339-3182
Fax: 045-339-3039
Mail: kokusai.koryu@ynu.ac.jp

JICA 

Yokohama



Tipo do curso Nome do Curso Vagas Semestre Período Objetivo do estágio Qualificações e pré-requisitos

Centro 

responsável

Conteúdo da proposta (Admissão de estagiários nikkeis)

Cód.

Organização sugerida (Instituição onde 

será realizado o estágio)
Contato

L-30

Individual - 

Longa 

duração

Formação de orientadores de 

educação ambiental e 

administradores de instituições

1 2º
Setembro ～ 

Novembro

1) Formação de pessoas que irão colocar em prática a educação ambiental 

como sendo uma atividade da sociedade local.

2) 1.Aprendizado dos conhecimentos, técnicas e formas de pensamento 

necessários aos orientadores de educação ambiental; 2.Aprendizado dos 

processos necessários para a administração da atividade e know-how de 

administração das instalações; 3.Elaboração de plano de atividades no país, 

tendo como referência a associação Keep.

3) 1.Palestra, prática: Introdução à Educação Ambiental, Introdução à 

Interpretação, Educação Ambiental no Japão, outros; 2.Prática: Preparação, 

execução e avaliação do programa; 3.Visita: Instalação de Educação 

Ambiental; 4.Congressos, seminários: Fórum de Educação Ambiental do 

Japão, Meeting de Kiyosato, outros.

Cargo atual, qualificações, conhecimentos: Senso 

comum de membros da sociedade.

Escolaridade: Formação superior (meio ambiente, 

educação).

Idade: 21 a 39 anos. 

Conhecimento de língua japonesa superior à segunda 

metade do nível básico.

Observações: Necessária verificação das condições 

geográficas, instalações do alojamento e ambiente de 

vivência da instituição promotora do treinamento 

"Consultar tabela de propostas detalhada".

KEEP - Kiyosato Educational Experiment 

Project

TOYAO Takeshi (Mr)
Tel: 0551-48-3795
Fax: 0551-32-3228
Mail: t.toyao@keep.or.jp

JICA 

Yokohama

L-31

Individual - 

Longa 

duração

Biotecnologia 2 2º
Outubro ～ 

Fevereiro

1) Visão geral da forma de aplicação de biotecnologia, aprender seus desafios, 

e procurar aplicação das técnicas localmente.

2) Tecnologia de modificação genética dos seres microbiológicos, dos vegetais 

e dos animais; Tecnologia de análise genética; Tecnologia aplicada como 

bioquímica, química analítica instrumental e descoberta e desenvolvimento de 

novas substâncias.

3) 1.Palestras e treinamento prático: ①Histologia, segurança e legislação, 

②Citologia molecular dos microorganismos, ③Histologia, citologia dos 

vegetais, ④Citologia dos animais, aula prática de dissecação (rato), ⑤Química 

analítica, análise instrumental (NMR e outros), ⑥Bioquímica, análise 

bioquímico (DGGE_Denaturing Gradient Gel Electrophoresis  e outros), 

⑦Genética moleciular, transformação do E. Coli e outros; 2.Pesquisa; 3.Visitas 

e viagens técnicas: Indústria usuária de microorganismos, industria de plantas 

etc.; 4.Congressos e seminários; 5.Apresentação.

Escolaridade: Formação superior.

Experiência: 3 anos.

Idade: 21 a 50 anos.

Conhecimento de língua japonesa superior à primeira 

metade do nível básico.

Outras línguas: Consultar sobre a equivalência em 

inglês.

Yokohama National University

Faculty of Engineering Science

IDE Kuninobu (Mr)
Tel: 045-339-3182
Fax: 045-339-3039
Mail: kokusai.koryu@ynu.ac.jp

JICA 

Yokohama

★L-39

Individual - 

Longa 

duração

Técnicos (área de ciências 

naturais, área de ciências sociais, 

formação de recursos humanos 

etc.)

4 1º/2º
Outubro ～ 

Fevereiro

1) Aprendizado de conhecimento / tecnologia de ponta relacionada a cada área 

de especialidade.

2) 1.Conhecimento de tecnologia de ponta relacionada a cada área; 

2.Conhecimentos dos métodos de pesquisas e experiências para cada área de 

especialização; 3.Elaboração e apresentação de tese; 4.Construção de rede de 

pesquisas. 

3) 1.Análise, pesquisa; 2.Aprendizado de tecnologia através da prática; 

3.Tecnologia de manuseio dos mais novos maquinários; 4.Análise, avaliação; 

5.Participação e apresentação em congresso científico.

Escolaridade: Educação especializada (área de 

estágio).

Experiência: 1 ano.

Idade: 21 a 50 anos.

Conhecimento de língua japonesa superior à segunda 

metade do nível básico.

Outras línguas: Consultar sobre a equivalência em 

inglês.

Associação Kaigai Nikkeijin Kyokai

MIZUKAMI Takao (Mr)
Tel: 045-211-1783
Tel: 045-211-1784
Fax: 045-211-1781
Mail: kenshu@jadesas.or.jp

JICA 

Yokohama

S-1

Individual - 

Curta duração

Método de estudo dos efeitos de 

um medicamento utilizando como 

indicador a taxa de crescimento 

de uma única hifa do Aspergillus 

fumigatus

1 1º/2º
Outubro ～ 

Novembro

1) Em um ambiente de crescimento micelial igual ao interior de um corpo vivo, 

observar com microscópio as alterações morfológicas de um micélio devido ao 

uso de um medicamento, utilizando a velocidade de crescimento da hifa como 

indicador, e verificando o efeito do tratamento com o medicamento, 

compreender os efeitos antifúngicos e seu mecanismo.

2) Características micológicas do Aspergillus fumigatus, drogas possíveis de 

serem usadas para tratamento e métodos eficazes de administração de 

medicamentos para cura.

3) 1.Fazer uma cultura de Aspergillus fumigatus e aprender as características; 

2.Utilizar vários tipos de antifúngicos e verificar, no microscópio (sistema 

BCT), as diferenças de velocidade de crescimento e de alterações 

morfológicas por droga.

Cargo atual, qualificações, conhecimentos: Para 

pessoas que podem manipular fungos patogênicos, 

médicos, médicos dentistas, farmacêuticos ou 

técnicos de laboratório clínico.

Idade: 21 a 50 anos.

Conhecimento de língua japonesa superior à primeira 

metade do nível básico.

Chiba University

Medical Mycology Center

KAMEI Katsuhiko (Mr)
Tel: 043-226-2491
Fax: 043-226-2486
Mail: kkamei-chiba@umin.ac.jp

JICA 

Yokohama

★S-3

Individual - 

Curta duração
Medicina (Nikkei) 4 1º/2º

Outubro ～ 

Dezembro

1) Aprendizado de conhecimento/tecnologia de ponta relacionada a cada área 

de especialidade.

2) 1.Conhecimento médico de ponta relacionado a diversas especialidades; 

2.Tecnologia para manuseio de diversos equipamentos médicos; 3.Técnica de 

diagnóstico; 4.Técnica cirúrgica; 5.Cuidados pós-operatórios; 6.Formação de 

rede de pesquisa.

3) Sem Treinamento de experiência prática: 1.Aulas sobre exemplos clínicos; 

2.Técnica de diagnóstico através do OJT (treinamento em local de trabalho); 

3.Tecnologia de manuseio de equipamentos médicos; 4.Acompanhamento de 

cirurgia; 5.Pesquisa e avaliação de exemplos clínicos locais; 6.Participação e 

apresentação em congressos.

Escolaridade: Formação superior (medicina).

Experiência: 1ano.

Idade: 21 a 50 anos.

Conhecimento de língua japonesa superior à primeira 

metade do nível básico.

Outras línguas: Consultar sobre a equivalência em 

inglês.

Associação Kaigai Nikkeijin Kyokai

MIZUKAMI Takao (Mr)
Tel: 045-211-1783
Tel: 045-211-1784
Fax: 045-211-1781
Mail: kenshu@jadesas.or.jp

JICA 

Yokohama

★S-4

Individual - 

Curta duração
Odontologia (Nikkei) 4 1º/2º

Outubro ～ 

Dezembro

1) Aprendizado de conhecimento/tecnologia de ponta relacionada a cada área 

de especialidade.

2) 1.Conhecimento médico de ponta relacionado a diversas especialidades; 

2.Tecnologia para manuseio de diversos equipamentos médicos; 3.Técnica de 

diagnóstico; 4.Técnica cirúrgica; 5.Cuidados pós-operatórios; 6.Construção de 

rede de pesquisa.

3) Sem Treinamento de experiência prática: 1.Aulas sobre exemplos clínicos; 

2.Técnica de diagnóstico através do OJT (treinamento em local de trabalho); 

3.Tecnologia de manuseio de equipamentos médicos; 4.Acompanhamento de 

cirurgia; 5.Pesquisa e avaliação de exemplos clínicos locais; 6.Participação e 

apresentação em congressos.

Escolaridade: Formação superior (Odontologia).

Experiência: 1 ano.

Idade: 21 a 50 anos.

Conhecimento de língua japonesa superior à primeira 

metade do nível básico.

Outras línguas: Consultar sobre a equivalência em 

inglês.

Associação Kaigai Nikkeijin Kyokai

MIZUKAMI Takao (Mr)
Tel: 045-211-1783
Tel: 045-211-1784
Fax: 045-211-1781
Mail: kenshu@jadesas.or.jp

JICA 

Yokohama



Tipo do curso Nome do Curso Vagas Semestre Período Objetivo do estágio Qualificações e pré-requisitos

Centro 

responsável

Conteúdo da proposta (Admissão de estagiários nikkeis)

Cód.

Organização sugerida (Instituição onde 

será realizado o estágio)
Contato

S-6

Individual - 

Curta duração

Assistência na formação de 

recursos humanos envolvidos na 

construção de serviços e sistema 

de cuidados geriátricos para a 

comunidade Nikkei no exterior

2 2º
Dezembro ～ 

Fevereiro

1) Aprender os serviços prestados nos cuidados assistenciais ao idoso e 

oferecer um serviço apropriado aos idosos nikkeis; Aprender como deve ser o 

serviço referente aos cuidados assistenciais ao idoso com demência  e saber 

adaptá-los aos problemas locais.

2) 1.Visão geral do sistema de assistência e bem-estar do idoso do Japão; 

2."Técnicas de assistência baseadas em evidências", que dá suporte ao 

cotidiano de idosos que necessitam de assistência; 3.Prática de cuidados que 

protegem a dignidade do idoso; 4.Como devem ser os cuidados assistenciais 

ao idoso com demência.

3) 1.Palestra: Visão geral do sistema de assistência e bem-estar do idoso do 

Japão, suporte à dignidade de idosos que necessitam de cuidados 

assistenciais, como devem ser os cuidados para suprir uma vida independente, 

reabilitação adequada ao idoso, compreensão dos escritórios de serviços 

assistenciais; 2.Treinamento: Técnicas de assistência baseadas em 

evidências; 3.Prática: Serviços ambulatoriais, serviços a domicílio, serviços a 

idosos com demência, serviços em postos de serviço; 4.Retrospectiva da 

prática: Estudo de aplicações aos problemas locais.

Cargo atual, qualificações, conhecimentos: Estar 

envolvido nos cuidados assistenciais a idosos na 

comunidade Nikkei.

Experiência: 1 ano.

Idade: 21 a 50 anos.

Conhecimento de língua japonesa superior à primeira 

metade do nível básico.

Kokusai Gakuen　

Education Institute Yokohama 

International College of  Social Welfare

ITO Ichiro (Mr)
Tel: 045-972-3294
Fax: 045-972-3298
Mail: i_ito@yicsw.ac.jp

JICA 

Yokohama

S-9

Individual - 

Curta duração

Assistência social (assitência 

social aos idosos)
2 1º/2º

Outubro ～ 

Novembro

1) Estabelecimento de estrutura de auxílio a deficientes dentro da sociedade 

nikkei e também da sociedade das américas centro-sul como um todo e 

formação de pessoal.

2) 1.Administração de atividades de suporte às pessoas com deficiência; 

2.Compreensão da situação geral da assistência aos deficientes no Japão; 

3.Tecnologia a ser adaptada ao seu país de origem.

3) 1.Auxílio no dia-a-dia dos deficientes; 2.Experiência prática do auxílio aos 

deficientes; 3.Visita a institutos e estudo de tecnologias possíveis de serem 

adaptadas.

Cargo atual, qualificações, conhecimentos: 

Experiência em assistência social aos idosos ou 

serviços de apoio. 

Experiência: 2 anos.

Idade: 21 a 50 anos.

Conhecimento de língua japonesa superior à segunda 

metade do nível básico.

Entidade de Assistência Social Casa de 

Repouso de Auxílio Especial Joto da 

Fundação de Assistência Social de Osaka

HATA Sumio (Mr)
Tel: 06-6931-5190
Fax: 06-6932-5684
Mail: joto-rou@agate.plala.or.jp

JICA Região 

Kansai

S-11

Individual - 

Curta duração

Técnica de recuperação das 

funções através de cirurgia 

ortopédica

1 2º
Outubro ～ 

Dezembro

1) Aprendizado da tecnologia de transplante de articulação artificial.

2) Conhecimentos e técnicas relacionadas à recuperação das funções através 

de cirurgia ortopédica.

3) 1.Atendimento ambulatorial de ortopedia que irá colaborar na recuperação 

no quarto do hospital; 2.Acompanhamento de cirurgias; 3.Participação de 

conferências intra-hospitalar.

Cargo atual, qualificações, conhecimentos: Médicos. 

Idade: 21 a 50 anos.

Conhecimento de língua japonesa superior à segunda 

metade do nível básico.

Centro Internacional de Hiroshima

(Centro de reabilitação de pessoas com 

deficiências físicas da província de 

Hiroshima)

INABA Kozo (Mr)
Tel: 082-421-5900
Fax: 083-933-5029
Mail: hicc22@hiroshima-ic.or.jp

JICA Região 

Chugoku

S-12

Individual - 

Curta duração

Treinamento de reabilitação 

através de terapia de ciências 

físicas (terapia operacional) 

1 2º
Outubro ～ 

Dezembro

1) Aprendizado de sobre o andamento do treinamento e abordagem para cada 

tipo de doença e sistema.

2) Método de treinamento de reabilitação segundo diversas abordagens, de 

crianças a adultos.

3) Estágio prático para treinamento de recuperação das funções através de 

fisioterapia (terapia ocupacional) para adultos (ou crianças).

Cargo atual, qualificações, conhecimentos: 

Fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional.

Idade: 21 a 50 anos.

Conhecimento de língua japonesa superior à segunda 

metade do nível básico.

Centro Internacional de Hiroshima 

(Centro de reabilitação de pessoas com 

deficiências físicas da província de 

Hiroshima)

INABA Kozo (Mr)
Tel: 082-421-5900
Fax: 083-933-5029
Mail: hicc22@hiroshima-ic.or.jp

JICA Região 

Chugoku

S-13

Individual - 

Curta duração

Métodos de suporte integral a 

pessoas que necessitam de 

cuidados

1 2º
Outubro ～ 

Dezembro

1) Aprendizado sobre o suporte integral a pessoas que necessitam de 

cuidados. 

2) Técnicas de suporte adaptado à vida cotidiana de crianças que necessitam 

de cuidados.

3) Práticas relacionadas aos cuidados, auxílio à vida cotidiana, treinamento do 

trabalho e adaptação à sociedade. 

Cargo atual, qualificações, conhecimentos: Assistente 

para cuidados dos idosos ou assistente para cuidados 

infantis.

Idade: 21 a 50 anos.

Conhecimento de língua japonesa superior à segunda 

metade do nível básico.

Centro Internacional de Hiroshima 

(Centro de reabilitação de pessoas com 

deficiências físicas da província de 

Hiroshima)

INABA Kozo (Mr)
Tel: 082-421-5900
Fax: 083-933-5029
Mail: hicc22@hiroshima-ic.or.jp

JICA Região 

Chugoku

S-14

Individual - 

Curta duração

Técnicas de suporte à vida 

cotidiana e cuidados às crianças 

que necessitam de cuidados

1 2º
Outubro ～ 

Dezembro

1) Aprendizado de técnicas de suporte adaptado à vida cotidiana de pessoas 

que necessitam de cuidados, de bebês a crianças em idade escolar.

2) Técnicas de suporte adaptado à vida cotidiana de crianças que necessitam 

de cuidados.

3) Prática dos cuidados e suporte à vida cotidiana.

Cargo atual, qualificações, conhecimentos: Assistente 

para cuidados infantis ou assistente para cuidados 

dos idosos.

Idade: 21 a 50 anos.

Conhecimento de língua japonesa superior à segunda 

metade do nível básico.

Centro Internacional de Hiroshima 

(Centro de reabilitação de pessoas com 

deficiências físicas da província de 

Hiroshima)

INABA Kozo (Mr)
Tel: 082-421-5900
Fax: 083-933-5029
Mail: hicc22@hiroshima-ic.or.jp

JICA Região 

Chugoku

★S-15

Individual - 

Curta duração
Saúde e bem-estar dos nikkeis 4 1º/2º

Outubro ～ 

Dezembro

1) Aprendizado de conhecimento/tecnologia de ponta relacionada a cada área 

de especialidade.

2) 1.Conhecimento das tecnologias médicas de ponta em cada especialização; 

2.Tecnologia para manuseio de diversos equipamentos médicos; 3.Técnica de 

diagnóstico; 4.Técnica de orientação; 5.Gerenciamento ; 6.Construção de rede 

de pesquisa.

3) 1.Aulas sobre exemplos clínicos; 2.Técnica de diagnóstico através do OJT 

(treinamento em local de trabalho); 3.Tecnologia de manuseio de 

equipamentos médicos; 4.Visita aos locais de diagnóstico e consultas médicas; 

5.Pesquisa e avaliação de exemplos clínicos locais; 6.Participação e 

apresentação em congressos.

Escolaridade: Educação especializada (área de 

assistência médica).

Experiência: 1 ano.

Idade: 21 a 50 anos.

Conhecimento de língua japonesa superior à primeira 

metade do nível básico.

Outras línguas: Consultar sobre a equivalência em 

inglês.

Associação Kaigai Nikkeijin Kyokai

MIZUKAMI Takao (Mr)
Tel: 045-211-1783
Tel: 045-211-1784
Fax: 045-211-1781
Mail: kenshu@jadesas.or.jp

JICA 

Yokohama



Tipo do curso Nome do Curso Vagas Semestre Período Objetivo do estágio Qualificações e pré-requisitos

Centro 

responsável

Conteúdo da proposta (Admissão de estagiários nikkeis)

Cód.

Organização sugerida (Instituição onde 

será realizado o estágio)
Contato

S-17

Individual - 

Curta duração
Acupuntura e moxabustão 2 2º

Outubro ～ 

Dezembro

1) Aprendizagem dos conhecimentos e técnicas mais recentes e avançadas de 

acupuntura e moxabustão.

2) 1.Obtenção de conhecimentos básicos relacionados a acupuntura e 

moxabustão no geral; 2.Tecnologia e conhecimento de alta qualidade.

3) 1.Tratamento dos meridianos; 2.Terapia de ponto gatilho; 3.Método 

Akabane; 4.Ryoudoraku; 5.Técnica de acupuntura específica.

Cargo atual, qualificações, conhecimentos: 

Habilitação em área de assistência médica (inclui 

acupuntura e moxabustão); Pessoas com formação 

acadêmica em acupuntura e moxabustão. 

Escolaridade: Formação superior (área de assistência 

médica).

Experiência: Indiferente.

Idade: 21 a 50 anos.

Conhecimento de língua japonesa superior à segunda 

metade do nível básico até o nível intermediário.

Kansai University of Health Sciences

YOSHIOKA Masaki (Mr)
Tel: 072-453-8251
Fax: 072-453-0276
Mail: yoshioka@kansai.ac.jp

JICA Região 

Kansai

S-20

Individual - 

Curta duração

Melhoria da fertilização do solo 

dos campos baseado na análise 

do solo

1 2º
Outubro ～ 

Dezembro

1) Adquirir na prática capacidade de formular a gestão de nutrientes do solo.

2) 1.Método de exame do solo; 2.Diagnóstico do solo de campos; 

3.Formulação de diretriz de melhoria de fertilização do solo baseado no 

diagnóstico do solo.

3) 1.Teoria da fertilização do solo; 2.Ciência da nutrição vegetal; 3.Gestão de 

nutrientes baseado no diagnóstico do solo.

Cargo atual, qualificações, conhecimentos: Pessoas 

com interesse nos Sistemas de Produção de 

Culturas.

Escolaridade: Superior ao Ensino Médio.

Idade: 21 a 50 anos.

Conhecimento de língua japonesa superior ao nível 

intermediário.

Outras línguas: Consultar sobre a equivalência em 

inglês.

Rakuno Gakuen University

Department of Dairy Science

MATSUNAKA Teruo (Mr)
Tel: 011-388-4814
Fax: 011-387-5848
Mail: matsunak@rakuno.ac.jp

JICA Região 

Hokkaido 

Sapporo

S-21

Individual - 

Curta duração

Administração de pomares 

turísticos e técnica de fruticultura
4 2º

Outubro ～ 

Dezembro

1) 1.Aprendizado das técnicas ultramodernas de controle do cultivo de frutas; 

2.Aprendizado de técnicas de processamento e transformação em produtos, 

além de conhecimentos de marketing; 3.Aprendizado dos métodos 

administrativos de pomares turísticos.

2) 1.Técnica de controle de cultivo de frutas; 2.Transformação dos produtos 

processados em produtos comercializáveis, exploração de rotas de 

comercialização, administração de fazendas turísticas.

3) 1.Prática（trabalho comum）;2.Polinização na época do florescimento.

Cargo atual, qualificações, conhecimentos: Fazenda 

de cultivo de frutas; Funcionários de cooperativas 

agrícolas.

Idade: 21 a 50 anos.

Conhecimento de língua japonesa superior à segunda 

metade do nível básico.

Centro Internacional de Hiroshima

(Hirota Farm)

INABA Kozo (Mr)
Tel: 082-421-5900
Fax: 083-933-5029
Mail: hicc22@hiroshima-ic.or.jp

JICA Região 

Chugoku

S-22

Individual - 

Curta duração
Técnica de análise microbiológica 1 2º

Outubro ～ 

Dezembro

1) Compreensão real da contaminação de alimentos no processo de preparo e 

processamento.

2) 1.Compreensão sobre intoxicação alimentar e microorganismos; 

2.Tecnologia de detecção da condição real de contaminação; 3.Adaptação à 

comunidade local.

3) Aulas, Treinamento prático, Experiência:

1. Condição atual e real da intoxicação alimentar (aulas e inspeções); 

2.Conhecimento real da contaminação de alimentos no processo de preparo e 

processamento (prática e experimento).

Escolaridade: Formação superior.

Experiência: Indiferente.

Idade: 21 a 50 anos.

Conhecimento de língua japonesa superior à segunda 

metade do nível básico.

Observações: Necessária verificação das condições 

geográficas, instalações do alojamento e ambiente de 

vivência da instituição promotora do treinamento 

"Consultar tabela de propostas detalhada".

Koibuchi College of Agriculture and 

Nutrition

INOUE Yoichi (Mr)
Tel: 029-259-2811
Fax: 029-259-6965
Mail: yo-inoue@mail.koibuchi.ac.jp

JICA 

Yokohama

S-23

Individual - 

Curta duração
Monitoramento do trânsito urbano 1 2º

Outubro ～ 

Janeiro

1) Adquirir habilidades para realizar estudos e levantamentos básicos 

necessários para o monitoramento do trânsito.

2) Aprendizado de métodos para solucionar questões do sistemas de rotas com 

tecnologia de comunicação de dados de custo não elevado. Aprendizado de 

método de avaliação das possibilidades de eliminar congestionamentos 

através do monitoramento de alto nível do trânsito viário dos centros urbanos. 

Aprendizado de técnica de elaboração de plano estratégico para o trânsito 

urbano, com baixo custo de implantação com o uso da infraestrutura existente.

3) 1.Palestras: Monitoramento do trânsito urbano, curso avançado sobre 

planejamento do trânsito, curso avançado sobre ciência do trânsito, 

infraestrutura urbana e desenvolvimento urbano; 2.Prática e pesquisa: Gestão 

avançada de serviços de ônibus; 3.Visita / viagem técnica: trânsito urbano em 

espaço delimitado (centro urbano regional); 4.Congresso/seminário: Área de 

trânsito urbano. Seminários e cursos abertos; 5.Apresentação: Apresentação 

com a presença de especialistas, acadêmicos ou não, e profissionais atuantes 

convidados.

Escolaridade: Formação superior.

Experiência: 3 anos.

Idade: 21 a 50 anos.

Conhecimento de língua japonesa superior à primeira 

metade do nível básico.

Outras línguas: Consultar sobre a equivalência em 

inglês.

Yokohama National University

Graduate School of Urban Innovation and 

Global-Local Education Research Center

IDE Kuninobu (Mr)
Tel: 045-339-3182
Fax: 045-339-3039
Mail: kokusai.koryu@ynu.ac.jp

JICA 

Yokohama

★S-24

Individual - 

Curta duração

Técnicos (área de ciências 

naturais, área de ciências sociais, 

formação de recursos humanos 

etc.)

4 1º/2º
Outubro ～ 

Dezembro

1) Aprendizado de conhecimento / tecnologia de ponta relacionada a cada área 

de especialidade.

2) 1.Conhecimento de tecnologia de ponta relacionada a cada área; 

2.Conhecimentos dos métodos de pesquisas e experiências para cada área de 

especialização; 3.Elaboração e apresentação de tese; 4.Construção de rede de 

pesquisas. 

3) 1.Análise, pesquisa; 2.Aprendizado de tecnologia através da prática; 

3.Tecnologia de manuseio dos mais novos maquinários; 4.Análise, avaliação; 

5.Participação e apresentação em congresso científico.

Escolaridade: Educação especializada (área do 

estágio).     

Experiência: 1 ano.

Idade: 21 a 50 anos.

Conhecimento de língua japonesa superior à primeira 

metade do nível básico.

Outras línguas: Consultar sobre a equivalência em 

inglês.

Associação Kaigai Nikkeijin Kyokai

MIZUKAMI Takao (Mr)
Tel: 045-211-1783
Tel: 045-211-1784
Fax: 045-211-1781
Mail: kenshu@jadesas.or.jp

JICA 

Yokohama



Tipo do curso Nome do Curso Vagas Semestre Período Objetivo do estágio Qualificações e pré-requisitos

Centro 

responsável

Conteúdo da proposta (Admissão de estagiários nikkeis)

Cód.

Organização sugerida (Instituição onde 

será realizado o estágio)
Contato

S-27

Individual - 

Curta duração

Educação Infantil da comunidade 

Nikkei
3 2º

Outubro ～ 

Dezembro

1) Aprendizagem da teoria de Educação Infantil; não só familiarizar-se com 

cada especialização, mas integrar e desenvolver as habilidades para 

experiência prática, para construir logicamente as coisas, para comprovar 

baseado em experimentos e observação.

2) Conhecimentos específicos sobre Teoria básica de Educação Infantil, 

métodos de compreensão infantil e consulta educacional, teoria da recreação, 

comunidade Nikkei e língua de herança, teoria da ciência da saúde, Crianças e 

música (teoria e prática), Crianças e educação física (teoria e prática), 

Crianças e música (teoria e prática), processamento de informações (inclui 

manipulação de instrumentos); Técnicas especializadas de Educação Infantil.

3) 1.Palestras: Introdução à Educação, Psicologia (Educação, 

desenvolvimento, crianças),  Estudo de Problemas no Desenvolvimento, 

Sistemas de Educação Comparada,  Currículo escolar infantil, Educação e 

Cuidado na Primeira Infância (Métodos de Ensino Crianças), Métodos de 

Ensino (meio ambiente, palavras, artes, música, relacionamento interpessoal, 

saúde), Métodos e Técnicas de Ensino, Compreensão Infantil e Consultas 

relacionadas à infância, Música e crianças, Artes e crianças, Comunidade 

Nikkei e atividades da herança cultural do Japão, Consultas com os pais, 

Gestão de informações, etc.; 2.Prática: música, educação física, artes, 

recreação; 3.Estágio dos orientadores: estágio em creches e escolas de Ensino 

Infantil; 4.Visitas: em planejamento; 5.Congressos e seminários: em 

planejamento; 6.Apresentações: dentro do campus, no último dia do 

treinamento.

Cargo atual, qualificações, conhecimentos: Professor 

com experiência no ensino da língua de herança 

japonesa ou com Licenciatura em Ensino Infantil 

Nikkei.

Experiência: 2 anos.

Idade: 21 a 50 anos.

Conhecimento de língua japonesa superior à segunda 

metade do nível básico.

Kokusai Gakuen Education Institut

Seisa University

OHTA Yoshitaka (Mr)
Tel: 045-979-0261
Fax: 045-971-2791
Mail: y_ohta@seisa.ac.jp

JICA 

Yokohama

S-29

Individual - 

Curta duração

Educação para alunos com 

necessidades educacionais 

especiais

3 2º
Dezembro ～ 

Fevereiro

1) Adquirir o conhecimento e a capacidade prática sobre a educação especial e 

formar recursos humanos capazes de devolver este conhecimento para a 

educação do país.

2) 1.Compreender a totalidade da educação especial do Japão; 2.Experimentar 

a prática da educação especial do Japão; 3.Conseguir mensurar como deve 

ser a educação especial de seu país.

3) 1.Palestra: ① Visão geral da educação especial no Japão, ② Itens 

relacionados, ③ Métodos de orientação de educação especial; 2.Prática OJT: 

Visita a aulas, prática, orientação de prática pelos instrutores; 3.Visita: Escolas 

desta instituição, instituições de educação de órgãos relacionados; 

4.Treinamento: Prática em unidades de classe e orientação individual; 

5.Apresentação: No último passo, aula pesquisa.

Cargo atual, qualificações, conhecimentos: 

Orientador ou Pesquisador na Faculdade de 

Educação ou estar engajado na Educação Escolar.

Experiência: Indiferente.

Idade: 21 a 50 anos.

Conhecimento de língua japonesa superior à segunda 

metade do nível básico.

Kokusai Gakuen Education Institut

Seisa University

OHTA Yoshitaka (Mr)
Tel: 045-979-0261
Fax: 045-971-2791
Mail: y_ohta@seisa.ac.jp

JICA 

Yokohama

S-30

Individual - 

Curta duração

Formação da identidade Nikkei e 

elaboração de material 

educacional sobre a história da 

imigração japonesa

2 2º
Outubro ～ 

Dezembro

1) Compreender a história e cultura do Japão, contexto social e situação do 

Japão atual; Apresentar e publicar os resultados, e aproveitar para a educação 

de herança nikkei.

2) 1.Ver e coletar material audiovisual disponível apenas no Japão, como 

desenhos, mangás e filmes; 2.Aprendizagem de várias habilidades 

relacionadas à elaboração de material educativo; 3.Aperfeiçoamento de 

habilidades de ensino pela observação de educação de crianças em idade 

escolar; 4.Compreender profundamente através de experiência de 

aprendizagem em relação à cultura e história, Japão atual e situação social; 

5.Aprendizagem de técnicas de apresentação ou construção de relatórios dos 

resultados da pesquisa em japonês e em língua ocidental.

3) Participação não apenas no tema da pesquisa de cada um, mas também 

nos programas de línguas e educação de experiência cultural do Centro; 

Participar como observador nas aulas do curso de Japão e língua japonesa do 

Departamento de Estudos Internacionais da Escola de Ciências Sociais e 

Humanas; Troca de opiniões com alunos japoneses, visita à escola anexa do 

Departamento de Educação da mesma escola.

Cargo atual, qualificações, conhecimentos: 

1.Educadores e elaboradores de material educativo 

de herança nikkei voltados para descendentes 

nikkeis, e que trabalhem em escolas administradas 

por entidades nikkeis; 2.Ser uma pessoa influente nas 

áreas especializadas e entidades pertencentes; 

3.Possuir idéias concretas sobre o tema do material 

educativo que deseja elaborar; 4.Deve conhecer as 

operações básicas de computador e envio e 

recebimento de e-mails.

Experiência: mais de 3 anos.

Idade: 21 a 50 anos.

Conhecimento de língua japonesa superior à segunda 

metade do nível básico.

Kanazawa University

International Student Center, Organization 

of Global Affaires

OTA Akira (Mr))
Tel: 076-264-5807
Fax: 076-234-4043
Mail: akirao@staff.kanazawa-u.ac.jp

JICA Região 

Hokuriku



Tipo do curso Nome do Curso Vagas Semestre Período Objetivo do estágio Qualificações e pré-requisitos

Centro 

responsável

Conteúdo da proposta (Admissão de estagiários nikkeis)

Cód.

Organização sugerida (Instituição onde 

será realizado o estágio)
Contato

S-31

Individual - 

Curta duração

Preservação da comunidade 

Nikkei e apoio a formação de 

transmissores da cultura japonesa

4 2º
Outubro ～ 

Novembro

1)1. Obter materiais próprios para divulgar o Japão como suas raízes.; 2. 

Oferecer apoio à herança cultural japonesa no local através da comparação 

entre o Japão atual, cultura japonesa transmitida ou herdada pelos 

descendentes.; 3. Conhecer os problemas de identidade dos nikkeis para 

utilizar na educação de herança japonesa após o retorno ao Japão.

2) 1. Atualizar a imagem distorcida do Japão ou incorreta vista no local.; 2. 

Obter materiais para o ensino da língua de herança japonesa e a elaboração 

de seu material didático.; 3. Análise dos problemas relacionados à identidade 

dos nikkeis e elaboração de planos para solucionar tais problemas.; 4. 

Construção do network com os orientadores nikkeis.

3) 【Palestras】1) Transições históricas da sociedade nikkei.; 2) 

Transformação da cultura em ambiente cultural diferente.; 3) Questões 

relacionadas à situação atual e educação dos nikkeis no Japão atual.; 4) 

Educação da herança no Japão voltado principalmente para jovens.; 5) 

Significado histórico e atual relacionados ao conteúdo das inspeções, visitas e 

experiências.

【âmbito do projeto】1) Utilizando mapeamento mental por exemplo, tentar 

visualizar e compartilhar a percepção atual da cultura e situação do Japão.; 2) 

Visita: Realizar ações experimentais, aprofundando a percepção da cultura e 

situação do Japão atual.; 3) Visita: compreender as condições de  vida e 

psicológicas dos nikkeis que moram no Japão, em regiões com concentração 

de nikkeis e em regiões onde eles estão espalhados.; 4) Coletar materiais de 

ensino que serão necessários para o ensino de herança cultural.; 5) Realizar 

uma reunião de troca de opiniões para aprofundamento e compartilhamento do 

entendimento.

Cargo atual, qualificações, conhecimentos: 

Licenciatura em Educação; Aqueles com 

envolvimento na orientação de descendentes nikkeis.

Escolaridade: Superior ao Ensino Médio.

Experiência: mais de 5 anos.

Idade: 21 a 50 anos.

Conhecimento de língua japonesa superior ao nível 

intermediário.

Centro Internacional de Hiroshima

INABA Kozo (Mr)
Tel: 082-421-5900
Fax: 083-933-5029
Mail: hicc22@hiroshima-ic.or.jp

JICA Região 

Chugoku

Pesquisador

★S-32

Individual - 

Curta duração

Pesquisadores (área de ciências 

naturais, ciências sociais, 

formação de pessoal, etc.)

4 1º/2º
Outubro ～ 

Dezembro

1) Aprendizado de conhecimento / tecnologia de ponta relacionada a cada área 

de especialidade.

2) 1.Conhecimento de tecnologia de ponta relacionada a cada área; 2.Métodos 

e conhecimentos sobre análise e pesquisa; 3.Política de tese; 4.Construção de 

rede de pesquisas.

3) 1.Análise, pesquisa; 2.Análise, avaliação; 3.Elaboração de tese; 

4.Participação e apresentação em congresso científico.

Cargo atual, qualificações, conhecimentos: Professor 

universitário ou estar matriculado em curso superior 

ao doutorado.    

Experiência: 1 ano.

Idade: 21 a 55 anos. 

Conhecimento de língua japonesa superior à primeira 

metade do nível básico.

Outras línguas: Consultar sobre a equivalência em 

inglês.

Associação Kaigai Nikkeijin Kyokai

MIZUKAMI Takao (Mr)
Tel: 045-211-1783
Tel: 045-211-1784
Fax: 045-211-1781
Mail: kenshu@jadesas.or.jp

JICA 

Yokohama

Intercâmbio 

de pesquisa

★E-1

Individual - 

Curta duração

Intercâmbio de pesquisa (área de 

ciências naturais, ciências sociais, 

etc)

4 1º/2º
Outubro ～ 

Novembro

1) Promoção do intercâmbio de pesquisa através do aprendizado de 

conhecimentos relacionados às mais novas tecnologias, além da troca de 

informações de pesquisas.

2) 1.Troca de opiniões relacionadas a diversas áreas de especialização; 

2.Escrita de ensaio científico em conjunto;  3.Política de tese; 4.Construção de 

rede de pesquisas.

3) 1.Análise, pesquisa; 2.Análise, avaliação; 3.Elaboração de tese; 

4.Participação e apresentação em congresso científico.

Cargo atual, qualificações, conhecimentos: Fazer 

parte de instituições de ensino ou pesquisa.   

Experiência: 10 anos.  

Idade: 35 a 59 anos

Conhecimento de língua japonesa superior à primeira 

metade do nível básico.

Outras línguas: Consultar sobre a equivalência em 

inglês.

Associação Kaigai Nikkeijin Kyokai

MIZUKAMI Takao (Mr)
Tel: 045-211-1783　
Fax: 045-211-1781
Mail: kensyu@jadesas.or.jp

JICA 

Yokohama

★O candidato deverá entrar em contato com a Instituição receptora no Japão e SOLICITAR UMA CARTA DE ACEITE. E, comunicar também ao Kaigai Nikkeijin Kyokai, sobre a sua candidatura.

E demais cursos deverao entrar em contato com a instituição receptora no Japão  e verificar o conteudo do curso (NÃO NECESSITA DA CARTA DE ACEITAÇÃO)

※ 1ºsemestre (Inscrição: meados de Outubro ～ 28 de Novembro de 2012)

     1ºsemestre (Periodo de treinamento no Japão: Abril de 2013 ～ Setembro de 2013) 

※ 2ºsemestre (Inscrição: início de Abril de 2013～ meados de Maio de 2013)

      2ºsemestre (Periodo de treinamento no Japão: Outubro de 2013 ～ Março de 2014)


