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QUER SABER MAIS SOBRE AS 
BOLSAS MEXT? ACESSE:

Eu não cumpro todos os requisitos da bolsa, 
mas gostaria muito de estudar no Japão.
Como faço?

Caso a bolsa MEXT não seja para você, não 
desanime! Há muitas outras oportunidades 
oferecidas por programas de treinamento, 
entidades de intercâmbio, empresas e 
universidades que buscam candidatos com o seu 

CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE 
COMO ESTUDAR NO JAPÃO

 studyinjapan.go.jp/en/

estudenojapao.com

jasso.go.jp/en/

abraex.org.br/

jpss.jp/en/ 

Para mais informações sobre a seleção da 
Bolsa MEXT na sua região, entre em 

contato com o consulado responsável. 
Consulte a lista no site:

Como posso me inscrever?

A inscrição é gratuita e realizada de acordo com o 
consulado ou embaixada do domicílio do 
candidato. Acesse o site da embaixada ou do 
consulado responsável pela sua região para 
conferir a lista completa de documentos exigidos.

Preciso saber japonês para me 
candidatar à bolsa?

Sim, é recomendável pelo menos o básico do 
japonês. Os candidatos também devem estar 
dispostos a aprender mais sobre o país e a língua 
japonesa. No site da Embaixada do Japão, você 
encontra cursos online e gratuitos para iniciar os 
seus estudos na língua japonesa.

Como é a seleção? Tem algum tipo de prova?

Após a análise dos documentos entregues na 
inscrição, os candidatos selecionados farão as 
provas escritas, e os que tiverem o melhor 
desempenho serão convocados para uma 
entrevista. A última etapa é a aprovação pelo 
MEXT, que analisa os candidatos indicados pela 

comunicado diretamente aos candidatos.

Como posso me preparar para a prova?

O conteúdo exigido varia de acordo com a área de 
estudo da bolsa. No site da embaixada, você 
encontra as disciplinas exigidas para cada área e 
exemplos de provas anteriores.

DÚVIDAS FREQUENTES:



O QUE É A BOLSA DE ESTUDOS MEXT?

O governo do Japão, através do MEXT (Ministério da 
Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia) e por 
intermédio da Embaixada e Consulados do Japão no 
Brasil, oferece, anualmente, seis tipos de bolsas de 
estudos para brasileiros que desejam estudar em 
instituições japonesas.

Inscrições: maio
Duração: 2 anos (prorrogável)
Requisitos: 

Idade: até 34 anos;

Nível avançado da língua japonesa ou inglesa;
Apresentação de projeto de pesquisa.

BENEFÍCIOS

PESQUISA (PÓS-GRADUAÇÃO) 
Research Student

Como posso me inscrever?

A inscrição é gratuita e realizada de acordo com o 
consulado ou embaixada do domicílio do 
candidato. Acesse o site da embaixada ou do 
consulado responsável pela sua região para 
conferir a lista completa de documentos exigidos.

Preciso saber japonês para me 
candidatar à bolsa?

Sim, é recomendável pelo menos o básico do 
japonês. Os candidatos também devem estar 
dispostos a aprender mais sobre o país e a língua 
japonesa. No site da Embaixada do Japão, você 
encontra cursos online e gratuitos para iniciar os 
seus estudos na língua japonesa.

Como é a seleção? Tem algum tipo de prova?

Após a análise dos documentos entregues na 
inscrição, os candidatos selecionados farão as 
provas escritas, e os que tiverem o melhor 
desempenho serão convocados para uma 
entrevista. A última etapa é a aprovação pelo 
MEXT, que analisa os candidatos indicados pela 

comunicado diretamente aos candidatos.

Como posso me preparar para a prova?

O conteúdo exigido varia de acordo com a área de 
estudo da bolsa. No site da embaixada, você 
encontra as disciplinas exigidas para cada área e 
exemplos de provas anteriores.

Passagem de ida e volta

Isenção de taxas acadêmicas

Curso de língua japonesa e/ou curso 
preparatório no primeiro ano da bolsa

Bolsa mensal para custear moradia, 
alimentação e outras despesas pessoais

GRADUAÇÃO
Undergraduate Students

Inscrições: junho
Duração: 4 anos

conduzir pesquisas relacionadas à educação em 
universidades japonesas selecionadas.

Inscrições: fevereiro e março
Duração: 1 ano e meio 
Requisitos: 

Idade: até 34 anos;
Escolaridade: nível superior ou magistério completo;
Bom domínio da língua japonesa ou inglesa;

Estar atualmente trabalhando em uma instituição do
ensino fundamental ou médio, como professor,
orientador pedagógico, assistente educacional, diretor,
ou outra posição relacionada.

TREINAMENTO PARA PROFESSORES
Teacher Training Students

Para universitários que estudam a língua e cultura do 
Japão e buscam aprimoramento. Cursos focados ofereci-
dos por universidades japonesas selecionadas.

Inscrições: janeiro e fevereiro
Duração: 1 ano
Requisitos:

Idade entre 18 e 29 anos;
Ser estudante do curso superior de Letras Japonês ou;

ser descendente de japonês cursando qualquer curso
universitário;

Não estar no primeiro nem último ano do curso;
Nível intermediário ou avançado da língua japonesa.

LÍNGUA E CULTURA JAPONESA
Japanese Studies Students

Voltada para jovens que buscam formação de alta 
qualidade e inserção rápida no mercado de trabalho 
em áreas como moda, animação, design e hotelaria 
(consultar lista completa de cursos no edital).

Inscrições: junho
Duração: 3 anos

Requisitos para Graduação, 
Escola Técnica e 

Idade: entre 17 e 24 anos;
Escolaridade: nível médio completo até dezembro do

ano da seleção;
Bom domínio da língua japonesa ou inglesa.

CURSO PROFISSIONALIZANTE
Specialized Training College Students

DÚVIDAS FREQUENTES:

Para estudantes com ensino médio completo, 
que desejam cursar a graduação em 
uma universidade japonesa, nas áreas de ciências 
sociais e humanas, e ciências naturais.

Inscrições: junho
Duração: 5 a 7 anos

ESCOLA TÉCNICA 
College of Technology Students

de excelência em áreas técnicas relacionadas aos 
campos de engenharia, computação e arquitetura.

Para a realização de pesquisas em universidades 
japonesas. Se aprovado pela instituição de ensino, o 
bolsista tem a oportunidade de cursar o mestrado ou 
doutorado no Japão.

Escolaridade: nível superior completo ou aluno
universitário do último ano

Muitos estudantes internacionais 
escolhem o Japão para cursar a 
universidade ou aprender a língua 
japonesa. Apenas em 2021, o país recebeu 
mais de 240 mil alunos de todo o mundo.

O período letivo no Japão geralmente se 
inicia no mês de abril, início da primavera. 
Entretanto, o ingresso em outubro 
também é aceito em algumas instituições.

Estudar no Japão é viver diariamente 
a cultura japonesa, reconhecida 
internacionalmente pela sua gastronomia, 
tecnologia de ponta, tradição artística e 
"omotenashi", a mentalidade japonesa 
centrada na hospitalidade.

O Japão é considerado um dos países 
mais bem educados do mundo, com uma 
taxa de admissão escolar de 100% 
no ensino fundamental e educação 

Para os estudantes que se sentem 
intimidados com a língua japonesa, certas 
universidades já oferecem programas 
ministrados em inglês.

             POR QUE ESTUDAR 
             NO JAPÃO?

compulsória até o 9º ano . O resultado 
é um alto nível educacional da população 
em geral.


