
Recepção aos novos bolsistas MEXT 

Saudação do embaixador Akira Yamada（12 de fevereiro de 2020） 

 

 Boa noite a todos. 

 

É com grande satisfação que realizamos hoje a recepção para 

homenagear os novos bolsistas de 2020 do MEXT, com a presença de todos 

vocês. 

  

Primeiramente, expresso meus sinceros parabéns aos cinco novos 

bolsistas que passaram pelo difícil processo seletivo.  

 

Gostaria de deixar uma mensagem que sempre transmito aos bolsistas: 

“Aprenda bem e aproveite bem”. No sentido de “aprender bem”, desejo que 

vocês possam se dedicar ao que querem aprender, aproveitando ao máximo 

o ambiente de pesquisa de vanguarda do Japão junto com os estudantes 

japoneses. 

 

Já “aproveitar bem” é desfrutar ao máximo da cultura e costumes locais， 

interagindo ativamente com as pessoas locais. Desejo que desfrutem da 

grande diversidade do Japão, desde a cultura tradicional, passando pelas 

tecnologias de ponta, até a cultura pop. 

 

Além disso, o arquipélago do Japão tem 3.300 quilômetros de norte e ao 

sul, com uma grande diversidade desde as regiões de nevadas às regiões 

tropicais. Portanto, recomendo que dentro do possível, vocês visitem vários 

lugares do Japão, além da cidade onde irão estudar. Além disso, gostaria de 

pedir que durante sua estada, divulguem os atrativos de estudar no Japão 

por meio das redes sociais. 

 

Também gostaria de expressar minha gratidão aos membros da diretoria 

da ABRAEX e associados, aos professores de língua japonesa e a todos os 

ex-bolsistas presentes, pela contínua colaboração cotidiana nas atividades 

relacionadas ao estudo no Japão como orientações de bolsa e nos eventos 

de cultura japonesa.  

 

 



 

Hoje, gostaria que vocês encorajem os novos bolsistas, aprofundem a 

amizade com os demais ex-bolsistas e com meus colegas da Embaixada, 

bem como desfrutem do momento para a ampliação do networking. 

 

Neste ano, serão realizados os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 

Tóquio a partir de julho. Também este ano completa os 125 anos da relação 

diplomática nipo-brasileira e os 30 anos da comunidade brasileira no Japão. 

Dessa forma, esperamos que se aprofunde ainda mais a relação entre o 

Japão e o Brasil. A Embaixada do Japão irá fomentar o intercâmbio humano 

no âmbito acadêmico, além de impulsionar o intercâmbio nipo-brasileiro por 

meio dos esportes. 

 

Entre tais intercâmbios, eu mesmo gostaria de intensificar o intercâmbio 

por meio da bolsa de estudos entre os dois países. Neste ano, três 

japoneses estão previstos para virem estudar em Brasília, mas espero que 

possam vir cada vez mais bolsistas japoneses nesta cidade. Em parceria 

com a ABRAEX, gostaria de promover mais atividades de interação com os 

bolsistas japoneses.  

 

Encerro aqui minhas palavras, fazendo votos de que os novos bolsistas 

que irão para o Japão tenham uma vida maravilhosa de estudo no Japão. 

Também desejo sucesso e saúde a todos aqui presentes, e de uma amizade 

ainda mais forte entre o Japão e o Brasil.  

 

Muito obrigado! 

 

 


