
Dúvidas freqüentes das bolsas MEXT  

(GRADUAÇÃO/CURSO PROFISSIONALIZANTE/ESCOLA TÉCNICA)  

 

1-  O que é a bolsa de estudos MEXT? 

O MEXT é o Ministério da Educação do Japão. Todos os anos, o MEXT oferece 6 

tipos de bolsas de estudos a estrangeiros. Entre elas, estão as bolsas de Graduação, 

Curso Profissionalizante e Escola Técnica. Essas são bolsas para quem já concluiu ou 

está terminando o Ensino Médio e deseja adquirir uma formação profissional no 

Japão. 

 

2 - Essa é uma bolsa de estudos integral? 

Sim, os bolsistas recebem passagem de ida e volta para o Japão e isenção das taxas 

acadêmicas, além de um auxílio mensal suficiente para viver no Japão durante a 

bolsa.  

 

3 -  Como escolher entre as bolsas de Graduação, Curso Profissionalizante e 

Escola Técnica? 

Tudo depende de que área você quer estudar. Nas bolsas de graduação estão os 

cursos tradicionais de Ciências Naturais e de Ciências Sociais e Humanas. A duração 

da bolsa é de cinco anos. Já a bolsa de Escola Técnica dura quatro anos, e abrange 

cursos como Engenharia, Arquitetura e outras áreas técnicas. A bolsa de Curso 

Profissionalizante tem duração de três anos, e oferece formação em áreas como 

Moda, Animação, Design, Hotelaria, Nutrição, Culinária, e outros. Todos esses 

períodos incluem um curso preparatório, no primeiro ano no Japão. Consulte os editais 

para saber qual bolsa contempla a área de estudo escolhida por você. 

 

4- Como é o programa? 

No primeiro ano no Japão, todos os bolsistas passam por um curso preparatório. 

Nesse período, o bolsista frequenta aulas de língua e cultura japonesa, além de 

matérias relacionadas à área de estudo escolhida. Depois de passar pelo processo 

seletivo da instituição de ensino, o bolsista se torna um universitário, aluno de escola 

técnica superior ou de curso profissionalizante. A bolsa contempla a conclusão do 

curso total no Japão. 

 

5 - Quem pode concorrer a uma bolsa?   

Podem se inscrever pessoas com Ensino Médio completo ou que tenham previsão de 

se formar até março do ano seguinte à seleção. Os candidatos devem ter, no máximo, 

24 anos de idade, no dia 1º de abril do ano de partida para o Japão. Também não 

pode ter dupla nacionalidade japonesa nem ser militar da ativa. Não é necessário ser 

descendente de japonês. Podem se inscrever também estudantes universitários, 

desde que tenham os requisitos anteriores. 

 

6 - Como é feita  a inscrição? 

A inscrição é gratuita. O candidato deve providenciar os documentos listados no edital 

e encaminhar para a embaixada ou para o consulado da sua região. A lista de 

documentos inclui o histórico escolar, o certificado de conclusão e outros que 

comprovem seus estudos no ensino médio, uma carta de recomendação e uma 



redação explicando por que escolheu estudar no Japão. Outros documentos poderão 

ser solicitados, dependendo do consulado da sua região. Consulte o site da 

embaixada ou do consulado da sua região para saber os formatos exigidos para cada 

documento. 

 

7 - 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 embaixada e pelos consulados. O resultado final é 

comunicado diretamente aos candidatos. 

 

8 - Como posso me preparar para concorrer a uma bolsa?  

 Além das provas de inglês e japonês, as matérias cobradas nas provas mudam de 

acordo com a área de estudo e categoria da bolsa escolhida pelo candidato. No site da 

embaixada ou consulado, você encontra as disciplinas de acordo com cada área e 

bolsa, e também modelos de provas aplicadas nos anos anteriores. A redação, 

conhecimento de línguas e os outros documentos enviados na inscrição também 

fazem diferença na seleção. 

 

9 - Eu preciso ser fluente em japonês? 

É preciso ter ao menos o conhecimento básico do Japonês, para concorrer à bolsa 

MEXT, pois todas as aulas no Japão serão nesse idioma. A prova de língua japonesa 

é obrigatória para todas as categorias. Os candidatos devem ter interesse no Japão e 

estar dispostos a aprender mais sobre o país e a língua japonesa depois de chegar no 

Japão. Para candidatos da área de humanas, é preciso ter nível de japonês acima do 

intermediário.  

 

10 - Que tipo de visto eu recebo como bolsista? 

O candidato aprovado recebe o visto de estudante do governo japonês. Não é visto de 

trabalho, nem de residente. Antes da partida para o Japão, o bolsista recebe todas as 

orientações sobre como se preparar para a mudança e como aproveitar ao máximo o 

período no país.  

 

11 - Eu quero muito estudar no Japão, mas não sei se a bolsa MEXT é para mim. 

Tem alguma outra opção? 

Como é uma oportunidade de prestígio oferecida a candidatos de diversos países, a 

bolsa de estudos MEXT tem requisitos que não atendem aos critérios de todos. Se 

esse for o seu caso, não desanime! Há muitos programas de intercâmbio e 

universidades japonesas que procuram estudantes estrangeiros como você. Pesquise 

nos sites como o Study in Japan (em inglês)  e Study in Japan Brasil (em português) e 

não deixe de conferir as feiras de estudos para saber mais sobre as oportunidades 

disponíveis.  

 

https://www.studyinjapan.go.jp/en/
https://www.estudenojapao.com/

