
Gosto do Japão. Quero estudar no Japão. Quero trabalhar no Japão.

Se deseja estudar no Japão, 
inscreva-se no programa de bachalerado 

para estudantes estrangeiros

－4 cursos de apoio a especialistas－
Depois do ingresso, oferecemos cursos 
intensivos de japonês por 6 meses.

Estará apto para se inscrever
no exame de proficiência em 
língua japonesa nos níveis N3 e N2.

Curso de Agronomia　
Grau acadêmico: Bacharel (em Agronomia)

Adquira conhecimentos e habilidades 
em agronomia e silvicultura.

<Carreiras a seguir>

Educador, artista, desenhista, pesquisador ou 
curador (artes) em empresas, administração pública 
ou governo local, ingresso em escolas de pós-graduação, etc.

Curso de Cuidado em Saúde
Grau acadêmico: Bacharel (em Cuidado em Saúde)

Adquira conhecimentos e habilidades 
no campo de cuidado em saúde.

Encarregado, gerente, pesquisador e/ou professor em 
gestão em saúde, técnico de desenvolvimento em 
empresas de gerenciamento em saúde, ingresso em 
escolas de pós-graduação, etc. 

Curso de Arte e Desenho　
Grau acadêmico: Bacharel (em Arte e Desenho)

Formação de especialistas em arte como 
educadores, artistas ou desenhistas que 
difundam a arte tradicional japonesa.

Trabalho em empresas globais e empresas relacionadas 
agrícolas como pesquisador e/ou engenheiro agrônomo
ou florestal, fazendeiro e líder em fazendas no Japão 
ou outros países, ingresso em escolas de pós-graduação, etc. 

Curso de Formação de Professores de Japonês　
Grau acadêmico: Bacharel (em Ensino de Japonês)

Eleve sua habilidade prática de japonês, 
aprofundando-se na compreensão da língua 
e cultura japonesa.
Formação de professores de japonês para 
alunos não-nativos de japonês

Instrutor para treinamento de professores de japonês, 
professor de japonês, trabalho em empresas, 
escolas de japonês dentro e fora do Japão, 
ingresso em escolas de pós-graduação, etc.

Programação
Prazo para inscrição: 01/Mar/2018 (Qui) a 12/Abr/2018 (Qui)　
　       ★Inscreva-se através do nosso web site
Exame de admissão: 14 /Mai/2018 (Seg) a 18 /Maio/2018 (Sex)
Dia do ingresso: 01/Out/2018 (Seg)

★Maiores informações, visite nosso web site. 
　http://jp-ex.tsukuba.ac.jp/
　Contato: Secretaria do Programa Japan-Expert, Universidade de Tsukuba
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Gosto do Japão. Quero estudar no Japão. Quero trabalhar no Japão.

<Carreiras a seguir>

<Carreiras a seguir>
<Carreiras a seguir>

A Universidade de Tsukuba implantou o programa 
Japan-Expert (Bacharelado) de 4 anos que, além de 
oferecer cursos de especialização, inclui o ensino inten-
sivo da língua japonesa para os estudantes estrangeiros 
que desejam trabalhar no Japão ou ter um trabalho 
relacionado com o Japão.
É um programa que forma especialistas que conectam 
seus países de origem com o Japão (e vice-versa).

INSCRIÇÕES
 ABERTAS！ 


