
Programa Japan-Expert da Universidade de Tsukuba



Universidade de Tsukuba
A história da nossa universidade remonta a sua fundação como a primeira escola normal do Japão em 
1872, passando a denominar-se Universidade de Educação de Tóquio em 1949, e recebendo seu nome 
atual em 1973, como uma “universidade aberta a todos de dentro e fora do Japão”, como conceito. 
O professor Jigoro Kano conduziu a Escola Normal Superior de Tóquio, predecessora da Universidade 
de Tsukuba, durante 25 anos a partir de 1893, com os lemas de “bem-estar mútuo e benefício” e “
máxima eficiência com mínimo esforço”. Perseguiu o treinamento humano através do judô, melhorou 
a educação escolar no Japão, promoveu a admissão de estudantes estrangeiros e desenvolveu a 
educação física no Japão. Proporcionou diretrizes do papel global do Japão no mundo, dos recursos 
humanos que todas as universidades deveriam se engajar e as formas de capacitá-los, contemplando 
não somente para a nossa universidade.
Nossa universidade é uma das poucas em todo o mundo que produziu tanto quanto ganhadores do 
Prêmio Nobel como medalhistas olímpicos de ouro.
Três ganhadores do Prêmio Nobel ‒ dois por Física e um por Química ‒ foram o Dr. Sin-Itiro Tomonaga 
(ex-Reitor da Universidade de Tóquio de Educação (percursora da Universidade de Tsukuka)), o Dr. Leo 
Esaki (ex-Reitor da Universidade de Tsukuba) e o Dr. Hideki Shirakawa (Professor Emérito da nossa 
Universidade). Nos Jogos Olímpicos, tendo como líder o professor emérito da nossa universidade, 
Sawao Kato, ganhamos doze medalhas olímpicas, incluindo oito de ouro entre 1968 e 1976 em ginásti-
ca olímpica. Nos último anos, Ayumi Tanimoto ganhou medalhas de ouro em Judô em dois Jogos Olím-
picos consecutivos, e no total, ganhamos sessenta e três medalhas nos Jogos Olímpicos. A Universidade 
de Tsukuba continuará desenvolvendo novas funções educativas e de pesquisa, e organizações de 
gestão que possuam uma grande sensibilidade internacional, diversidade e flexibilidade, respondendo 
constantemente à sociedade contemporânea em mudança. 
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A Universidade de Tsukuba oferece o programa Japan-Expert, um programa de graduação de quatro anos, para 
treinar estudantes estrangeiros com visão para compreender melhor a cultura e a sociedade do Japão que desejam 
encontrar um emprego relacionado com Japão a nível mundial. 
Nossa universidade foi selecionada para o Projeto de Apoio à Criação de Universidades Globais pelo Ministério da 
Educação, Cultura, Esportes, Ciências e Tecnologia do Japão e isso serviu como impulso para o lançamento deste 
programa. Oferecemos quatro cursos: Curso de Agronomia, Curso de Cuidado em Saúde, Curso de Arte e Desenho 
e Curso de Formação de Professores de Japonês. Cada curso foi desenhado para estudantes estrangeiros com 
interesse no Japão para que adquiram habilidades  avançadas em japonês, compreendam a cultura e a sociedade 
japonesa, e se tornem peritos em agronomia, cuidados em saúde, arte e desenho e ensino de japonês. O objetivo 
é capacitá-los para que obtenham experiência e um pensamento crítico para descobrir e resolver os problemas em 
cada campo especializado por parte dos japoneses. 
Reduzimos o requisito da língua japonesa para os estudantes que planejam se inscrever no exame de admissão da 
universidade no âmbito deste programa. Após o ingresso, oferecemos aos estudantes interessados um treinamen-
to intensivo da língua japonesa por um período de seis meses. Esperamos receber inscrições de estudantes que, no 
futuro, desejam se tornar um intermediário entre seu país de origem e Japão. 

Sobre o Programa Japan -Expert

Visão Geral do Programa Japan-Expert



1º Ano 2º Ano
Outubro a Março Abril a Março

Classes Intensivas 
de Japonês
Aquisição de habilidades 
japonesas necessárias para 
assistir às classes universitárias

Disciplinas Comuns de Japan-Expert

Disciplinas Básicas
(Inclui língua estrangeira, cultura japonesa e estudos sociais do Japão)

Disciplinas Básicas Especí�cas de Cada Curso

Curso de Agronomia

Curso de Cuidado em Saúde

Curso de Arte e Desenho

Curso de Formação de 
Professores de Japonês

Disciplinas Comuns de Japan-Expert

Disciplinas Obrigatórias

Seminário Japan-Expert para Calouros

Este seminário visa ambientar os estudantes com o funcionamento e a vida 
no campus da Universidade de Tsukuba.

Introdução a Japan-Expert

Esta disciplina tem como objetivo proporcionar aos estudantes uma visão 
geral dos principais campos de especialização conhecidos internacionalmente 
desde uma perspectiva global.

Disciplinas Eletivas

Introdução às ciências de recursos biológicos

Bioética de enfermagem

Prática de pintura japonesa A/B

Caligra�a A-C

 Prática de fabricação artesanal A/B

Introdução ao estudo da língua japonesa moderna

 Introdução à linguística

 Introdução à educação em japonês

  Introdução à história do Japão

  Introdução à literatura japonesa



3º Ano 4º Ano
Abril a Março Abril a Março Abril a Setembro

Curriculum do Programa Japan-Expert

Disciplinas Especí�cas do Curso de Agronomia Estágio em 
National Agriculture and
Food Research Organization (NARO) 

Disciplinas Especí�cas do Curso de Cuidado em Saúde

Disciplinas Especí�cas do Curso de Arte e Desenho

Estágio em instalações de cuidado em saúde 
e centros de atenção médica

Estágio em instituições de educação no país de origem 
dos estudantes e empresas no Japão

Disciplinas Especí�cas do Curso de 
Formação de Professores de Japonês

Estágio em instituições de educação secundária 
e escolas japonesas no exterior

Pesquisa para Graduação

ou Treinamento

Prático

Necessitará obter no 
mínimo 138,5 créditos 
para se graduar

Para os estudantes preocupados com suas habilidades japonesas que desejam elevar seu nível 
de compreensão da língua japonesa, oferecemos oportunidades de estudar japonês durante o 
programa através de cursos complementares ministrados no Centro de Educação e Comunicação Global.

Disciplinas Comuns de Japan-Expert

Curso de Agronomia

Sociologia rural

Economia de recursos �orestais

Zoologia e entomologia aplicadas

Nutrição vegetal

Teoria de agronegócios
Etc. Etc.

Etc. Etc.

Curso de Cuidado em Saúde

Introdução à enfermagem

Enfermagem de controle de infecção

Promoção de saúde de pessoas idosas

Ciências de saúde internacional

Avaliação física

Curso de Arte e Desenho

Teoria de arte contemporânea

Teoria de modelagem em madeira

História da caligra�a japonesa I/II

Prática da técnica de laca

Prática de desenho arquitetônico e ambiental

Curso de Formação de Professors de Japonês

Educação da língua japonesa I-III

Fonética e fonologia japonesas

Idiomas do mundo e japonês

História cultural da ciências e tecnologia japonesas

Cultural tradicional japonesa



Curso de Agronomia

Adquira as habilidades agrícolas e �orestais do Japão, detentora de uma so�sticada tecnologia

Grau acadêmico Bacharel em Agronomia

Política Educacional

Carreiras a Seguir

A Voz do Estudante

O curso capacitará os estudantes para atuar e disseminar no mundo a tecnologia agrícola e florestal do Japão, detentora de métodos 
mundialmente avançados na produção de alimentos, conservação de energia e preservação ambiental. Os estudantes também 
obterão conhecimentos básicos e especialização para ajudar a resolver os problemas globais relacionados com as indústrias primárias 
e serão capazes de desempenhar papéis no Japão e no exterior na cooperação técnica internacional, utilizando as tecnologias de 
ponta do Japão. Ademais, nosso objetivo é capacitar as pessoas predispuestas a ingressar em empresas globais no Japão e nas 
indústrias relacionadas, proporcionando-lhes capacitação no idioma japonês a um nível que permita se empregar no Japão.

Nosso objetivo é proporcionar aos estudantes conhecimentos agrícolas relacionados 
com os recursos biológicos, que são a base da existência humana e de uma vida segura 
e abundante, enquanto adquirem, por meio de perspectivas locais e globais, conheci-
mentos especializados relacionados à agricultura e silvicultura, bem como habilidades 
de comunicação e compreensão de diversas culturas que são necessárias para cooper-
ações no exterior relacionadas à agricultura e silvicultura. 
Também, oferecemos capacitação que 
incute um carácter amplo e uma 
natureza humana rica, particularmente 
a ética relacionada com a agricultura e 
silvicultura, e fomentamos a individuali-
dade e a motivação para aprender. 

 　　

Pesquisador ou técnico no setor 
agrícola ou �orestal, instrutor agrícola 
no Japão ou outros países, empresas 
globais e outras indústrias relaciona-
das, ingresso em escolas de pós-gradu-
ação, etc. 

 　　

China

A razão pela qual escolhi o curso de agronomia do programa Japan-Expert é que nos proporciona a 
oportunidade de pesquisar sobre agricultura e recursos biológicos para o desenvolvimento humano. 
Depois de ingressar à universidade, no início meu japonês não era muito bom e tive muitos problemas, 
no entanto meus professores são tão amáveis, e eles me encorajaram e me ajudaram. Você não gostaria 
de estudar na Universidade de Tsukuba conosco?



Grau acadêmico Bacharel em Cuidado em Saúde

Fazendo o bom uso das características distintivas da universidade, oferecemos uma aprendizagem interdisciplinar com professores e estudantes 
de outras faculdades, e ao mesmo tempo fomentamos a compreensão da cultura japonesa através de disciplinas de educação liberal e outros 
currículos. Nas disciplinas especí�cas, principalmente nos seminários no campus, convidamos enfermeiras clínicas e outros pro�ssionais ativos 
para treinar os estudantes no manejo das mais recentes tecnologias para assegurar que a teoria e a prática não divirjam. A experiência prática 
no Japão é proporcionada através de estágios, e se criam oportunidades de aprendizagem, principalmente através da coordenação com o 
Hospital da Universidade de Tsukuba e outras instituições de atenção médica próximas para que os estudantes vivenciem os cuidados de saúde 
mais recentes. 

Nosso objetivo é oferecer aos estudantes uma base acadêmica em cuidado 
de saúde para que além de compreender as culturas, maneiras e costumes de 
seus próprios países, possam assumir funções de planificadores e administra-
dores, bem como de desenvolvedores de tecnologia de saúde ou participar 
na educação e/ou pesquisa. Tenham em conta que este curso não foi conce-
bido para proporcionar qualificações de enfermagem, mais sim para capaci-
tar as pessoas para serem líderes em política de saúde.

Plani�cadores e administradores do 
setor de cuidado em saúde, pesquisa-
dores e educadores, técnicos de 
desenvolvimento nas empresas do 
setor de gestão de saúde, ingresso 
numa escola de pós-graduação, etc. 

Hospital da Universidade de Tsukuba

Curso de Cuidado em Saúde

Aprenda os mais recentes cuidados médicos através de experiência prática

Política Educacional Carreiras a Seguir

A Voz do Estudante

China

Eu adoro sorrisos. Encontro prazer em estar com outras pessoas que estar sozinho. No futuro, gostaria 
de me dedicar mais em prol de outros e não para mim mesmo. Quero aprender a cuidar de crianças e 
pessoas idosas, por isso ingressei no curso de cuidado em saúde. Durante os quatro anos na universi-
dade, gostaria de obter conhecimentos do idioma japonês e enfermagem, e de trabalhar numa 
instalação para pessoas idosas depois de me formar. 



Curso de Arte e Desenho

Grau acadêmico Bacharel em Arte e Desenho

Aprenda sobre as artes tradicionais e a arte moderna do Japão

Este é um curso especializado que ensina as artes peculiares do Japão, e inclui a arte japonesa moderna, apreciada internacionalmente, junto 
com as artes tradicionais japonesas, como pintura, artesanato e caligra�a. Além de estudar as exclusivas disciplinas deste curso, os estudantes 
adquirem perspectivas interdisciplinares e internacionais mais amplas através das disciplinas de estudo de artes liberais oferecidas pela universi-
dade. Também estudam diversas matérias especializadas ministradas na Escola de Artes e Desenho, as quais ajudam a desenvolver um alto grau 
de especialização e habilidades práticas úteis a nível internacional. 

Política Educacional

Carreiras a Seguir

A Voz do Estudante

Alemanha

Nosso objetivo é criar e equipar 
especialistas com perspectivas 
interdisciplinar e internacional e 
sólidas habilidades acadêmicas, 
bem como uma imaginação 
flexível e abundante expressivi-
dade, capacitando os professores 
a transmitir as artes tradicionais do 
Japão a outros países, e os artistas 
e desenhistas, altamente criativos, 
a se especializarem em artes 
tradicionais e peculiares do Japão. 

Professor, artista e/ou designer, empre-
sas, governos nacionais e locais, profes-
sor de universidades, curador ou 
pesquisador, ingresso em escolas de 
pós-graduação, etc. 

Inscrevi-me neste programa porque tenho interesse em teoria e prática de arte. A universidade é perto 
de Tóquio, com muitos estudantes internacionais e várias especialidades, pelo que é uma boa universi-
dade para se estudar. Acho que o mais importante é envidar meus melhores esforços como um dos 
primeiros estudantes do programa Japan-Expert porque o programa recém começou. 
Estou bastante ocupada em assistir a muitas aulas de japonês, no entanto feliz em receber o melhor 
suporte, já que o tamanho da turma é pequeno.



Curso de Formação de Professores de Japonês

Grau acadêmico
Bacharel em Ensino de Japonês

Formação de professores que ensinam japonês em instituições de ensino nos países de origem

Nosso objetivo é formar professores de japonês para ensinar japonês nas instituições de ensino em seus países de origem, bem como promover 
a educação de japonês aí. Os estudos incluem um curso intensivo de japonês e temas relacionados com estudos sociais do Japão no primeiro 
semestre depois do ingresso. Os estudantes estudam em classes junto com estudantes japoneses de língua e cultura japonesa. No terceiro e 
quarto anos, participam de práticas do idioma japonês no campus e estágios relacionados com a educação do idioma japonês em instituições 
de educação em seus países de origem, empresas japonesas, empresas no Japão, desenvolvendo as habilidades práticas no local de trabalho.

Política Educacional

Nosso objetivo é equipar as pessoas que desejam ensinar o idioma japonês 
em seus países de origem ou em empresas japonesas, proporcionando-lhes 
uma compreensão da cultura japonesa e conhecimentos especializados 
necessários para ensinar o idioma japonês.

Carreiras a Seguir

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

A Voz do Estudante

China

Poderá conhecer bons professores e amigos. Poderá estar num ambiente 
favorável para aprender. Para as pessoas interessadas na cultura japone-
sa e na língua japonesa que desejam desfrutar de uma vida universitária 
num ambiente internacional, increva-se no curso de formação de profes-
sores de japonês. 



Apoio aos Estudantes

Custos do estudante

Gastos escolares estimados para o primeiro ano  Total: ￥837.800

Taxa de admissão: ￥282.000

Mensalidade: ￥267.900 (2º. Semestre: de outubro a março)

* 1º. Semestre (de abril a setembro): ￥267.900

Taxa do Seguro Nacional de Saúde (por ano): ￥20.000

Gastos de vida estimados por mês Total: ￥100.000 (exemplo do orçamento)

Gastos de moradia: ￥20.000 a ￥50.000

Gastos de comida: ￥30.000

Gastos de materiais didáticos: ￥10.000

Gastos de comunicação: ￥5.000

Gastos incidentais: ￥5.000 a ￥10.000

Bolsas de Estudo

Há dois tipos de bolsa de estudos no programa Japan-Expert.
・Bolsa de Estudos Tsukuba 【\50.000/mês】
・Bolsa de Estudos Imagawa FUTURE 【\80.000/mês e adicional de \50.000 (somente uma vez) para cobrir o custo de preparação 
  somente para o primeiro ano.】Assistência somente para os estudantes estrangeiros do Curso de Cuidados em Saúde)
Nota: Nem todos os estudantes que desejam receber estas bolsas de estudo podem recebê-las. A princípio, deverá pagar as 
mensalidades e os gastos de subsistência por sua conta. 

Alojamento de estudantes

Há 60 edifícios no alojamento de estudantes na Universidade de Tsukuba. Cada quarto está mobiliada com uma cama, um lavatório e 
outros artigos necessários para a nova vida que se inicia. Se um estudante que ingressa no Programa Japan-Expert deseja aprofundar seus 
conhecimentos sobre a cultura e idoma japoneses mantendo um intercâmbio com os estudantes japoneses na sua vida cotidiana, ele 
poderá viver na Vila Global. O aluguel mensal é de 35.800 ienes e além do aluguel, são requeridos a parte, um depósito de garantia (no 
momento de entrar) e as tarifas dos serviços públicos.

Sistema de Suporte

Coordenador de programa e coordenador de idioma japonês
Um professor que coordena o programa em geral e um professor que coordena a capacitação em japonês são designados pelo programa. Eles 
ajudam os estudantes matriculados durante os seis primeiros meses depois do ingresso à universidade. Os estudantes também recebem várias 
outras formas de apoio educacional e estudantil em relação ao curso (escola ou faculdade).

Sistema de Tutoria
Os estudantes estrangeiros recém-chegados podem ser assistidos em sua vida diária e acadêmica pelos estudantes do último ano que atuam 
como tutores pessoais. O papel dos tutores é principalmente ajudar os estudantes estrangeiros a começar uma nova vida quando chegam ao 
Japão e posteriormente, a apoiar os estudantes estrangeiros em sua vida, como um companheiro de conversação em japonês, a preparar 
documentos, etc.



Fatos e números da Universidade de Tsukuba

 [Número de docentes]

 [Em 01/Mai/2017]

  [Área da Universidade]

Aprox.

2.600.000 
　　　　　　　　　　　m2

 6 vezes maior que a Cidade do Vaticano

 [Número de funcionários]

 [Em 01/Mai/2017]

 [Número de estudantes]
[Número de 
estudantes nas 
faculdades]

[Número de estudantes 
de pós-graduação]

 [Número de estudantes 
que procuram ensino não-licenciado]

 [Em 01/Mai/2017]

[Número de cursos]

Aprox.

  [Faculdades]  [Pós-graduação]

 [Ano �scal de 2016]

 [Número de estudantes estrangeiros]

 [Em 01/Mai/2017]

 [Número de estudantes estrangeiros]

  [Número de estudantes japoneses]

Número de estudantes estrangeiros 
por região

Número de estudantes estrangeiros 
por nacionalidade

 Ásia
América do Norte

América do Sul e América Central

Europa
CEI

Oceania
Oriente Médio

África

Total (117 países ou regiões)

 China
 Corea

Indonésia

 Taiwan
Vietnã

EUA
Malásia

Tailândia
Bangladesh

Índia
Outros

 [Jogos Olímpicos e Paralímpicos]

No decorrer da longa história dos esportes da Universidade de Tsukuba, 
incluindo as das suas antecessoras, Escola Normal de Tóquio e Universidade 
de Educação de Tóquio, muitos estudantes e ex-alunos participaram nos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos com realizações gloriosas.

 [Em 01/Dez/2016]

  [Medalhas de ouro]

 [Prêmios Nobel]

  Dr. Sin-Itiro Tomonaga [ex-Reitor da Universidade de Educação de Tóquio]
  (Prêmio Nobel de Física em 1965)

  Dr. Leo Esaki [ex-Reitor da Universidade de Tsukuba]
  (Prêmio Nobel de Física em 1973)

  Dr. Hideki Shirakawa [Professor Emérito da Universidade]
  (Prêmio Nobel de Química em 2000)

 [QS World University Rankings
   Top 50 Under 50 (2017)]

  [Medalhas de prata]

 [Medalhas de bronze]

Número de Medalhas 
nos Jogos Olímpicos

20º lugar



 Cursos

Curso de Agronomia

 Curso de Cuidado em Saúde

 Curso de Arte e Desenho

Curso de Formação de 
Professores de Japonês

 N3 ou mais  400 ou mais
 Nível intermediário
 　    A ou mais

Pessoas aprovadas com 5 numa escala 
             de avaliação de 5 pontos

 Nota 1: J. TEST de japonês prático

 Nota 2: Top Japanese Test

  Uma performance acolhedora do clube de
  torcida WINS da universidade 

 Tokyo  Tsukuba 45 min.
 (Estação de Akihabara)

 Tsukuba 60 min. Narita

Universidade de Tsukuba
Secretaria do Programa Japan-Expert

         jp-expert@un.tsukuba.ac.jp
Japonês　http://jp-ex.tsukuba.ac.jp/
Inglês   　 http://jp-ex.tsukuba.ac.jp/en/ 

 A capa do  foi elaborada pelo prof. Nobuo NAKAMURA (especializado no campo 

 N3 ou mais

 N3 ou mais

Pessoas aprovadas com 5 numa escala 
             de avaliação de 5 pontos

Pessoas aprovadas com 5 numa escala 
             de avaliação de 5 pontos

Pessoas aprovadas com 5 numa escala 
             de avaliação de 5 pontos

 Nível intermediário
 　    A ou mais

 Nível intermediário
 　    A ou mais

 Nível intermediário
 　    A ou mais

 400 ou mais

 400 ou mais

 600 ou mais N2 ou mais

 de pesquisa de Sho), Diretor de Arte e Desenho.

 Requerimentos para a Inscrição (Nível de Idioma Japonês)
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