
 

FEIRA DE EDUCAÇÃO DO JAPÃO (JAPAN EDUCATION FAIR) 
 

O Consulado Geral do Japão em Curitiba está organizando, juntamente com a 

Universidade Federal do Paraná, a “FEIRA DE EDUCAÇÃO DO JAPÃO”. O evento é uma 

realização da Japan Student Services Organization – JASSO (Organização de Serviços 

Estudantis Japonês) e tem apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível 

Superior – CAPES, Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná – 

SETI e Associação Paranaense de Ex-Bolsistas Brasil Japão do Paraná – APAEX. 

Realizado pela primeira vez no Paraná, o evento tem como objetivo abastecer os 

estudantes brasileiros interessados em estudar no exterior e orientadores de carreira das 

universidades, com informações sobre as bolsas de estudo oferecidas pelo governo japonês, 

instituições de ensino superior e programas oferecidos em inglês e também sobre o Programa 

Ciência sem Fronteiras no Japão. 

Espera-se, dessa forma, incentivar o estudo no Japão e ajudar na escolha da melhor 

instituição para o intercâmbio, para que os estudantes brasileiros possam aproveitar ao máximo 

a experiência de morar fora de seu país. 

A “FEIRA DE EDUCAÇÃO DO JAPÃO” espera receber representantes de cinco 

universidades japonesas, todas com programas e vagas para receber alunos do Programa 

Ciência sem Fronteiras do governo brasileiro. Os visitantes poderão colher informações 

diretamente com cada instituição e ainda terão a oportunidade de participar de palestras e 

conhecer ex-bolsistas brasileiros que já estudaram no Japão. 

 

 

FEIRA DE EDUCAÇÃO DO JAPÃO (JAPAN EDUCATION FAIR) 

 

Realização 

Japan Student Services Organization – JASSO (Organização de Serviços Estudantis Japonês) 

  

Organização 

 Embaixada do Japão no Brasil 

 Consulado Geral do Japão em São Paulo 

 Consulado Geral do Japão em Curitiba 

 Universidade de Campinas 

 Universidade Federal do Paraná 

 

Apoio 

 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior – CAPES 

 Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná – SETI/PR 

 Associação Paranaense de Ex-Bolsistas Brasil Japão do Paraná – APAEX 

 

 

Data 

12 de setembro de 2014 (sexta-feira) 

 



 

Local 

Universidade Federal do Paraná – UFPR – Setor de Educação Profissional e Tecnológica (SEPT) 

R. Alcides Vieira Arcoverde, 1225 – Jardim das Américas - CEP 81520-260 – Curitiba/PR 

 

Público alvo 

Estudantes dos ensinos médio e superior interessados em intercâmbio e responsáveis pelos setores 

de relações internacionais das instituições de ensino superior. 

 

Conteúdo 

 Explicação sobre o intercâmbio no Japão 

 Explicação sobre o programa Ciência sem Fronteiras 

 Apresentação das universidades japonesas participantes do evento 

 Atendimento em estande para sanar dúvidas 

 

Instituições japonesas de ensino superior participantes 

 Hokkaido University (Universidade de Hokkaido) 

 Osaka University (Universidade de Osaka) 

 Shibaura Institute of Technology (Instituto de Tecnologia de Shibaura) 

 Shinshu University (Universidade de Shinshu)  

 Yokohama National University (Universidade Nacional de Yokohama) 

 

Demais Informações 

 Consulado Geral do Japão em Curitiba 

Site: http://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/  

Tel: 41-3322-4919 

e-mail: cultura@c1.mofa.go.jp 

facebook: https://www.facebook.com/JapanConsCuritiba  

 Japan Student Services Organization – JASSO (Organização de Serviços Estudantis Japonês) 

Site: http://www.jasso.go.jp/index_e.html  

 Ciência sem Fronteiras 

Site: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf  
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