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Requisitos para participação do intercâmbio de jovens para a formação 
da futura geração da comunidade nikkei do ano fiscal de 2023 

(Bolsa de Estudos para Alunos de Escola de Língua Japonesa) 
 
1. Histórico e objetivo do intercâmbio 

Iniciado em 1987 como meio de ensino aos descendentes de imigrantes para 
sedimentar e estabilizar o imigrante em regiões da América Central e do Sul, 
a "Bolsa de Estudos para alunos de escola de língua japonesa" passou a ser 
implementado sob a denominação "Intercâmbio de jovens para a formação 
da futura geração da comunidade nikkei" a partir de 2012. 
Voltado para alunos de escolas de língua japonesa com excelente 
desempenho e que apresentem bom padrão comportamental e aptidão para 
contribuir futuramente com o desenvolvimento da comunidade japonesa em 
seu país, esse intercâmbio tem por objetivo, além de contribuir para elevar o 
nível de identificação do participante como descendente japonês (Nikkei), 
proporcionar o aprimoramento da compreensão de suas raízes e em relação 
ao Japão através de estudos relacionados à história da imigração japonesa, 
de participação em aulas de turmas do segundo ciclo do ensino fundamental 
japonês (chûgakkô), de vivência em casa de família (homestay) e de 
participação em outros cursos programados. 
 Além disso, ao estimular a promoção do ensino da língua como herança 
cultural nas comunidades japonesas, o intercâmbio tem por objetivo 
contribuir para a formação de indivíduos que estarão na liderança das futuras 
gerações dessas comunidades. 

 
2. Países e respectivo número de participantes 

Serão 58 participantes de 10 países, incluindo vagas especiais (além de 8 
professores monitores). 

 

Participantes País participante Participantes 

Grupo 1 
22 pessoas de 5 países        
 (+4 professores monitores) 

Canadá 4 

México 6＊ 

Rep. Dominicana 8＊ 

Colômbia 2＊ 

Venezuela 2＊ 

Grupo 2 
36 pessoas de 5 países             
(+4 professores monitores) 

Brasil 20 

Peru 4 

Bolívia 3 

Paraguai 3 

Argentina 6 

(＊) ⇒ Indicação de países que possuem vagas especiais. Para mais detalhes verificar 

a página 9, ítem 14 deste manual.  

 
3. Período do intercâmbio: 24 dias 

 
Em consonância com a situação das escolas locais, o intercâmbio será 
realizado em 2 grupos, conforme descrito no item 2 acima. 
Grupo 1: de 19 de junho até 12 de julho de 2023. 
Grupo 2: de 9 de janeiro até 1º de fevereiro de 2024.  



4. Resumo do intercâmbio (nota: o conteúdo da programação pode sofrer 
alterações) 

 

Programação Conteúdo Local 

Estudo sobre 
a imigração 

Visita ao museu da imigração, 
workshop, aulas sobre 
imigração, workshop, 
compreensão das origens de 
cada bolsista 

JICA Yokohama 
Monumentos históricos, 
museus, etc. 

Intercâmbio 
em escola 
japonesa 

Participação em aulas 
presenciais / atividades 
extracurriculares/ intercâmbio 
com estudantes do ensino 
fundamental japonês,  etc. 

Escola fundamental (2º ciclo, 
equivalente a 7ª a 9ª séries) 
da cidade de Yokohama, 
província de Kanagawa 
(previsão). 

Vivência em 
casa de 
família 
(Homestay) 

Vivência do cotidiano japonês 
Casa de família japonesa 
(local a ser definido). 

Viagem de 
intercâmbio 

Compreensão da cultura, 
sociedade, ciência e 
tecnologia japonesa 

A ser definido 

Outros 
Orientação para apresentação, 
redação, e apresentação de 
relatório final 

JICA Yokohama e 
instalações próximas 

 [Importante] Dependendo da situação de propagação do Covid-19, a 
programação acima está sujeita a alterações. 
 
5. Estadia (exceto viagem de estudos e homestay) 

A acomodação dos estudantes do Grupo 1 e Grupo 2 está prevista de ser 
realizada em hotéis próximos a JICA Yokohama Center.  

 
6. Professor Monitor 

Designaremos um “professor monitor” para acompanhar cada grupo desde 
o traslado aéreo e durante todo o período de permanência em território 
japonês para prestar orientações no dia a dia, monitorar o bem-estar e a 
saúde dos integrantes do seu grupo, bem como para resolver situações 
imprevistas que envolvam os participantes do intercâmbio. Para esse ano 
fiscal, o professor monitor ficará sob responsabilidade dos países abaixo 
relacionados: 
Grupo 1: 1 professor monitor de escola de língua japonesa da Colômbia 
(previsto), e 3 orientadores de saúde e de segurança do México, República 
Dominicana e Venezuela. 
Grupo 2: 4 acompanhantes do Brasil (1 professor monitor de escola de 
língua japonesa e 3 orientadores de saúde e de segurança). 
Solicitamos que sigam as instruções do escritório local da JICA em relação 
à recomendação destes professores monitores. 
 
As principais responsabilidades do professor monitor (de escola de língua 
japonesa) são: 



(1) Cuidar dos participantes durante o trajeto de ida para o Japão e de 
retorno aos respectivos países; 

(2) Orientar e atender questões relacionadas ao bem-estar e à saúde dos 
participantes; 

(3) Auxiliar na execução da programação do intercâmbio; 
(4) Orientar os participantes na elaboração na redação do texto sobre as 

impressões do intercâmbio; 
(5) Participar em outras atividades que envolvem o intercâmbio. 

※Após chegada ao Japão, será realizada uma orientação ao professor  

     monitor. 
 
As principais responsabilidades do orientador de bem-estar e de segurança 
são: 
(1) Realizar o monitoramento da segurança dos bolsistas, assim como 

orientá-los através da ronda noturna nos andares onde eles estarão 
acomodados. 

(2) Realização dos primeiros socorros no caso de mal súbitos e ferimentos, 
e acionar os socorristas especializados. 

 ※ Presume-se que as funções acima serão realizadas durante o período 

noturno, portanto, reserve um período para descansar durante o dia. 

  ※ Após chegar ao Japão, será realizada orientação aos professores 

monitores. 
 

  ※ O professor monitor (de escola de língua japonesa) deverá atender os 

dois requisitos abaixo mencionados. 
  

※Requisitos para professor monitor: 

(1) Experiência como professor(a) de Língua Japonesa: Ser professor de      
Escola de Língua Japonesa por período superior a 2 anos. Estar atuando     
com alunos da mesma faixa etária dos Bolsistas (ou que tenha experiência 
anterior com alunos da mesma faixa etária). 
- Professores que com período de experiência inferior a 2 anos, ou      
superior a 2 anos, que possuem experiências somente com alunos do 
maternal ou ensino infantil, poderão apresentar dificuldades em orientar o 
grupo adequadamente.  
 
(2) Conhecimento do idioma japonês: Professores não nativos (que não 
sejam japoneses), deverão ter nível de proficiência em língua japonesa no 
nível N2 ou superior. 
- Professores do Grupo 1 trata-se do Canadá; Professores do Grupo 2, terão 
alunos nativos de países de língua espanhola, portanto, caso não possua o 
nível de proficiência N2, poderão enfrentar problemas significativos na 
comunicação, prejudicando a orientação dos estudantes.  

 

※Requisitos para orientadores da área da saúde e segurança: 

(1) Idade superior a 20 anos e de preferência que seja uma pessoa 
participativa dentro da comunidade Nikkei, que tenha contato com o jovens 
com idade próxima dos intercambistas  (podem se candidatar professores 
de escola de língua japonesa, membro de associação japonesa, ex-bolsistas 



JICA, estudantes universitários nikkeis, etc.). Não contempla os pais ou 
responsáveis legais dos bolsistas que estejam participando do intercâmbio. 
(2) Nível de conhecimento do idioma deverá ser superior à conversação     
cotidiana de japonês, e que possa se comunicar satisfatoriamente em 
português/espanhol com os intercambistas. 
(3) Estar com saúde para poder desempenhar atividades com 
responsabilidade. 
 

7. Requisitos do candidato 
Os candidatos deverão preencher todos os requisitos a seguir: 
(1) Ser imigrante ou descendente de até cerca da 3ª geração de imigrantes 

japoneses (※). 

    ※Indica a pessoa com laços consanguíneos com seu ancestral imigrante   

           japonês. 

    ※Deve ter residência fixa no país participante de sua candidatura (principal     

           base de sua vida cotidiana). 
(2) Alunos matriculados em escolas de língua japonesa localizadas fora do 

Japão e administradas por organizações de origem japonesa (Nikkei) 
com excelente desempenho que tenham bom padrão comportamental e 
reconhecida aptidão para contribuir futuramente no desenvolvimento da 
comunidade japonesa em seu país. 

(3) Ter no período do intercâmbio idade equivalente aos alunos do 2º ciclo 
do ensino fundamental do Japão (entre 12 e 15 anos). 

(4) Ter anuência dos responsáveis legais. 

※ Nos países cuja legislação determinar a responsabilidade legal 

conjunta, deve-se obter a concordância de todos os responsáveis 
legais (pai e mãe ou representante legal). 

(5) Gozar de plena saúde mental e física, estando apto a conviver em grupo 
durante sua estadia no Japão. 

(6) Via de regra, estar apto a participar de toda a programação listada JICA 
desde o momento da partida até o retorno ao país de origem. 
 

8. Documentos para inscrição 
 
<Estudantes> 
(1) Os candidatos deverão se inscrever utilizando os formulários definidos 

pela JICA a seguir: 
a. Carta de recomendação do responsável pela escola de língua 

japonesa (formulário nº 2) 
b. Formulário de dados pessoais (formulário nº 3): 

Nome: A forma como o nome estiver escrito neste formulário (inclusive 
a diferenciação aplicada com os caracteres em kanji, hiragana e 
katakana) será utilizado no documento necessário para solicitação 
do visto de entrada. Além disso, a forma que constar no formulário 
de dados pessoais será utilizado no Certificado de conclusão do 
intercâmbio. Assim, preencha o nome de forma clara e legível.  

Nome em alfabeto ocidental: a reserva e emissão da passagem aérea 
serão efetivadas conforme o nome registrado em alfabeto 
ocidental. Preencha de forma clara e legível da mesma forma que 
consta no passaporte a ser utilizado para a viagem. Preencha com 



atenção, tomando cuidado na grafia, no ordenamento correto do 
nome completo, sem omitir o nome do meio ou abreviações.  

Nacionalidade: Preencher com a nacionalidade do passaporte a ser 
utilizada para entrar no Japão. Os candidatos com dupla 
nacionalidade deverão preencher somente a nacionalidade do 
passaporte a ser utilizado para entrar no Japão neste intercâmbio. 
Mesmo que utilize outro passaporte que não seja o japonês (ex: 
passaporte brasileiro) deverá registrar que também possui a 
nacionalidade japonesa. 

 
c. Fotos 

Duas fotos recentes, tiradas a menos de 6 meses (3x4 cm, da parte 
superior do corpo, de frente, sem cobrir a cabeça com boné, boina, 
chapéu, etc). 
Colar uma foto no formulário de dados pessoais. 
 

d. Termo de concordância e compromisso do responsável legal 
(formulário nº 4). 

※ Em países cuja legislação determina a responsabilidade legal 

conjunta, será necessário obter o termo de concordância e 
compromisso de todos os responsáveis legais (pai e mãe ou 
representante legal). 

 
e. Formulário da avaliação médica (formulário nº 5-A, em japonês, ou nº 

5-B, em inglês). Somente para aqueles que forem pré-
selecionados. 
O formulário de avaliação médica está disponibilizado em japonês ou 
inglês e deverá ser preenchido e fornecido em um destes idiomas. 

※O candidato deve submeter-se a todos os itens da avaliação médica. 

Deve verificar se o formulário está devidamente preenchido com as 
informações médicas solicitadas. Formulários com itens não 
avaliados ou com falta de preenchimento das informações médicas 
pertinentes não serão aceitos (atenção especial em relação ao relato 
de histórico médico, nº do raio-X, nome do medicamento de uso no 
momento etc.). 

※Caso possua algum tipo de alergia, favor mencionar no formulário. 

※O candidato deve submeter-se a todos os itens da avaliação médica. 

Deve ser verificado se o formulário está devidamente preenchido 
com as informações médicas pertinentes. A identificação de 
preenchimento com informações inverídicas poderá desqualificar a 
participação do candidato do intercâmbio. 

 
       (2)   Redação em japonês 

A redação deverá ser redigida em três páginas da folha de redação de 
400 caracteres (totalizando cerca de 1000 caracteres). O tema será 
definido pelo escritório local da JICA. A redação deverá ser escrita de 
próprio punho pelo candidato.  

 



(3) (Caso esteja de posse do passaporte) Tirar cópia do passaporte a ser 
utilizado para entrada no Japão (inclusive as páginas com registro de 
vistos e de controle de entrada). 

 
< Professor Monitor / Orientadores> 
Formulários específicos para os acompanhantes: 
 
1) Formulários da JICA 

f. Carta de recomendação (para uso do candidato a professor monitor) 
(formulário nº 6). 

g. Formulário de dados pessoais (para uso do candidato a professor 
monitor) (formulários nº 7-1 e 7-2). 

※Consulte as explicações do subitem “b” do item (1) acima. 

※No formulário nº 7-2, "Meu modo de pensar sobre o ensino da língua 

japonesa", o candidato deverá discorrer o seu "modo de pensar sobre 
o ensino da língua japonesa como herança cultural". 

h. Termo de compromisso (para uso do candidato a professor monitor) 
(formulário nº 8). 

i. Formulário da avaliação médica (formulário nº 5-A, em japonês, ou nº 
5-B, em inglês). 

※O formulário da avaliação médica é o mesmo do candidato a 

participante do intercâmbio (consulte o subitem “e” do item (1) 
acima). 

2) Cópia do passaporte a ser utilizado na entrada no Japão. 
Caso possua, desde o momento da candidatura é necessário entregar uma cópia 
do passaporte, incluindo página com vistos e registros de entrada. 

 
9. Período de inscrição 

A data de encerramento da entrega da documentação das inscrições no 
escritório local da JICA será definida por cada Associação local. 
Solicitamos que os candidatos sigam as instruções do respectiva Associação 
local. 

 
Recomendamos aos candidatos que não possuam passaporte no período 
da inscrição que iniciem imediatamente o processo de sua emissão. Dar 
entrada no processo de emissão após o comunicado de aprovação no 
intercâmbio poderá incorrer em falta de tempo hábil para a obtenção do visto 
de entrada no Japão, podendo inviabilizar a participação no intercâmbio.  

※Alertamos que independente do resultado da candidatura, a JICA não 

custeia os custos relativos à emissão do passaporte. 
 
 
   Observação:(JICA /Brasil): 

A solicitação de obtenção de visto japonês deverá ser feita pelo próprio 
bolsista, no respectivo Consulado japonês de sua região. 

 
10. Pagamento de despesas  

 Em conformidade com o que dispõe o regulamento a respeito, a JICA irá 
arcar com os custos a seguir: 



(1) Passagem aérea de ida e volta, do itinerário determinado da viagem 
(será fornecida a passagem aérea, não havendo possibilidade do 
pagamento do valor em espécie, as taxas de embarque também serão 
custeadas pela JICA); 

   ※ A partir do ano fiscal de 2017, as passagens aéreas serão 

providenciadas pela empresa terceirizada da JICA do Japão, e serão 
enviados em forma de eticket, para os Bolsistas. 

 
  Observação:(JICA /Brasil): 
As despesas relacionadas ao excesso de bagagem / despacho de 

bagagem extra deverão ser arcadas por cada passageiro (O limite de bagagem 
permitido no trecho nacional é uma mala de até 23kg). 

 
(2) Despesas referentes ao transporte: desde a saída do aeroporto 

Internacional do Japão até o alojamento da JICA. 
(3) Despesas de subsistência durante a estadia (despesas de alimentação); 
(4) Despesas referente a utilização do alojamento. 
(5) Seguro de viagem ao exterior (restrito ao período de traslado, ida e volta, 

e de estadia do intercâmbio); 

※Como regra, o período de vigência deste seguro se dará a partir da 

partida do aeroporto internacional do respectivo país de domicílio até a 
chegada ao aeroporto internacional no dia de seu retorno. 

※Durante o período de treinamento, o bolsista receberá um cartão de 

assistência médica. Caso necessite de atendimento médico durante o 
período de treinamento, o funcionário responsável conduzirá até o 
hospital onde possa usar o cartão de assistência médica, não tendo 
necessidade de arcar com as despesas hospitalares. Contudo, não há 
cobertura para custos de doenças pré-existentes ou despesas 
odontológicas. 

  (6) Despesas de transporte para realizar visitas externas, participar das 
aulas na escola do 2º ciclo do ensino fundamental japonês e realizar a 
vivência em casa de família (homestay).  

(7) Despesas das entidades acolhedoras decorrentes do intercâmbio  
(8) Custeio de envio de materiais (restrito ao professor monitor, será 

custeado com base na bolsa de treinamento específico). 
 
 

11. Depoimento da participação no intercâmbio 
O participante deverá apresentar seu depoimento relatando as impressões 
em relação à sua participação no intercâmbio (após encadernação, a 
coletânea será distribuída às entidades acolhedoras como a escola 
fundamental participante e para os escritórios locais no estrangeiro).  
 
Observação: (JICA/ Brasil) 
Após o retorno do Japão, o Bolsista deverá fazer o seu depoimento na 
entidade de respectiva região (exemplo: Centro de Estudos da Lingua 
Japonesa, Escola de Língua japonesa) 

  



12. Cancelamento da qualificação como participante do intercâmbio 
O participante do intercâmbio poderá ter sua participação cancelada caso 

enquadre-se em pelo menos uma das disposições a seguir. Nessa situação, 
excetuando o que dispõe os itens (6) e (8), todas as despesas relativas ao 
retorno ao seu país de origem correrão a cargo do participante excluído do 
intercâmbio ou de seus responsáveis. 
(1) Ao não se submeter aos regulamentos, instruções e determinações da 

JICA; 
(2) Ao infringir os regulamentos do local do intercâmbio; 
(3) Ao infringir a legislação do Japão; 
(4) Ao ser comunicado da inviabilidade de sua continuidade no intercâmbio 

em função de prática deliberada ou negligente de alta gravidade 
comportamental; 

(5) Ao interromper a participação no intercâmbio por conveniência própria; 
(6) Ao ser constatado a impossibilidade de sua continuidade no intercâmbio 

em função de acometimento de grave lesão ou moléstia; 
(7) Ao se detectar informações inverídicas no preenchimento da 

documentação de inscrição; e 
(8) Em decorrência de razões constatadas como inevitáveis pela JICA. 
 

13. Outras considerações 
(1) Não será permitido o acompanhamento de familiar. Via de regra todos 
participantes do intercâmbio partirão e retornarão com o grupo.  
(2) As informações de voo serão definidas pelo escritório local da JICA e 
informadas aos candidatos selecionados. 
(3) Não será permitida a prorrogação da permanência ou alterações no 
itinerário do voo. Os participantes deverão retornar aos respectivos países 
ao término do intercâmbio em voos determinados pela JICA. 
(4) É desejável que os candidatos tenham a nacionalidade do país 
participante (ou ter a nacionalidade japonesa). 
(5) Solicitaremos ao candidato a apresentação do formulário “Autorização do 
uso de imagem” devidamente preenchido. Durante o período de treinamento, 
a JICA contratará uma empresa terceirizada especializada em fotografias e 
imagens, que serão utilizados na confecção de materiais de divulgação 
(incluindo os relatórios) e desta forma solicitamos ao bolsista que assine este 
formulário, confirmando o conhecimento deste documento. 
(6) A depender da situação da propagação do Covid-19, o programa está 
sujeito a alterações e cancelamentos. 
(7) Durante o ano fiscal de 2023, o Centro de Treinamento de JICA 
Yokohama estará passando por reformas e por este motivo, o intercâmbio 
será realizado em instalações próximas ao centro de treinamento. 
 

14. Vagas especiais para o Grupo 1 do ano fiscal de 2023 
(1) O que são as vagas especiais? 

Entre o ano fiscal de 2020 a 2022, devido a pandemia do Covid-19, este 
intercâmbio foi cancelado e a vagas preenchidas foram perdidas neste período. 
Dentro das possibilidades, gostaríamos que maior número de participantes possa 
participar do Programa, e por este motivo, estamos abrindo mais vagas pra alguns 
países, conforme abaixo mencionado: 

(2) Países contemplados (número de vagas): México (3 vagas), República 
Dominicana (4), Colômbia (1), Venezuela (1).  



(3) Público alvo: ※ Candidatos que atendam os itens listados:  

- Ao se candidatarem no ano fiscal de 2023, é preciso estar cursando o ensino 
médio (idade superior a 16 anos e inferior a 18 anos). 
- No período de Junho de 2020 a janeiro de 2023, é necessário que estejam 
frequentando escola de língua japonesa, e se que enquadrem no item 7 da página 
5. Esta vaga especial dará prioridade àqueles que no ano de 2020 já estavam pré-
selecionados. Em caso desistência, será selecionado outro candidato que esteja 
no nível de ensino médio e que deseja participar do Programa de cada país. 

(4) Condições para candidatura: 
O Programa mencionado é destinado para alunos do Ensino Fundamental, e no 
momento da inscrição, os participantes e seus responsáveis devem estar de 
acordo e cientes dos termos. Toda a programação será realizada com 
participantes em idade escolar de ensino fundamental, e o conteúdo do 
treinamento também será voltado aos alunos de ensino fundamental. 

a.  Durante o período da realização do intercâmbio, os alunos na faixa etária entre 
12 e 18 anos, deverão estar no mesmo grupo durante o período do intercâmbio. 

b. Durante o período de intercâmbio, será preciso ajustar o modo de falar e de agir 
considerando a diferença de idade. 

c. Conforme previsto no programa, durante o intercâmbio com os alunos de escola 
de ensino fundamental japonesa, existe a possibilidade de ingressar na sala de 
aula da primeira série do ensino fundamental japoneses e interagir com eles. 
Os requisitos de qualificação, além dos itens acima mencionados serão os 
mesmos dos demais candidatos. Verificar o item 7 da página 5. Para os candidatos 
pré-aprovados de 2020, não há necessidade de apresentar o formulário 2 (Carta 
de recomendação de escola).  O formulário de inscrição deverá ser preenchido o 
Formulário de Ano fiscal de 2023. 

 
Anexos 

1. Formulários para inscrição de candidatos do "Intercâmbio para formação 
de geração futura da comunidade Nikkei": 

• Carta de recomendação do responsável pela escola de língua japonesa 
(formulário nº 2); 

• Formulário de dados pessoais (formulário nº 3); 

          ・Termo de concordância e compromisso do responsável legal (formulário  

            nº 4); e 

• Formulário de avaliação médica (formulário nº 5-A, em japonês ou nº 5-B, 
em inglês). 

※ Formulário nº 1 não consta em anexo nesta relação por se tratar de um     

      documento a ser elaborado pelo escritório local da JICA. 
 
Solicitamos que o preenchimento dos formulários seja feito pelo próprio 
candidato, porém poderá receber orientações de seus professores para o 
preenchimento. 

  



Locais para envio das inscrições:  

 

1．Região de São Paulo： 

 Centro Brasileiro de Língua Japonesa (CBLJ) 

 Rua Manoel de Paiva,45 – Vila Mariana/SP 

 CEP: 04106-020 

 Fone: (11) 5579-6513 

 

2．Região de Brasilia： 

Escola Modelo de Língua Japonesa de Brasília 

SGAN 611 Módulo A, Bloco C, Asa Norte – Brasília/DF 

CEP: 70830-501 

Fone: (61) 2711-0721 / (61) 3703-1503 

 

3．Região de Belém： 

Associação Pan Amazônia Nipo-Brasileira (APAMB) 

Travessa 14 de Abril,1128 – São Brás – Belém/PA 

CEP: 66060-460 

Fone: (91) 3229-4435/ (91) 3229-4133 

  

4．Região da Bahia： 

Federação Cultural Nipo-Brasileira da Bahia 

Rua Campinas de Brotas,104 – Brotas – Salvador/BA 

CEP: 40275-160 

Fone: (71) 3359-5946 

 

5．Região de Rio de Janeiro： 

Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira do Estado do Rio de 

Janeiro 

Rua Cosme Velho, 1166 – Cosme Velho-Rio de Janeiro –RJ 

CEP: 22241-091 

Fone: (21) 2556-9010 

 

6．Região de Manaus： 

Associação Nipo-Brasileira da Amazônia Ocidental 

Rua Teresina, 95 – Adrianópolis – Manaus/AM 

CEP: 69057-070 

Fone: (92) 3234-7185 



 
Representação da JICA no Brasil 
Alameda Santos, 700 – 15º andar 
Ed. Trianon Corporate – Cerqueira César, São Paulo / SP 
CEP:01418-002 
Tel: (11) 3251-2655 / Fax: (11)3251-1321 
E-mail: jicabrsp-bolsa@jica.go.jp  
Home page: www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office  
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