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O Programa de Convite aos Universitários me proporcionou uma experiência 

única em minha vida, na qual tive a oportunidade de conhecer e viver juntamente com 

pessoas incríveis, desde os colegas do Programa, ministrantes, universitários e 

professores do Japão e os supervisores do Programa. 

Como estudante universitário e pertencente à comunidade japonesa, percebi pelo 

Programa de Convite aos Universitários da Formação de Geração Futura da 

Comunidade Nikkei, a oportunidade de conhecer o Japão pela primeira vez e a de 

adquirir novas ideias, novas maneiras de desenvolver a comunidade Nikkei em minha 

região, uma vez que está se perdendo, ao longo dos anos, a identidade dessa 

comunidade. 

O período de aproximadamente um mês do Programa foi muito bem planejado, 

possibilitando conhecer quatro universidades, a incrível cidade de Yokohama, de 

Tóquio e seus pontos turísticos, a região de Tohoku, mais especificamente as cidades 

que foram atingidas pelo grande terremoto de Tohoku de 2011, e a empresa 

automobilística Nissan de Yokohama e sua produção.  

Por meio de aulas expositivas, interação com os colegas bolsistas, bem como 

com os universitários do Japão, foi possível esclarecer a nossa identidade Nikkei e a sua 

importância para o Japão e as comunidades Nikkei no mundo.  

Durante o período do Programa, utilizamos muito o metrô, cuja praticidade e 

pontualidade são notórias. Conhecemos e adquirimos o cartão Pasmo e Suica que 

funciona como cartões recarregáveis usados no país para viagens em trens, ônibus e 

metrôs, além de realizar compras em algumas lojas, como o famoso kombini. O konbini 

é, sem dúvidas, um dos pontos principais da praticidade do dia a dia no Japão.   

Na Universidade Nacional de Yokohama conhecemos muitos universitários que 

foram bastante receptivos e nos guiaram pelo campus da Universidade, além de um tour 

pela cidade de Yokohama e suas redondezas. Nessa universidade tivemos a 

oportunidade de realizar uma discussão em grupos juntamente com os estudantes dessa 



universidade com temas relacionados ao gênero, cultura, educação, além da 

apresentação de um seminário pelos grupos do Programa, já estabelecidos 

antecipadamente. A experiência de compartilhamento de ideias também foi realizada 

quando visitamos a Universidade Keio, de Tóquio. 

Durante esse período, também tive a oportunidade de estagiar na área de 

pesquisa que estou atualmente atuando (Biotecnologia Vegetal) na universidade onde 

pertenço, na Universidade de Agricultura de Tóquio, NOUDAI. Conheci professores, 

cujas pesquisas são de grande relevância, e seus bolsistas bastante receptivos. No 

Laboratório de Genética Molecular de Plantas, realizei atividades práticas com auxílio 

de professores e de pós-graduandos.  

Outro momento marcante desse Programa, particularmente o mais marcante para 

mim, foi a visita a Tohoku, nas cidades que foram atingidas pelo grande terremoto de 

Tohoku de 2011. Conversamos com funcionários da prefeitura local sobre o desastre e 

de como eles agiram sobre essa situação, bem como suas estratégias de reconstrução da 

cidade e de defesa aos desastres naturais, tivemos contato com pessoas que 

sobreviveram a esse desastre, contando-nos as suas experiências reais, e também de 

líderes da comunidade que nos ensinaram muito sobre as suas funções para as pessoas 

da comunidade. Aprendemos na cidade de Iwanuma, as estratégias criadas para 

minimizar os impactos do tsunami, além de aprendermos sobre a reconstrução da cidade, 

onde visitamos o Sennen Kibo no Oka, o qual é o símbolo dessa reconstrução. Também 

tivemos a oportunidade de interagir com os idosos de Minamisanriku, cidade atingida 

pelo desastre de 2011, em uma atividade prática na produção de pavimento ecológico 

(eco-heiban). 

A amizade criada no Programa de Convite aos Universitários 2017 com o grupo 

(bolsistas e supervisores) é outro ponto bastante positivo. Conhecer colegas 

compatriotas e colegas de várias localidades da América Latina, cada qual com 

conhecimentos em comum e também diversificados, nos dá motivação para manter 

esses contatos e compartilhar nossas experiências para a melhoria do desenvolvimento 

da comunidade Nikkei dos países.      

Agradeço imensamente pela oportunidade disponibilizada pela JICA de poder 

participar desse Programa e de apoiar o desenvolvimento das comunidades nikkeis por 

meio de formação aos descendentes. 

Por fim, o Programa de Convite aos Universitários da Formação de Geração 

Futura da Comunidade Nikkei é uma oportunidade muito boa para os descendentes 



japoneses que buscam de alguma maneira desenvolver a comunidade Nikkei com base 

nos estudos e experiências compartilhadas pelos mais diversos campos da sociedade no 

Japão, além de auxiliar na conexão com a sua identidade como nikkei. 

 

 

 

 

 

 

 


