
Amplo suporte 
financeiro

Programa de bolsa de estudos do MJSP

IJC
•Planejamos descontar integralmente as taxas de matrícula e mensalidade do curso 

intensivo de japonês (IJC) de outubro de 2018.

Ano 1
•Planejamos descontar integralmente as taxas de matrícula e mensalidade, em 2019, 

do primeiro ano do programa de bacharelado.

Anos 2-4
•Planejamos descontar integralmente ou pela metade a taxa de mensalidade de 

alunos selecionados, com base no desempenho acadêmico.

～Programa de estudos de japonês moderno～
O programa de estudos de japonês moderno (Modern Japanese Studies Program ou MJSP, na sigla em inglês) 
é um programa de bacharelado de 4 anos precedido de um curso intensivo de japonês 
(Intensive Japanese Course ou IJC, na sigla em inglês) de 6 meses para aqueles que não têm conhecimentos 
suficientes do idioma japonês para ingressar diretamente no programa de bacharelado. 
O MJSP oferece uma educação abrangente sobre o idioma e a sociedade do Japão. Os cursos dos primeiros 
2-3 anos nas ciências humanas e sociais são lecionados em inglês, juntamente com um estudo intensivo do 
idioma japonês. 
Após os alunos atingirem determinado nível de japonês, eles poderão fazer cursos em japonês nas 
faculdades de Letras, Direito, Economia e Educação.
Quatro características principais：
1) Estudos intensivos do idioma japonês
2) Um currículo flexível de História, Estudos Culturais, Sociologia 

e Economia Política, com disciplinas nas Ciências Humanas e Sociais
3) Vinte alunos por ano
4) Aprendizagem em conjunto com alunos japoneses

Custo total para estudar no MJSP (estimado)

Mensalidade
Aluguel e 
serviços
públicos

Despesas do dia-
a-dia（livros, 
alimentação 

etc.） Total para 
4,5 anos

IJC e ano 
1

Anos 2-4
￥535,800

/ano

￥40,000
/mês×54 

meses
￥50.000 

/mês×54 meses

1 NENHUM 100％ de 
desconto
￥0

¥2,160,000 ¥2,700,000 ¥4,860,000

2 NENHUM
50％ de 
desconto
￥803,700

¥2,160,000 ¥2,700,000 ¥5,663,700

3 NENHUM 0％ de desconto
￥1,607,400 ¥2,160,000 ¥2,700,000 ¥6,467,400



Curso intensivo de 
japonês 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano

Japonês
（básico- intermediário）

Japonês
（intermediário -

avançado）
Japonês Aplicado Japonês Profissional e 

Acadêmico

Disciplinas
principais/secundáris

em japonês

Introdução às 
técnicas de estudo e 
ao Japão moderno

Seminário
Relatório na 
metade do 

período
Estágio Estudo no 

exterior

Introdução aos estudos 
japoneses: História, 
Cultura, Sociedade, 
Economia Política

Escrita Acadêmica
História Japonesa, Cultura, 

Sociedade, Economia 
Política

Trabalho de 
conclusão

Os alunos do MJSP estudarão sobre o Japão em quatro disciplinas acadêmicas principais: História, 
Estudos Culturais, Sociologia e Economia Política. Aqui estão alguns exemplos de cursos que serão 

dados aos alunos do MJSP:

Suporte a estudantes estrangeiros: 
Exemplos

Atendimento de suporte a 
estudantes estrangeiros

Fique à vontade para nos visitar e falar com 
estudantes estrangeiros veteranos.
Eles terão o prazer em ajudar você!

Conselheiro
O conselheiro bilíngue ajudará você a tomar 
decisões para resolver dificuldades relacionadas ao 
ajuste ao estilo de vida, aos estudos, a decisões 
referentes à carreira etc.

Sistema de suporte a estudantes 
estrangeiros

Estudantes japoneses e estrangeiros atualmente 
matriculados ajudarão você no processo de 

transição à sua nova vida em Sapporo. 

Fornecimento de necessidades
Com a ajuda de moradores locais e empresas, as 

necessidades do dia-a-dia e para os estudos podem 
ser fornecidas sem custos.

Dormitório
Estão disponíveis dormitórios para o primeiro ano. 
É possível fazer amigos, cozinhar, estudar e 
conversar com alunos japoneses!

Programa de estudos de japonês moderno
Universidade de Hokkaido

☎ +81-(0)11-706-8045
 mjsp@oia.hokudai.ac.jp
Para mais informações, acesse：
http://www.oia.hokudai.ac.jp/mjsp/
www.facebook.com/modernjapanesestudiesprogram

1st Call November 1 (Wed.) 2017-
November 27 (Mon.) 2017

2nd Call February 1 (Thu.) 2018 –
February 26 (Mon.) 2018

Application Periods
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