
 

                                                         2012/03/16   14:45:38 

 

PROGRAMA DE BOLSAS 

  DE 

  ESTUDOS E TREINAMENTO 

   NIKKEI – 2012 (2°Sem.) 

  

 

TREINAMENTO EM GRUPO* 

C03 

Treinamento para Líderes femininas de 

comunidades rurais nikkeis  

(Período:Janeiro ~ Fevereiro) 

C04 

Gestão de formação de recursos humanos(Curso 

para Empreendedores) 

(Período:Outubro~Novembro) 

C05 

Seminário sobre gestão dos negócios (Curso de 

formação para sucessores)  

(Período Janeiro~Fevereiro) 

C08 
Educação infantil 

(Período Dezembro~Fevereiro) 

C09 Ensino da língua de herança(Formação de 

Professor1) 

(Período Outubro~Fevereiro) 

C10 

Ensino da língua de herança(Formação de 

Professor2) 

(Dezembro~Fevereiro) 

C11 

Ensino da língua de herança(Formação de 

Orientador) 

(Período Janeiro~Fevereiro) 

*Período: 1 a 3 meses. *** Período: 2 a 3 meses. ** Período: 3 a 10meses      

**** Período: 1 mês.  Cada treinamento tem o período definido 

TREINAMENTO INDIVIDUAL-LONGA DURAÇÃO** 

L03 
Medicina (Nikkei) 

(Período:Outubro~Fevereiro) 

L07 
Odontologia (Nikkei) 

(Período:Outubro~Fevereiro) 

L09 

Treinamento através de experiência clínica 

enfermagem 

(Período:Outubro~Dezembro) 

L13 

Treinamento prático através de experiência clínica de 

reabilitação(fisioterapia,ocupacional,da fala,etc) 

(Período:Outubro~Dezembro) 

L15  
Medicina Oriental(acupuntura e moxabustão) 

(Período:Outubro~Janeiro) 

L16 
Assistência médica e social aos nikkeis 

(Período:Outubro~Fevereiro) 

L19 

Produtos hortícolas nobres produzidos com 

plasticultura(modalidade hortaliças) 

(Período:Outubro~Dezembro) 

L20 

Produtos hortícolas nobres produzidos com 

plasticultura(modalidade flores) 

(Período:Outubro~Dezembro) 

L29 

Tecnologia avançada de processamento de alimentos 

em Hokkaido 

(Período:Outubro~Novembro) 

L30 

Tecnologia de fermentação para o uso eficaz de 

recursos naturais produtos agrícolas que não foram 

utilizados 

(Período:Outubro~Dezembro) 

L31 
Análise e planejamento de administração agrícola 

(Período:Outubro~Dezembro) 

L45 

Suporte social e psicológico aos descendentes de 

japoneses(inclui crianças) 

(Período:Novembro~Janeiro) 

 

TREINAMENTO INDIVIDUAL - CURTA DURAÇÃO*** 

S02 

Técnica de recuperação das funções através de cirurgia 

ortopédica 

(Período:Outubro~Dezembro) 

S03 
Medicina( Nikkei) 

(Período:Outubro~Dezembro) 

S05 
Odontologia(Nikkei) 

(Período:Outubro~Dezembro) 

S06 
Educação continuada dos enfermeiros 

(Período:Outubro~Novembro) 

S07 
Assistência ao idoso em instituição ou na residência 

(Período:Outubro~Dezembro) 

S08 
Assistência social(assistência social aos idosos) 

(Período:Outubro~Novembro) 

S09 
Assistência aos deficientes 

(Período:Outubro~Novembro) 

S10 

Treinamento de reabilitação através de terapia de 

ciências físicas (terapia operacional) 

(Período:Outubro~Dezembro) 

S11 

Métodos de suporte integral a pessoas que necessitam 

de cuidados  

(Peródo:Outubro~Dezembro) 

S12 

Técnicas de suporte à vida cotidiana e cuidados às 

crianças que necessitam de cuidados  

(Período:Outubro~Dezembro) 

S13 
Saúde e bem-estar dos nikkeis 

(Período:Outubro~Dezembro) 

S14 
Acupuntura e moxabustão 

(Período:Outubro~Dezembro) 

S15 
Tecnologia envolvida no tratamento radioativo 

(Período:Outubro~Dezembro) 

S18 

Administração de pomares turísticos e técnica de 

fruticultura 

(Período:Outubro~Novembro) 

S24 

Técnicos (área de ciências naturais, área de ciências 

sociais, formação de recursos humanos etc.) 

(Período:Outubro~Dezembro) 
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S25 

Pesquisadores (área de ciências naturais, ciências 

sociais, formação de pessoal, etc.) 

(Período:Outubro~Dezembro) 

S27 

Apoio para preservação da comunidade nikkei e 

formação de educadores da cultura japonesa 

(Período:Outubro~Novembro) 

S28 

Promover o desenvolvimento na comunidade nikkei da 

identidade japonesa e produções de material didático 

sobre a história da imigração japonesa 

(Período:Outubro~Dezembro) 

 

 

INTERCÂMBIO DE PESQUISADORES**** 

E01 

Intercâmbio de pesquisa (área de ciências naturais, 

ciências sociais, etc) 

(Período:Outubro~Novembro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRITÓRIO ANEXO DO 

CONSULADO GERAL DO JAPÃO EM SÃO PAULO (JICA) 

Av. Brigadeiro Luis Antonio,2729  6andar 

Ed. Torre Brigadeiro - Sao Paulo - SP Brasil 

CEP:01401-000 

Tel: 11-3251-2655      FAX: 11-3251-1321 

E-mail: brsp_oso_rep@jica.go.jp 

Informações com Margarida ou Debora 

Home Page: www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office/ 

                          

(2012.3.13) 

CRONOGRAMA 

Período de inscrição:1 de abril a 25/ maio/2012 

Entrevista:1 de junho de 2012 
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