
   
 

 
Bolsas de Estudo MEXT 
Ministério da Educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia do Japão 
  

Ficha de Inscrição 
 
Nome: ............................................................................................................................ Idade: ............. 

RG: ................................................................................   Data de nascimento:  .......... / ......... / ............. 

Local de Nascim.(UF): ...................................................  Dupla nacionalidade japonesa: sim(   ) não(   ) 
 

 Obs.: Os candidatos com ascendência japonesa que forem aprovados no exame escrito deverão apresentar os 

nomes dos pais e avós em ideogramas(Kanji), a  respectiva leitura dos mesmos e a província de origem. 

Estado Civil: .................................................................     Sexo: M(   )    F(   )  

Tem filhos? ............Quantos? .........Pretende levar a família? sim(   ) não(   ) 
 

 
a) Já esteve no Japão? sim(   )  não(   )  Motivo: .....................................................Periodo:............................................................ 

    Caso tenha ido a estudo, qual o tipo de bolsa recebida? .............................................................................................................. 

b) Está concorrendo à outra Bolsa de Estudo?  sim(   )  não(   )     Qual? ......................................................................................... 

c) Está concorrendo a esta bolsa pela............ vez. Soube da bolsa através de: (   )Amigos   (   )Escola    (   )Pôsteres                         

    (   )Site do Consulado (   )Feira de Estudantes  (   )Jornais e Revistas (Quais? .....................................)            

    (  )Outro site (Qual?...........................................) (   ) Palestra (Qual?...................................................)                                                  

d) Por que deseja estudar no Japão? ................................................................................................................................................ 
 

 
Auto-avaliação: (classificação: excelente, bom, regular, pouco, nenhum) 

Língua Japonesa:  

Leitura: ............................................. Escrita: ................................................ Conversação: ........................................................... 

Já prestou o Exame de Proficiência da Língua Japonesa (Nihongo Noryoku Shiken): (   )sim / possui o nível:.......   (   ) Não  

Outros idiomas:  

Inglês: ............................................. Espanhol: .............................................. Outros:....................................................................... 
 

 
Contato: 

End. Resid.: ...................................................................................................Cidade/Estado: ........................... CEP: ...................... 

Tel.: res.: ....................................... cel.: ...................................... e-mail: ..........................................................................................   
(Já recebe e-mails do Consulado Geral do Japão? Sim Não)  
 

 

Formação: 

Nome da Universidade (graduação): .................................................Curso:......................................... Conclusão: ......../......./.......... 

Nome da Universidade (pós-graduação): ...........................................Curso:......................................... Conclusão: ......../......./.......... 

Ocupação atual: ........................................................Empresa/Instituição:........................................ Tel.:......................................... 

Título do Projeto de Estudo: ............................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................ 
 

Anexar o Projeto de Estudo redigido em português. 
 

Firmo a presente declaração como expressão da verdade, ciente de que, no caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de 
pleno direito pleitear uma bolsa de estudo do governo japonês, quando comprovada, em qualquer tempo, a falsidade de algum dado. 

 
      São Paulo............ de ....................................... de 2012. 
 
 
                     ........................................................................................ 
                                Assinatura     

*Para uso exclusivo do Consulado 
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