Tabela de propostas de projetos de treinamentos nikkeis para o ano fiscal de 2015
1º semestre (Periodo de treinamento: Abril de 2015～Setembro de 2015), 2º semestre (Periodo de treinamento: Outubro de 2015 ～Março de 2016)
Conteúdo da proposta (Admissão de estagiários nikkeis)
Cód.

C-2

C-3

C-4

C-6

C-7

Tipo do curso

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Nome do Curso

Kaizen e 5S(2)

Capacitação de gestores voltada para
empreendedores e sucessores

Educação infantil

Treinamento para Líderes femininas de
comunidades rurais nikkeis

Ensino da língua japonesa como língua
de herança (Formação de ProfessorⅠ)

Vagas

10

10

6

6

6

Semestre

2º

2º

2º

2º

2º

Organização sugerida (Instituição onde
será realizado o estágio)

Contato

Centro responsável

Cargo atual, qualificações, conhecimentos:
Passoas que atualmente ocupam ou
pretendem ocupar no futuro cargos
gerenciais.
Escolaridade: Formação superior (ou
equivalente).
Overseas Vocational
Experiência: 3 anos.
Training Association
Idade: 21 a 50 anos.
Conhecimento de língua japonesa superior
à segunda metade do nível básico.
Outras línguas: Existe possibilidade de
disponibilização de intérprete.
Material didático: em japonês ou inglês.

NISHIDA Kimiko (Ms)
Tel: 043-276-7239
Fax: 043-276-7280
Mail: nishida.kimiko@ovta.or.jpMail:
nishida.kimiko@ovta.or.jp
Site: http://www.ovta.or.jp/

JICA
Yokohama

12-10-2015

① 1. Adquirir know-how sobre a administração "sem falhas" através do estudo das
habilidades e do aprimoramento da capacidade de discernimento como administrador de
empresas;
2. A participação no curso contribuirá para aclarar a concepção, tornando o plano de
negócios concreto e factível;
② 1. Know-how de administração de empresas
2. Fortalecimento da capacidade de argumentação através da preparação e
06-11-2015
apresentação de plano de negócios;
3. Preparação concreta para empreender novos negócios.
③ 1. Palestras: Gestão administrativa, estratégias administrativas, marketing, estratégias
financeiras, plano de negócios, etc.
2. Treinamento prático: estudo de caso;
3. Visitação: empresas e entidades apoiadoras.
4. Apresentação: relatório de atividades (job report), plano de negócios.

Cargo atual, qualificações, conhecimentos:
Pessoa com experiência profissional em
atividade-base de empreendedorismo ou
gestão inovadora.
Escolaridade: Formação superior (ou
equivalente).
Overseas Vocational
Experiência: 5 anos.
Training Association
Idade: 21 a 50 anos.
Conhecimento de língua japonesa superior
à segunda metade do nível básico.
Outras línguas: Existe possibilidade de
disponibilização de intérprete.
Material didático: em japonês ou inglês.

NISHIDA Kimiko (Ms)
Tel: 043-276-7239
Fax: 043-276-7280
Mail: nishida.kimiko@ovta.or.jp
Site: http://www.ovta.or.jp/

JICA
Yokohama

29-11-2015

1) Aprendizado de técnicas de conhecimentos relacionados à educação infantil, bem como
conhecimentos e técnicas relacionados ao método de ensino de língua japonesa durante a
infância, voltado aos descendentes de japoneses.
2) 1.Técnica de ensino infantil; 2.Conceito e conhecimento básico sobre o ensino de língua
japonesa aos descendentes de japoneses; 3.Educação bilíngue, conhecimento básico
18-02-2016 sobre a psicologia do desenvolvimento.
3) 1.Palestras：Princípios e métodos de ensino, música e criança, movimento e criança,
livro ilustrado e criança, criação plástica e criança, eventos japoneses do ano todo,
natureza e criança, educação alimentar e criança, sociedade nikkei e educação infantil,
palavras e criança, etc.; 2.Prática：escola de educação infantil privada; 3.Visita de
estudos：instituições de educação infantil, escolas bilíngues; 4.Apresentação.

Cargo atual/qualificação/background:
possuir licenciatura em Educação Infantil
ou equivalente e estar atualmente
envolvido na área de Educação Infantil.
Experiência: 1 ano.
Associação Kaigai Nikkeijin
Idade: 21 a 50 anos.
Kyokai
Nível de proficiência em língua japonesa
equivalente ou superior à segunda metade
do nível básico.
Outros idiomas: não disponível.

MIZUKAMI Takao (Mr)
Tel: 045-211-1783
Tel: 045-211-1784
Fax: 045-211-1781
Mail: kenshu@jadesas.or.jp
Site: http://www.jadesas.or.jp/

JICA
Yokohama

11-01-2016

1) Adquirir conhecimento relacionado às atividades do departamento de senhoras para
adotar medidas para a assistência social aos idosos e para a ativação regional.
2) 1.Ativação regional através de atividades como desenvolvimento de produto regional,
promoção regional, etc.; 2.Atividade de bem estar e saúde regional; 3.Construção de uma
13-02-2016 comunidade rural abastada e métodos de solução de questões que as comunidades rurais
nikkeis locais possuem.
3) 1.Palestras：resumo das atividades de grupos femininos, orientação nutricional;
2.Visitas de estudos：cooperativa agrícola desenvolvidas, instituições assistenciais;
3.Seminários：encontro feminino da JÁ; 4.Práticas：artesanato.

Cargo atual, qualificações, conhecimentos:
Dirigente ou pessoa com potencial para se
tornar futuramente um dirigente do
departamento de senhoras de organização
Associação Kaigai Nikkeijin
nikkei de comunidades rurais.
Kyokai
Experiência: 1 ano.
Idade: 21 a 59 anos.
Conhecimento de língua japonesa superior
à segunda metade do nível básico.

MIZUKAMI Takao (Mr)
Tel: 045-211-1783
Tel: 045-211-1784
Fax: 045-211-1781
Mail: kenshu@jadesas.or.jp
Site: http://www.jadesas.or.jp/en/

JICA
Yokohama

Cargo atual, qualificações,
conhecimentos:Professor que trabalha em
escola nikkei cujo objetivo é a educação
de descendentes de imigrantes japoneses.
Escolaridade: Superior ao Ensino Médio.
Associação Kaigai Nikkeijin
Experiência: 1 ～ 3anos ou ter menos de
Kyokai
300 horas.
Idade: 21 a 47 anos.
Conhecimento de língua japonesa
segunda metade do nível básico.
Outras línguas: Não disponível.

MIZUKAMI Takao (Mr)
Tel: 045-211-1783
Tel: 045-211-1784
Fax: 045-211-1781
Mail: kenshu@jadesas.or.jp
Site: http://www.jadesas.or.jp/

JICA
Yokohama

Inicio

Termino

18-01-2016

① Aprofundar a compreensão dos "5S" e "Kaizen" e, como líder, apoiar as atividades
relacionadas.
② 1. Significado de "kaizen" e "5S" e modo de conduzir as atividades;
2. Técnicas para resolução de problemas;
3. Elaboração de plano de ação.
12-02-2016 ③ 1. Palestras: características das empresas japonesas, modelo japonês de gestão da
produção, liderança (leadership);
2. Treinamento prático: gestão da produção simulada.
3. Visitação: In loco no chão de fábrica
4. Painel de debate: debate intermediário e debate final
5. Treinamento: relatório de atividades (job report) e plano de ação

treinamento
prévio
(à distância)
01-09-2015
Treinamento no
Japão
29-11-2015

Objetivo do estágio

1) Conhecimento básico sobre educação de herança cultural (língua, cultura, história
<inclui aprendizado sobre imigração>), além de aprendizagem de técnicas de orientação
2) 1.Aprender o conhecimento básico de professor encarregado de ensino da herança
cultural; 2.Entender a teoria básica do ensino de herança cultural e (de desenvolvimento)
de línguas, e aprender métodos de execução; 3.Aprender conhecimento e técnicas de
orientação para ensino de herança cultural relativas à língua; 4.Aprender técnicas de
25-02-2016
orientação básicas de ensino de herança cultural relativas a atividades culturais.
3) Palestras: 1.Conhecimento básico de orientador com responsabilidades de ensino de
herança cultural; 2.Teoria básica de ensino de herança cultural-línguas (desenvolvimento
de); 3.O ensino de herança cultural e a língua; 4.O ensino de herança cultural e a cultura;
5.Visitas: Classe internacional, Escola de estrangeiros, instituições de cultura japonesa;
6.Prática: Escola bilíngue.

Qualificações e pré-requisitos

Conteúdo da proposta (Admissão de estagiários nikkeis)
Cód.

C-8

C-9

C-10

C-12

Tipo do curso

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Nome do Curso

Ensino da língua japonesa como língua
de herança (Formação de ProfessorⅡ)

Ensino da língua japonesa como língua
de herança (Formação de Orientador)

Administração japonesa para promoção
de cooperação à PME

Programa de reabilitação com música

Vagas

6

6

6

10

Semestre

2º

2º

2º

2º

Inicio

Termino

Objetivo do estágio

Qualificações e pré-requisitos

Organização sugerida (Instituição onde
será realizado o estágio)

Contato

Centro responsável

29-11-2015

① Adquirir conhecimentos e técnicas de orientação fundamentais relacionados ao ensino
de herança cultural (vocabulário, cultura, história <inclui estudo sobre imigração>)
② 1. Entendimento da teoria aplicada ao ensino de herança cultural e ao ensino (e
evolução) da língua e aprender métodos de aplicação;
2. Conhecimentos e técnicas de orientação relacionados ao vocabulário do ensino de
herança cultural;
3. Método de elaboração de programa do curso básico;
25-02-2016
4. Método de elaboração de plano de orientação e técnicas de orientação de atividades
culturais.
③ 1. Palestras: (1) Teoria aplicada ao ensino da língua japonesa como herança cultural e
ao ensino (e evolução) da língua.
(2) O ensino da herança cultural e a língua;
(3) O ensino da herança cultural e a cultura;
2. Visitação: escola para estrangeiros, instituições de cultura japonesa etc.
3. Treinamento prático

Cargo atual/qualificação/background:
professor de língua japonesa que atue em
escola japonesa estabelecida com o
objetivo de ensinar os descendentes de
imigrantes japoneses
Experiência: superior a 5 anos ou superior Associação Kaigai Nikkeijin
de 500 horas.
Kyokai
Idade: 21 a 50 anos.
Nível de proficiência em língua japonesa
equivalente ou superior ao nível
intermediário.
Outros idiomas: não disponível.

MIZUKAMI Takao (Mr)
Tel: 045-211-1783
Tel: 045-211-1784
Fax: 045-211-1781
Mail: kenshu@jadesas.or.jp
Site: http://www.jadesas.or.jp/

JICA
Yokohama

11-01-2016

1) Como professor encarregado do ensino de herança cultural e orientador de novos
professores, além do aprofundamento no conhecimento sobre ensino de herança cultural,
aprenderá conhecimentos e técnicas para design de cursos de formação e
desenvolvimento de novos professores.
2) 1.Aprender conhecimento e técnicas de ensino de herança cultural altamente
especializados; 2.Aprender técnicas de orientação de palestrante; 3.Aprender métodos de
design de cursos voltados para aspirantes a professores de ensino de herança cultural;
03-03-2016
4.Aprender métodos de design de cursos voltados para professores que já atuam na área
de ensino de herança cultural.
3) 1.Palestras: (1) Conhecimento relativo a ensino de herança cultural; (2) Conhecimento e
técnicas para o desenvolvimento-formação de professores de ensino de herança cultural;
2.Exercícios: Treinamento de palestra de formação de professores de ensino de herança
cultural; 3.Visitas: Organizações de formação de professores, Escola de estrangeiros,
instituições de cultura japonesa.

Cargo atual, qualificações,
conhecimentos.Orientador ou aspirante
envolvido na formação e desenvolvimento
de professores locais
Escolaridade: Escolaridade: Superior ao
Ensino Médio.
Associação Kaigai Nikkeijin
Experiência: Mais de 7 anos ou mais de
Kyokai
700 horas de aula.
Idade: 21 a 59 anos.
Conhecimento de língua japonesa nível
superior.
Outras línguas: Não disponível.

MIZUKAMI Takao (Mr)
Tel: 045-211-1783
Tel: 045-211-1784
Fax: 045-211-1781
Mail: kenshu@jadesas.or.jp
Site: http://www.jadesas.or.jp/en/

JICA
Yokohama

04-10-2015

① Desenvolver recursos humanos capacitados para a gestão corporativa com visão de
longo prazo através da aprendizagem dos métodos de compartilhamento e penetração da
filosofia corporativa no Japão.
② 1. Entendimento sobre a gestão de empresas japonesas.
2. Aprendizagem sobre método de elaboração de filosofia corporativa.
05-11-2015
3. Aprendizagem sobre métodos de compartilhamento e penetração da filosofia
corporativa
③ 1. Palestras: administração japonesa.
2. Treinamento prático: técnica de Logical Thinking.
3. OJT.
4. Visitação: casos de gestão de empresas de manufatura /gestão visionária

01-11-2015

1) ・Assimilar a teoria e prática de programas de reabilitação com música; ・Formação de
recurso humano capaz de implementar programas de reabilitação ou instruir e treinar, por
exemplo, os membros da equipe no país de origem; ・Promover o intercâmbio para
construir uma nova relação entre a sociedade nipo-descendente e o Japão.
2) ・Aprimorar os conhecimentos necessários para cuidar do idoso; compreender as ações
para prevenir o confinamento no leito; ・Assimilar as técnicas para gerir os três programas:
ioga de relaxamento, ginástica rítmica e apresentação musical; ・Ginástica com música,
cuidados com a mente, técnicas de treinamento da ativação cerebral; ・ Acompanhamento
25-11-2015 técnico após regressar ao país de origem e construção de uma rede de contato de
estagiários nipo-descendentes, da província e de organizações relacionadas com a
comunidade japonesa para atividades de desenvolvimento local.
3) 1.Palestra: Realização de palestras de diretores de instituições no local do curso; 2.Aula
prática/OJT: Treinamento prático do programa de reabilitação; 3.Visita: Visita às
instalações da Yura rhythm, visitação nas moradias provisórias de Ishinomaki, e casas de
idosos afetadas pelo terremoto seguido de tsunami; 4.Exercício: Implementar programas
destinados aos usuários da Yura rhythm; 5.Apresentação: Elaborar relatório do conteúdo
do curso.

Experiência: 3 anos.
Idade: 21 a 50 anos.
Nível de proficiência em língua japonesa
equivalente ou superior ao nível
intermediário.

Sr. Takao Mizukami (水上 貴雄)
Tel.: 045-211-1783
Associação Kaigai Nikkeijin Tel.: 045-211-1784
Kyokai
Fax: 045-211-1781
E-mail: kenshu@jadesas.or.jp
Site: http://www.jadesas.or.jp/

Cargo atual, qualificações, conhecimentos:
pessoas que trabalham na área de saúde
e serviços de bem-estar social
(enfermeiros e cuidadores qualificado)
Idade: 21 a 50 anos.
Yura-Rhythm co.ltd.
Conhecimento de língua japonesa superior
à segunda metade do nível básico.
Outras línguas: Existe possibilidade de
disponibilização de intérprete.
Observação: Ter interesse por música.

ONOSAWA Kiyoshi (Mr)
Tel: 022-251-2021
Fax: 022-251-2031
Mail: onosawa.yura@gmail.com
Site: http://yura-rhythm.com/

JICA
Yokohama

JICA Região
Tohoku

Conteúdo da proposta (Admissão de estagiários nikkeis)
Cód.

C-15

L04

★L08

Tipo do curso

Grupo

Individual Longa
duração

Individual Longa
duração

★L09

Individual Longa
duração

★L10

Individual Longa
duração

Nome do Curso

Curso para enriquecimento da
capacitação em agronegócio

Medidas de conservação do solo por
uma abordagem participativa da
comunidade

Odontologia (Nikkei)

Saúde e bem-estar dos nikkeis

Engenheiro Nikkei para promoção da
cooperação de PME

Vagas

9

3

4

4

4

Semestre

2º

2º

2º

2º

2º

Inicio

Termino

05-10-2015

1) Cooperação e fortalecimento das organizações agrícolas voltadas para ruralistas
descendentes de japoneses e promoção e manutenção da tecnologia para formar
sucessores
2) Organizar ideias factíveis nos países de origem, tomando-se como referência negócios e
métodos de promoção de vendas de produtos agrícolas da província de Hiroshima.
3) 1.Apresentação do relatório de campo; 2.Palestras; 3.Visita; 4.Apresentação do plano
de ação.
31-10-2015
1) Cooperação e fortalecimento das organizações agrícolas voltadas para ruralistas
descendentes de japoneses e promoção e manutenção da tecnologia para formar
sucessores
2) Organizar ideias factíveis nos países de origem, tomando-se como referência negócios e
métodos de promoção de vendas de produtos agrícolas da província de Hiroshima.
3) 1.Apresentação do relatório de campo; 2.Palestras; 3.Visita; 4.Apresentação do plano
de ação.

04-10-2015

Cargo atual, qualificações, conhecimentos:
Engajado na conservação do meio
ambiente; Em condições aptas para
suportar atividades no campo, física e
mentalmente; Conhecimentos básicos de
1) Assimilar técnicas agrícolas sustentáveis e medidas de conservação do solo.
processamento de estatística; Com
2) Assimilar técnicas agrícolas sustentáveis com possibilidade de ser aplicadas na América habilidades de comunicação via PC e
08-03-2016 Latina; Assimilar medidas de conservação do solo para manutenção do volume da
internet .
produção agrícola no longo prazo.
Escolaridade: Pessoas com nível superior.
3) 1.Palestra 2.Exercício 3.Aula prática 4.Pesquisa 5.Visita 6.Seminário 7.Apresentação
Experiência: não exigido.
Idade: 21 a 50 anos.
Conhecimento de língua japonesa superior
à primeira metade do nível básico.
Outras línguas: Consultar sobre a
disponibilidade em inglês.

Objetivo do estágio

Qualificações e pré-requisitos

Organização sugerida (Instituição onde
será realizado o estágio)

Cargo atual, qualificações, conhecimentos:
Pessoas que participam ativamente ou
que almejam participar na gestão ou de
atividades de organizações agrícolas.
Escolaridade: Formação especializada na Centro Internacional de
área de agricultura ou pecuária.
Hiroshima
Experiência: 3 anos.
Idade: 21 a 50 anos.
Conhecimento de língua japonesa superior
à primeira metade do nível básico.

Tokyo University of
Agriculture
Institute of Environment
Rehabilitation and
Conservation

a ser determinado junto a
instituição receptora

1) Aprendizado de conhecimento/tecnologia de ponta relacionada a cada área de
especialidade.
2) 1.Conhecimento médico de ponta relacionado a diversas especialidades; 2.Tecnologia
para manuseio de diversos equipamentos médicos; 3.Técnica de diagnóstico; 4.Técnica
cirúrgica; 5.Cuidados pós-operatórios; 6.Construção de rede de pesquisa.
3) Sem Treinamento de experiência prática: 1.Aulas sobre exemplos clínicos; 2.Técnica de
diagnóstico através do OJT (treinamento em local de trabalho); 3.Tecnologia de manuseio
de equipamentos médicos; 4.Acompanhamento de cirurgia; 5.Pesquisa e avaliação de
exemplos clínicos locais; 6.Participação e apresentação em congressos.

a ser determinado junto a
instituição receptora

1) Aprendizado de conhecimento/tecnologia de ponta relacionada a cada área de
especialidade.
2) 1.Conhecimento das tecnologias médicas de ponta em cada especialização;
2.Tecnologia para manuseio de diversos equipamentos médicos; 3.Técnica de diagnóstico;
4.Técnica de orientação; 5.Gerenciamento ; 6.Construção de rede de pesquisa.
3) 1.Aulas sobre exemplos clínicos; 2.Técnica de diagnóstico através do OJT (treinamento
em local de trabalho); 3.Tecnologia de manuseio de equipamentos médicos; 4.Visita aos
locais de diagnóstico e consultas médicas; 5.Pesquisa e avaliação de exemplos clínicos
locais; 6.Participação e apresentação em congressos.

Formação acadêmica: Formação
específica (área de assistência médica)
Experiência: 1 ano
Idade: 21 a 50 anos
Associação Kaigai Nikkeijin
Nível de proficiência em língua japonesa
Kyokai
equivalente ou superior à primeira metade
do nível básico.
Outros idiomas: consultar disponibilidade
do curso em língua inglesa

① Assimilar a tecnoloia de vanguarda das PME.
② 1. Aprendizagem da tecnologia de vanguarda das respectivas áreas específicas; 2.
Compreensão da cultura corporativa japonesa 3. Estruturação de rede de contatos.
③ 1. Palestras básicas; 2. OJT; 3. Palestras básicas sobre gestão empresarial; 4. Visita
técnica às empresas

Experiência: 1 ano
Idade: 21 a 50 anos
Consultar disponibilidade do curso em
língua inglesa

a ser determinado junto a
instituição receptora

Formação acadêmica: graduação em nível
supeiror (odontologia)
Experiência: 1 ano
Associação Kaigai Nikkeijin
Idade: 21 a 50 anos
Kyokai
Nível de proficiência em língua japonesa
equivalente ou superior à primeira metade
do nível básico.
Outros idiomas: consultar disponibilidade
do curso em língua inglesa

Contato

Centro responsável

Sr. Akira Ota (大田 亮)
Tel.: 082-421-5900
JICA Região
Fax: 083-933-5751
Chugoku
E-mail: hicc12＠hiroshima-ic.or.jp
Site: http://www.hiroshima-ic.or.jp/

ITO Kahori (Ms)
Tel: 03-5477-2560
Fax: 03-5477-2635
Mail: ki205036@nodai.ac.jp
Site: http://www.nodai.ac.jp/

JICA
Yokohama

MIZUKAMI Takao (Mr)
Tel: 045-211-1783
Tel: 045-211-1784
Fax: 045-211-1781
Mail: kenshu@jadesas.or.jp
Site: http://www.jadesas.or.jp/

JICA
Yokohama

MIZUKAMI Takao (Mr)
Tel: 045-211-1783
Tel: 045-211-1784
Fax: 045-211-1781
Mail: kenshu@jadesas.or.jp
Site: http://www.jadesas.or.jp/

JICA
Yokohama

Sr. Takao Mizukami (水上 貴雄)
Tel.: 045-211-1783
Tel.: 045-211-1784
Associação Kaigai Nikkeijin
Fax: 045-211-1781
Kyoukai
E-mail: kenshu@jadesas.or.jp
Site: http://www.jadesas.or.jp/en/

JICA
Yokohama

Conteúdo da proposta (Admissão de estagiários nikkeis)
Cód.

★L20

S-06

S-09

Tipo do curso

Individual Longa
duração

Individual Curta duração

Individual Curta duração

Individual ★S-10
Curta duração

Individual ★ S-11
Curta duração

Nome do Curso

Medicina (Nikkei)

Sistema de prevenção/assistência
médica para atender enfermidades
decorrentes do estilo de vida de
sociedade envelhecida

Estrutura do sistema de assistência e de
serviços de assistência ao idoso II

Medicina (Nikkei)

Odontologia (Nikkei)

Vagas

4

1

2

4

4

Semestre

2º

2º

2º

2º

2º

Inicio

Termino

10-05-2015

1) Aprendizado de conhecimento/tecnologia de ponta relacionada a cada área de
especialidade.
2) 1.Conhecimento médico de ponta relacionado a diversas especialidades; 2.Tecnologia
para manuseio de diversos equipamentos médicos; 3.Técnica de diagnóstico; 4.Técnica
11-02-2016 cirúrgica; 5.Cuidados pós-operatórios; 6.Formação de rede de pesquisa.
3) Sem Treinamento de experiência prática: 1.Aulas sobre exemplos clínicos; 2.Técnica de
diagnóstico através do OJT (treinamento em local de trabalho); 3.Tecnologia de manuseio
de equipamentos médicos; 4.Acompanhamento de cirurgia; 5.Pesquisa e avaliação de
exemplos clínicos locais; 6.Participação e apresentação em congressos.

04-10-2015

① Estudar as atividades saudáveis praticadas por equipes multidisciplinares nas
instiuições de assistência médica locais envolvidas no cuidado ao idoso e ao paciente
portador de enfermidades decorrentes do estilo de vida.
② 1. Compreensão do modo de diagnosticar as enfermidades decorrentes do estilo de
vida e suas complicações, e da estrutura da assistência médica multidisciplinar das
instituições de excelência; 2. Aprendizagem sobre as assistências médicas e cuidados
prestados aos idosos; 3. Aprendizagem sobre as técnicas de prevenção contra
26-12-2015
enfermidades decorrentes do estilo de vida praticadas nas instituições de assistência
médica locais; 4. Estudar métodos e técnicas aplicáveis em seu próprio país, com base na
aprendizagem acima relatada.
③ 1. Palestras: enfermidades decorrentes do estilo de vida/assistência médica prestada
ao idoso; 2. Treinamento prático: Chiba University Hospital; 3. Visitação: Chiba University
Hospital; 4.Treinamento teórico: Chiba University Hospital; 5. Congressos/seminários; 6.
Apresentação

01-11-2015

1) Aprender os serviços prestados nos cuidados assistenciais ao idoso e oferecer um
serviço apropriado aos idosos nikkeis; Aprender como deve ser o serviço referente aos
cuidados assistenciais ao idoso com demência e saber adaptá-los aos problemas locais.
2) 1.Visão geral do sistema de assistência e bem-estar do idoso do Japão; 2."Técnicas de
assistência baseadas em evidências", que dá suporte ao cotidiano de idosos que
necessitam de assistência; 3.Prática de cuidados que protegem a dignidade do idoso;
4.Como devem ser os cuidados assistenciais ao idoso com demência.
29-01-2016
3) 1.Palestra: Visão geral do sistema de assistência e bem-estar do idoso do Japão,
suporte à dignidade de idosos que necessitam de cuidados assistenciais, como devem ser
os cuidados para suprir uma vida independente, reabilitação adequada ao idoso,
compreensão dos escritórios de serviços assistenciais; 2.Treinamento: Técnicas de
assistência baseadas em evidências; 3.Prática: Serviços ambulatoriais, serviços a
domicílio, serviços a idosos com demência, serviços em postos de serviço; 4.Retrospectiva
da prática: Estudo de aplicações aos problemas locais.

Objetivo do estágio

Qualificações e pré-requisitos

Organização sugerida (Instituição onde
será realizado o estágio)

Formação acadêmica: graduação em nível
supeiror (Medicina)
Experiência: 1 ano
Associação Kaigai Nikkeijin
Idade: 21 a 50 anos
Kyokai
Nível de proficiência em língua japonesa
equivalente ou superior à primeira metade
do nível básico.
Outros idiomas: consultar disponibilidade
do curso em língua inglesa

Contato

Centro responsável

MIZUKAMI Takao (Mr)
Tel: 045-211-1783
Tel: 045-211-1784
Fax: 045-211-1781
Mail: kenshu@jadesas.or.jp
Site: http://www.jadesas.or.jp/

JICA
Yokohama

Cargo atual, qualificações, background:
graduação em nível superior na área de
assistência médica, desejável que possua
conhecimentos básicos em saúde pública.
千葉大学
Formação acadêmica: graduação em nível
大学院医学研究院
superior
Idade: 21 a 50 anos.
Outros idiomas: disponível em lingua
inglesa.

Sr. Kotaro Yokote (横手 幸太郎)
（事務担当 モトザワ）
Tel.: 043-226-2092
Fax: 043-226-2095
E-mail: hicc28@hiroshima-ic.or.jp
Site: http://www.m.chiba-u.ac.jp/

JICA
Yokohama

Cargo atual, qualificações, conhecimentos:
Estar envolvido nos cuidados assistenciais
a idosos na comunidade Nikkei.
Experiência: 1 ano.
Idade: 21 a 50 anos.
Conhecimento de língua japonesa superior
à primeira metade do nível básico.
Observação: Com acompanhamento para
ex-treinandos pós-retorno ao país de
origem (Ensino à distância).

ITO Ichiro (Mr)
Tel: 045-972-3294
Fax: 045-972-3298
Mail: i_ito@yicsw.ac.jp
Site: http://www.yicsw.ac.jp/

JICA
Yokohama

Kokusai Gakuen
Education Institute
Yokohama International
College of Social Welfare

a ser determinado junto a
instituição receptora

1) Aprendizado de conhecimento/tecnologia de ponta relacionada a cada área de
especialidade.
2) 1.Conhecimento médico de ponta relacionado a diversas especialidades; 2.Tecnologia
para manuseio de diversos equipamentos médicos; 3.Técnica de diagnóstico; 4.Técnica
cirúrgica; 5.Cuidados pós-operatórios; 6.Formação de rede de pesquisa.
3) Sem Treinamento de experiência prática: 1.Aulas sobre exemplos clínicos; 2.Técnica de
diagnóstico através do OJT (treinamento em local de trabalho); 3.Tecnologia de manuseio
de equipamentos médicos; 4.Acompanhamento de cirurgia; 5.Pesquisa e avaliação de
exemplos clínicos locais; 6.Participação e apresentação em congressos.

Formação acadêmica: graduação em nível
superior (medicina)
Experiência: 1 ano
Idade: 21 a 50 anos
Associação Kaigai Nikkeijin
Nível de proficiência em língua japonesa
Kyokai
equivalente ou superior à primeira metade
do nível básico.
Outros idiomas: consultar disponibilidade
do curso em língua inglesa

MIZUKAMI Takao (Mr)
Tel: 045-211-1783
Tel: 045-211-1784
Fax: 045-211-1781
Mail: kenshu@jadesas.or.jp
Site: http://www.jadesas.or.jp/

JICA
Yokohama

a ser determinado junto a
instituição receptora

1) Aprendizado de conhecimento/tecnologia de ponta relacionada a cada área de
especialidade.
2) 1.Conhecimento médico de ponta relacionado a diversas especialidades; 2.Tecnologia
para manuseio de diversos equipamentos médicos; 3.Técnica de diagnóstico; 4.Técnica
cirúrgica; 5.Cuidados pós-operatórios; 6.Construção de rede de pesquisa.
3) Sem Treinamento de experiência prática: 1.Aulas sobre exemplos clínicos; 2.Técnica de
diagnóstico através do OJT (treinamento em local de trabalho); 3.Tecnologia de manuseio
de equipamentos médicos; 4.Acompanhamento de cirurgia; 5.Pesquisa e avaliação de
exemplos clínicos locais; 6.Participação e apresentação em congressos.

Formação acadêmica: graduação em nível
superior (odontologia)
Experiência: 1 ano
Idade: 21 a 50 anos
Associação Kaigai Nikkeijin
Nível de proficiência em língua japonesa
Kyokai
eqivalente ou superior à primeira metade
do nível básico.
Outros idiomas: consultar disponibilidade
do curso em língua inglesa

MIZUKAMI Takao (Mr)
Tel: 045-211-1783
Tel: 045-211-1784
Fax: 045-211-1781
Mail: kenshu@jadesas.or.jp
Site: http://www.jadesas.or.jp/

JICA
Yokohama

Conteúdo da proposta (Admissão de estagiários nikkeis)
Cód.

★S-12

★S-13

Tipo do curso

Individual Curta duração

Individual Curta duração

Individual ★S-14
Curta duração

★S-15

S-17

S-18

Individual Curta duração

Individual Curta duração

Individual Curta duração

Nome do Curso

Assistência médica e social aos nikkeis

Engenheiro nikkei para promoção da
cooperação de PME

Direito empresarial para promoção da
cooperação de PME

Contabilidade empresarial para
promoção da cooperação de PME

Gerenciamento da operação de
organizações Nikkei

Tecnologia de digitalização de
documentos

Vagas

4

4

1

1

1

1

Semestre

2º

2º

2º

2º

2º

2º

Inicio

Termino

a ser determinado junto a
instituição receptora

Objetivo do estágio

1) Aprendizado de conhecimento/tecnologia de ponta relacionada a cada área de
especialidade.
2) 1.Conhecimento das tecnologias médicas de ponta em cada especialização;
2.Tecnologia para manuseio de diversos equipamentos médicos; 3.Técnica de diagnóstico;
4.Técnica de orientação; 5.Gerenciamento ; 6.Construção de rede de pesquisa.
3) 1.Aulas sobre exemplos clínicos; 2.Técnica de diagnóstico através do OJT (treinamento
em local de trabalho); 3.Tecnologia de manuseio de equipamentos médicos; 4.Visita aos
locais de diagnóstico e consultas médicas; 5.Pesquisa e avaliação de exemplos clínicos
locais; 6.Participação e apresentação em congressos.

Qualificações e pré-requisitos

Organização sugerida (Instituição onde
será realizado o estágio)

Formação acadêmica: graduação em nível
superior (odontologia)
Experiência: 1 ano
Idade: 21 a 50 anos
Associação Kaigai Nikkeijin
Nível de proficiência em língua japonesa
Kyokai
equivalente ou superior à primeira metade
do nível básico.
Outros idiomas: consultar disponibilidade
do curso em língua inglesa

Contato

MIZUKAMI Takao (Mr)
Tel: 045-211-1783
Tel: 045-211-1784
Fax: 045-211-1781
Mail: kenshu@jadesas.or.jp
Site: http://www.jadesas.or.jp/

Centro responsável

JICA
Yokohama

Experiência: 1 ano
Idade: 21 a 50 anos
Outros idiomas: consultar disponibilidade
do curso em língua inglesa

Sr. Takao Mizukami (水上 貴雄)
Tel.: 045-211-1783
Associação Kaigai Nikkeijin Tel.: 045-211-1784
Kyoukai
Fax: 045-211-1781
E-mail: kenshu@jadesas.or.jp
Site: http://www.jadesas.or.jp/

JICA
Yokohama

01-11-2015

① Aprendizagem sobre as informações relacionadas à expansão das PME para o exterior.
② 1. Conhecimentos relacionados à economia japonesa; 2. Conhecimentos legais como
legislação comercial, empresarial etc.; 3. Aprendizagem sobre as informações relacionadas
28-01-2016 à expansão das PME para o exterior.
③ 1. Participação em aulas relacionadas à economia e legislação; 2. Pesquisa com
entrevista para levantamento de dados junto a instituições econômicas; 3. Visitas em
empresas com intenção de expandir as operações no exterior

Formação acadêmica: advogado ou
analista de órgão público
Experiência: 1 ano
Idade: 21 a 50 anos
Nível de proficiência em língua japonesa
equivalente à primeira metade do nível
básico a intermediário

Sr. Takao Mizukami (水上 貴雄)
Tel.: 045-211-1783
Associação Kaigai Nikkeijin Tel.: 045-211-1784
Kyoukai
Fax: 045-211-1781
E-mail: kenshu@jadesas.or.jp
Site: http://www.jadesas.or.jp/

JICA
Yokohama

11-01-2016

① Aprendizagem sobre as informações relacionadas à expansão das PME para o exterior.
② 1. Conhecimentos relacionados à economia japonesa; 2. Conhecimentos legais como
legislação tributária, contábil. etc.; 3. Aprendizagem sobre as informações relacionadas à
11-02-2016 expansão das PME para o exterior.
③ 1. Participação em aulas relacionadas à economia e legislação; 2. Pesquisa com
entrevista para levantamento de dados junto a instituições econômicas; 3. Visitas em
empresas com intenção de expandir as operações no exterior

Formação acadêmica: contabilista ou
profissional com habilitação de
especialista contábil
Experiência: 1 ano
Idade: 21 a 50 anos
Nível de proficiência em língua japonesa
equivalente à primeira metade do nível
básico a intermediário

Sr. Takao Mizukami (水上 貴雄)
Tel.: 045-211-1783
Associação Kaigai Nikkeijin Tel.: 045-211-1784
Kyoukai
Fax: 045-211-1781
E-mail: kenshu@jadesas.or.jp
Site: http://www.jadesas.or.jp/

JICA
Yokohama

04-10-2015

1) Assimilar conhecimentos relacionados ao método de implementação do planejamento
de operações e método de controle operacional de organizações sem fins lucrativos.
2) 1.Métodos de gestão de organizações sem fins lucrativos; 2.Métodos de implementação
do planejamento relacionados às entidades sem fins lucrativos; 3.Técnicas de solução de
problemas; 4.Elaboração de propostas de atividades para revitalização de organizações
12-11-2015 japonesas.
3) 1.Palestra: Conhecimentos fundamentais da gestão de entidade sem fins lucrativos,
métodos de empreendimentos comunitários, planejamento de atividades com agricultura,
de bem estar social, educacional cultural etc.; 2.Visita: Produtor rural moderno, ponto de
venda direto, cooperativa agrícola, entidades NPO, atividades das associação de bairro;
3.Aula prática: Vivência com a cultura japonesa, planejamento eventos culturais.

Escolaridade: Pessoas pertencente às
organizações sem fins lucrativos e
organizações japonesas.
Associação Kaigai Nikkeijin
Idade: 21 a 50 anos.
Kyokai
Conhecimento de língua japonesa superior
ao nível intermediário.

a ser determinado junto a
instituição receptora

01-11-2015

① Assimilar a tecnologia de última geração das PME
② 1. Aprendizagem sobre a tecnologia de última geração dos segmentos específicos; 2.
Compreensão da cultura empresarial japonesa; 3. Estruturação de rede de contatos.
③ 1. Aulas de temas fundamentais; 2. OJT; 3. Aulas de temas fundamentais da gestão
corporativa; 4. Visita à empresas

① 1. Assimilar conhecimentos/técnicas de digitalização de documentos sob custódia;
2.Assimilar técnicas de catalogação para simplificar a consulta e fornecimento de
documentação.
② 1. Aprendizagem sobre técnicas de digitalização de fotos e documentos; 2.
09-12-2015
Aprendizagem spbre a metodologia simplificada de consulta de documentos; 3. Estima-se
o uso eficaz da aplicação com a implementação dos itens 1 e 2.
③ 1.Palestra; 2.Treinamento prático; 3.Visitação.

Cargo atual, qualificações, background:
Pessoas que trabalham em tempo integral
em museu ou acervo histórico japonês.
Experiência: 1 ano
Associação Kaigai Nikkeijin
Idade: 21 a 51 anos.
Kyokai
Nível de proficiência em língua japonesa
equivalente à primeira metade do nível
básico

MIZUKAMI Takao (Mr)
Tel: 045-211-1783
Tel: 045-211-1784
Fax: 045-211-1781
Mail: kenshu@jadesas.or.jp
Site: http://www.jadesas.or.jp/

JICA
Yokohama

MIZUKAMI Takao (Mr)
Tel: 045-211-1783
Tel: 045-211-1784
Fax: 045-211-1781
Mail: kenshu@jadesas.or.jp
Site: http://www.jadesas.or.jp/

JICA
Yokohama

Conteúdo da proposta (Admissão de estagiários nikkeis)
Cód.

S-25

S-28

S-30

S-31

S-32

S-33

Tipo do curso

Individual Curta duração

Individual Curta duração

Nome do Curso

Formação da identidade Nikkei e
elaboração de material educacional
sobre a história da imigração japonesa

Líderes em educação ambiental (modelo
cidades)

Individual Curta duração

Técnica de recuperação das funções
através de cirurgia ortopédica

Individual Curta duração

Treinamento de reabilitação através de
terapia de ciências físicas (terapia
operacional)

Individual Curta duração

Métodos de suporte integral a pessoas
que necessitam de cuidados

Individual Curta duração

Técnicas de suporte à vida cotidiana e
cuidados às crianças que necessitam de
cuidados

Vagas

2

3

1

1

1

1

Semestre

1º/2º

2º

2º

2º

2º

2º

Inicio

Outubro

04-10-2015

04-10-2015

05-10-2015

05-10-2015

05-10-2015

Organização sugerida (Instituição onde
será realizado o estágio)

Contato

Centro responsável

Termino

Objetivo do estágio

Qualificações e pré-requisitos

Dezembro

① Compreender a história e cultura do Japão, o contexto social e a situação do Japão
atual. Apresentar e publicar os resultados e utilizar para o ensino da herança nikkei.
② 1. Observar e coletar material audiovisual disponível apenas no Japão, como desenhos,
mangás e filmes; 2. Aprendizagem sobre as habilidades relacionadas à elaboração de
apostilas; 3. Aperfeiçoamento de habilidades de ensino pela observação em visita à
escola regular e de idiomas com turmas em idade escolar similar aos de sua turma local; 4.
Compreender profundamente a cultura, a história e a realidade social do Japão atual
através de seu aprendizado vivencial; 5. Aprendizagem de técnicas de apresentação ou
elaboração de relatórios dos resultados da pesquisa em japonês, português ou outra lingua
língua ocidental.
③ Participação não apenas no curso do tema de sua pesquisa, mas também nos
programas de ensino de línguas e nas atividades de vivência cultural da instituição.
Participação como observador nas aulas do curso de cultura e língua japonesa do
Departamento de Estudos Internacionais da Escola de Ciências Sociais e Humanas. Troca
de opiniões com alunos japoneses, visita à escola anexa do Departamento de Educação
da mesma escola. Elaboração de apresentações dos resultados das pesquisas em
Powerpoint.

Cargo atual, qualificações, conhecimentos:
1.Educadores e elaboradores de material
educativo de herança nikkei voltados para
descendentes nikkeis, e que trabalhem em
escolas administradas por entidades
nikkeis; 2.Ser uma pessoa influente nas
áreas especializadas e entidades
pertencentes; 3.Possuir idéias concretas
sobre o tema do material educativo que
deseja elaborar; 4.Deve conhecer as
operações básicas de computador e envio
e recebimento de e-mails.
Experiência: mais de 3 anos.
Idade: 21 a 50 anos.
Conhecimento de língua japonesa superior
à segunda metade do nível básico.

Kanazawa University
International Student
Center, Organization of
Global Affaires

OTA Akira (Mr)
Tel: 076-264-5807
Fax: 076-234-4043
JICA Região
Mail: akirao@staff.kanazawaHokuriku
u.ac.jp
Site: http://isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/

Cargo atual, qualificações, background:
estar engajado em educação ambiental
Idade: 21 a 50 anos.
Nível de proficiência em língua japonesa
equivalente à segunda metade do nível
básico
Obs.: ter capacidade de comunicação e
interação com visitantes, inclusive
crianças.

Universidade de Tokyo de
Agricultura
Departamento de
desenvolvimento agrícola
internacional
Laboratório de
desenvolvimento agrícola
regional

Sr. Shinbori (新堀 春輔)
Tel.: 075-641-0911
Fax: 075-641-0912
E-mail: shinbori＠miyako-eco.jp
Site: http://www.kaep.or.jp/

JICA Região
Kansai

① Aprender a tecnologia japonesa de alto nível em relação a próteses de articulações.
② Aprendizagem sobre o conhecimento e técnicas relacionadas à reabilitação funcional
01-12-2015 ortopédica.
③ Acompanhamento no atendimento externo e ambulatorial sob orientação de cirurgiãomédico ortopedista. Observação de cirurgias e participação em congresso.

Cargo atual, qualificações, background:
possuir licença médica
Idade: 21 a 50 anos.
Nível de proficiência em língua japonesa
equivalente ao nível intermediário do nível
básico

Centro Internacional de
Hiroshima
(Centro de reabilitação de
pessoas com deficiências
físicas da província de
Hiroshima)

Sr. Ota (大田 亮)
Tel.: 082-421-5900
Fax: 083-933-5751
E-mail: hicc12＠hiroshima-ic.or.jp
Site: http://rehab-hiroshima.org/

JICA Região
Chugoku

① Aprender as abordagens específicas para cada tipo evolução da reailitação, sistema ou
enfermidade.
② Técnicas de exercícios de reabilitação funcional a partir de abordagens diversificadas
01-12-2015
para atendimento de crianças a adultos.
③ Treinamento no local de execução da reabilitação funcional com base em fisioterapia
(terapia ocupacional) voltada a adultos (ou crianças)

Cargo atual, qualificações, conhecimentos:
Fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional.
Idade: 21 a 50 anos.
Conhecimento de língua japonesa superior
à segunda metade do nível básico.

Centro Internacional de
Hiroshima
(Centro de reabilitação de
pessoas com deficiências
físicas da província de
Hiroshima)

Sr. Ota (大田 亮)
Tel.: 082-421-5900
Fax: 083-933-5751
E-mail: hicc12＠hiroshima-ic.or.jp
Site: http://rehab-hiroshima.org/

JICA Região
Chugoku

① Aprender o suporte integral prestado às pessoas com necessidades especiais.
② Metodologia sistêmica da prestação de suporte integral, desde exercícios funcionais e
adaptação social, até exercícios direcionados para a reintegração social das pessoas com
01-12-2015
necessidades especiais.
③ Treinamentos práticos de assistência e suporte, treinamentos profissional e de
adaptação social.

Cargo atual, qualificações, conhecimentos:
Assistente para cuidados dos idosos ou
assistente para cuidados infantis.
Idade: 21 a 50 anos.
Conhecimento de língua japonesa superior
à segunda metade do nível básico.

Centro Internacional de
Hiroshima
(Centro de reabilitação de
pessoas com deficiências
físicas da província de
Hiroshima)

Sr. Ota (大田 亮)
Tel.: 082-421-5900
Fax: 083-933-5751
E-mail: hicc12＠hiroshima-ic.or.jp
Site: http://rehab-hiroshima.org/

JICA Região
Chugoku

Cargo atual, qualificações, conhecimentos:
Assistente para cuidados infantis ou
assistente para cuidados dos idosos.
Idade: 21 a 50 anos.
Conhecimento de língua japonesa superior
à segunda metade do nível básico.

Centro Internacional de
Hiroshima
(Centro de reabilitação de
pessoas com deficiências
físicas da província de
Hiroshima)

Sr. Ota (大田 亮)
Tel.: 082-421-5900
Fax: 083-933-5751
E-mail: hicc12＠hiroshima-ic.or.jp
Site: http://rehab-hiroshima.org/

JICA Região
Chugoku

① Absorver diversas abordagens sobre a condução da educação ambiental envolvendo
cidadãos/entidades.
② 1. Aprendizagem sobre conhecimentos fundamentais; 2. Aprendizagem sobre
30-11-2015 conhecimentos e técnicas para implementar a educação ambiental; 3. Utilizar e cooperar
com diversos recursos para conceber o próprio conceito do modo de condução; 4. Com
base nos itens acima, adquirir conhecimentos e técnicas aplicáveis em seu país de origem.
③ Palestras/treinamento/visitação/apresentação.

① Aprender as técnicas para prestação de suporte voltado ao cotidiano de bebês a
crianças em idade escolar com necessidades especiais.
01-12-2015 ② Técnicas para prestação de suporte voltado para o cotidiano de crianças com
necessidades especiais..
③ Treinamento prático de assistência e prestação de suporte voltado ao cotidiano.

Conteúdo da proposta (Admissão de estagiários nikkeis)
Cód.

S-35

Tipo do curso

Individual Curta duração

Nome do Curso

Preservação da comunidade Nikkei e
apoio a formação de transmissores da
cultura japonesa

S-36

Individual Curta duração

Medidas do Japão para prevenção de
desastres

S-38

Individual Curta duração

Compreensão do mecanismo e estudo
de técnicas de uso de órteses para
artrose no joelho

Vagas

4

2

2

Semestre

2º

2º

2º

Inicio

Termino

Objetivo do estágio

1)1. Obter materiais próprios para divulgar o Japão como suas raízes.; 2. Oferecer apoio à
herança cultural japonesa no local através da comparação entre o Japão atual, cultura
japonesa transmitida ou herdada pelos descendentes.; 3. Conhecer os problemas de
identidade dos nikkeis para utilizar na educação de herança japonesa após o retorno ao
Japão.
2) 1. Atualizar a imagem distorcida do Japão ou incorreta vista no local.; 2. Obter materiais
para o ensino da língua de herança japonesa e a elaboração de seu material didático.; 3.
Análise dos problemas relacionados à identidade dos nikkeis e elaboração de planos para
solucionar tais problemas.; 4. Construção do network com os orientadores nikkeis.
3) 【Palestras】1) Transições históricas da sociedade nikkei.; 2) Transformação da cultura
em ambiente cultural diferente.; 3) Questões relacionadas à situação atual e educação dos
01-11-2015 01-12-2015
nikkeis no Japão atual.; 4) Educação da herança no Japão voltado principalmente para
jovens.; 5) Significado histórico e atual relacionados ao conteúdo das inspeções, visitas e
experiências.
【âmbito do projeto】1) Utilizando mapeamento mental por exemplo, tentar visualizar e
compartilhar a percepção atual da cultura e situação do Japão.; 2) Visita: Realizar ações
experimentais, aprofundando a percepção da cultura e situação do Japão atual.; 3) Visita:
compreender as condições de vida e psicológicas dos nikkeis que moram no Japão, em
regiões com concentração de nikkeis e em regiões onde eles estão espalhados.; 4) Coletar
materiais de ensino que serão necessários para o ensino de herança cultural.; 5) Realizar
uma reunião de troca de opiniões para aprofundamento e compartilhamento do
entendimento.

04-10-2015

Fevereiro

Organização sugerida (Instituição onde
será realizado o estágio)

Cargo atual, qualificações, conhecimentos:
Licenciatura em Educação; Aqueles com
envolvimento na orientação de
descendentes nikkeis.
Escolaridade: Superior ao Ensino Médio.
Centro Internacional de
Experiência: mais de 5 anos.
Hiroshima
Idade: 21 a 50 anos.
Conhecimento de língua japonesa superior
ao nível intermediário.
Outras línguas: Consultar sobre a
disponibilidade em inglês.

Cargo atual/qualificações/background:
pessoas com interesse na área de
prevenção de acidentes.
Experiência: não exigido.
Idade: 21 a 50 anos.
Nível de proficiência em língua japonesa
equivalente à segunda metade do nível
básico.
Cargo atual/qualificações/background:
desejável profissionais relacionados à
① Compreender as órteses para artrose no joelho e assimilar as técnicas de montagem.
assistência a idosos.
② Técnicas de montagem da órtese, metodologia para atender pacientes diversos.
Experiência: não exigido.
③ 1. Aula teórica: Fisiologia do corpo humano e outros; 2. Aprenizagem sobre as técnicas Idade: 21 a 50 anos.
de montagem.
Nível de proficiência em língua japonesa
equivalente ao nível intermediário do nível
básico.

① Aprender as técnicas de elaboração de mapa de riscos.
② 1. Modelo japonês de prevenção de desastres, com base nos recursos humanos; 2
04-11-2015 Compreensão de toda a estrutura política governamental para prevenção de desastres; 3.
Aprendizagem sobre a metodologia de elaboraração de mapa de risco com aplicabilidade.
③ Palestras, visitação e treinamento prático.

Março

Qualificações e pré-requisitos

Universidade de
Yamaguchi

Central das PME do
governo da província de
Okinawa

※ 1ºsemestre (Inscrição: inicio de Outubro ～ 20 de Novembro de 2014)
1ºsemestre (Periodo de treinamento no Japão: Abril de 2015 ～ Setembro de 2015)
※ 2ºsemestre (Inscrição: início de Abril de 2015 ～ meados de Maio de 2015)
2ºsemestre (Periodo de treinamento no Japão: Outubro de 2015 ～ Março de 2016)

★O candidato deverá procurar uma Instituição receptora no Japão e TROCAR E-MAILS. E, comunicar posteriomente ao Kaigai Nikkeijin Kyokai, sobre a sua candidatura.
E demais cursos deverão entrar em contato com a instituição receptora no Japão conforme mencionado na tabela e verificar o conteudo do curso, e anexar a troca de emails, junto a Ficha de Inscrição.

Contato

Sr. Ota (大田 亮)
Tel.: 082-421-5900
Fax: 083-933-5751
E-mail: hicc12＠hiroshima-ic.or.jp
Site: http://rehab-hiroshima.org/

Centro responsável

JICA Região
Chugoku

Sr. Naoki Hattori (服部 直樹)
Tel.: 083-933-5027
JICA Região
Fax: 083-933-5029
Chugoku
E-mail: sh031＠yamaguchi-u.ac.jp
Site: http://www.yamaguchi-u.ac.jp/

Sr. Tosihiro Uesato (上里 芳弘)
Tel.: 098-860-2525
Fax: 098-862-2526
E-mail: yoshihiro＠ocnet.or.jp
site: http://www.ocnet.or.jp/

JICA
Okinawa

