


Esta é a versão gravada do suporte visual da apresentação criada para o evento acima

indicado.

Esta versão não incluí todos os conteúdos que foram apresentados oralmente aquando do

evento propriamente dito. Para ter informação mais completa, por favor contacte por email.

O conteúdo desta apresentação, no todo ou em partes, não pode ser reproduzido por outrem.
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Bolsas de Estudo para o Japão, para licenciatura, pós-graduação, mestrado ou doutoramento, com início em 2020

O Ministério da Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia do Japão (Monbukagakusho) concede bolsas de estudo para

estudantes portugueses para um curso de licenciatura, pósgraduação, mestrado ou doutoramento em universidades japonesas, com

início em 2020. Os candidatos deverão apresentar os formulários de inscrição, devidamente preenchidos e acompanhados da

documentação requerida, à Embaixada do Japão, até ao dia 26 de Junho de 2019, para pós-graduação, mestrado e doutoramento e

até ao dia 5 de Julho, para licenciatura (data de recepção na Embaixada – não serão aceites candidaturas recebidas depois das

respectivas datas).

Regulamento e formulários de candidatura disponíveis em:

https://www.pt.emb-japan.go.jp/itpr_pt/00_bolsas_2020.html

Os interessados deverão dirigir-se directamente ao Sector Cultural da

Embaixada do Japão em Portugal 

Av. da Liberdade, n.º 245 / 6º andar -1269-033 LISBOA 

Tel: 21 311 05 60 / Fax: 21 354 39 75 / 

E-mail: cultural@lb.mofa.go.jp 

Mais informações em http://www.pt.emb-¬japan.go.jp/
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Como saber quais os Workshops e Eventos?

 Newsletter da Embaixada do Japão em Portugal (os que lhes são comunicados)

https://www.pt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000020.html

 Página de facebook do Projecto Cultural e Pedagógico Japão & Portugal

 Pedindo informação através de email ou Messenger

Infelizmente, não existe uma informação 100% completa e actualizada em Portugal, porque a 

gestão dos eventos não é feita de forma centralizada. A existência de múltiplos grupos e 

indivíduos, bem como a variedade de eventos que organizam, não permitiu ainda garantir que 

todos os workshops e eventos são planeados e divulgados de forma sistemática. 





Este Projecto Cultural e Pedagógico organizou e realizou mais de 30 workshops nos 

últimos 12 meses, em Portugal, para o público geral e sem fins lucrativos. 

Esta estatística excluí os Cursos e outro tipo de formações, as Exposições e outro tipo 

de eventos de lazer.
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Os Estudos Japoneses (a.k.a Japanese Studies) são uma

área de estudo internacional, com diferentes escolas

conforme o país ou região, de natureza transdisciplinar.

Tendo por foco o estudo do Japão na sua História, Cultura,

Arte, Sociedade, Língua, Política, Religião, e demais

aspectos, os estudantes e investigadores de Estudos

Japoneses têm em comum o objecto de estudo mas

provêm das mais diversas formações.

Assim, fazendo uso de disciplinas tão variadas como a

Economia, a Antropologia, a História, e tantas outras, os

Estudos Japoneses permitem aos que se interessam pelo

Japão aliar a sua preparação académica e/ou profissional a

um melhor conhecimento do universo nipónico.

Estudos Japoneses





Actualmente, em Portugal, procuramos desenvolver os

Estudos Japoneses como forma aberta de criação de

saber, com amplo uso de espírito crítico, e com aceitação

de todas as colaborações interdisciplinares.

Os Estudos Japoneses em Portugal têm especificidades

que o distinguem da escola de Estudos Japoneses

Americana, Inglesa e Francesa (entre outras),

designadamente nos seus temas predominantes.
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“Conheça o projecto, faça a viagem.”

Mapa de acesso livre, em Google Earth, com itinerário de viagem,

considerando os lugares onde foram tiradas as fotos, onde foram feitas as

filmagens para o documentário, e também outros lugares relevantes no

âmbito do tema “história da relação entre Portugal e o Japão”.

A frase “conheça o projecto, faça a viagem”, registada também como

propriedade intelectual associada ao conjunto Livro + Exposição +

Documentário + Mapa + Itinerário de viagem, manteve-se como uma das

ideias essenciais do Projecto Cultural e Pedagógico.

Contudo, as informações foram sendo actualizadas (com mais

investigação) e o itinerário de viagem diversificou-se e aprofundou-se

ainda mais, sobretudo depois de 2017 e até ao presente.
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Turismo Imersivo

O Turismo Imersivo caracteriza-se por uma

imersão total na cultura e comunidade a visitar,

inclusive participando em eventos que

habitualmente são exclusivamente para

japoneses.

Aqui nas fotos: festival xintoísta na região de Kita

Kyushu. Participação em todas as etapas do

festival, junto com a comunidade local.
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Próxima Viagem 

de Turismo Imersivo

Saída de Portugal: 20 de Agosto

Fim do Itinerário (Nagasaki) 2 de Setembro

Possibilidade de prolongar + 2 dias em Goto

Ainda existem 4 lugares disponíveis,

encerramento de inscrições a 26 de Maio.

Todas as informações em 

http://umlongoveraonojapao.com

Já se aceitam inscrições para a 

Viagem de Primavera de 2020. 
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Alojamento das Residências Artísticas

até 3 semanas de estadia gratuita

candidaturas abertas



As condições das Residências Artísticas apenas estão disponíveis sob

consulta directamente por email.
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