
Programa de Estudos de Língua e Cultura Japonesa da 

Província de Ishikawa 
 

1. O Sistema 

 

 Este programa oferece a universitários, trabalhadores e outros grupos de diversos países que estão 

estudando japonês, a oportunidade de aprender a língua e a cultura japonesa, ao mesmo tempo que fazem 

“home-stay” em casas de famílias japonesas na Província de Ishikawa. 

 As características deste programa são: 

① O programa é de curta duração, podendo variar de 1 ou 2 semanas a 3 meses, conforme a 

escolha do candidato. 

② Este programa é repleto de atividades onde o candidato poderá entrar em contato com a rica 

natureza, história e cultura da nossa província. 

③ Com a finalidade de melhorar a compreensão da língua japonesa através do convívio diário e 

intensificar o intercâmbio com o povo local, o candidato fará “home-stay” em casas de famílias 

japonesas. 

 Desde 1987, quando o programa teve início, até 2017, cerca de 5492 candidatos de 87 faculdades/grupos de 

26 países já participaram deste programa (ex.: universitários da América do Sul associados ao Ishikawa 

Kenjinkai,  Universidade de Princeton, EUA, grupo de funcionários públicos dos EUA Mansfield, 

Universidade Municipal de Hong Kong, China, Universidade de Milão, Itália, Universidade Paris Diderot, França, 

entre outros) 

Devido ao excelente conteúdo, o nosso programa de estudos de língua e cultura japonesa é altamente 

recomendado em diversos países do exterior. 

 

2. Conteúdo do Programa 

 

(1) Estudos de Língua Japonesa 

 Haverá aulas de língua japonesa todos os dias (de segunda a sexta-feira, exceto feriados) a partir das 9 

horas, com duração de 3 a 4 horas por dia. 

 As classes são divididas conforme a habilidade de cada gupo (no máximo 12 alunos por classe). 

 As aulas são ministradas principalmente por membros da Associação dos Professores da Província de 

Ishikawa. O valor da aula é de 3300 ienes/hora/classe. 

 

(2) Estudos de Cultura Japonesa 

 Haverá atividades relacionadas a cultura japonesa no período da tarde. 

 Além das atividades culturais realizadas no Salão de Intercâmbio Internacional, os participantes terão a 

oportunidade de visitar instituições culturais nas regiões de Noto e Kaga, bem como participar de palestras 

culturais, visitas a empresas, entre outros. 



 

    

 

(3) Home-stay 

 O participante fará home-stay em uma família residente em Ishikawa e através do convívio diário terá a 

oportunidade de entrar em contato com os costumes e formas de pensar dos japoneses. 

 As famílias são escolhidas dentre aquelas cadastradas como voluntárias na Fundação de Intercâmbio 

Internacional de Ishikawa. 

 É necessário pagar uma taxa diária de 3000 ienes por pessoa (café da manhã e jantar inclusos). 

 
 

3. Encargos financeiros (veja no verso tabela com exemplos de custos) 

 

(1) Encargos do candidato ・ Gastos com transporte doméstico e internacional 

   ・ 1/3 da taxa das aulas 

   ・ Custos relativos as atividades culturais e outros 

・ Excursão/Viagem: mais de 2 dias – 15500 ienes/pessoa (estadia, refeições, visitas 

a instituições culturais e outros locais); 1 dia – 7000 ienes/pessoa (refeições, visitas 

a instituições culturais e outros locais) 

   ・ Gratificação à “host-family” (3000 por dia / por pessoa) 

 

(2) Encargos da Prov. Ishikawa  ・ 2/3 da taxa das aulas 

・ Gratificações aos professores responsáveis pelas atividades culturais 

e visitas às empresas 

・ Gastos com o frete de ônibus para a viagem/excursão 

・ Gastos com cerimônias e festas 

・ Bolsa de estudos (exceto trabalhadores), (acima de 4 semanas: 25 mil, 

acima de 8 semanas: 50 mil ienes) 



【Exemplo de Custos por Pessoa】 

 

  ・Valores relativos no caso de um grupo de 10 participantes se dividir em 2 salas de aulas. 

  ・Os valores reais podem diferir com os citados na tabela. 

  ・Além destes, há gastos com passagens aéreas, transporte do aeroporto até a Província de Ishikawa, almoço, 

entre outros. 

 

Item  
Programa de 4 

semanas 

Programa de 8 

semanas 

Curso de Japonês 

Total necessário 47.900 ienes 87.500 ienes 

Auxílio da Província 28.600 ienes 55.000 ienes 

Encargo do candidato 19.300 ienes 32.500 ienes 

“Home-stay” 

(café da manhã e jantar inclusos) 

Total necessário 81.000 ienes 165.000 ienes 

Auxílio da Província － － 

Encargo do candidato 81.000 ienes 165.000 ienes 

Viagem 

(2dias) 

Total necessário 23.200 ienes 23.200 ienes 

Auxílio da Província  7.700 ienes  7.700 ienes 

Encargo do candidato 15.500 ienes 15.500 ienes 

Atividades Culturais 

Total necessário 14.100 ienes 15.100 ienes 

Auxílio da Província   2.100 ienes  2.100 ienes 

Encargo do candidato  12.000 ienes  13.000 ienes 

Total 

Total necessário 166.200 ienes 290.800 ienes 

Auxílio da Província 38.400 ienes 64.800 ienes 

Encargo do candidato 127.800 ienes 226.000 ienes 

Bolsa de Estudos da Província de Ishikawa 25.000 ienes 50.000 ienes 

 

URL : http://www.ifie.or.jp/ijsc/portuguese/ijsp/index.html 


