
Programa de idealização para fixar residência e ter autonomia em Minokamo e Sakahogi
Convite de inscrição para aula de japones da Faculdade de Automóveis “Nakanihon”

(Academia de Língua Japonesa “Nakanihon”

Nível: Leitura e escrita do japones básico necessário na vida diária, conversação (de nível 4 à nível
2 do Exame de Proficiência em Língua Japonesa)
※ Após a inscrição, serão divididos em classes de acordo com a capacidade de cada um

após a entrevista e um teste escrito.
※ Assistirá as aulas juntamente com os bolsistas regulares

Conteúdo das aulas: Vocabulário, gramática, conversação, compreensão auditiva, redação, leitura
e análise de texto japonês.

Público alvo: Qualquer pessoa acima de 18 anos e que mora na região (sem restrição de
nacionalidade)

Local: Prédio 3 da Faculdade de Automóveis “Nakanihon” (2o e 3o andares)
Gifu-ken, Kamo-gun, Sakahogi-cho, Fukagaya 1301 〒505-0077 Tel 0574-26-7121

Dias de aula (1) Período da Primavera: abril, maio, junho e julho
(2) Período do Outono: outubro, novembro, dezembro, Janeiro
 Aconselhamos que assistam as aulas na medida do possível por unidade de 4

meses, pois o conteúdo das aulas são organizados por período (de 4 meses).
Assim como, iníciar no meio do período será basicamente para quando houver
inscrição por falta de alunos.

 Favor consultar o verso para saber mais concretamente sobre o andamento das
aulas.

Custo: (1) Aulas 30,000 ienes por mes (favor pagar até o dia 20 do mes anterior diretamente e em
dinheiro à Faculdade)

(2) Livros didáticos valor real (em torno de 8,000 ienes por período)

● Documentos necessários para a inscrição:

(1) Requerimento (modelo 1) (2) 2 fotos 3X4 (3) Mensalidade de 1 mes
(4) Cópia frente verso do Gaikokujin Toroku (para estrangeiros)
(5) Termo de Anuência (modelo 2) (aos estagiários e alunos)
(6) Termo de Anuência (modelo3) (aos menores de 20 anos) (7) Contrato (modelo 4)

(Observações)
・ Com relação a rescisão após a matrícula, se for uma rescisão antes do início das aulas,

devolveremos o valor total. Se for após o início das aulas, seja qual o motivo, não devolveremos
a taxa. Assim como, não faremos a devolução parcial por motivo de falta ou por suspensão de
aula em carácter extraordinário.

・ Não haverá certificado por crédito de aula ou currículo, pois não serão alunos regulares da
Faculdade de Automóveis “Nakanihon”.

・ Favor estar ciente de antemão que poderá não atender as expectativas, pois existe um
limite no número de vagas.

● Reunião explicativa sobre as aulas:

Data: 20 de fevereiro de 2010 (Sábado) das 10 às 11:30 horas
Prazo para a inscrição: até o dia 15/02/2010 (seg)

Local: 3o andar do prédio no 3 da Faculdade de Automóveis “Nakanihon”
※ Será explicado sobre o conteúdo das aulas, como se inscrever e visita ao

estabelecimento.

Os interessados na Reunião Explicativa, favor informar-se pelo telefone abaixo ou na Faculdade de
Automóveis “Nakanihon”: 0574-26-7121 (com Mizuno)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nome: idade nacionalidade
Endereço tel:



Andamento das aulas

※ Assistirá as aulas do curso regular juntamente com os bolsistas do curso anexo para bolsistas.
※ Assistirá as aulas em uma das 4 classes divididas conforme o nível de conhecimento da língua

japonesa (básico, médio básico, médio e superior)

Programação de uma semana (na prática haverá uma certa mudança)

9:20 às 10:50 11:00 às 12:30 13:20 às 14:50 15:00 às 16:30

Segunda
Vocabulário e

gramática
Conversação

interpretação de
texto

interpretação de
texto e redação

Terça
Vocabulário e

gramática

Quarta
Vocabulário e

gramática

Cultura e
sociedade
japonesa

Quinta
Vocabulário e

gramática
Conversação

interpretação de
texto

interpretação de
texto e redação

Sexta
Vocabulário e

gramática

Preparação
para o exame

de língua
japonesa

Programação para 2010 (na prática haverá uma certa mudança)

Período Mês Programação Observações

Primavera

Abril 12/04(seg) à 28/04(qua) 13 dias

Maio 06/05(qui) à 31/05(seg) 18 dias

Junho 01/06(ter) à 30/06(qua) 22 dias
08/06(ter) não haverá aula
(atividade externa)

Julho 01/07(qui) à 27/07(ter) 18 dias
19/07(dia do mar) haverá aula
26/07(seg) não haverá aula

Outono

Outubro 04/10(seg) à 29/10(sex) 20 dias
11/10(dia do atletismo) haverá
aula

Novembro 01/11(seg) à 30/11(ter) 19 dias
22/11(seg) não haverá aula
(dia de entrevista)

Dezembro 01/12(qua) à 24/12(sex) 17 dias

Janeiro 11/01(ter) à 31/01(seg) 14 dias 28/01(sex) não haverá aula

Não haverá aula nos feriados que não constam na observação

Programa de idealização para fixar residência e ter autonomia em Minokamo e
Sakahogi - Faculdade de Automóveis “Nakanihon”

Academia de Língua Japonesa “Nakanihon”

Gifu-ken, Kamo-gun, Sakahogi-cho, Fukagaya 1301 〒505-0077


