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Publicamos as últimas informações das atividades de imigração da Fundação Internacional de Intercâmbio de Fukuoka. 
 

Começa o novo dia a dia dos 8 estudantes internacionais da prefeitura de Fukuoka no ano de 2018! 
 

 

                                

                           

 

 

 

 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                          

                                             

                                             

                                             

 

 

 

  

              Aviso de mudança                                                                      

 

Fukuoka é uma cidade muito limpa e bonita 
onde você não encontra lixo jogado no chão, 
para mim é uma cidade muito confortável de se 
viver. Um problema que eu tive em Fukuoka é 
que na Bolívia não há trens então nesta 
primeira vez em que fui pegar um eu não soube 
como comprar o ticket e como subir no trem. 
(Bolívia: Ogata Nakamura Denise Mina) 
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【Foto comemorativa com o vice-governador Eguchi】 A vida no Japão/Fukuoka 

 

 O estudo na Universidade Kyuushuu é 
difícil, mas eu me divirto muito 
aprendendo coisas novas nas aulas. Não 
compreendo alguns termos técnicos 
usados durante as aulas. Estou indo aos 
poucos, mas já tenho alguns amigos 
japoneses.(Paraguai: Kitagawa Tetsuya) 

 

 Eu me impressionei que até quando 
os restaurantes e lojas de Fukuoka 
estão lotados todos formam e 
respeitam a fila. Me alivia muito que 
caso tenha algo que eu não entenda os 
funcionários me explicam gentilmente 
até que eu compreenda.  (México: 
Tanaka Gómez Yoshiro Alfredo )  

Vida de estudante 

 

Nas duas primeiras semanas eu não conseguia falar japonês fluentemente e as 
aulas da faculdade foram muito difíceis. Ainda tenho dificuldades com a língua, mas 
o dia a dia de estudante é muito divertido. Fiquei comovida com a educação e o 
espírito de ajudar os outros dos japoneses.  (Peru: Takuma Shinkawa Jessica) 
 

Neste período de um ano eu 
pretendo aprender mais 
sobre a animação do Japão, 
criar um bom projeto de 
pesquisa, conhecer Fukuoka 
e me esforçar para ajudar o 
máximo de pessoas. (Brasil: 
Nakamura Yukie Sally) 
 

Metas para o período de 1 ano 

Meu objetivo é criar um jogo 
do qual eu possa me orgulhar. 
Também quero estudar e 
melhorar o meu japonês e 
fazer muitos amigos.  
(Brasil: Arakaki Yokiti Fábio) 

 

  Kenjinkai  

Argentina ：Sr.Kiyoshi Sugino  Lethbridge/ Canadá ：Sr.Trent Takeyasu  

Bolívia  ：Sra.Toshie Yonekura  Peru    ：Sr.Sergio Shigyo 

Colômbia ：Sr.Diego Kuratomi San Francisco/EUA ：Sra.Makiko(Hanano)Vazifdar 

Hawaii/EUA ：Sr.Keith Sakuda  Tome-Acu /Brasil  ：Sr.Hiroaki Inada 

   

   

   

A língua japonesa é complicada, mas 
a parte mais difícil é a conversação. 
Ainda não sei usar linguagem formal. 
Eu fiz amigos japoneses na faculdade. 
Todos me tratam muito bem. Nós 
almoçamos juntos. 
(Argentina:Funakoshi Katia Ayako) 
 

Eu quero aprender 
bastante sobre a nutrição 
japonesa, cultura e 
culinária, para poder 
aplicar o que aprendi na 
vida das pessoas. 
Também vou me esforçar 
e estudar a língua 
japonesa para melhorar a 
minha leitura e escrita. 
(Brasil: Tsunetomi 
Diana Miki) 

 

8 estudantes internacionais da prefeitura de Fukuoka começam a nova vida 
de estudos que durará 1 ano. Ainda há muitas coisas do novo dia a dia que 
não se acostumaram, mas estão se divertindo com as atividades escolares. 
No dia 17/05 atendemos ao chamado de visita de cortesia do 
vice-governador Eguchi. Recebemos as seguintes palavras de 
encorajamento do vice-governador "Eu espero que através de esforço e 
dedicação os 8 estudantes tenham um grande crescimento. E estou 
torcendo para que todos no futuro se tornem grandes pontes de ligação de 
intercâmbio cultural entre a prefeitura de Fukuoka e suas regiões." 
 

 

Fundação Internacional de Intercâmbio de Fukuoka  Secretária-geral     Sra. Yukiko Kamori 

 

 


