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Bolsistas da Província de Fukuoka do ano de 2016 - Sete bolsistas iniciam uma nova vida em Fukuoka! 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

    
 

 
 

 

 

                    Aviso de alteração de pessoal                                                                                                                                                                
 

 

Juntamente com a alteração de pessoal da Província de Fukuoka, houve uma substituição neste Centro do Secretário 

Geral e do Chefe da Divisão de Planejamento de Intercâmbio, responsável pelos Kenjinkais. 

【Secretária Geral do Centro de Intercâmbio Internacional da Província de Fukuoka】  

(Anterior) Yoko Takasaki → (Atual) Aya Watanabe     

【Chefe da Divisão de Planejamento de Intercâmbio】 

(Anterior) Hiroyuki Irie  → (Atual) Shozo Okamatsu  
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 Como sou tímida, não tenho muita facilidade de 

conversar com pessoas que não conheço, mas 

recentemente consegui uma amiga com quem 

posso almoçar. Quero cuidar para manter esta 

amizade! E pretendo adquirir novos 

conhecimentos em acupuntura e fisiatria para 

poder servir aos futuros pacientes de 

reabilitação.  (Bolívia: Seika Hatta) 

 Durante este ano, pretendo me esforçar nas pesquisas 

no campo da Educação, para que após o retorno ao meu 

país, eu possa contribuir, de alguma forma, à sociedade 

brasileira. Quero estudar para meu desenvolvimento na 

língua japonesa, aprofundar meus conhecimentos sobre 

a cultura do Japão, construir muitas amizades, e trabalhar 

para a continuidade dos laços entre meu país e 

Fukuoka/Japão. (Brasil: Cristiane Sayuri Nakamura)  

 O meu maior objetivo neste ano 

é aprender as práticas e 

técnicas culinárias, e melhorar 

com relação a minha abordagem 

junto aos pacientes durante as 

consultas nutricionais. E com 

um sorriso incessante ampliar 

meu círculo de amizades. Além 

disso, quero também 

aprofundar meu conhecimento 

sobre o Japão. 

(Paraguai: Aki Yamazaki)  

【Foto oficial com o vice-governador Hattori】 

Gostaria de melhorar minhas habilidades na língua 

japonesa, e conseguir passar no exame de proficiência 

Nouryoku Shiken N2. Além disso, quero continuar 

descobrindo e aprendendo mais com as minhas raízes e 

com a cultura japonesa. Gostaria de fortalecer e preservar 

as ligações familiares com esta parte da minha família que 

mora no aqui Japão. (Brasil: Renan Yuji Aano) 

 Durante a minha estadia no Japão gostaria de praticar duas 

coisas. Primeiramente, como pesquisadora, quero aprender algo 

que não pude estudar no Brasil, como a expressão artística 

exclusivamente japonesa; em segundo lugar, em contrapartida, 

quero apresentar aos japoneses a expressão artística brasileira. 

Penso que o meu aprendizado não será somente limitado à 

pesquisa na universidade, mas a convivência diária, por si só, 

será uma experiência incrível.(Brasil: Sarah Narumi Shimizu) 

 Na universidade estou me 

divertindo ao adquirir 

novos conhecimentos. A 

língua japonesa está sendo 

um pouco complicada 

para mim, mas o meu 

professor e colegas estão 

me ajudando muito. 

Apresentação dos Bolsistas Kenpi 

Também neste ano, sete bolsistas descendentes de imigrantes da 

Província de Fukuoka chegaram no Japão e iniciaram uma nova vivência 

de um ano como intercambistas. Vivendo pela primeira vez em Fukuoka, 

ajudando-se mutuamente, eles estão aproveitando com muita saúde e 

alegria a vida acadêmica. No dia 12 de Maio, fizeram uma visita formal ao 

vice-governador Hattori, de quem receberam palavras de encorajamento: 

“apesar de um ano ser um curto período de tempo, acredito que este um 

ano significará um marco precioso na vida de cada um de vocês. Espero 

que possam construir muitas amizades em Fukuoka e que, 

estimulando-se mutuamente, consigam evoluir grandiosamente". 

 Quero aprender logo a língua japonesa e me 

tornar capaz de conversar em japonês. 

Gostaria de aprimorar minhas habilidades em 

ilustração e desenhar meu próprio mangá. E 

quero também fazer muitos amigos japoneses. 

(Peru: Carlos Augusto Matsufuji Fukuda) 

Além disso, também consegui fazer 

amigos na universidade, alojamento e 

com o grupo de Yosakoi Soran. 

(Brasil: Karen Naomi Ikejiri) 


