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Bolsistas da Província de Fukuoka do ano de 2017 – Oito bolsistas iniciam uma nova vida em Fukuoka!
Também neste ano, oito 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 25 de Maio, fizeram uma visita formal ao vice-governador
Eguchi, de quem receberam palavras de encorajamento: “Espero que os 8
bolsistas que vão estudar juntos trabalhem duro e consigam evoluir
grandiosamente! Que no futuro possam contribuir com a relação de amizade
entre a província de Fukuoka e os respectivos países.”

Apresentação dos bolsistas Kempi

【Foto oficial com o vice-governador Eguchi】

Meu principal objetivo deste ano é me formar e obter o título de gastronomia. Além disso, gostaria de visitar
vários lugares de Fukuoka, visitar onde minha avó morava, e encontrar com os meus tios.
(Zai-Bolívia: Alejandro Yuichi Tokunaga)
Tudo na faculdade está sendo uma novidade e estou recebendo estímulos. Meu professor orientador e meus
colegas pesquisadores são muito gentis, e fiquei impressionada pela grandiosidade e a beleza da faculdade.
Gostaria de estudar algo que só poderia estudar no Japão, participar de eventos e interagir com as pessoas que
me dão suporte no intercâmbio, ter contato com a cultura japonesa e não esquecer o sentimento de gratidão
quando voltar para o Brasil. (Brasil: Mai Fukuyama)

Está sendo muito gratificante receber novos conhecimentos na faculdade. Quando tenho dúvidas, meu
colegas e meu professor orientador sempre me ajudam. Quero aperfeiçoar meu japonês e prestar o exame de
proficiência (Nouryoku Shiken) nível 2. (Brasil: Mariana Eri Towata Ota)
Gostaria de saber mais sobre a cultura japonesa e as raízes que meus avós me ensinaram. E estudar mais
japonês para ler livros de arquitetura. Também quero prestar o exame de proficiência (Nouryoku Shiken). Na
faculdade tenho aulas de japonês e urbanismo, e as palavras técnicas de arquitetura são um pouco difíceis, mas
pretendo aprender pouco a pouco. (Brasil: Marcia Yurie Yano)
Participei da cerimônia de chá que a minha faculdade realizou. Fiquei muito feliz em ver o professor
preparando o chá e experimentá-lo. Durante o intercâmbio quero melhorar meu japonês para conseguir
conversar, ler e escrever. (Hawaiishima: Kellie Kaori Iwasaki)
Em Fukuoka, estou muito feliz em poder vivenciar a cidade natal do meu bisavô, graças a outros bolsistas,
paisagens e as pessoas da cidade. Durante o intercâmbio gostaria de prestar o exame de proficiência (Nouryoku
Shiken) e conhecer minhas raízes. Nas aulas da faculdade, estou me esforçando para alcançar meus objetivos.
(México: Juan Carlos Flores Tanikawa)
Esta é a minha primeira vez em Fukuoka, e me surpreendi por ser uma cidade grande e desenvolvida, e por
valorizar a sua cultura e as tradições. Todos os dias estão sendo muito gratificantes. Sempre tive interesse em
fotografias, e quero aprender muitas coisas neste 1 ano. Meu professor e meus colegas são muito gentis.
(Peru: Kenny Takeshita)
Em Fukuoka a população é pequena e há muita comida boa e barata, sendo um bom local para viver. Sinto
dificuldade no estudo da faculdade. Para aprender a economia sobre o ponto de vista do Japão, estou me esforçando
para aprender a história do país. (Toronto: Sachi Godo)

Aviso de alteração de pessoal
No dia 1 de abril de 2017, houve uma substituição do Diretor Senior Executivo do Centro.
Diretor Senior Executivo do Centro de Intercâmbio Internacional da província de Fukuoka

(Anterior) Shunta Tanaka → (Atual) Akihiko Fukushima

