
【学習者用】(ポルトガル語語/2021.10) 

Centro Comuitário Internacional de Kobe（KICC） 

Programa de Apoio à Aprendizagem da Língua e Cultura 

Japonesa 
 

１． Sobre o programa 
KICC é um local de apoio a estrageiros para tornar mais fácil viver em Kobe e onde possa fazer intercâmbios 

internacionais entre japoneses e estrangeiros. O objetivo deste programa é estudar e compreender a língua e 

cultura japonesas necessárias para a vida diária com a ajuda dos(as) apoiadores(ras) voluntários(as) do KICC. 

２． Cursos 
Pode escolher somete um curso de cada vez: ou japonês, ou caligrafia ou arranjo floral  

３． Custo 
⚫ Estudo da língua japonesa - Gratuito 

⚫ Estudo da cultura japonesa – As aulas são gratuitas porem os alunos deverão pagar os custos de papeis 

para aulas de caligrafia e de flores para arranjo floral.  

４． Condições para inscrição 
⚫ Estrangeiros residentes em Kobe com mais de 15 anos de idade (exceto alunos do ensino médio-

chugakkou). 

Cidadãos japoneses que precisam estudar o japonês como no caso de repatriados e/ou pessoas 

naturalizadas.  

Obs: pessoas menores de 18 anos, devem fazer suas inscrições com o consentimento dos seus 

responsáveis (família, família de intercâmbio, etc.) Escrevam sem falta o nome e número de telefone dos 

seus respinsáveis no lugar onde pede dados de contato de emergência, do formulário de inscrição. 

As pessoas interessafas terão que estar disponívis em assistir às aulas 1 vez por semana, durante 6 meses. 

Para estudar no KICC, terá que obedecer as regras do KICC, e que tenha motivação para dedicar na 

aprendizagem. 

Obs: Há casos em que não consigamos arranjar nenhum(a) apoiador(a) voluntário(a) disponível para sua 

aprendizagem mesmo que já tenha feito a inscrição.  

５． Procedimento para Inscrição 
⚫ Trazer o seu Cartão de residência (Zairyuu  Card). (Se ainda estiver tramitando para receber o Cartao, 

venha ao KICC somente após tê-lo recebido.  

⚫ Venha fazer a sua inscrição no KICC, na sde de Shinagata (4º.andar), entre segunda-feira e sexta-feira, de 

10:00 a 12:00, e de13:00a 17;00.  

⚫ Haverá uma entrevista com o funcionário do KICC, após preencher o formulário de inscrição. 
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６． Aulas 
⚫ As aulas são individuais, com seu(sua) apoiador(a) voluntário(a) e você 

⚫ As aulas são 1 vez por semana com 2 horas de duração, durante 6 meses.  

⚫ Os cursos terão o seu início 4 vezes por ano, nos meses citados abaixo. 

Abril（termina em setembro） / Julho（termina em dezembro） /  Outubro（termina em março）/ 

Janeiro（termina em junho） 

⚫ Selecionar o local, o dia da semana e a hora em que você possa estudar, de acordo com os abaixo citados. 

Suas aulas serão sempre no mesmo local, dia de semana e horário. 

〔Shinnagata〕 

Segundas-feiras:  10:00  / 12:00   / 14:00  / 16:00  / 18:00 

Terças-feiras:  10:00  / 12:00   / 14:00  / 16:00  / 18:00 

Sexta-feiras:   10:00  / 12:00   / 14:00  / 16:00  / 18:00 

〔Sannomiya〕 

Terças-feiras:  10:00  / 12:00   / 14:00  / 16:00  / 18:00 

Quintas-feiras: 10:00  / 12:00   / 14:00  / 16:00  / 18:00 

Sábados:  10:00  / 12:00   / 14:00  / 16:00 

⚫ O contúdo das aulas será decidido entre você e o seu professor de apoio. 

⚫ Após terminar o curso de 6 meses, poderá se inscrever novamente para cursos de aprendizagem, porem, 

noKICC, não se pode continuar com o mesmo professor de apoio. 

⚫ Não poderá ter aulas profissionais. 

７． Apoiadores(ras) do KICC 
⚫ Apoiadores(ras) do KICC são pessoas voluntárias que ajudam você na aprendizagem. 

⚫ Não se pode escolher quem será o(a) seu(sua) apoiador (a). 

８． Sobre informções pessoais 
⚫ Não usaremos as informações pessoais para nenhum outro propósito. 

⚫ Quando precisar, o KICC poderá enviar um comunicado para o endereço de e-mail que você escreveu no 

foumulário de registro/inscrição.  

⚫ Ao procurar o(a) apoiador (a), postamos suas informações em um site que somente o(a) apoiador (a) possa 

ver. Não postamos informações pssoais como nome, endereço residencial, número de telefone, e-mail, etc., 

no site. 

 

Centro Comunitário Internacional de Kobe（ＫＩＣＣ） 

5-1-14, Hamabe do-ri, Chuo-ku, Kobe    TEL: 078-291-8441 

New Location! 10/4～ Sede de Shinnagata 

Endereço: 5-3-1, Udezuka-cho, Nagata-ku, Kobe-shi, Asta Kunizuka, Ichibankan Minami-tou 4º. andar 

〒653-0036 神戸市長田区腕塚町 5丁目 3番 1号アスタくにづか 1番館南棟４F 

URL: https://www.kicc.jp 

Horários de atendimento: Dias da semana: 9：00 - 12：00; 13：00 - 17：00; (*exceto sábados, domingos, feriados 

nacionais e feriados de passagem de ano) 


