
PROGRAMA DE BOLSAS

DE

ESTUDOS E TREINAMENTO

NIKKEI – 2011 (2°Sem.)

TREINAMENTO EM GRUPO*

C04 Gestão de formação de recursos humanos

C05
Técnicas de controle de produção e de controle de
qualidade estilo japonês

C08
Treinamento para líderes femininas de comunidades
rurais nikkeis

C10
Estágio para professores de curso de língua japonesa
voltado aos que a aprenderam dentro da família
(Curso Básico II)

C12
Estágio para professores de curso de língua japonesa
voltado aos que a aprenderam dentro da família
(Curso de especialização)

C14 Educação infantil

*Período: 1 a 3 meses. *** Período: 2 a 3 meses. ** Período: 3 a 10meses

**** Período: 1 mês. Cada treinamento tem o período definido.

TREINAMENTO INDIVIDUAL-LONGA DURAÇÃO**

L02 Medicina (Nikkei)

L05
Tecnologia avançada relacionada a tratamento
dentário (Coroa, ponte, implante, TMD - distorção
harmônica total)

L06 Odontologia (Nikkei)

L08 Medicina oriental (acupuntura e moxabustão)

L14
Estatística epidemiológica relativa à prevenção de
doenças relacionadas com hábitos de vida e à
prevenção de cuidados de idosos

L18 Assistência médica e social aos nikkeis

L19 Gerenciamento nutricional

L24
Produtos hortícolas nobres produzidos com
plasticultura (modalidade hortaliças)

L25
Produtos hortícolas nobres produzidos com
plasticultura (modalidade flores)

L31
Técnicas de criação de gado leiteiro, demais animais e
plantação de legumes e hortaliças em hortas
amigáveis ao meio ambiente

L32
Técnicas de inseminação artificial e de controle de
reprodução de bovinos

L33 Gestão de criação de gado leiteiro e outros animais

L35
Diagnóstico e tratamento de doenças no sistema
locomotor de animais de companhia

L36
Tecnologia avançada de processamento de alimentos
em Hokkaiko

L41
Treinamento para formação de orientadores de
educação ambiental

L56
Técnicos (área de ciências naturais, área de ciências
sociais, formação de recursos humanos etc.)

TREINAMENTO INDIVIDUAL - CURTA DURAÇÃO***

S01
Técnica de recuperação das funções através de cirurgia
ortopédica

S02 Medicina (Nikkei)

S03
Tecnologia avançada relacionada a tratamento dentário
(Coroa, ponte, implante, TMD - distorção harmônica
total)

S04 Odontologia (Nikkei)

S05 Acupuntura e moxabustão

S06 Educação continuada dos enfermeiros

S07

Especializações em enfermagem e treinamento em
campo: básico em enfermagem, gerontologia,
gerenciamento de enfermagem, enfermagem
internacional

S08 Tecnologia envolvida no tratamento radioativo

S09
Treinamento de reabilitação através de terapia de
ciências físicas (terapia operacional)

S10
Métodos de suporte integral a pessoas que necessitam
de cuidados

S11
Técnicas de suporte à vida cotidiana e cuidados às
crianças que necessitam de cuidados

S13 Assistência social aos idosos, cuidados com os idosos

S14 Assistência social (assitência social aos idosos)

S15 Assistência social (assistência aos deficientes)

S16 Assistência social (assistência aos deficientes)

S17 Saúde e bem-estar dos nikkeis

S18
Orientação nutricional para doenças relacionadas ao
modo de vida

S22
Estratégia de diferenciação de marca para produtos
agropecuários nobres

S24
Aprendizado de tecnologia de exames microbiais em
procedimento culinário

S28
Técnicos (área de ciências naturais, área de ciências
sociais, formação de recursos humanos etc.)

S29
Formação de professores de língua japonesa (língua
japonesa como língua falada no ambiente familiar da
pessoa)

S31 Educação maternal

S32 Educação infantil

S33
Pesquisadores (área de ciências naturais, ciências
sociais, formação de pessoal, etc.)

INTERCÂMBIO DE PESQUISADORES****

E02
Intercâmbio de pesquisa (área de ciências naturais,
ciências sociais, etc)
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