Português

Inscrição aberta para 78o Curso de Japonês do NIC

ポルトガル語

O curso de japonês do NIC é ministrado por professores japoneses voluntários que ensinam não somente as
expressões mais usadas no cotidiano como também os costumes, as tradições e a cultura japonesa. Venha
participar você também!
Participantes:
Duração/Período:
Inscrição e entrevista:

Curso

Estrangeiros com exceção de estudantes do primário e ginásio.
Todos os domigos (21 de Maio a 30 de Julho de 2017)
Total de 11 aulas (cada aula com duração de 90 minutos)
14 de Maio (domingo),2017 das 11h às 11h30
5ºandar, sala de conferência

Horário

Nível
Vagas
Principiantes.
20
10h às 11h30 *Não é necessário ter conhecimento prévio da língua
20
Kaiwa
12h às 13h30 japonesa.
20
Kiso
14h às 15h30 ·Estudo utilizando os textos do “NIC nihongo”
·Exercício de vocabulário e conversação básica necessário
ao cotidiano
Para as pessoas que concluíram o Kaiwa Kiso ou
18
10h às 11h30
compreensão no mesmo nível.
18
Kaiwa I
12h às 13h30
·Estudo acompanhando o texto com exemplos e frases do
nível básico, praticando a conversação.
Para pessoas que concluíram o Kaiwa I ou compreensão no
mesmo nível.
10h às 11h30
18
Kaiwa II
·Estudo acompanhando o texto com exemplos e frases,
12h às 13h30
18
praticando a conversação (que não aprendeu no Kaiwa Kiso
e Kaiwa I).
Para pessoas que concluíram o Kaiwa II ou compreensão
no mesmo nível e queiram praticar conversação com várias
pessoas.
Kaiwa III 14h às 15h30 ·Próxima etapa do Kaiwa I e Kaiwa II, estudo prático do
20
vocabulário útil ao cotidiano, dividido por temas.
·Menção da opinião própria sobre a cultura e costumes
reciprocamente.
Para pessoas interessados em aprender Hiragana e
Katakana.
Kana
14h às 15h30 ·Praticar a escrita do [hiragana] e [katakana]
15
・Praticar a pronúncia utilizando vocabulários simples
·Praticar a escrita e a leitura das frases simples.
Para pessoas com conhecimento de hiragana e katakana e
que tem interesse em aprender Kanji
Kanji I
10h às 11h30
18
·Estudo utilizando apostila “Kanji I”
·Aprender o método para estudar Kanji
Para pessoas que tem o conhecimento aproximadamente de
100 Kanjis ou compreensão no mesmo nível.
Kanji II
12h às 13h30
18
·Estudo utilizando apostila “Kanji II”
·Aprender o método para estudar Kanji
※O estudo é ministrado em japonês, portanto a princípio a língua materna não será utilizada.
Taxa: ¥2500 (inscrição)＋¥500 ou ¥1000 (material)
(Pagar no dia da inscrição . Favor facilitar o troco dentro do possível ).
☆Informamos que a taxa de inscrição e do material de estudo não será devolvido após o acerto.

Material

￥1.000

￥500

￥500

￥500

￥500

￥500

￥500

Português

ポルトガル語

＜Processo de Inscrição＞
※ A inscrição de 11h ~ 11h30, é somente para 01 curso por pessoa.
※ As pessoas que desejam se inscrever para o 2ºcurso, a inscrição iniciará às 12h30.
Poderá se inscrever caso haja vaga para o curso desejado.
① Preencher o formulário de inscrição
② Recebimento da inscrição: 11h ~ 11h30
③ Entrevista
④ Pagamento de taxa: 12h15 ~ 12h30

< Inscrição para 2º curso>

12h30 ~

※Existem alguns cursos que não são possíveis de serem combinados.
▪ Kaiwa ＋ Kaiwa = X (porém, tornará possível, caso deseje fazer o mesmo curso anterior com
objetivo de revisão)
▪ Kanji I ＋ Kanji II = X (porém, tornará possível para pessoa que está no Kaiwa II
participar da aula de Kaiwa I com objetivo de revisão)
▪ Kana ＋ Kanji II = X
※ Para o 2º curso, o número de vagas existentes em cada classe para segunda inscrição, estará
escrito no quadro em frente ao balcão de inscrição às 12h30.

<Inscrição adicional na semana seguinte>
Após ao término das inscrições acima citado, aceitaremos inscrição adicional na semana
seguinte caso haja vaga.
Poderá se certificar pelo telefone, inclusive após o dia 18 de Maio (quinta) pelo home page do
NIC.
Inscrição adicional: 21 de Maio (domingo)
Horário: 30 minutos antes de começar a aula da classe desejada
(exemplo: se desejar a classe de 10h, comparecer às 9h30) Por ordem de chegada.
Local: Centro Internacional de Nagoya 4º andar, no escritório
Ao preencher as vagas, as inscrições serão encerradas.

Não haverá aula nas seguintes ocasiões:
Não haverá aula quando for decretado um dos seguintes avisos referente ao terremoto de Tokai: 「注意情
報」
（chui joho）= Aviso de Precaução ou 「予知情報」（yochi joho）= Aviso de Presságio ou 「警戒宣
言」
（keikai sengen）= Declaração de Alerta. Ainda, quando for decretado「暴風警報」
（bofu keiho）= Alerta
de Vendaval, devido a aproximação de tufão e o alerta não for desativado até duas horas antes do início das
aulas, não haverá aula. A aula desse dia será transferida para uma nova data. Em caso de dúvidas, entre em
contato com o Centro Internacional de Nagoya.

NIC Nihongo no Kai – 4o andar do Centro Internacional de Nagoya.
Tel: (052) 581-5689
http://www.nic-nihongonokai.info/

Formulário de Inscrição do NIC NIHONGO NO KAI
受付No.
面接担当者

※Escreva somente dentro dos quadros (com risco duplos).
せい

こくせき

Sobrenome（姓）：

nacionalidade(国籍)：

フリガナ：
ぼご

な

língua materna (母語)：

nome(名)：
フリガナ：
おとこ

おんな

たいざい

Sexo

M男 ・ F女 Idade

せいべつ

ねんれい

性別：

きかん

anos Tempo de estadia no Japão 滞在期間:

年齢:

歳 De:

/

/

até

/

/

じゅうしょ

Endereço(住所)：
□Nagoya-shi（
でんわ

-ku)

□Aichi-ken（

-shi） □Gifu-ken・Mie-ken

ばんごう

Telefone(電話番号)：
Em que classe gostaria de participar： Escolha uma opição entre ①～⑩.

Curso

10：00～11：30

12：00～13：30

14：00～15：30

Kaiwa Kiso

①
③
⑤

②
④
⑥

⑪

KaiwaⅠ
KaiwaⅡ

⑦
⑧

Kaiwa Ⅲ
Kana
KanjiⅠ

classe desejada

⑨
⑩

KanjiⅡ

※As atividades do “Nihongo no Kai” do Centro Internacional de Nagoya são apresentadas via WEB.
São mostradas fotografias de aulas e de festas de confraternização. Você concorda em mostrar as fotos tiradas nessas

Concordo /

Não concordo

※As informações com os dados pessoais do Nihongo no Kai da NIC descritos neste formulário serão utilizados apenas para formular
lista de nome e para fins estatísticos, não serão utilizados para outros fins ou entregue para terceiros.

※面接者記入欄：
日本語学習歴： ほとんどない、（
本会をどこで知りましたか?
ＨＰ、メルマガ、
その他 （
）

趣味

）か月、（

）年
ひらがな
カタカナ
（少し、良く） 読める （少し、良く） 読める
（少し、良く） かける （少し、良く） かける

た

その他メモ
from WEB

