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Universidade de Tenri
A Universidade de Tenri tem origem na Escola de

Língua Estrangeira estabelecida em 1925, pelo

Reverendo Shozen Nakayama da religião Tenrikyo. O

seu objetivo era de proporcionar aos estudantes os

estudos doutrinários da Tenrikyo e promover a

educação linguística, bem como incentivá-los a

participar do trabalho missionário.

Em 1949, a escola se tornou Universidade de Tenri, e

com a reestruturação departamental de 1992, foram

criadas quatro Faculdades de Graduação :

Humanidades, Letras, Estudos da Cultura

Internacional e Estudos de Budô e Esportes.

Posteriormente, foram estabelecidas a Pós-Graduação

em Estudos Clínicos Humanos em 2004, Pós-

Graduação em Aptidão Física com especialização em

Aptidão Física em 2015, e a Pós-Graduação em

Estudos de Religião em 2017. Além disso, a Faculdade

de Estudos de Cultura Internacional foi reestruturada

em Faculdade de Estudos Internacionais em 2010. O

objetivo da Universidade é proporcionar aos estudantes

conhecimentos em áreas específicas dentro do amplo

espectro de uma educação em artes liberais, através da

interação do corpo docente, funcionários e estudantes

fiéis e dedicados, dentro de um ambiente educacional

favorável.

A Universidade de Tenri se situa no centro da

Província de Nara, berço da antiga capital japonesa,

em um ambiente de grande riqueza e beleza natural.

São encontrados muitos templos, santuários e sítios

arqueológicos famosos da antiga capital nas

proximidades, visitados anualmente por um grande

número de turistas. Os centros urbanos de grandes

cidades como Osaka e Kyoto se encontram a uma hora

de trem, e a cidade da moda de Kobe, com seu apelo

sensível aos jovens, se encontra a uma hora por hora e

quarenta minutos de trem.

A Cidade de Tenri, onde se encontra a Universidade,

é local de nascimento da religião Tenrikyo, e é

conhecida pelos seguidores da religião como sua casa

espiritual, “Jiba”. A cidade é um centro religioso

internacional onde milhões de seguidores de todo o

mundo se reúnem, e possui uma atmosfera preenchida

com o espírito de simpatia para com os convidados

estrangeiros, portanto, é um lugar onde os estudantes

estrangeiros podem se sentir realmente em casa.

Faculdade de Estudos Internacionais
A Faculdade de Estudos Internacionais foi criada em

2010 e é composta pelo Departamento de Língua

Estrangeira e pelo Departamento de Estudos de Área.

O Departamento de Língua Estrangeira é composto

pelos quatro principais idiomas : Inglês, Chinês,

Coreano e Espanhol/ Português Brasileiro. O objetivo

do Departamento é fazer com que os estudantes

alcancem um nível avançado de proficiência linguística

através do estudo de um destes idiomas.

O Departamento de Estudos da Área divide o mundo

em três áreas geográficas : “Ásia-Oceania”, “Europa-

África” e “Américas”, os estudantes desenvolverão uma

visão ampla através do estudo de cada uma das áreas

em uma extensa esfera cultural. Além disso, somado

aos três cursos de estudos de área mencionados, a

partir de abril de 2017, iniciou-se o novo “Curso de

Estudos Japoneses ” , destinado a estudantes

estrangeiros.

Curso de Estudos Japoneses
O Curso de Estudos Japoneses é um curso em que o

estudante, irá adquirir uma habilidade confiável de

língua japonesa em sala de aula, de acordo com a

capacidade linguística no momento do ingresso, sob um

ambiente confortável de estudo em pequenas turmas. O

estudante também poderá aprender ampla e

profundamente sobre a sociedade japonesa, sua

história e cultura em um ambiente global ; além de

aprender ampla e profundamente sobre as

características regionais de Nara, conhecida referidas

como o “local de nascimento do país chamado Japão”.

O curso tem como objetivo proporcionar uma

educação com informações universais, ao estudar sobre

a história e a cultura moderna de Nara e do Japão a

partir de perspectivas globais ; aprendendo não só

conhecimentos existentes, mas também uma visão

gerencial para aproveitar de melhor forma possível a

introdução da cultura tradicional e da nova cultura na

sociedade e na comunidade local.

Cotas de Admissão e Prazos
Ⅰ）Cota de admissão para o Departamento de
Estudos de Área, Curso de Estudos Japoneses : 30

estudantes

Ⅱ）Cotas e prazos para inscrição :
1º Período
Cota de admissão para candidatos que vivem no

Japão : 18 estudantes

Período de inscrição : 9 de outubro (quarta-feira)

a 25 de outubro (sexta-feira) de 2019 (o formulário

deve chegar até esta data)

Exame de seleção : 15 de novembro de 2019
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(sexta-feira) (redação e entrevista realizadas no

campus universitário)

Notificação do resultado : 22 de novembro de

2019 (sexta-feira) (enviado ao candidato)

Trâmites de matrícula :

1ª fase : 12 de dezembro de 2019 (quinta-feira)

(pagamento da taxa de matrícula)

2ª fase : 22 de janeiro de 2020 (quarta-feira)
(pagamento das despesas acadêmicas do 1º
semestre e envio dos documentos)

Cota de admissão para candidatos que vivem no

exterior : alguns estudantes (seleção baseada em

documentos de inscrição)

Prazo de inscrição : 21 de outubro de 2019

(segunda-feira) (o formulário deve chegar até esta

data).

Notificação do resultado : 22 de novembro de

2019 (sexta-feira) (enviado ao candidato)

Trâmites de matrícula :

1ª fase : 12 de dezembro de 2019 (quinta-feira)

(pagamento da taxa de matrícula)

2ª fase : 22 de janeiro de 2020 (quarta-feira)

(pagamento das despesas acadêmicas do 1º

semestre e envio dos documentos)

2º Período
Cota de admissão para candidatos que vivem no

Japão : 9 estudantes

Período de inscrição : 9 de janeiro (sexta-feira) a

17 de janeiro (sexta-feira) de 2020 (o formulário

deve chegar até esta data)

Exame de seleção : 8 de fevereiro de 2020

(sábado) (redação e entrevista realizadas no

campus universitário)

Notificação do resultado : 14 de fevereiro de

2020 (sexta-feira) (enviado ao candidato)

Trâmites de matrícula : 6 de março de 2020

(sexta-feira) (pagamento da taxa de matrícula,

despesas acadêmicas do 1º semestre e envio dos

documentos)

3º Período
Cota de admissão para candidatos que vivem no

Japão : alguns estudantes

Período de inscrição : 11 de fevereiro (terça-

feira) a 20 de fevereiro (quinta-feira) de 2020 (o

formulário deve chegar até esta data)

Exame de seleção : 2 de março de 2020 (segunda

-feira) (redação e entrevista realizadas no campus

universitário)

Notificação do resultado : 6 de março de 2020

(sexta-feira) (enviado ao candidato)

Trâmites de matrícula : 12 de março de 2020

(quinta-feira) (pagamento da taxa de matrícula,

despesas acadêmicas do 1º semestre e envio dos

documentos)

Ⅲ）Informações sobre o Processo de Seleção
Para candidatos que vivem no Japão : seleção

pela avaliação dos “documentos”, “redação” e

“entrevista”

Os candidatos que vivem no exterior serão

“ selecionados baseados nos documentos de

inscrição”.

Ⅳ）Inscrição
Os candidatos que vivem no Japão devem

atender um dos seguintes critérios de ⑴ a ⑶ e

atender o critério ⑷. Os candidatos que vivem no
exterior devem atender o critério ⑴ ou possui

qualificação equivalente a tal, reconhecida pela

Universidade de Tenri, e atender o critério ⑷.
⑴ Ter nacionalidade estrangeira, ter completado

ou está para completar, até março de 2019, 12

anos de ensino sob sistema educacional

estrangeiro, ou que seja reconhecido pelo

Ministério da Educação, Cultura, Esporte,

Ciência e Tecnologia ter qualificação equivalente.

⑵ Ter nacionalidade estrangeira, ter completado

9 anos de ensino sob sistema educacional

estrangeiro, e que tenha se formado ou está para

se formar, até março de 2019, em uma escola de

ensino médio japonesa.

⑶ Ter sido reconhecido pela Universidade de

Tenri como ter qualificação equivalente às

indicadas nos itens ⑴ ou ⑵.
⑷ No caso de candidatos que vivem no exterior,

ser elegível ao visto de “Estudante Universitário-

RYUGAKU”, conforme definido pela Lei de

Controle de Imigração e Reconhecimento de

Refugiados. No caso de candidatos que vivem no

Japão, ter visto de “Estudante Universitário-

RYUGAKU ” ou possuir qualificação de

permanência que possibilite a mudança do

mesmo para o visto de estudante.

Os candidatos baseados no item (3) devem

efetuar a inscrição para o vestibular nos

seguintes prazos : 1º Período- entre 21 de

setembro e 1 de outubro de 2019, 2º Período-

entre 3 de dezembro e 21 de dezembro de 2019,

Método de Seleção e Exames Tempo Pontos
Pontuação
Total

Documentos 50

150Exame
Redação

(cerca de 600 caracteres)
60

minutos
50

Entrevista 50

* A redação deve ser escrita em japonês.
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3º Período- entre 9 de janeiro e 17 de janeiro de

2020.

Ⅴ）Entrega de Documentos
1．Formulário de candidatura preenchido

(determinado pela Universidade)

2．Diploma da última instituição educacional ou
um comprovante de provável conclusão da

instituição educacional atual

3．Histórico escolar da última instituição

educacional

*Estudantes que frequentaram curso de

japonês em alguma instituição de ensino de

língua japonesa devem enviar também o

comprovante escolar desta instituição

4．Carta de recomendação da escola de origem
(ensino médio, universidade, escolas técnicas,

etc.) ou do trabalho (pelo diretor da escola, chefe

de departamento, professor responsável da

classe, professor orientador, empregador, chefe

do trabalho, etc.) (no formulário fornecido pela

Universidade) ‹1 carta para candidatos que

vivem no Japão, e 2 cartas para candidatos que

vivem no exterior›

5．Uma foto de tamanho passaporte colada no
formulário determinado da Universidade.

6．Para candidatos que vivem no Japão : cópia
frente e verso do Cartão de Permanência-

ZAIRYU CARD.

Para candidatos que vivem no exterior : cópia

de um documento oficial, como passaporte, que

ateste sua nacionalidade.

Ⅵ）Taxa de Inscrição
35 mil ienes (pagamento na conta bancária

designada pela Universidade, usando o formulário

de transferência fornecido)

Para obter mais informações sobre o processo de

seleção, consulte o Guia do Vestibular-NYUSHI

GAIDO, guia de inscrição dos estudantes estrangeiros

do Curso de Estudos Japoneses- Freshman Application

Guide for International Students, ou a Homepage da

Universidade de Tenri.

Contato para informações sobre o processo de

inscrição e matrícula :

Admissions Office-NYUSHI-KA, Tenri University

1050 Somanouchi-cho, Tenri, Nara, 632-8510,

JAPAN

Tel : +81-(0)743-62-2164 Fax : +81-(0)743-63-7368

E-mail : nyushi@sta.tenri-u.ac.jp

Homepage : http//www.tenri-u.ac.jp/

Despesas
Despesas acadêmicas : Conforme tabela abaixo. A

Universidade oferece 30% de redução da taxa

educacional aos estudantes estrangeiros (com visto de

“Estudante Universitário-RYUGAKU”) não-bolsistas do

governo japonês. Os procedimentos de redução da taxa

serão feitos após a matrícula, então é necessário que

seja paga inicialmente o valor total da taxa educacional

no ato da matrícula. O valor da redução será

posteriormente reembolsado após a entrada na

Universidade e seu requerimento. (Os valores em

negrito são após a redução da taxa de ensino). A partir

do segundo ano, será realizado o mesmo procedimento

de reembolso após pagamento inicial da taxa

educacional total. Estudantes em boas condições

financeiras, ou pendentes nos créditos ou na graduação

em 4 anos podem não ser alvos de redução da taxa

educacional.

Despesas Acadêmicas para os matriculados no ano

fiscal de 2019

Despesa de moradia : apartamento privado : 30.000

a 50.000 ienes/ mês (não inclui refeição ; necessidade

de pagamento de luvas)

Despesas pessoais : aproximadamente 40.000 a

50.000 ienes/ mês (alimentação, livros, roupas,

transporte, etc.)

Seguro de saúde : todos os estudantes estrangeiros

são obrigados a se cadastrarem no Seguro Nacional de

Saúde e podem se beneficiar do sistema governamental

de subsídio de gastos médicos. O custo dos prêmios do

Seguro Nacional de Saúde é de cerca de 20.000 ienes

anuais.

1º ano 2º ano em diante

Taxa de matrícula ¥150.000 ―

Taxa educacional
¥660,000

Após redução :
¥462.000

¥660,000
Após redução :

¥462.000

Taxa de uso do
estabelecimento

¥180.000 ¥230.000

Taxa de atividades
estudantis

¥18.000 ¥10.000

Taxa da Associação
dos Responsáveis

¥30.000 ¥30.000

Taxa da Associação
Alumni

¥40.000 ―

Total por ano
¥1.078.000

Após redução :
¥880.000

¥930.000
Após redução :

¥732.000

(valor para referência)
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Bolsas de Estudo
Ⅰ）Bolsa de Estudo para Estudantes Estrangeiros da
Universidade de Tenri : 140.000 ienes por ano,

concedida a 10 estudantes de cada ano acadêmico

Ⅱ）Bolsa de Estudo Especial para Estudantes

Estrangeiros da Universidade Tenri : 20.000 ienes

por mês durante 1 ano, concedida a 6 estudantes

(para estudantes a partir do 2º ano)

Ⅲ）Bolsa de Estudo Tenri-Yoki : 100.000 por ano,
concedida a 4 estudantes

Ⅳ）Bolsa de Estudo Universidade de Tenri e Artman
Okamoto : 300.000 ienes por ano, concedida a 4

estudantes

Ⅴ）Bolsa de Estudo da Fundação Coreana de Bolsa
de Estudo : 25.000 ienes por mês durante 1 ano,

concedida a 1 estudante

Ⅵ）Bolsa de Estudo para Promoção do Ensino de
Língua Japonesa-JEES : 50.000 ienes por mês

durante 1 ano, concedida a alguns estudantes

Ⅶ）Bolsa de Estudo do Ministério da Educação,
Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia para

Estudantes Estrangeiros : 48.000 por mês durante

1 ano, concedida anualmente a 1 estudante (para

estudantes a partir do 2º ano)

Ⅷ）Bolsa de Estudo da Fundação Memorial Rotary
Yoneyama : 100.000 por mês durante 1 a 2 anos,

concedida a 1 ou 2 estudantes (para estudantes a

partir do 2º ano)

Ⅸ）Bolsa de Estudo Nakajima Peace Foundation
para Estudantes Estrangeiros : 100.000 por mês

durante 1 ano, concedida a 1 estudante (para

estudantes a partir do 2º ano)

Ⅹ）Bolsa de Estudo da Fundação SHG para

Estudantes Estrangeiros (concedida a estudantes

estrangeiros dos países filiados à ASEAN) :

100.000 ienes por mês durante 2 anos, concedida a

alguns estudantes (para estudantes a partir do 3º

ano)

Descrição do Curso
Os estudantes deste curso, com base na proficiência

de japonês de cada um, aprenderão as quatro

habilidades : “ouvir”, “falar”, “ler”, “escrever”, de forma

equilibrada, sob sistema de educação em pequenos

grupos. Além disso, o curso também pretende fornecer

uma compreensão mais profunda sob diferentes

ângulos e perspectivas de cada especialização sobre a

sociedade e a cultura do Japão globalizado do século

XXI, e ao mesmo tempo mostrar como esses recursos

podem ser aproveitados.

Ⅰ）Corpo docente (professores efetivos, em ordem

alfabética)

FUKAGAWA Harumichi, Mestre pela Indiana

University (1996)

FUKUI Kozo, Mestre pela Universidade

Ritsumeikan (2013)

KATADA Yasuaki, Mestre pela Universidade

Nacional de Kangwon (1987)

KIKUTI Noriyuki, Mestre pela Universidade de

Tsukuba (1998).

SERIZAWA Satohiro, Doutor pela Universidade

de Osaka (1999)

SUMIHARA Noriya, Doutor pela Universidade

de Nova York (1992).

TSUTSUMI Tomoko, Mestre pela Universidade

de Estudos Estrangeiros de Osaka (1983)

Ⅱ）Requisitos de graduação e matérias do curso
A Faculdade de Estudos Internacionais exige a

obtenção de pelo menos 124 créditos para o grau

de bacharel.

Categoria das
Matérias

Nome das
Matérias

Créditos

Obrigatório

Matérias Abrangentes de Educação

Matérias da
Religião Tenrikyo

Telologia da Tenrikyo A 1, A 2 4

Matérias de Espírito da
Fundação Acadêmica

Espírito da Fundação Acadêmica de
Tenri e Sociedade Moderna

2

Matérias de Educação Básica

Seminário Básico Seminário Básico 2

Matérias de
Educação em Saúde

Ciência da Saúde e Esporte 1 2

Matérias
Corretivas

Introdução à Computação
História Moderna Básica

2

Matérias de Educação Geral

Matérias para
Prosseguimento de Carreira

Planejamento de Carreira, etc. 2

Matérias
Temáticas

Matérias Temáticas 1-22 2

Matérias Gerais Introdução sobre Tópicos do Japão 1 2

Matérias Especializadas

Matérias Abertas
Introdução à Cultura Japonesa
Teoria em Cultura Internacional
Comunicação Intercultural 1,2

8

Matérias do
Curso de Estudos
Japoneses

Introdução ao Japonês A
(Conversação), (Gramática A)
(Gramática B), (Leitura),
(Composição), (Ortografia),
(Compreensão), (Expressão)
Introdução ao Japonês B
(Conversação), (Gramática A)
(Gramática B), (Leitura),

*16
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Programa de Treinamento para Licenciatura em Japonês
É um subprograma do Curso de Estudos Japoneses,

que fornece treinamento e qualificação em língua

japonesa para o ensino de língua japonesa a

estrangeiros. Os estudantes que completarem o curso

com sucesso receberão o certificado de conclusão do

programa pela Universidade Tenri no momento da

graduação. Para a conclusão do programa, é necessário

obter 26 créditos obrigatórios e 8 créditos eletivos,

totalizando 34 créditos. Os conhecimentos adquiridos

em língua japonesa (fonética, vocabulário, gramática,

estudos de linguagem comparativa) e metodologia de

ensino de língua japonesa serão aproveitados no quarto

ano, quando o estudante irá realmente ensinar a

língua japonesa em um instituto educacional fora da

universidade, como parte da matéria de “Prática de

Ensino de Língua Japonesa”. Pode-se dizer que o

potencial do programa reside na capacidade dos

estudantes estrangeiros de estudarem o japonês

comparando o idioma com a sua própria língua

materna.

Este programa é recomendado não somente àqueles

que desejam ensinar japonês em seus países após a

graduação, mas também àqueles com interesse em

estudarem japonês em um nível mais profundo.

Vida Universitária
Ⅰ）Calendário acadêmico :

O ano letivo é composto por dois semestres. O

Semestre da Primavera começa em abril e termina

no final de julho, e o Semestre de Outono começa

em meados de setembro e termina no início de

fevereiro.

Ⅱ）Atividades Extracurriculares
Há vários clubes na Universidade de Tenri, como

a ESS (Grupo de Conversação em Inglês), Gagaku

(música tradicional da corte), Caligrafia, Cerimônia

de Chá, Arco e Flecha (japonês e ocidental), Judô,

Aikidô, Karatê e Kendô. Muitos estudantes

estrangeiros participam das atividades dos clubes e

das atividades do grêmio estudantil com outros

estudantes japoneses.

Pós-Graduação ou Ingresso no Mercado de Trabalho
Ⅰ）Pós-Graduação :

Universidade de Osaka, Universidade de

Educação de Osaka, Universidade de Economia de

Osaka, Universidade da Província de Osaka,

Universidade de Kyoto, Universidade de Estudos

Estrangeiros de Kyoto, Universidade Industrial de

Kyoto, Universidade de Kobe, Universidade

Feminina de Nara, Universidade de Educação de

Nara, Universidade de Hiroshima, Universidade

Poole Gakuin, etc.

Ⅱ）Emprego dos Recentes Graduados
AEON Delight, Ltd., Eat & Company, Exedy

Corporation, MST Corporation, Ltd. Kansai

Categoria das
Matérias

Nome das
Matérias

Créditos

Obrigatório

Matérias do
Curso de Estudos
Japoneses

(Composição), (Ortografia),
(Compreensão), (Expressão)
Japonês Básico A
(Conversação), (Gramática A)
(Gramática B), (Leitura),
(Composição), (Ortografia),
(Compreensão), (Expressão)
Japonês Básico B
(Conversação), (Gramática A)
(Gramática B), (Leitura),
(Composição), (Ortografia),
(Compreensão), (Expressão)

16

Japonês Avançado A
(Prática), (Conversação),
(Composição), (Leitura), (Japonês
Para Negócios)
Japonês Avançado B
(Prática), (Conversação),
(Composição), (Leitura), (Japonês
Para Negócios)

16

Estilo de Vida do Japão,
Expressão Cultural do Japão,
Sociedade do Japão, Estudos de
Nara, Comunicação Japonesa,
Espírito Cultural do Japão,
Multiculturalismo do Japão

10

Tópicos de Estilo de Vida do Japão,
Tópicos da Expressão Cultural do
Japão, Tópicos da Sociedade do
Japão, Tópicos de Estudos de Nara,
Tópicos de Informação Cultural do
Japão, Tópicos Ambientais do
Japão, Tópicos de Gestão Cultural
do Japão

10

Seminário em Estilo de Vida do
Japão, Seminário em Expressão
Cultural do Japão, Seminário em
Cultura e Sociedade do Japão,
Seminário em Estudos de Nara

8

Monografia de Graduação
Projeto de Pesquisa para Graduação

4
(2)

*As matérias de Japonês Básico (A e B) são obrigatórias.
No entanto, estudantes de nível iniciante do japonês devem
terminar inicialmente as matérias de Introdução ao
Japonês (A e B).
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Airport Washington Hotel, Kyuri Kobo

Corporation, International Material Encourage,

Saraya Corporation, SONIA Corporation, Tatsuno

Corporation, Nagai Gakuen (Escola), Hotel Asyl

(Nara), Yodobashi Camera, Ltd. Tenjin Zenyaku

Animal Health Co. Ltd., Sumitomo Corporation

(Taiwan), Kuozui Motors, Ltd. (Taiwan), etc.

Instituições Afiliadas
Ⅰ）Biblioteca da Universidade de Tenri
Fundada em 1930, está disponível com mais de

1.480.000 livros, incluindo materiais especialmente

notáveis, dignos nas áreas de religião, literatura e

estudos asiáticos. A coletânea de livros raros, que

inclui mais de 150 itens designados como Tesouros

Nacionais, Patrimônios Culturais e Artísticos

Importantes, é conhecida internacionalmente.

Ⅱ）Museu Tenri Sankokan
Fundada em 1930, o Museu possui um acervo de

mais de 300.000 itens, dos quais 300 estão sempre

em exibição, de vários materiais etnológicos,

arqueológicos e artísticos, não apenas da Ásia, mas

também da Europa, das Américas e da África. O

Museu promove a compreensão das culturas do

mundo, com a mostra de artefatos usados no

cotidiano real.

Ⅲ）Instituto Oyassato para o Estudo da Religião
Anteriormente conhecido como Instituto de

Pesquisa da Tenrikyo para Culturas Asiáticas, o

Instituto Oyassato para o Estudo da Religião foi

estabelecido para buscar e pesquisar assuntos

religiosos da Ásia. O nome foi alterado para sua a

forma atual em 1956. As publicações lançadas pelo

Instituto incluem o Tenrikyo Jiten (Enciclopédia

da Tenrikyo) e os periódicos, Tenri Journal of

Religion e Glocal Tenri.

Tradução : Fernando Shinji Sasaki, Supervisão : Mônica

Nonaka/ Curso de Espanhol e Português Brasileiro

Português
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