
SYONAN JAPANESE ACADEMY

HAMAMATSU CAMPUS



NÓS FORNECEMOS O 

MELHOR AMBIENTE DE 

APRENDIZADO DE 

JAPONÊS PARA QUE O 

OBJETIVO DE CADA

ALUNO POSSA SER 

ALCANÇADO.



MENSAGEM DO 

PRESIDENTE

Todos nós, funcionários da escola de Hamamatsu, através 

da vida escolar em nossas escolas, apoiaremos não 

apenas a aquisição japonesa, mas também a vida no japão, 

onde os alunos são experientes e com maior 

hospitalidade. E espero que possamos utilizar nossa 

experiência adquirida em nossa escola e voar como ser 

humano que seja ativo na sociedade japonesa e 

eventualmente no mundo. A diversão que beneficia a 

cultura japonesa com um ambiente de aprendizagem firme 

e também diversificada.

Vamos ter uma vida significativa juntos em Hamamatsu.

Hidekazu Kitakado 

president de SYONAN ACADEMY Hamamatsu Campus



APRESENTAÇÃO DOS CURSOS
CURSO DE 2 ANOS（ENTRADA EM ABRIL）



Condições

Candidatos que querem aprender japonês ou que desejam entrar em 

uma escola de pós-graduação, universidade ou profissioal

１．Aqueles que completaram 12 anos de escolaridade。

２. aqueles que estudaram japonês por mais de 150 horas 

（teste de proficiência em língua japonesa N5 ou superior）

３. aqueles que não tiveram nenhum problema de residência ilegal 

no japão no passado, incluindo parentes ou família 

４. aqueles que não vieram para o japão como estagiários 

técnicos nos ultimos 2 anos



ESTUDAR NO JAPÃO É

Trabalhar para uma 

empresa japonesa no 

Vietnã

Tecnologia・Humanidade・
Trabalho internacional

Ponto importante

Resultado e taxa de 

atendimento no momento de 

estudo no exterior

Aprender japonês

Universidade・escola
secundária・escola
profissionalizante

Trabalhar em uma

empresa japonesa

Objetivos de estudar no 

japão

Status de residência・
VISA

Estudante 

estrangeiro

Membro da 

sociedade



PONTO IMPORTANTE PARA IR À ESCOLA



REALIZAÇÃO DE IR PARA A ESCOLA

Universidade 

Universidade de Shizuoka Sangyo Faculdade de Administração de Empresas

Universidade de Economia de Nagoya Faculdade de Administração de Empresas

Escola técnica

OSAKA,KOBE,KYOTO

Escola de yale (Osaka) Curso de interprete de serviços /Curso de aplicação da língua 

japonesa

Academia de turismo de Osaka (Osaka) Departamento de negocios internacionais

Escola de Ohara (Kyoto) Curso de interprete e tradução

Escola de computação de Kyoto (Kyoto) Curso de interprete e tradução

Escola técnica do bem estar social de Kansai (Osaka) Curso de comércio e 

gerenciamento de negócios

Turismo em de Sundai e negocios em línguas estrangeiras(Osaka) Departamento de bem 

estar social



REALIZAÇÃO DE IR PARA A ESCOLA
SHIZUOKA

Escola técnica internacional de turismo de Hamamatsu (Shizuoka Hamamatsu) Turismo- aeroporto e agencia 

Hotelaria- Casamentos

Instituto Prospera (Shizuoka Shizuoka) Servicos internacionais

Escola técnica central de culinária(Shizuoka Hamamatsu) Culinaria especializada

Instituto de tecnologia de automóveis da universidade de Shizuoka(Shizuoka Shizuoka)

Univesidade de tecnologia de Hamamatsu (Shizuoka Hamamatsu)

NAGOYA

Escola Tatibana (Aichi Nagoya) Departamento internacional de artes liberais

Escola tecnica Ekura(Aichi Nagoya) Departamento de higiene e cultura

Escola tecnica de contabilidade empresarial, escola de turismo internacional de Nagoya, etc

TOKYO e YOKOHAMA

Escola de trabalho tecnico (Kanagawa Yokohama) Escola de lingua japonesa

Escola de toquio de ohara, escola tecnica de economia de Kanagawa

Outros distritos

Escola technico de Sobremesa e Medicina(Fukuoka Kitakyushu)



Requisitos de 
aplicação

湘南日本語学園浜松校
SYONAN JAPANESE ACADEMY HAMAMATSU CAMPUS



１. Pessoal de recrutamento

Curso geral de 2 anos 150 pessoas

２. Condições

Candidatos que querem aprender japonês ou que desejam entrar em uma escola de pós-

graduação, universidade ou escola profissionalizante

（curso geral de 2 anos）. Aqueles que se encontram nos ítens abaixo, do 1 ao 4

① Curso escolar de 12 anos fora do japão（ensino fundamentaI・ensino fundamentalI・ensino médio)

② Na China, geralmente terminar o ensino médio de nível superior) e ter qualificações para ir para 

a universidade em seu país de origem

※ Se o currículo escolar for inferior a 12 anos, ou você se formou em uma escola técnica ou

profissional, fazer consulta à parte.

③ Aqueles que estudaram japonês por mais de 150 horas（teste de proficiência em língua japonesa

N5 ou superior）

④ Aqueles que não tiveram nenhum problema de residencia ilegal no japão no passado, incluindo

parentes ou familiares

⑤ Aqueles que não vieram para o japão como estagiários técnicos nos ultimos 2 anos



３. inscrição

Aqueles que desejam se inscrever, por favor, faça o exame de admissão em primeiro lugar.

① Pedido para o exame de inscrição

Aqueles que desejam entrar devem preencher as informações necessárias no "Formulário de 

Solicitação de Exame" separado e enviá-lo para a Escola de Língua Japonesa Shonan Hamamatsu 

por fax ou correio. Após a recepção, iremos orientá-lo separadamente sobre a data e o local do 

exame.

Período de aplicação

Entrada em Abril Todos os anos, Agosto até o final de Novembro

Entrada em Outubro Todos os anos, Fevereiro até o final de Maio

＊aqueles que querem entrar para a universidade , devem entrar apenas em abril.

② Conteudo do teste : japonês、redação（idioma nativo）、entrevista、matemática、inglês



４. Apresentar documentos（depois de passar no exame de admissão）
Aqueles que receberam a notificação que passou no exame de admissão, por favor providencie os 

documentos seguintes. Se não providenciar-los até o prazo estipulado, sua inscrição pode ser cancelada, 

então por favor, cuidado。（para mais detalhes、consulte a folha em anexo「procedimento para 

providenciar o formulário de inscrição」）

① Documentos necessários aos candidatos que desejam se inscrever

１)     Formulário designado pela nossa escola

Inscrição para admissão、curriculo、razões para estudar no exterior

2)     Na forma de cada agência emissora

Certificado de proficiência em língua japonesa, diploma, transcrição, cópia do passaporte, cópia do 

registro familiar e outros documentos considerados necessários pela escola. 

10 fotos 

１） Documentos necessários para provar a capacidade de se sustentar e arcar com as despesas escolares

２） Certificado designado pela nossa escola

Relatório de despesas

３） Na forma de cada agência emissora

Documentos que certificam a capacidade de suporte de despesas e o processo de formação de 

propriedades (certificado de saldo de deposito, copia da caderneta de deposito que esclarece o 

processo de formação de fundos nos ultimos 3 anos, certificado histórico, certificado fiscal, etc.) 

documentos para comprovar o relacionamento com (reconhecimento de relações de parentesco etc) 

outros que a escola julgue necessários.



５. Processo de aplicação do envio de documentos até a inscrição

Requerentes
para inscrição



６．Sobre o dormitorio dos estudantes

Na escola de língua japonesa Syonan Hamamatsu, os estudantes que chegam ao Japão

pela preimeira vez, estão equipados com dormitórios estudantis para terem uma vida

segura no japão. De tudo, você deve se mudar para um dormitório estudantilprto da escola

e ir para a escola a partir de lá.

① Sobre a entrada no apartamento

１)  durante 6 meses apos a mudança, você deverá morar no dormitório estudantil (um quarto) 

designado.

Apos 6 meses você poderá se mudar.

※se desejar sair antes, por favor, de um aviso prévio de 2 meses.

２） móveis, eletrodomésticos（maquina de lavar・ar-condicionado・panela de arroz・fogão a gás）
podem ser alugados gratuitamente da escola

３） bicicleta pode ser alugada gratuitamente。Internet grátis



② Sobre as despesas

１) custa 25.000 yenes apos a mudança.*por favor pagar junto com a taxa de 

matrícula, quando for paga-la.

２) um mes de aluguel ira custar 20.000 yenes.

Taxa de entrada Aluguel Seguro de bens Outros

¥25,000 ¥20,000/um mes ¥1000/um mes Luz・gas・agua

※internet grátis



７．Sobre a transferência de pagamento

Quanto ao pagamento, iremos informa-lo separadamente da Escola de língua japonesa 

Syonan, então por favor, transfira dentro do prazo designado。Se remeter através de 

sua escola ou corporação, por favor, siga as instruções da escola ou corporação.

nota）a partir de Abril de 2014, o imposto sobre o consumo chegou a 8% devido a 

revisão da lei do Japão. Portanto, vamos arcar com a parte do imposto de consumo.

1. Pagamento 

período Primeiro ano Segundo ano Total 

Taxa de inscrição ¥50,000 ¥0 ¥50,000

Taxa de admissão ¥30,000 ¥0 ¥30,000

Taxa de matrícula ¥580,000 ¥580,000 ¥1,160,000

Custo do material de ensino ¥30,000 ¥30,000 ¥60,000

Taxa de instalação ¥20,000 ¥20,000 ¥40,000

Imposto sobre o consumo ¥56,800 ¥50,400 ¥107,200

Taxa de matrícula ¥766,800 ¥680,400 ¥1,447,200

※por favor, consulte sobre as matrículas.



2. Transferência de dinheiro, pagamento

Pagamento e conta para transferência

SWIFT CODE:HMSKJPJT codigo de instituicao financeira：1503

浜松いわた信用金庫 可美支店 普通口座 2079358

HAMAMATSU IWATA SHINKIN BANK, KAMI BRANCH, NO 2079358

湘南日本語学園 浜松校 理事長 北角 秀和

(ショウナンニホンゴガクエンハママツコウ リジチョウ キタカドヒデカズ)

SYONAN NIPPONGO GAKUEN,HAMAMATSUKO RIJICHO KITAKADO HIDEKAZU

銀行住所 〒432-8062 日本国 静岡県浜松市南区増楽町563-1

BANK ADDRES:563-1 ZOURACHO, MINAMIKU, HAMAMATSUSHI, SHIZUOKAKEN 432-8062 JAPAN

Telefoone do banco（exterior）+81-53-448-7411,(pais)053-448-7411

※ atenção 

Caso não conseguir vir ao Japão devido a razões como, não ter 

emitido o visto de entrada, reembolsaremos a taxa e o depósito, 

excluindo a taxa de emissão. No entanto, a taxa de remessa no 

momento da restituição será suportada pelo requerente para a 

admissão. Após a permissão de inscrição e visto de entrada 

emitido, o reembolso da taxa de matrícula, não será aceito.



８．Entre em contato

Escola de língua japonesa Syonan Hamamatsu

〒４３２－８０６１
Hamamatsu-shi Nishi-ku Irino-cho ６０９５－1

Telefone exterior ＋８１－５３－４４９－５１５０ país ０５３－４４９－５１５０
ＦＡＸ exterior ＋８１－５３－４４９－５１５５ país ０５３－４４９－ ５１５５

E-mail :   info@syonan-academy.jp



AMBIENTE DE APRENDIZAGEM

Biblioteca

Escritório do professor



Professores

Todos os professores ja são experientes



Características da escola

Com o nosso material 

『Dekiru Nihongo』

o aluno consegue aprender!

Percebemos que você melhorou!

Características da nossa escola

Através de aulas usando o PowerPoint, você poderá entender a 

gramática difícil, agradavelmente e de forma constante 

adquirindo habilidades em japonês.



• Execução de suporte do bem estar social

• Seguro Nacional de Saúde Contrato de telefone celular

• Abrir conta bancári

• Dormitório estudantil completo

• Introdução em serviço temporário

• Atividades extra-escolares, excursão

• Assistência com vários procedimentos necessários para a vida diária



Introdução em serviço temporário

Auto peças

Auto mecânica

Padaria

Alimentos 

Mercado   

Limpeza

Restaurante



Residência estudantil completa

Além disso,Futon,panelas,panela de arroz,Bicicleta,frigidera,internet

e etc também estão disponíveis.



Atividades extra-escolares

Preparamos eventos para aprofundar a

interação com a sociedade local de

acordo com o progresso de aprendizado

do aluno.



Entre em contato

〒432-8061
Shizuoka-Ken Hamamatsu-Shi

Nishi-Ku Irino-Cho 6095-1

ＴＥＬ．+81 53-449-5150

ＦＡＸ．+81 53-449-5155

📧．info@syonan-academy.jp


