
Relatório ABRAEX – 1°/2017 

Assembleias: 

 Assembleia Geral Ordinária - 31 de março 

o Posse da Gestão 2017/2018  

 Presidente: Fabio Takashi Shibata Yamanishi 

 Vice-presidente: Flávio Massashi Yasunaga 

 Secretária geral: Patricia Sanae Sujii 

 Tesoureira geral: Clara Setsuko Ando 

 Assembleia Geral Extraordinária - 05 de maio 

o Renúncia ao cargo de vice-presidente do Sr. Flávio Massashi 

Yasunaga 

o Posse da Srta. Cíntia Rios do Nascimento no cargo de vice- 

presidente 

Reuniões da Diretoria: 

 06 de fevereiro 

 02 de março 

 11 de abril 

 25 de abril 

 23 de maio 

 

  



15 de Fevereiro – Jantar de recepção de novos bolsistas MEXT 

A ABRAEX participou do jantar realizado na Embaixada do Japão, juntamente com 

o embaixador Satoru Satoh, para recepcionar os Novos Bolsistas MEXT de 2017. 

 

 

 



17 a 19 de Fevereiro – Festival do Japão em Minas 

Realizou-se, no Festival do Japão em Minas, um seminário técnico com o tema: “A 

realidade energética do Japão como inspiração para o modelo brasileiro”. A 

integração entre as associações ABRAEX, ACCTBJ, ABJICA e ASBBJ entram no 

contexto do “Juntos somos mais”, acordo firmado no IX Encontro Nacional das 

Associações de Ex-Bolsistas do Governo Japonês. 

 

 

  



4 de Março – X Encontro Nacional 

Realizou-se, na Embaixada do Japão, o X Encontro Nacional das Associações de Ex-

Bolsistas do Governo Japonês, com o tema: “Criar e fortalecer laços: um 

caminho para promover o Japão”.  

O evento teve organização conjunta de ABRAEX, Embaixada do Japão e JICA. 

Reuniram-se onze associações regionais de ex-bolsistas do governo japonês de 

todo o Brasil, além de representantes da Embaixada do Japão, da JICA e da 

diretoria da ABRAEX. 

 

  



14 de Março – Reunião de Networking 

Realizou-se, no restaurante Yuzu-an, a Reunião de Networking, com ex-bolsistas de 

diversos cursos no Japão oferecidos pela JICA e da Embaixada do Japão.  

Foi apresentado os trabalhos realizados pela ABRAEX e o Sr. Geraldo Freire Garcia 

apresentou um projeto de mobilidade urbana criado a partir dos conhecimentos 

adquiridos no Japão.  

 

  



6 e 7 de Maio – 6° Festival do Japão Brasília 

Como voluntários em colaboração com a Embaixada do Japão e a JICA, realizamos 

atendimento aos visitantes para tirar dúvidas sobre as bolsas de estudo oferecidas 

pelo Japão, além de compartilhar as experiências como ex-bosistas. 

 

  



12 de Maio – Happy Hour de Networking 

Contamos com a participação de diversos ex-bolsistas (MEXT, JICA, SWY, CsF, etc) e 

de três intercambistas japoneses, estudantes de Letras-Português na UnB. O 

objetivo da reunião foi trocar ideias e compartilhar os conhecimentos adquiridos 

no Japão, de maneira a colaborar positivamente para as relações de cooperação 

entre os dois países. 

 

 

 

  



28 de Maio – Relato na Mostra da Cultura Japonesa 

Os membros da ABRAEX marcaram presença na palestra promovida pela 

Embaixada do Japão na Escola Modelo de Língua Japonesa de Brasília, prestando 

depoimentos como ex-bolsistas MEXT. 

 

 

 

  



3 e 4 de Junho – Festa Junina do Clube Nipo 

A ABRAEX divulgou sobre as oportunidades de estudo no Japão por meio de bolsas 

MEXT e JICA na Festa Junina do Clube Nipo, durante dois dias. 

A divulgação foi realizada em conjunto com o Núcleo de Estudos Asiáticos da 

Universidade de Brasília (NEASIA), que desenvolve atividades multidisciplinares 

sobre a Ásia e o Pacífico Asiático assim como as relações do Brasil com países 

asiáticos e da Orla do Pacífico. 

 

 

  



15 de Junho – Palestra no ICO 

A ABRAEX divulgou sobre as oportunidades de estudo no Japão por meio de bolsas 

MEXT e JICA no ICO, evento promovido anualmente no Clube Nipo que promove a 

integração entre jovens do Brasil. O evento tem contribuído na integração de 

jovens da comunidade Nikkei do Distrito Federal e do Brasil desde 2004, sendo 

convidados membros de Seinenkai, associações nikkeis e grupos de taiko. 

A 14° edição do evento contou com a presença de mais de 100 jovens de diversas 

regiões do Brasil, tais quais: Brasília, São Paulo, Mogi das Cruzes, Bragança Paulista, 

Belo Horizonte, Paracatu, Maringá, Feira de Santana, Belém, Vitória, entre outros. 

Houve também participação de um ex-bolsista MEXT do México e quatro 

intercambistas japoneses, proporcionando uma experiência internacional aos 

participantes.  

 

 


