
 
Línguas・Eu・Futuro（Kotoba・Watashi・Mirai）                       Festival Regional de Comunicação Multicultural 2018 

 
4ª Edição do Concurso de Oratória para Candidatos com Língua Materna 

 ou Língua de Herança Estrangeira (não japonesa) 

Chamada para Inscrições 

 
 Pessoas que não tenham o japonês como língua materna, ou que possuam membro(s) na família que não tem o japonês como 

língua materna, que tal participar de um concurso utilizando sua própria língua materna ou a língua materna de seus familiares? 

Pode-se dizer que nosso coração e sentimento são feitos de palavras. Expresse o seu com suas próprias palavras! 
  

Data do evento: 24 de novembro de 2018 (Sábado)  

Horário: 10:00 ao 12:30 Concurso de Oratória 

       13:00 às 15:30 Confraternização Muticultural (Cerimônia de Premiação Especial) 

Local: Universidade de Suzuka, Salão de Cultura Internacional (Kokusaibunka Hall) 

Universidade de Suzuka, Refeitório (Shokudou) 
 

【Conteúdo】Discurso na língua materna/língua de herança estrangeira 

【Tema】Livre. Leia as "Orientações para Elaboração de Discurso" 

【Critérios para Inscrição】 

Pessoas que residam ou trabalhem em Mie e que não tenham o japonês como língua materna ou como língua de comunicação em 

ambiente familiar. Não há limite de idade ou nacionalidade. (Candidatos de nacionalidade japonesa que preencham os mesmos 

requisitos acima também poderão inscrever-se) 
  

【Método de Inscrição】 

Enviar os documentos (1) e (2) abaixo descritos até o dia 23 de outubro de 2018 (Terça-feira) ao Departamento de Assuntos Gerais 

(Soumu ka) da Universidade de Suzuka, por e-mail. Contate-nos caso tenha problemas em enviar por e-mail.  

(1) Formulário de inscrição 

 (Disponível para download na homepage da Universidade de Suzuka(https://www.suzuka-iu.ac.jp/event_info/201806011-40/) 

(2) Texto do discurso (Preencher o lado esquerdo na língua materna/língua de herança e o lado direito com a respectiva tradução 

em japonês. Utilize o formato em tamanho A4 disponível na homepage da Universidade de Suzuka) 
 

【Endereço para envio das inscrições】 

〒510-0298 Suzuka-shi Kooriyama-cho 663-222 Suzuka Daigaku Soumu ka 

TEL：059-372-2121（geral）  FAX：059-372-2827  

URL：http://www.suzuka-iu.ac.jp E-mail：tabunka@suzuka-jc.ac.jp 

 

【Pré-seleção】 

Uma rigorosa pré-seleção será realizada com base nos documentos enviados e os candidatos serão notificados até o dia 9 de 

novembro (sexta-feira) sobre a sua classificação para a competição final (24 de novembro). 
 

【Critérios de avaliação】 

O discurso deverá ter a duração de 3 a 5 minutos e a pontuação será avaliada de acordo com o: título (4 pontos), conteúdo e estrutura 

(4 pontos) e expressão (24 pontos). Verifique as "Orientações para Elaboração do Discurso" e "Critérios de Avaliação" para mais 

detalhes. O texto deverá ser original e não ter sido apresentado anteriormente. Caso seja verificado que o texto foi apresentado 

anteriormente, a obra será desclassificada, independente do período de descoberta do fato, anterior ou posterior ao concurso. 
  

【Premiação】 

Todos os participantes receberão o convite para a Confraternização Muticultural que será relizada logo após o Concurso de Oratória. 

Os vencedores do Concurso de Oratória receberão um certificado e os vencedores do Prêmio Especial do Júri receberão placas 

condecorativas. Todos os participantes receberão prêmios de participação. 

 

Universidade de Suzuka  Associação de Amizade Internacional de Suzuka (SIFA) 【 Realização】

 

【Apoio】   Sec. de Educação de Mie, Fundação de Intercâmbio Internacional de Mie (MIEF),  

Sec. de Educação de Suzuka, Conselho de Bem-Estar Social de Suzuka , Sec. de Educação de Tsu  

ポルトガル語版 Esse é um projeto subsidiado pela Fundação Nakajima e apoiado pela JASSO. 

 

https://www.suzuka-iu.ac.jp/event_info/201806011-40/

